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továbbra is népszerű, de több 
kényelmetlenséggel is jár
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a fűtési költségek elszámolása ne-
hézkes az épületen belüli lakások 
között, mivel bizonyos költségek 
nem függnek az elfogyasztott hő-
mennyiségtől.

Ugyan tömbházlakásban is lehet-
séges fával vagy fabrikettel működő 
központifűtés-rendszer beszerelése, 
de ilyenkor is számolni kell azzal, 
hogy a kazánnak külön helyiség 
kell, illetve a lépcsőházakban a fa-
anyag tárolása, valamint a keletke-
zett szén és hamu elhordása is ritkán 
megoldható, a kémény kiépítéséről 
már nem is beszélve.

Alternatív megoldások

Egy másik megoldás lehet mind 
a magánházak, mind a tömbház-
lakások esetében a padlófűtés 
beszerelése, ezzel kapcsolatban 
két típus közül választhatunk. A 
vízkeringési padlófűtés beszerelé-
se több pénzbe kerül de kisebbek 
az üzemeltetési költségei, míg az 
elektromos padlófűtés olcsóbban 
kivitelezhető, de ezt követően töb-
bet kell rá költenünk. Ezzel a mód-
szerrel kiválthatóak a fűtőtestek 
és a konvektorok, így a helyiségek 
nemcsak esztétikusabban néz-
nek ki, de helyet is lehet spórol-
ni, és a bútorok, berendezési tár-
gyak elhelyezésében is nagyobb 
szabadságot kapnak a lakók. A 
padlófűtés más rendszerekkel is 
kombinálható, kisgyerekes csa-
ládok számára pedig különösen 
előnyös, hogy a kisbaba a meleg 
padlón mászkálhat. A berende-
zés hátránya ugyanakkor, hogy 
a csövek javítására csak a padló 
felbontásával van lehetőség, a víz-
keringési padlófűtés esetében pe-
dig a melegvizes rendszer számos 
meghibásodás forrása lehet.

Évekkel ezelőtt elterjedtek térsé-
günkben is az infrapanelek, ame-
lyekben elektromágneses sugárzás 
jön létre. A szakember szerint az 
elektromos fűtőpanelek hatásfoka 
azért is tekinthető kiemelkedő-
en jónak, mert a villamosenergia 
veszteségmentesen alakul át sugár-
zó hővé. Nincs hőközvetítő közeg 
szemben például a gázkonvektoros 
vagy radiátoros központi fűtéssel, 
ahol az égés során felszabaduló hő-
mennyiség kisebb-nagyobb része 
elvész. Az elektromos fűtőpanelek 
egyébként nem igényelnek rendsze-
res karbantartást – mint ahogyan 
például a gázfűtéses rendszereket 
ellenőrzik. 

Egyre népszerűbbek ugyanakkor 
a napelemes rendszerek is, amelyek-
nek az összes előnyét talán nem is 
kell felsorolni, hiszen amellett, hogy 
környezetkímélő megoldást jelen-
tenek, a villanyszámlát alaposan 
csökkentik, az ingatlan értékét vi-
szont növelik.

Kevésbé ismert megoldások

Térségünkben szinte ismeretle-
nek még a hőszivattyúk, de igény 
esetén lehetőség van ezek besze-
relésére és üzemeltetésére is. A 
talajkollektoros rendszer esetében 
több száz méter hosszú, speciális, 
kemény PVC-köpennyel ellátott 
rézcsöveket vagy polietilén csöve-
ket fektetnek le körülbelül 2 méter 

mélyen a talajban. Hátránya, hogy 
nagy felületen, a fűtött alapterü-
lethez képest másfél, háromszoros 
területre van szükség a csövek le-
fektetéséhez, ezért elsősorban új 
építésű házak esetében jöhet szó-
ba. A talajszondás hőszivattyús 
rendszer esetén 15 cm átmérőjű, 
50–200 méter hosszú lyukat fúrnak 
a talajba függőlegesen, ebbe helye-
zik az U-alakú szondát, amelyben 
zárt rendszerben cirkulál a fűtő-
közeg. A szakértőtől megtudtuk, 
hogy 200 méteres mélységben a 
talaj hőmérséklete körülbelül 17 
Celsius-fokos, a hőszivattyú pe-
dig az alacsonyabb hőmérsékletű 
környezetből kivonja a hőt és azt 
hasznosítja. A hőszivattyú fordítva 
is működik, vagyis melegebb hely 
hűtésére is használható nyáron. A 
hőszivattyú működési elve hason-
ló a hűtőszekrényéhez. Árammal 
működik, és a zárt rendszerben 
forgatott gáz segítségével kivonja a 

belső térből a meleget, és leadja a 
környezetének.

