
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ENERGETIKA



Előadó - Nagy Péter

• Energetikai auditor és szakreferens

• Épületenergetikus

• Létesítménymérnök

• Gépészmérnök

• Igazságügyi szakértő

• BPMK elnökségi tag

• Több, mint 10 év energetikai szektorban töltött időszak. Számos korszerűsítési projekt. 

• Lakossági ügyfelek – Vállalkozások – Gyártó üzemek - Minisztériumi épületek 



Jogi- és szakmai háttér

• Az előadásban szereplő jogi környezet szabályozása a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott tájékoztatók alapján 
készült.

• A szakmai hitelesség hátterét pedig a Magyar Mérnöki Kamara biztosította.



Előadás tartalma

• Energiaszámlák elemzése

• Villamos áram

• Földgáz

• Beruházást igénylő energiamegtakarítást eredményező javaslatok

• Hőszigetelés, nyílászáró csere

• Épületgépészet; fűtés, HMV ellátás, hűtés

• Világításkorszerűsítés

• Megújuló energiaforrások alkalmazása; napelem, napkollektor, hőszivattyú, biomassza

• Pályázati lehetőségek

• Beruházást NEM igénylő energiamegtakarítást eredményező javaslatok

• Szemléletformálás

• Egyszerűen megvalósítható, a hétköznapokon alkalmazható ötletek;
fűtés, hűtés, szellőzés, villamos áram, világítás



ENERGIASZÁMLÁK ELEMZÉSE



Energiaszámlák elemzése

A költségcsökkentés első lépése, hogy megismerjük, mely tételek csökkenthetők és melyek
állandók.

Továbbá rendszeresen mérjük és kövessük nyomon fogyasztásunkat.



Energiaszámlák elemzése – Villamos áram

2022.08.01-től érvényes fogyasztási határérték lakossági fogyasztók esetén:

2 523 kWh/év

2022.08.01-2023.07.31 időszakban

Időarányosan elszámolva, nagyságrendileg napi 7 kWh

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
határozta meg rendeletben.

Árszabás típusok:

• A1 és A2 árszabás

• B alap és B komfort árszabás

• B GEO árszabás

• H árszabás

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése – Villamos áram

A1 árszabás

• Minden egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági felhasználónak, aki egész nap, napszaktól függetlenül,
azonos áron szeretné a villamos energiát megvásárolni.

A2 árszabás

• Egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági felhasználónak.

• Ha a villamosenergia-fogyasztása meghatározó része az éjszakai, vagy hétvégi időszakra esik. Ezen
árszabással a nap bármely időszakában vételezhet, de az elszámolás során a villamos energia egységára
eltérő lesz a csúcs- és a völgyidőszakban. Fontos, hogy ezen árszabás esetében a csúcsidőszakra eső
fogyasztás egységára magasabb, mint az A1 árszabás

• A vezérelt villamosenergia-szolgáltatás nem egész nap, csak szakaszosan, a szolgáltató által meghatározott
időszakokban érhető el. A szolgáltató naponta, összesen minimum 8 (a nyári időszámítás idején 7) óra
időtartamra biztosít villamosenergia-ellátást.

Vezérelt, külön mért áramkörről működtethető berendezések:

• Bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, fixen (nem dugaszolhatóan) csatlakoztatott
felhasználói berendezések. Általában az elektromos forróvíztárolók (villanybojlerek), vagy villamos hőtároló
kályhák működtethetőek kedvezően a vezérelt, külön mért áramkörön.

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése – Villamos áram

B Alap árszabás

• külön mért, vezérelt fogyasztásmérővel rendelkező lakossági ügyfelek számára

• önállóan nem, csak az A1 és A2 árszabás mellé választható tarifa

• a meleg víz előállítására elektromos forróvíztároló (bojler) használata esetén

B Komfort árszabás (kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft. ellátási területén)

• vezérelt áramkör esetén

• több alkalommal és hosszabb ideig használható a vezérelt mérőre csatlakoztatott berendezés, a B Alap
árszabáshoz képest 50%-kal több felfűtési idő

Azon ügyfeleknek, akiknek a B Alap árszabás nem nyújt elegendő felfűtési időt, nagyobb a melegvíz-
felhasználási igényük. Pl. ahol nagy az egy háztartásban élők száma, vagy akik napközben is használnak meleg
vizet.

