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Energiastratégia 2016-2021. 
 
MIT?  
Fenntarthatóság, önellátás, környezetvédelem, 
partnerségben  
Energiahatékonyság és a helyi energiaforrások 
kiaknázása 
 
KI? 
Az Önkormányzat 
Helyi vállalkozások, gazdálkodók 
Helyi lakosság 
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Mit tervez az Önkormányzat? 
 

• Helyi rendeletek felülvizsgálata 
• Környezetvédelmi Alap 
• Energiatakarékos eszközcsere 
• Korszerűbb közvilágítás 
• Új kerékpárutak, bringatárolók 
• Elektromos töltőállomások 
• Helyi Energia Menedzsment 

Ügynökség  
 
 



Egy város energiafogyasztása 
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Egy város szén-dioxid-kibocsátása 
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Önkormányzat Szolgáltatás

Lakóépületek Közvilágítás

Közlekedés

Az önkormányzatnak a 
többi szektorral is törődnie 

kell!  
 

Budaörs CO2-kibocsátása 
2009. 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Mit tehetünk?  
 
Kis lépések, ha nincs pénz 
 
Filléres beruházások 
 
Nagy döntések 



Spóroljunk otthon az energiával! 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Néha elég a szokásainkon változtatni!  
 
• 1 fokkal alacsonyabb hőmérséklet, 6% megtakarítás 

a fűtésszámlán 
• Standby-ban a készülékek? Áramtalanítson, és spóroljon 

egyhavi villanyszámlát egy évben! 
• Zuhanyozzon a kádfürdő helyett, és több tízezer forintot 

takaríthat meg! 
 
 

www.csekkcsokkento.hu 
 
 
 
 
 
 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Filléres beruházások:  
néhány év alatt behozzák az árukat 
 
Kapcsolós elosztó: 
Néha a készülékek is pihenhetnek 
 

 
Hőtükörfólia:  
visszatereli a radiátor melegét a szobába 
 
 
 
 
 
 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Filléres beruházások 
 
Szigetelje a régi ablakokat, ajtókat,  
és takarítson meg 10%-ot a fűtésszámlán! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.csekkcsokkento.hu 
 
 
 
 
 
 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Filléres beruházások 
 
Így lesz takarékos a mosogatás, kézmosás:  
perlátort minden csapra!  

 
 

 
www.csekkcsokkento.hu 
 
 
 
 
 
 



Spóroljunk otthon az energiával! 

Filléres beruházások 
 
Hatékony világítás: a fényerő a régi, a fogyasztás a töredéke! 
Kompakt fénycsövek és LED-lámpák 
 
Ügyeljen a minőségre!  
 

 
www.csekkcsokkento.hu 
 
 
 
 
 
 



Korszerűsítse otthonát… 

…és takarítsa meg energiafogyasztása akár 
kétharmadát!  
 
• Hőszigeteléssel 
• A nyílászárók korszerűsítésével 
• Árnyékolással 
• A fűtési rendszer modernizációjával 
• A szellőzés megújításával 
• Megújuló energiákkal 
 
www.kuszobonafelujitas.hu 
 
 
 
 
 
 



Korszerűsítse otthonát! 

Ha ténylegesen el szeretné érni 
a lehetséges megtakarításokat,  
 
 
TERVEZZEN!  
 
Vegye igénybe energetikai 
szakértő segítségét!  
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Mérje fel… 
 
• Milyen korszerűsítésre lenne 

szükség? 
• Mi az, ami műszakilag 

megvalósítható? 
• Mit enged a szabályozás?  
• Milyen anyagi forrásai 

vannak? 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Honnan indulunk?  
 
• Gyűjtse össze a korábbi évek 

számláit! 
• Számolja ki az előző évek 

átlagos fogyasztását! 
• Kövesse nyomon aktuális 

fogyasztását! 
• Konzultáljon a szomszéddal! 
 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Jöhet az energetikus!  
 
• Energetikai tanúsítvány 
• Beruházási sorrend 
• Megtérülési számítások 
• Költségbecslés 

 
 

 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Kérjen árajánlatot! 
 
• Többet is! 
• Részleteset 
• Pontosat 
• Kérjen referenciát 
• Ellenőrizze a jogosultságokat! 

 
 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Tervezés, döntés 
 
• Mit csinálunk? 
• Megéri?  
• Honnan lesz rá pénz? 

 
Ha döntött: 
• Szerződés 
• Hatósági engedélyek 
• Készüljön ön is!   
 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

Indulhat a kivitelezés! 
 
• Műszaki ellenőr 
• Folyamatos ellenőrzés, 

kapcsolat a kivitelezővel 
• Javítási igények 
• Fizetés csak számla 

ellenében! 
• Jótállás, garanciák 

 
 
 
 
 
 



Projektek előkészítése 

 
 

Kövesse nyomon az 
eredményeket! 

 
Használja továbbra is 
tudatosan az energiát! 

 



Lássunk egy jó példát! 

• Családi ház, 1930-as évek  
• B30-as falazat 
• 16 cm kőzetgyapot szigetelés 
• Födémen 2*16 cm 
• H kategóriából A 

energiaosztály 
• Ablakcsere 
• Konvektorok helyett 

kondenzációs gázkazán 
• Megtakarítás: 75% 



És egy másik izgalmas felújítást! 

• Ikerház, 1960-as évek  
• Az ablakokat korában cserélték 
• Cirkófűtés, ehhez nem nyúltak 
• 10-15 cm vastag szigetelés a falakon 

20 cm a padláson 
• D kategóriából A energiaosztály 
• Számított megtakarítás: 38% 
• Valós számlacsökkenés: 25% 
MIÉRT? 
• Új lakók, új szokások 



Amikor az egyéni szempontok 
felülírják az energetikát 

• Családi ház 
• Teljes körű hőszigetelés, ablakcsere 
• Hőigény 1/3-ra esett vissza 
• G-ből F kategória 
• Megtakarítás: 30% 

 
MIÉRT?  
• Fatüzelés helyett villanyfűtés 



Miből finanszírozzuk?  

Saját megtakarítás, lakástakarék, 
családi összefogás 
 
• Az emberek nagy része ezt tervezi 
• Rugalmas 
• LTP konstrukcióban automatikusan ját 

az állami támogatás 
 
 
 

 
 
 



Miből finanszírozzuk?  

Zöld hitelprogramok: GINOP 8.4.1/A-17 
 

• Lakóépületek energiahatékonysága és 
megújuló energia felhasználása 

• Visszatérítendő 
• 0% kamat 
• 2017. áprilistól 
• 500 eFt-7 MFt 
• 10% önerő 
• MFB pontokon 
• http://www.mfbpont.hu/ 

 
 
 
 
 

 
 
 



Miből finanszírozzuk?  

Otthon Melege program 
 
• Vissza nem térítendő támogatás 
• Fűtési rendszerek korszerűsítése  

+járulékos munkák (kémény, 
radiátor) 

• Max 700 eFt, max 40% 
• 2017. júniustól indul 
 
 
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/ 
 
 
 



Összefoglaló 

Mindannyian felelősek vagyunk, és mindannyian tehetünk a 
környezetért!  

 
Kis lépésektől a nagy változásokig 

 
http://greeningregions.eu 

 
 
 
 
 
 

http://greeningregions.eu/
http://greeningregions.eu/

