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• Manapság már számtalan fűtésrendszer közül válogathatunk lakásunk, 
otthonunk kimelegítésére, ám egyáltalán nem mindegy, mennyit kell 
költenünk a rendszer kiépítésére és a fűtőanyagra. Mindegyik berende-
zésnek megvannak az előnyei és a hátrányai, ugyanakkor az ingatlan 
típusától, méretétől, szigetelésétől, fekvésétől is nagyban függ, hogy 
melyik lehetőség a legideálisabb. Imre Tibor épületgépész-mérnök, terve-
ző segítségével igyekeztünk minél alaposabban körbejárni a témát.

Fűteni, de mivel?
A hőenergia ára csak az egyik szempont az ideális fűtésrendszer kiválasztásakor

SIMON VIRÁG

N éhány évtizeddel ezelőtt 
még kivételnek számított az 
a háztartás, amelyet lecsat-

lakoztattak a városi távhőrendszer-
ről, és saját hőközpontot szereltek 
be, ma viszont már számtalan fűtési 
módszer közül válogathatnak a tulaj-
donosok attól függően, hogy milyen 
típusú és felszereltségű ingatlanban 
élnek, illetve mennyi befektetett 
időt, energiát és pénzt szánnak a fű-
tésre. Imre Tibor épületgépész-mér-
nök, tervező megkeresésünkre el-
mondta: ha az energiaforrások piaci 
értékét nézzük, a fafűtéses rendsze-
rek a legolcsóbbak, ezeket követik a 
gázkazánok, a legtöbb pénzbe pedig 
a villamosenergiával működő fűtő-
berendezések kerülnek. A fa ára a 

fajta és a nedvességtartalom függ-
vényében változik, de egy köbméter 
bükkfa körülbelül 570 lejbe kerül. 
A gáz kilowattóránkénti ára 0,136 
lej, míg a villamosenergia esetében 
0,458 lej, tehát árammal fűteni kö-
rülbelül háromszor annyiba kerül, 
mint gázzal melegíteni ki ugyan-
azt a lakást. Érdemes ugyanakkor 
szem előtt tartani, hogy a hatásfok 
egyenesen arányos az árral, azaz a 
drágább energiaforrással működő 
berendezések hatékonyabban me-
legítik ki az ingatlant.

Mit javasolnak 
a magánházakban?

Imre Tibor a magánházakban a fa-
brikettel vagy gázzal működő köz-
ponti fűtést ajánlja, a fafűtéses rend-
szert pedig akkor javasolja, ha van 
egy külön helyiség, ahová el lehet 

helyezni a kazánt, ebben az eset-
ben viszont a fa felhasogatása plusz 
idő- és energiabefektetést igényel. 
A használt fűtőtestek tekintetében 
egyébként nincs különbség. Új épí-
tésű ház esetében annak érdemes a 
fatüzelést választania, akinek fon-
tos szempont a költségcsökkentés, 
esetleg ha a piaci átlagárnál olcsób-
ban jut jó minőségű tűzifához, vagy 
elzárkózik a földgáz használatától, 
illetve a lakóhelyén nincs földgáz. A 
fafűtés azok számára előnyös, akik 
megtehetik, hogy előre, egy összeg-
ben kifi zetik az előttük álló fűtési 
szezon tüzelőjének árát, és nem okoz 
túl nagy pluszterhet a farakodás, az 
aprítás és a hamu elhordása, illetve 
a szükséges tér is rendelkezésükre 
áll a tűzifa tárolásához. Ez a mód-
szer a széndioxid-kibocsátás tekin-
tetében is előnyösebb a szakember 
elmondása szerint.

Ajánlott egyébként, hogy a tűzifa 
nedvessége 20 százaléknál kisebb 
legyen. A fabrikett fűtőértéke majd-
nem kétszerese a friss tűzifáénak, és 
tekintettel arra, hogy száraz anyag-
ból állítják elő, jobb hatásfokkal is 
ég, ráadásul a hasogatással sem kell 
bajlódni. A fabrikett kilogrammon-
kénti ára egyébként átlagosan 1,1 lej.

A tömbházakban kevesebb 
a lehetőség

A tömbházakban lakóknak már 
kevesebb lehetőségük van megvá-

lasztani a fűtésrendszert, hiszen 
eleve kisebb terek állnak a ren-
delkezésükre. Imre Tibor ebben az 
esetben elsősorban a gázzal műkö-
dő egyéni fűtésrendszert ajánlja. 
Lehetőség van arra is, hogy egy 
egész lakóközösség szereltessen 
be közös központi kazánt, ennek 
az egyéni költsége kisebb, mint a 
saját hőközpontoké, illetve a szén-
monoxid-szivárgás és a tűzvész 
kockázata is alacsonyabb. Ebben 
az esetben is külön szabályozható 
az egyes helyiségek hőmérséklete, 
a rendszer hátránya viszont, hogy 
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„ Érdemes szem előtt tar-
tani, hogy a hatásfok 
egyenesen arányos az 
árral, azaz a drágább 
energiaforrással műkö-
dő berendezések haté-
konyabban, esetenként 
veszteségmentesen me-
legítik ki az ingatlant.