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése – Villamos áram

B GEO árszabás

Kedvező áramtarifa a hőszivattyú működtetéséhez

• a berendezés vezérelt áramkörhöz kapcsolódik

• naponta legalább 20 óra üzemidőt biztosít a hőszivattyú számára, 2x maximum 2 óra megszakítással. 
(Egy megszakítás nem lehet hosszabb 2 óránál, és két megszakítás között minimálisan 2 óra felfűtési idő áll 
rendelkezésre.)

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

H árszabás

Speciális árszabás hőszivattyú és megújuló energiából épület hőellátását biztosításó berendezés részére:

• külön mért felhasználói áramkör

• egész napos vételezési lehetőség, napszaktól függetlenül

• fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtétele érvényes

• a fűtési idényben (október 15. és április 15 között) a legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz
napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések
és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése 
– Villamos áram

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése – Földgáz

2022.08.01-től érvényes fogyasztási határérték lakossági fogyasztók esetén:

63 645 MJ/év

2022.08.01-2023.07.31 időszakban

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
határozta meg rendeletben.

Forrás: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/


Energiaszámlák elemzése 
- Földgáz

alapdíj

kezdő és záró 
óraállás 



BERUHÁZÁST IGÉNYLŐ

ENERGIAMEGTAKARÍTÁST

EREDMÉNYEZŐ JAVASLATOK



Korszerűsítési lehetőségek

Hőburok kialakítása

• Hőszigetelés

• Nyílászáró csere

Épületgépészet

• Fűtés

• HMV ellátás

• Hűtés

• Szellőzés

• Világítás

Megújuló energiaforrás

• Napelem

• Napkollektor

• Hőszivattyú

• Biomassza



Hőveszteség



Határoló szerkezetek - Hőszigetelés

• Családi ház, önálló épület – saját döntés

• Társasházi ingatlan – közös döntés

homlokzati / lábazati / födém szigetelés

Üveggyapot alkalmazása nem javasolt, egészségügyi kockázat miatt.

Pontos méretezése szükséges,

a közel nulla energiaigény szint elérése érdekében.

Akár 30-40% megtakarítás is elérhető!



Határoló szerkezetek – Nyílászáró csere

• Ingatlantípustól függetlenül lehetőség van rá.

• Műemlékvédelem alatt álló épület esetén – speciális megoldás

• Meglévő két rétegű üvegezés esetén

• érdemes energetikai számítással alátámasztani a csere szükségességét.

• Három rétegű, fokozott hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászáró

• Fa vagy műanyag tokszerkezet (egyéni igény)



Épületgépészet

Fűtés

Kondenzációs gázkazán

szükséges kondenzációs kémény kialakítás
(dupla falú kémény, a tiszta levegő beszívása is ezen keresztül történik)
kombinált melegvíz tárolóval is alkalmazható – HMV ellátás
alternatív megoldásként hőszivattyú, faelgázosító kazán javasolt

HMV ellátás
legelterjedtebb villanybojlerrel történik
helyette érdemes a fűtéskorszerűsítési megoldással egyszerre korszerűsíteni

Hűtés
legelterjedtebb split klíma
• helyette inverters klíma javasolt, amely alkalmazható fűtésrásegítésre is
• alternatív megoldásként hőszivattyú javasolt



Épületvillamosság

LED technológia

érdemes a hagyományos izzókat LED lámpatestekre cserélni

Korszerűsítési tervezést megelőzően érdemes megvizsgálni az ingatlan
villamos hálózatát.

(elektromos fűtésre váltáskor kiemelten fontos – nagy terhelés)



Megújuló energiaforrások - Napenergia

Napelem

• Villamosenergiát állít elő

• Társasház esetén közös döntés;
családi ház esetén egyéni döntés

• Pontos méretezése szükséges, a
fogyasztási számla erejéig, így a
villanyszámla kb 95%-kal
csökkenthető.

• A fennmaradó 5% a szolgáltató
rendszeres havi költségei miatt
maradnak pl. rendszerhasználati
díj.

