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ELŐSZÓ
A takarékos otthonok kettős hatása
Nem elérhetetlen álom a családi házak energetikai korszerűsítése,
hanem több fronton is megtérülő befektetés – e kiadványunkat
azért hoztuk „tető alá”, hogy 25 konkrét példán keresztül kézzelfogható módon mutassuk be, mekkora energiamegtakarítást és
kiadáscsökkentést lehet elérni otthonunk felújításával.
A kiadványban részletezett 25 korszerűsítési beruházásnál
a teljes folyamatot végigkísértük az ingatlan helyszíni energetikai
felmérésétől kezdve az energiafelhasználási értékek szoftveres
elemzésén át a felújítási munkálatokon keresztül a modernizált ingatlan tényleges energiafelhasználásának ellenőrzéséig. A bemutatott ingatlanok szándékoltan igen sokszínűek: található közöttük 1920-ban
épült földszintes családi ház, a hatvanas években felhúzott sátortetős ház, a kilencvenes években épült
sorházi lakás, a kétezres évek elején készült tetőteres ház is. Közülük van, ahol homlokzati hőszigetelést
végeztek el a szakemberek, van, ahol a nyílászárókat cserélték ki, illetve van, ahol teljes körű korszerűsítésre került sor kazáncserével és napkollektor beszerelésével együtt.
Az eredmények pedig azt mutatják, hogy a beruházás tartalmának és az ingatlan kiinduló állapotának
függvényében egy pár hét alatt elvégezhető felújítással 15-70 százalékkal is csökkenthető az energiafogyasztás a családi házaknál, amivel éves szinten akár több százezer forint is megspórolható. Emellett
nagyon érdekes tanulságokkal szolgált a vizsgálat arra nézve, hogy az egyes típusú házaknál milyen
jellegű beruházások mennyi idő alatt térülhetnek meg.

Lakástakarékkal
álmai otthona
könnyebben
elérhető!

Kezdjen
el időben
tervezni!

Mint kiderült, az esetek egy részében úgy lehet finanszírozni a felújítási munkálatokat lakástakarékkal
kombinált hitelből, hogy a rezsin megspórolt összeg fedezi a kölcsön törlesztőrészletét. Így pedig valójában sokkal többek számára elérhetők az ilyen jellegű fejlesztések, mint amennyien ezt elsőre gondolnák,
hiszen akár önerő nélkül is bele lehet vágni. Fontos azt is megjegyezni, hogy a közvetlenül mérhető
pénzbeli megtakarításon túl a komfortérzet is jelentősen javult a mintaprojekt felújításaiban érintett
ingatlanokban, tehát nemcsak takarékosabbá, hanem élhetőbbé is váltak az érintett otthonok. Ez az ingatlankorszerűsítések „kettős hatása”. Ezek a példák is megerősítették bennünk az egyik alapfilozófiánkat,
hogy egy szebb otthon egyben jobb életet is biztosíthat. Emiatt pedig minden egyes erre költött forint
többszörösen megtérül, nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is. Biztosak vagyunk abban, hogy ezt a
kiadványban bemutatott ingatlanokban lakó családok is így érzik.
Az OTP Lakástakarék Zrt. a 25 ingatlan energetikai korszerűsítéséhez szakmai partnerének a Fenntartható
Otthon Zrt.-t választotta.
Köntös Péter
vezérigazgató-helyettes
OTP Lakástakarék Zrt.

Részletek: www.otplakastakarek.hu ş 06 1 366 6888
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank ﬁókjaiban vagy a www.otplakastakarek.hu
címen közzétett Általános Szerződési Feltételekből és hirdetményből.
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SZERKESZTŐI BEVEZETŐ
Energiapazarlók a hazai családi házak – van megoldás!
A magyarországi családi házak több mint fele mind szigetelési, mind épületgépészeti szempontból korszerűtlen,
emiatt pazarlóan használja fel az energiát. Ezek a lesújtó
eredmények születtek egy tavalyi vizsgálat során, amely
keretében 600 hazai ingatlan energetikai tulajdonságait mértük fel részletekbe menően, szakmai partnerünk
közreműködésével.
A felmérések összesített statisztikáiból kiderül, hogy az
„A+” (fokozottan energiatakarékos) minősítéstől az „I”
(rossz) kategóriáig terjedő tízes skálán a vizsgált családi
házak 9 százaléka „H” (gyenge), 24 százaléka pedig
„G” (átlagost megközelítő) minősítést ért el. A legtöbb vizsgált ingatlan – 31 százalék – „F” energetikai besorolást
kapott, míg a második legjobb, „A” kategóriába csak 3 százalékuk került. A felmérés eredményei szerint
az 1960-1970 körül épült családi házak szinte teljes mértékben az „F”, „G” és „H” kategóriába sorolhatók.
Mindeközben az otthonok energetikai adottságával összefüggő költségek – azaz a rezsikiadások – egyre
nagyobb szeletet hasítanak ki a magyar családok költségvetéséből. Az OTP Lakástakarék kutatása szerint
a családok 55 százalékánál ezek a kiadások viszik el a háztartás büdzséjének 25-50 százalékát. Szintén e
felmérés szerint az átlagos magyar család akár évi 420-600 ezer forintot is elkölt rezsire.

