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Hogyan lesz 
házunkból 
otthon
Egy kiegyensúlyozott, hatékony fűtési rendszer meg-
teremtéséhez tudnunk kell, melyik helyiséget, milyen 
célra és ki fogja használni.  Kivitelezőként ezen felül 
tájékozódni kell az érintett helyiségek szellőzéséről és 
szigeteléséről is. Enélkül lehetetlen megfelelő ajánlatot 
készíteni tervezőink vagy vásárlóink számára.  
 
Nem csak a hatékonyság a tét, hanem a megfelelő 
komfort is. Kiemelten fontos hát tisztában lennünk azzal, 
hogy mire gondol a tervező az elvárások és igények terén 
ügyfelei projektjei során. Pontosan ezzel a céllal állítot-
tuk össze HEL nyomtatványunkat. Egy kérdésekből álló 
ellenőrző lista az alábbi témakörökkel: mit, hol, hogyan, 
miért, mikor és ki.  

1.  Milyen jellegű épületről van szó?
 Egygenerációs családi ház
 Többgenerációs családi ház
 Sorház közbeeső épülete
 Sorház szélső épülete
 Lakó egység
 Egy teljes emelet

2. Milyen gyakorisággal használjuk az épületet/lakást?
 egész évben
 csak üdülési időszakban
 egész nap
 csak bizonyos időszakban

3. Használat?
 magán használat
  tulajdonos által
  bérelt
 üzleti használat

4. Építés éve?

5. A háztartásban élők száma?

6. Lakóterület négyzetméterben megadva?

7. Padló felület négyzetméterben?

8.  A jelenleg használt energiaforrás?
 Fa
 Szén
 Távfűtés
 Elektromosság
 Olaj
 Gáz
 Nap
 Földhő

9.  Ugyan ezt az energia forrást használja a meleg vízhez?
 Igen
 Nem



10.  Milyen fűtési rendszert használ?
 Kondenzációs kazán
 Alacsony hőmérsékletű kazán
  Olaj 
  Gáz
 Pellet
 Hőszivattyú
  Levegő
  Víz
  Földhő
 Napkollektor
 egyéb

11. Jelenlegi rendszer hőmérséklet?

12. A kazán elhelyezkedése
 Alagsor
 Tetőtér
 Földszint
 Egyéb elhelyezés

13. Mikor volt a fűtési rendszer legutóbb felújítva?
 Soha
 A felújítás dátuma:

14. Jelenlegi hőleadók?
 régi fűtőtestek
 lapradiátorok
 törölköző szárítók
 padlófűtés
 egyéb

15. Egyéni fűtési preferenciák
 Inkább melegebb
 Inkább hűvösebb
 Átlagos

16. Milyen meleg víz rendszert használ?
 Központi meleg víz rendszer
 Napkollektorral
 Napkollektor nélkül

17. Egyedi meleg víz rendszer
 Elektromos
 Gázos

18. Mikor volt a csővezeték rendszer felújítva?
 Soha
 A felújítás dátuma:

19. A meleg víz csövek szigetelése?
 Szigetelt
 Nem szigetelt

20. Preferált szellőztetési technika
 Szelőztetés
 Ablakra szerelt légbevezetők
 Automatikus szellőztető rendszer

21. Ablakok
 Egyrétegű
 Dupla rétegű, vagy jobb
 U-érték, ha ismert:

22. Szigetelt az épület homlokzata?
 Nem 
 Igen
 A felújítás dátuma:
 Szigetelés vastagság vagy 
 U-érték, ha ismert:



23. Az aljzat szigetelt?

24. Szigetelt a pince födém?
 Nem
 Igen
 A felújítás dátuma:
 Szigetelés vastagság vagy U-érték, ha ismert:

25. A tető szigetelt?
 Nem
 Igen
 A felújítás dátuma:
 Szigetelés vastagság vagy U-érték, ha ismert:

26. Melyik technológia érdekli leginkább?
 Napkollektoros fűtés
 Napelem
 Mini-kogenerációs egység
 Házi szélturbina
  Kombinált egység (pl. napkollektoros fűtés koge-

nerációs egységgel)
 Geotermikus
 Hőszivattyúk
 Alacsony-energiájú ház
 Passzív ház

27. Mit tervez felújítani?
 Kazán
 Meleg víz tároló
 Hőszivattyú
 Csővezeték rendszer
 Hőleadó rendszer (pl. radiátorok)
 Napkollektoros rásegítés

28. Hogyan tervezi a modernizációt
 teljes felújítás (bentlakás nélkül) 
 részleges felújítás
  a szobák használatban maradnak
  használaton kívül helyezett szobák
  felújítás lépésről-lépésre, néhány év alatt 
 először a legszükségesebbeket

29. Költségvetés
 Az alábbi mértékű beruházást tervezem:
 
 

 a beruházás mértéke a megtérülési időtől függ 

 Egyelőre még csak tájékozódok

30. Támogatások 
 Az alábbi támogatást kívánom igénybe venni:
 

 
 Érdekelnek a támogatott programok
 A támogatás számomra nem jöhet szóba