• Túlméretezése nem előnyös

• Amennyiben nő a villamos áram
felhasználás igény, a napelemes
rendszer bővíthető.

Napkollektor

• Melegvizet állít elő

• Nagy HMV igény esetén javasolt.

• Fűtés rásegítésre is
alkalmazható.



Megújuló energiaforrások - Hőszivattyú

Csak szigetelt, megfelelő nyílászáróval rendelkező épület esetén hatékony.

Típusok:

• levegő-levegő hőszivattyú – levegőből nyerjük a hőt

• levegő-víz hőszivattyú - levegőből nyerjük ki a hőt és vizet melegítünk vele

• víz-víz hőszivattyú - talajvizet használjuk a meleg előállításához

• talajszondás hőszivattyú - a geotermikus hőt (földhő) hasznosítjuk



Megújuló energiaforrások - Biomassza

Ha rendelkezésre áll kert, vagy könnyen elérhető fa anyag.

Faelgázosító kazán

• A leghatékonyabb biomassza kazán típus

• 85-95% tüzeléstechnikai hatásfok is elérhető.

• A fa elégetése gyakorlatilag két lépcsőben történik. Először viszonylag alacsony
hőmérsékleten, csökkentett levegő hozzáadása mellett elgázosodik a fa éghető tartalma,
majd levegő hatékony bekeverésével ez az éghető gáz ég el magas hőmérsékleten, magas
tüzelési hatásfokkal.



A pre-bound illetve a re-bound hatás



Pályázati lehetőségek

Otthonfelújítási Program

(http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-
ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato )

50%-os támogatottság, 3 millió Ft önerővel

3 millió Ft támogatás érhető el,

amennyiben legalább egy 25 év alatti gyermek is az ingatlanban él.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato


Pályázati részvétel

• Pályázatfigyelő oldalak követése, tájékozódás jövőben várható lehetőségekről

• HET – Hitelesített energetikai tanúsítvány

• Energiamérleg  
a nulla energiaszint eléréséhez szükséges beruházások összeállítása, 
méret/teljesítmény meghatározással

• Rendezett adóügyek

• Kivitelezők felkutatása



BERUHÁZÁST NEM IGÉNYLŐ

ENERGIAMEGTAKARÍTÁST

EREDMÉNYEZŐ JAVASLATOK



1°C belső hőmérséklet csökkentés

6% energiamegtakarítást eredményez!



Fűtés

Egyszerű megoldásokkal, például függöny vagy ablakpárna használatával is
növelhetjük az épület szigetelésének hatékonyságát.

Figyeljünk az ideális hőmérséklet fenntartására: télen 20-22°C

Télen állítsuk alacsonyabb hőfokra a fűtést, ha nem tartózkodunk otthon.

Fontoljuk meg programozható termosztátok vagy termosztatikus radiátorszelepek
beszerelését.

Ne helyezzünk semmit a radiátor közvetlen közelébe, rá vagy mellé.

Az épület azon részeit, ahol a nem töltenek huzamosabb időt (pl. folyosó,
tárolóhelyiségek), nem szükséges olyan melegre fűteni, mint az dolgozószobákat.

Biztosítsuk a fűtési-szellőztetési rendszer állandó takarítását és karbantartását
(kazánok, hőtermelő berendezések rendszeres, szakszerű karbantartása)



Hűtés (légkondicionálás), Szellőzés

Nyáron a déli órákban húzzuk be a függönyt és engedjük le a redőnyöket, ezzel is
csökkentve az épület felmelegedését és a légkondicionáló berendezések
használatát.

Figyeljünk az ideális hőmérséklet fenntartására: nyáron 23-26°C.

Nyáron kapcsoljuk ki a légkondicionálót, ha nem tartózkodunk az otthonunkban.

Az erős napfény ellen nyáron használjunk az ablakokon sötétítőket és árnyékolókat.

Győződjünk meg róla, hogy a szellőztetőrendszer nyílásai szabadok, nem pakoltunk-
e eléjük.

Biztosítsuk a klíma-szellőztetési rendszer állandó takarítását és karbantartását.

Rendszeresen tisztítsuk a szellőzőnyílásokat.