Háztartások megoszlása a rezsikiadás éves összege alapján
(százalék, 2011)

0-420 000 Ft

27

Háztartások megoszlása rezsikiadás összköltéshez viszonyított aránya alapján
(százalék, 2011)
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420 001-600 000 Ft
600 000 felett

23

55

0-25%
25-50%
50% felett

Nem nehéz felismerni, hogy a két említett tényező szorosan összefügg: túlnyomórészt azért magas
a családok rezsiköltése, mert az otthonuk energetikailag elavult, pazarló. Egyértelmű tehát, hogy az
ingatlanok energetikai korszerűsítésével hatalmas összeget lehetne megspórolni az energiaköltségeken,
mind a családok, mind a nemzetgazdaság szintjén. A kérdés azonban az, hogy mennyibe kerül egy ilyen
felújítás, mennyi idő alatt térül meg, és legfőképpen, miből lehet finanszírozni?
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A több száz családi ház energetikai feltérképezését magában foglaló felmérés során mindegyik esetben
készült egy vagy két korszerűsítési ajánlat is arra vonatkozóan, hogy mekkora beruházással milyen
mértékben lehetne javítani az épület energetikai tulajdonságain. A közel 600 javaslat alapján elmondható,
hogy egy 100 négyzetméteres hasznos alapterületű családi ház esetében hozzávetőleg 2,5 millió forintos,
hőszigetelést és nyílászárócserét tartalmazó beruházással mintegy 50 százalékos energiamegtakarítást
is el lehet érni. A kidolgozott felújítási javaslatokból kiderült az is, hogy a csupán egyszerű nyílászárócserét és szigetelést magában foglaló beruházással önmagában 2-4 kategóriát javulhat az adott családi
ház energetikai besorolása. Ezt követő esetleges további fűtéskorszerűsítés és megújuló energiás beruházás pedig újabb 2-4 kategóriaugrást jelenthet, amivel az A+ energetikai besorolás is elérhető lehet a
családi házak számára. Az ilyen jellegű teljes körű beruházás akár 8-10 év alatt is megtérülhet a megtakarított rezsiköltségből.

Felújítanának a magyarok
A magyar családok többségénél napirenden van otthonuk korszerűsítése, felújítása – derült ki az
OTP Lakástakarék több mint 500 fő részvételével készített online felméréséből. A válaszadók 39 százaléka 1 éven belül tervez valamilyen – akár kisebb – felújítást az otthonában, 17 százalékuk a következő 1-2 évben vágna bele a korszerűsítési munkálatokba, míg további 14 százalék öt éven belül látja
reálisnak, hogy hasonló beruházásba fogjon. A megkérdezettek mindössze 30 százaléka mondta azt,
hogy a következő öt évben nem tervez semmilyen felújítást a lakásában, házában. „Az eredmények azt
mutatják, hogy a magyar családok tudatosan próbálnak javítani az életkörülményeiken az otthonuk
fejlesztésével, természetesen a lehetőségeikhez mérten” – véli Köntös Péter, az OTP Lakástakarék
vezérigazgató-helyettese.

