
 
Energiaönellátás gyakorlatias megoldásokkal 
étvágygerjesztő   
 
Baranyák Zoltán 



Miről lesz szó 

• Energiahatékonyság, nem csak hőszigetelés 
 

• Mit tehetünk mi? Hol lehet a legnagyobb hatásunk? 
 
• Napelem gyorstalpaó, hőszivattyú hová és melyiket 

MIÉRT? 
 

• Nyílászáró választás, és beépítés tudatosan 
 

De főleg azokról amikre kiváncsiak vagytok, ti döntötök   
 



Energiaönellátás egységes szemléletben 

Energia- 
termelés 

Energiahasználat Energiatárolás 

Low 

cost 

+ 
- 

Forrás: Saját szerkesztés 



Energiaönellátás egységes szemléletben  
(2019-ben a valóságban) 

Forrás: Sono Motors SION  



A háztartások fogyasztása Magyarországon 

18% 

7% 

66% 

9% 

Egy jól szigetelt ház (110 m2) , 4 fős háztartás,  
10e km/év e-autózás, éves összenergia felhasználásának 

megoszlása  

Melegvíz 

EV_autó 

Fűtés 

Villany 

Forrás: Saját szerkesztés 

JELENTŐS még, az étkezés, a nyaralás, és az építés/felújítás!!! 



Mit tehetünk mi? Hol lehet a legnagyobb 
hatásunk? 

Autó használat 

Mikor fogyaszt az autónk ~12 litert 100 km-en? 



Autóhasználat 

1-1 rövid (6 km) ovi/iskolai út autómentesítése 

= 6840db 10 perces LED villany lekapcsolásnak  

 

Helyette, legalább néha 

Szánkó  !!, Bicikli, Roller , séta 

 



Utazás 

Budapest Párizs oda vissza repülővel 

= 2 956 000 alkalom 10 perces LED 
villanylekapcsolás!! 

 

Helyette 

Busz, teleautó, vonat és ….. ?? 

 

Na jó de mennyibe kerül , ezt is megmondom 

 

 



Mit tehetünk mi? Hol lehet a legnagyobb 
hatásunk? 

Építkezés, felújítás, csinosítás 

Kerítés, kocsibeálló, terasz betonozás 



Építkezés, felújítás, csinosítás 
 

12-13 méter fél méter magas betonkerítés 
lábazat vagy 5 m3 beton a kocsibeállóhoz vagy 
terasz betonozáshoz 

 

= 12812 km autózás  

Vagy 8 200 000 alkalom 10 perces LED 
villanylekapcsolás 

 

Helyette , később megmondom  

 

 



Hogyan fűtsünk fával? 

Száraz fa a jó fa  >> vegyél nedvességmérőt! 

Ha lehet esőben fűtsünk >> kimossa a port 

Ha lehet szeles időben fűtsünk >> hígítja a port 

Ha lehet éjjel fűtsünk >> nincsenek kint az 
emberek és az állatok 

 

Puffertartállyal megoldható!! 

PM 2,5 és PM 10 mérő 

 



A melegvíz átgondoltabb használata  
= kevesebb napelem, később kisebb 
akkumulátor! 

Melegvízre köthető mosógép 

 

Hővisszanyerő zuhanyzás 

 



Napelem (ultra) gyorstalpaló 

• A 35 mm vtg keretű napelem biztosan nem 
prémium kategória 

• A korszerű Si napelemek 5 vagy több BUS arosak 
 
 
 
 
 
 
 

• Egy jó napelemnek van TÜV vagy más „külső” 
minősítése  

• A jobb napelemek EL teszttel rendelkeznek 
Tovább is van  
 



Miből tudunk főzni 

Forrás: Saját szerkesztés 



Hőszivattyú az egyik kulcselem ! 

Forrás: Saját szerkesztés 



Hőszivattyús fűtés/hűtés 

• Fontos szerep a napi energiatárolásban 

• Fontos szerep az energiahatékonyságban 

• 30+ technológia! Nem csak földhő! 

• R32 fűtő „légkondi” beszerzésével is sokat 
tehetünk ha FŰTÜNk vele 

• CO2 munkaközeg terjedőben >> alacsonyabb 

 ökológiai lányom 

 

 



Miből tudunk főzni 

Forrás: Saját szerkesztés 



Üvegezés megválasztása 

Hagyományos alumínium távtartó  Hagyományos alumínium távtartó
 >>Páralecsapódás   >>Később penészedés 

 

 



Napelemek, típusának 
megválasztása 

Ilyen tetőre ma már lehet árnyék „toleráns”  napelemet választani!  

Forrás: Saját szerkesztés 

 



Napenergia, napelemek 

A hagyományos A kompromisszumos és a korszerű 

  A piros területek haszontalanná válnak az  
   árnyékoltság idejére! 

  Napelemek időnként árnyékos tetőn 
Forrás: https://goo.gl/dQ2rHy 

 



Köszönöm a figyelmet! 
Ideje váltani ! 

 

 

 

 

 

 

Baranyák Zoltán 

zoltan.baranyak@gmail.com +36 20 468 4309 

https://goo.gl/ZJw2Hf 
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