
KEZDJÜK AZ ALAPOKNÁL 

- AZ ENERGIATAKARÉKOS FŰTÉS - 

 

Egy átlagos magyar háztartás energiafogyasztásának 74%-át fordítja fűtésre 

évente, ezért általában ez a legfontosabb terület a megtakarítás szempontjából. 

Ez meglepően nagy arány ahhoz képest, hogy az évnek kb. a felében fűtünk. 

Szintén elgondolkodtató, hogy egy magyar háztartás körülbelül háromszor annyi 

energiát használ fel egy ugyanakkora lakás fűtéséhez, mint egy osztrák. Elég, ha 

csak a rosszul szigetelt épületeinkre, huzatos ablakainkra, szabályozatlan fűtési 

rendszereinkre, valamint elöregedett kazánjainkra gondolunk. Némi 

tudatossággal és kisebb vagy nagyobb beruházással azonban könnyen 

hatékonyabbá tehető a fűtési energia felhasználása. 

Vegyünk vissza pár fokkal!  

 Ne fűtsük túl a lakást! A kellemes közérzethez nappal 20-21 ºC, éjjel pedig 18 

ºC is elég lehet. 

 Tudta? - Ha csak 1 Celsius fokkal csökkentjük az otthoni hőmérsékletet, azzal 

5-10%-os megtakarítást érhetünk el fűtésszámlán, és országos szinten napi 1 

millió m3 gázt tudunk megtakarítani. 

 A hálószoba hőmérsékletét tartsuk 1-3 fokkal alacsonyabban, mint a lakás 

többi, gyakran használt helyiségét (16-18 fok is elegendő az alváshoz, 

szervezetünknek jót tesz a viszonylag hűvös környezet). 

 Mindig csak ott fűtsünk, ahol és amennyire szükséges. Ha lehet, az egyes 

helyiségekben helyi termosztáttal legyen állítható a hőmérséklet. Ha a 

termosztát elektronikusan szabályozható, akkor be is programozhatjuk a 



mindennapjainknak legjobban megfelelő hőmérsékletet. Ha ez nem 

megoldható, tegyünk hőmérőt a szobákba, és rendszeresen ellenőrizzük, 

szabályozzuk a hőmérsékletet.  

 

 

 

 Ha napközben hosszabb időre elmegyünk otthonról, érdemes valamennyivel 

alacsonyabbra állítani a termosztátot. Ha 3 Celsius fokkal csökken lakásunk 

hőmérséklete azokban az órákban, amikor nem vagyunk otthon, akár 15 %-os 

energiacsökkentést is el lehet elérni. 

 Ha elutazunk, elég a lakásban 14-16 Celsius fokos hőmérséklet. 

 A fürdőszobát elegendő arra az időre felfűteni, amíg használjuk, például 

reggel és este egy-két órára, nappal és éjszaka ott is elég az alacsonyabb 

hőmérséklet. 

 Ha van hősugárzónk, inkább azzal fűtsük ideiglenesen a ritkán használt 

helyiségeket.  

 Gondoskodjunk a megfelelő páratartalomról. Télen jellemzően szárazabb a 

levegő, biztosítsunk megfelelő, 40-60%-os páratartalmat (pl. növényekkel, 

párologtatással), párás levegőben ugyanis alacsonyabb hőfok mellett is 

megfelelő a hőérzetünk. 



 A hőérzetünket tovább befolyásolhatjuk huzatmentesítéssel, szőnyegekkel és 

meleg színek használatával. Tartsunk kézközelben egy meleg takarót, és 

hűvös estéken inkább azt terítsük magunkra a fűtés feltekerése helyett. 

Figyeljünk a karbantartásra!  

 Bármilyen a fűtési rendszerünk, a kazánok, gázkészülékek karbantartásán 

nem érdemes spórolni, hiszen a rosszul beállított égő, a lerakódott korom és 

por rontja a hatásfokot. A fűtési rendszerünket ellenőriztessük szakemberrel 

évente, hogy megtartsa energiahatékonyságát. A karbantartás azonban 

nemcsak a jobb energiafelhasználás, de a balesetek elkerülése miatt is fontos. 

 A fűtési szezon kezdetén légtelenítsük a rendszert, hogy a meleg levegő 

megfelelően áramolhasson és minden radiátorhoz elérhessen – ezzel például 

15% energiát is megtakaríthatunk.  

 Rendszeresen ellenőriztessük és vízkőtelenítsük a kazánt, bojlert is. 