Azonban hiába a biztos megtérülés, sok család gondolhatja úgy, hogy számára reménytelen a felújításhoz
szükséges több százezer – akár több millió – forint előteremtése. Kevesen tudják ugyanis azt, hogy az
energiahatékonysági felújítások szinte minden esetben finanszírozhatók lennének a fűtés- és egyéb
közműkiadásokon megspórolt összegekből, még akkor is, ha a beruházás döntő része hitelből történik.
A lakástakarékkal kombinált hitelekkel ráadásul állami támogatásban is részesülhetnek a családok a
felújítások finanszírozásához. Hasonló konstrukcióban gyakorlatilag egy pillanatig sem nő meg a család
havi kiadása, hiszen a felújítás után azonnal csökken a rezsi, mely összeg a legtöbb esetben fedezheti
a hitel törlesztőrészletét. A kölcsön visszafizetése után pedig már teljesen ki lehet élvezni az alacsonyabb
rezsiköltség által megtakarított összeget.

Mi is az a lakástakarék?
A lakás-előtakarékosság, közismertebb nevén lakástakarék egy államilag támogatott, lakáscélú megtakarítási és finanszírozási lehetőség, amelyhez az állam a rendszeresen befizetett megtakarítás után 30
százalékos támogatást nyújt. A lakástakarék-pénztártól az ügyfél az összegyűlt betét másfélszeresével
megegyező lakáscélú hitelt is igényelhet. Az állami támogatás feltétele a lakáscélú felhasználás, ami
sokféle lehet, például vásárlás, korszerűsítés, felújítás vagy akár lakáscélú hitel előtörlesztése is.
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Fenntartható
zöldOtthon
Program

A Fenntartható Otthon Zrt.-t 2011-ben az épületek energetikai korszerűsítése terén több évtizedes tapasztalattal bíró szakemberek és vállalkozások hozták létre. A cég többségi tulajdonosa a Magyar Építőipar
Nonprofit Kft., amely 2001 óta klasztermenedzser szervezetként az építőiparban működő kis- és középvállalkozások fejlesztését és építőipari klaszterbe szervezését koordinálja.
A Fenntartható Otthon Zrt. célja, hogy jogvédett innovatív programjának, a Fenntartható zöldOtthon
Programnak a keretei között energetikai szemléletváltást indítson el a lakosság körében. Az ezen szemléletváltás eredményeképpen megfogalmazódó igényekre reagálva, saját Programján keresztül kíván teljes
körű kivitelezés-szervezési szolgáltatást nyújtani Ügyfelei részére.

A Fenntartható zöldOtthon Program
A Program az energetikai műszaki felméréstől a kivitelezés átadásáig tartó komplex energetikai felújítási
csomagot kínál Ügyfelei számára egyablakos ügyintézéssel, ide értve a finanszírozás megteremtésében
való közreműködést is.
Az energetikai korszerűsítés folyamatának kezdő lépése az Ügyfélre szabott egyedi igényfelmérés,
melynek során az ingatlanról műszaki felmérés és energetikai tanúsítvány is készül. Az egyedi, optimalizált korszerűsítési javaslatot a Fenntartható Otthon Zrt. magasan képzett építész, épületgépész és
energetikus szakemberei állítják össze, akik gyártóktól, beszállítóktól és kivitelezőktől függetlenek, így
kizárólag az Ügyfél igényeit tartják szem előtt. A korszerűsítési ajánlati csomag legfőbb célja, hogy számításokkal alátámasztva bemutassa az Ügyfélnek a legkisebb befektetéssel elérhető legnagyobb energiamegtakarítás lehetőségét. A Programban kínált műszaki megoldásokkal – a hatékonyabb szigeteléssel,
a korszerű nyílászárók beépítésével, valamint az alacsonyabb energiaigényű fűtési megoldásokkal és
az alternatív energiahasznosítással – otthonunk energiafelhasználása akár 50-70%-kal csökkenthető.
A Fenntartható Otthon Zrt. korszerűsítési ajánlatában minden esetben szerepel a beruházás műszaki
tartalmán és költségén túlmenően, hogy az ajánlott megoldással az Ügyfél mennyi energiát, illetve
forintban kifejezve mennyi pénzt takarít meg, továbbá tartalmazza a beruházás megtérülési idejének
számítását is. A Programban Ügyfeleinknek olyan finanszírozási megoldást javasolunk, hogy az önerő
nélkül megvalósított beruházáshoz igénybe vett hitel törlesztőrészletei az energiaszámlák megtakarításából fizethetőek legyenek. A kivitelezés előkészítése során a szükséges hatósági ügyintézést, esetleges
pályázatírást szintén a Fenntartható Otthon Zrt. végzi. A beruházás költségeit az Ügyfelek annak megkezdését megelőzően elkülönített projektszámlán helyezik el, a vállalkozási díj az adott munka műszaki
ellenőr általi igazolását, és az Ügyfél jóváhagyását követően szabadul fel.
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A Fenntartható zöldOtthon Program beszállítói kivétel nélkül az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.) által minősített, jellemzően hazai gyártók. A kivitelezések során a Fenntartható
Otthon Zrt. kiváló minőségű anyagokat használ fel, és a nagytételű megrendelések miatt lényegesen
kedvezőbb áron tudja azokat Ügyfeleinek kínálni, mint ami az Ügyfél vagy az egyéni kivitelező számára
a kiskereskedelemben elérhető. A Fenntartható zöldOtthon Programban kivitelezőként csak kiváló
munkát végző, megfelelő referenciákkal rendelkező, és a Magyar Építőipar Nonprofit Kft. független
szakértői bizottsága által minősített építőipari vállalkozások vehetnek részt. A Fenntartható zöldOtthon
Program egyik legfontosabb garanciális elemeként a műszaki átvétel során az Ügyfél érdekeit független
műszaki ellenőr képviseli, aki ellenőrzi az elvégzett munkát, majd az Ügyfél jóváhagyása birtokában
kezdődhetnek meg a kifizetések a projektszámláról.
A Fenntartható Otthon Zrt. minden kivitelezésre 3 év teljes körű garanciát vállal.
A környezetvédelmi, környezeti fenntarthatósági szempontok mellett az energetikai felújítások gazdaságilag is biztosan megtérülő befektetések, melyekkel nem csak energiát takaríthatunk meg, de egyúttal
otthonunkat szebbé, komfortosabbá tehetjük, ezzel növelve értékét!
A Programról további részleteket a www.feop.hu honlapon talál.
Érdekességekért, újdonságokért kedvelje a Fenntartható zöldOtthon Program oldalát a Facebook-on!
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Összefoglaló
az energetikai
korszerűsítési
vizsgálatba
bevont
ingatlanokról