Az épületgépész-mérnök arról is 
beszámolt, hogy a klímaberende-
zés – hasonlóan a hőszivattyúkhoz 
– nemcsak hűtésre, hanem fűtésre 
is alkalmas. A forró nyári idősza-
koknak köszönhetően egyre több 
háztartásban megtalálhatóak, így 
sokan a hidegebb napokon a klí-
ma segítségével fűtik otthonukat. 
A berendezés nagy előnye, hogy a 
fűtés nem jár szennyező anyagok 
kibocsátásával, és speciális, előre 
kiépített épületelemekre, például 
kéményre vagy más kiegészítőkre 
sincs szükség.

Pazarló luxus a nyitott kandalló

Otthonunkat kifűthetjük kandalló-
kályhával is, ezek nagy választékban 
kaphatóak szakboltokban és áruhá-
zakban. Hatásfokuk 15 és 60 száza-
lék között mozog, legfőbb hátrányuk 

pedig, hogy egyszeri megrakással 
legfeljebb 3 órán át ég bennük a tűz, 
majd hamar megszűnik a hőleadás, 
azaz gyorsan ki is hűlnek. Érdemes 
ezért meggondolni a megvásárlását, 
főként ha olyan térségről van szó, 
ahol télen nem ritkák a mínusz fokok. 
A szakértő arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a leggyengébb hatásfokú beren-
dezések a nyitott kandallók, amelyek 
a fa hőenergiájának mindössze 10-30 
százalékát hasznosítják, azaz ezek 
használatával legalább háromszor 
drágább lesz a fűtés, mint egy kor-
szerű berendezéssel. Az ilyen típu-
sú kandallók csak addig adnak hőt, 
ameddig a tűz ég bennük, hőtároló 
képességük minimális. Nyitott kan-
dallóknál állandó erős huzat szüksé-
ges, különben a lakás pillanatok alatt 
megtelik füsttel, ráadásul ezekben a 
berendezésekben nem használható-

ak fenyőfélék, az égéskor kipattanó 
parázsdarabok ugyanis rendkívül 
tűzveszélyesek. 

A cserépkályhák közös jellem-
zője, hogy kívülről égetett mázas 
csempékkel burkoltak. A szakértő 
rámutatott: a cserépkályha a hő 
nagy részét sugárzó hőként adja le a 
szobában, így akkor érvényesül leg-
jobban, ha a fűtendő helyiség min-
den részéből rálátni. Mivel tömegük 
viszonylag nagy, akár 8 órán át ké-
pesek tárolni és sugározni a meleget, 
hatásfokuk 35-70 százalékos.

Leszállóágban a távfűtés

Számos városban ugyanakkor to-
vábbra is opció a fűtésre a váro-
si távhőszolgáltató rendszerének 
igénybevétele, de a tendencia azt 
mutatja, hogy folyamatos az erről 
lecsatlakozók száma. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a szolgáltatás 
sok helyen meglehetősen drága, 

ráadásul rendszeresen emelkedik, 
ugyanakkor a fűtésrendszer haté-
konysága sem mindenhol kielégítő. 
Maros megyében már sehol nem 
működik távhőrendszer, nem bizto-
sítják nagy központosított hálózaton 
keresztül a fűtést. Jó tíz éve bezárták 
a kazánházakat, eladták őket vagy 
egyszerűen hagyták, hogy tönkre-
menjenek. A meglévő rendszereket 
átépítették, volt példa arra is, hogy 
a lépcsőházakban közös gázka-
zánt szereltek be, ezzel biztosítják 
a lakások melegítését. A legtöbb 
háztartásban ugyanakkor egyéni 
hőközpontot szereltek be, így a la-
kók maguk szabályozhatják, hogy 
milyen hőmérséklet legyen az egyes 
helyiségekben, illetve a számlával is 
spórolhatnak ezáltal.

Csíkszeredában a Goscom Rt. 
szolgáltatja a távhőt, a társaság 

honlapján fellelhető adatok szerint 
pedig jelenleg 2000 tömbházlakás, 
illetve több közintézmény fűtését 
biztosítják. A hőenergiát hat ka-
zánházban állítják elő, az elosztás 
pedig a kazánházaktól hat hőátadó 
ponton keresztül történik. A hat ka-
zánházból négyben a gázkazánok 
mellett pellettel működő kazánok is 
üzemelnek. Székelyudvarhelyen az 
Urbana Rt. működteti a távhőszol-
gáltatást, a 2019–2020-as fűtési sze-
zonban pedig 1946 lakás kapja a hőt 
a távhőszolgáltató vállalattól. Ebben 
az évben 23 lakástulajdonos kérte a 
lecsatlakoztatást a rendszerről, 5 pe-
dig a visszacsatlakoztatást.

„ Egyre népszerűbbek a 
napelemes rendszerek, 
amelyeknek az összes 
előnyét talán nem is kell 
felsorolni, hiszen amel-
lett, hogy környezetkímé-
lő megoldást jelentenek, a 
villanyszámlát alaposan 
csökkentik, az ingatlan 
értékét viszont növelik.