Ellenőrizzük, hogy az ajtók és ablakok jól illeszkednek-e, szellőztetéskor az ablakokat
csak rövid időre (max. 5-10 percre) tárjuk ki.



Villamos áram

Állítsuk számítógépünket és monitorunkat energiatakarékos üzemmódra.

Vegyünk vissza a fényerőből: a monitor és a telefon fényerejének csökkentésével energiát
spórolhatunk.

Készenléti üzemmód helyett kapcsoljunk ki minden berendezést a nap végén, illetve ha
előreláthatólag több mint 2 órán át nem fogjuk használni.

Új berendezés vásárlása esetén figyeljük az energiacímkét és válasszunk energiahatékony
gépeket.

Csatlakoztassuk minden berendezésünket energiatakarékos/ intelligens elosztóra.

Ezzel követhetővé válik az energiafogyasztási adatuk.



Világítás

Amikor csak lehet, használjunk természetes fényt.

Ha mégis világításra van szükségünk, használjunk energiatakarékos világítótesteket (LED
fényforrás).

Mennyezeti fényforrás helyett, amikor csak lehet, használjunk asztali lámpát.

Fontoljuk meg az időzítők és érzékelők alkalmazását mind a beltéri, mind a kültéri világítás
tekintetében.

A fényszabályozók pont megfelelő mennyiségű megvilágítást biztosítanak, a világításból
eredő energia akár 40-60%-át megspórolva.



Ötletek a konyhában

A konyhai eszközök (pl. hűtő, mikrohullámú-sütő, vízmelegítő, vízforraló) használata során se
feledkezzünk meg az energiahatékonyság alapelveiről.

Győződjünk meg róla, hogy a hűtőszekrény megfelelő hőfokra van-e beállítva (hűtőnél 7°C,
mélyhűtőnél –18°C), ellenőrizzük a vízmelegítő hőfokát (60-80°C helyett 50°C is elegendő).

Ne helyezzük a hűtőszekrényt radiátor mellé, ha lehet.

Rendszeresen takarítsuk a hűtő mögötti kondenzációs rácsot.

Csak akkor indítsuk el a mosogatógépet, ha tele van.

Bánjunk takarékosan a vízzel, és szereljünk fel perlátort a csapra.

Ne forraljunk több vizet, mint amennyire a teához/kávéhoz szükségünk van!

Húzzuk ki a használaton kívüli kisebb háztartási gépeket (forraló, kenyérpirító), ha
rendelkeznek készenléti üzemmóddal.



Nyomtatás és fénymásolás

Figyeljünk a papírhasználatra, csak azt nyomtassuk ki, amit feltétlenül szükséges.

Nyomtassunk a papír mindkét oldalára, ha lehet, több oldalt nyomtassunk a lap egy-egy
oldalára.

Színes nyomtatás helyett válasszuk a szürkeárnyalatos vagy fekete-fehér nyomtatást.

Használjunk újrahasznosított papírt, amikor csak lehet.

Használjuk az ajánlott energiagazdálkodási beállításokat.

A papíralapú terjesztés helyett inkább elektronikusan osszuk meg a dokumentumokat
(scan).

Ha hosszabb ideig nem használjuk a nyomtatót, akkor kapcsoljuk ki teljesen.



MEKH szemléletformáló plakátok



MEKH szemléletformáló plakátok



MEKH szemléletformáló plakátok

Plakátok letöltése és további plakátok elérhetők 
az alábbi linken:

https://www.enhat.mekh.hu/plakatok

https://www.enhat.mekh.hu/plakatok


A NAPI rutin megváltoztatása

• Fókuszálj az emberi tényezőre (social side)!

• Elsősorban életmódot, a rögzült szokásokat kell
változtatni!

•A motiváció fontos!

•A célok mutassanak túl az energia megtakarításon!

•A technológia nem minden, az emberi tényező is fontos!

•A személyes részvétel, a bevonás a siker kulcsa!

•Mondd el, hogyan csinálom (a személyes példa)!

•Ne adj okos telefont azoknak, akik nem rendelkeznek
internettel!



INTERAKTÍV SZEKCIÓ –
EGYEDI ESETEK



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

NAGY PÉTER
peter.nagy@energycontrol.hu

mailto:peter.nagy@energycontrol.hu