Előzmények

A vizsgálati eredmények elemzése során tett megállapítások

A 2012. évben folyó és a napjainkban is tartó családi házas ingatlanok energetikai vizsgálata az érvényes
jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Minden esetben az ingatlanok korszerűsítés előtti és utáni
állapotát helyszíni felméréssel rögzítettük, dokumentálva mind az épületszerkezeti, mind az épületgépészeti állapotokat. Ezeket a kiindulási adatokat energetikai szoftver segítségével dolgoztuk fel, meghatározva a korszerűsítés előtti és utáni energetikai állapotokat, energiafelhasználási értékeket, valamint
az elvégzett korszerűsítéssel elérhető energiamegtakarítási értékeket.

A mintaprojekt házakból 14 ingatlan korszerűsítése 2012. novemberében-decemberében, 11 ingatlan korszerűsítése 2013. január - februárjában készült el. A referenciaházak esetében 2012. évi – jellemzően tavaszi-nyári
– korszerűsítési időpontok voltak.

Vizsgálatunk első szakaszában – mely 2013. januárjában zárult le – az adott korszerűsítéshez energetikai
számításokkal meghatározható energiamegtakarítások kerültek megállapításra. A számításos módszernél
a sztenderd használati móddal való üzemeltetés az alapfeltevés. A vizsgált ingatlanoknál többé-kevésbé
eltérés mutatkozik a sztenderd használati (üzemeltetési) módhoz képest, így fontos meghatározni nem
csak az ingatlan elméleti energetikai állapotváltozásából adódó energiamegtakarításokat, hanem az adott
ingatlanban élő családra vonatkoztatható tényleges energiamegtakarításokat is.
Vizsgálatunk második szakaszában – melynek első része 2013. áprilisában zárult le – a vizsgált ingatlanok tényleges energiafelhasználásában mérhető megtakarításokat dolgoztuk fel, az elvégzett korszerűsítések előtti és utáni energiafogyasztási adatok bekérésével. A vizsgált ingatlanok tulajdonosaitól
megkaptuk a 2011. és 2012. évre vonatkozó, a korszerűsítést megelőző, illetve a korszerűsítést követő
viszonylag rövid (három hónap – fél év) időszak földgáz- és elektromos áram-fogyasztási adatait.
A vizsgálat második szakaszának második részében a mintaprojekt ingatlanoknál a 2013. év teljes időszakára bekérjük a fogyasztási adatokat, ezzel is finomítva a mért megtakarítások meghatározását.