Elektromos bojler esetén 1 mm vízkőréteg akár 10%-kal is növelheti a 

fogyasztást! 

 Portalanítsuk és tartsuk tisztán a berendezéseket. Ne takarjuk el a fűtőtestet, 

biztosítsuk a meleg levegő szabad áramlását. Ne lógjon a fűtőest elé a 

függöny sem, mert így megakadályozzuk a meleg levegő áramlását.  

 



 

Használjuk a nap energiáját!  

 Napos időben húzzuk el a függönyöket, húzzuk fel a redőnyt, hogy a meleg 

levegő felfűtse a szobát. 

 Az ablakokon besütő nap energiája télen is jól hasznosul, este azonban lehűl 

az ablakfelület, ezért sötétedéskor húzzuk be a függönyöket, engedjük le a 

rolót, csukjuk be a spalettát vagy zsalugátert, ne hagyjuk, hogy a meleg 

levegő megszökjön. 

Szellőztessünk hatékonyan!  

 Szellőztetéskor rövid időre tárjuk ki az ablakokat, csináljunk huzatot. A 

résnyire nyitva hagyott ablak a falakat is lehűti, amely felfűtése több energiát 

igényel. 

 Amikor télen szellőztetünk, naponta legalább kétszer 3-5 percig 

szellőztessünk kitárt ablakokkal, akkor az elhasznált levegő gyorsan és 

tökéletesen kicserélődik a kinti friss levegőre. Ez jobb módszer, mint hosszú 

időn keresztül tartó szellőztetéssel hagyni a meleget elszökni a lakásból. 



 Nyáron éjszakai szellőztetést követő nappali árnyékolással helyettesíthetjük 

az energiafogyasztó és sokaknak kiszáradást, allergiát okozó 

légkondicionálót. Érdemes megfontolni a redőny, spaletta, zsalugáter vagy 

bármilyen más árnyékoló felszerelését, ezek ugyanis jelentősen csökkentik a 

hő beáramlását. Akkor működnek a leghatékonyabban, ha fehér színűek, és 

kívül helyezkednek el, hiszen így visszaverik a nap sugarait, mielőtt a hő 

bejutna a lakásunkba. 

 Hasznos az ablakra helyezett hővisszaverő fólia is, amelynek nagy előnye, 

ahogy a többi árnyékoló megoldásnak is, hogy nyáron kint tartja a meleget, 

télen pedig nem engedi be a hideget. 

 

Korszerűsítsünk!  

 A meleg nagyjából fele a falakon, ablakokon, padlón és a tetőn át távozik, 

azaz, ha ezeken a pontokon nincs megfelelő szigetelés, jóval többe fog kerülni 

a tél… Energiatakarékos szigeteléssel 30-50%, huzatmentesítéssel akár a 

fűtési és hűtési energia akár 30 %-át is megspórolhatjuk.  



 A jó hőszigetelés az egyik leghatékonyabb tartós módja a háztartási 

energiamegtakarításnak. Érdemes hőkamerával felmérni a lakás hőhidait, 

illetve energiaauditot végezni és megszüntetni a problémákat.  

 Az épületek hőszigetelését segítheti, ha kúszónövényekkel futtatjuk körbe a 

falakat. 

 Hőszigeteljük belül is megfelelően otthonunkat! Például szigeteljük a 

központi fűtés csöveit. Szigeteljük a melegvíz-csöveket is, ha hűvös 

helyiségeken haladnak át. 

 A fűtőtestek mögé szereljünk hővisszaverő fóliát. Nem nagy beruházás, mégis 

a fűtési energia akár 5-6 százalékát is megtakaríthatjuk a legtöbb 

barkácsáruházban beszerezhető hőtükörfóliával. Az alumíniumréteggel 

bevont fóliát a radiátor mögé kell helyezni, így visszaveri a hőt, és nem a 

falfelületet fűtjük feleslegesen. A fólia mérete akkor ideális, ha minden 

oldalon 5-10 centiméterrel túllóg a fűtőtesten.  

 Gondoskodjunk róla, hogy az ajtók és ablakok megfelelően szigetelve 

legyenek. Tegyünk az ablakokba párnákat, az ajtók elé huzatfogót.  

 Ha a szigetelés már nem segít, cseréljük le az ablakokat jobb hőszigetelő 

képességű energiatakarékos, dupla üvegű ablakokra. Ezzel a beruházással 

akár egynegyedére is csökkenthetjük a rossz ablakokkal elszökő energia 

mennyiségét. 
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