Általában azt tapasztaltuk, hogy a korszerűsítés előtt takarékosabban bántak a bevitt energiákkal a lakáshasználatuk során a tulajdonosok, mint ami egyébként az ingatlanra a sztenderd fogyasztói magatartás
alapján meghatározható volt.
Megﬁgyelhető a „visszapattanó hatás” is, mely szerint a takarékosabb házban magasabb hőfokot
engednek meg a tulajdonosok vagy több helyiséget fűtenek (plusz hálószoba és/vagy fürdőszoba),
így a komfort érzet jelentős javulását érezték ugyanolyan energiabevitelnél. Ez a hatás a mért megtakarításnak a számítotthoz képesti alacsonyabb szintjét eredményezte.
Még egy fontos tényező volt hatással a megtakarítások mértékére: a márciusi rendkívül hideg idő az
előző évek hasonló időszakához képest kiugróan magas fűtési energiafogyasztást eredményezett, mely
rontotta a számított és mért megtakarítási értékek arányát.

A jelen összefoglalóban szereplő összegzési adatok a 25 mintaprojekt és 28 referenciaház adatai alapján
készültek. A referenciaház gyűjtőnév szakmai partnerünk minősített kivitelezői által 2012. évben korszerűsített és a vizsgálatba beajánlott családi házak energetikai elemzését foglalja magába, a mintaprojektekben
végzett vizsgálatokkal azonos metódus szerint.
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A vizsgált adathalmaz energetikai jellemzői:

A vizsgált adathalmaz fő építészeti jellemzői:

A vizsgált halmaz korszerűsítés előtti energetikai besorolásának megoszlása:

Építési év:
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1970 és 1990 között: 24%
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1990 után: 32%
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A vizsgált halmaz korszerűsítés utáni energetikai besorolásának megoszlása:
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Vályogfalazat: 6%

Kisméretű tégla: 28%
B30 blokktégla: 43%

Példa a legnagyobb kategória ugrásokra:
G

A homlokzati és padlás hőszigetelés, nyílászárócsere és új földgáz üzemű központi fűtés

G

B homlokzati és padlás hőszigetelés, nyílászárócsere

E

A+ homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere és napelem rendszer

D

A homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere és kondenzációs kazáncsere

D

A kondenzációs kazáncsere és napkollektoros rendszer
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Korszerű blokktégla: 23%
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Számított éves földgáz fogyasztási adatok (m3):

Megállapítások a korszerűsítési beruházások vizsgálataiból:
1) Beruházási átlag bruttó költségek:

m3

Korszerűsítés típusa

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Szigetelés
Nyílászárócsere
Fűtés korszerűsítés
Összes költség (e Ft):

x
730

x
780

x
1 680

x
x
2 410

x
x
2 460

x
x
x
3 190

2) Az energetikai korszerűsítések megtérülése:
5 év alatti megtérülés:
homlokzati hőszigetelés; nyílászárócsere G és F besorolás esetén
5 – 7 év közötti megtérülés: nyílászárócsere; homlokzati hőszigetelés + Nyílászárócsere G és F
besorolás esetén
7 – 10 év közötti megtérülés: komplett hőburok előállítás; kazáncsere + napkollektor D besorolás esetén
10 – 15 év közötti megtérülés: nyílászárócsere; napelem; pincefödém hőszigetelés + kazáncsere
C besorolás esetén; kőzetgyapot hőszigetelés + padlásfödém hőszigetelés + nyílászárócsere G besorolás esetén
3) Számított és mért fogyasztások, illetve megtakarítások elemzése:
Az energetikai szoftverek az adott épület energia fogyasztását egy jogszabályban rögzített sztenderd használat mellett számítják. Az elvégzett nagy számú korszerűsítési munka lehetőséget ad ennek a sztenderd
használatnak a lakók által valósan elfogyasztott energia mennyiséggel való összehasonlítására.
Az alábbi táblázatban a mintaprojekt keretében korszerűsített ingtalanok közül kiválasztottunk tipikusnak
mondható 11 mintaházat, melyek energiafelhasználási és megtakarítási adatait elemezzük a további
grafikonok segítségével.
Sorszám Típus

Korszerűsítés
Homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere

3000
2500

Földszintes családi ház

2

Földszint + tetőteres újépítésű családi ház Kondenzációs kazán, napkollektor

2005

3

Földszintes sátortetős kockaház

1961

1500
Fogyasztás
korszerűsítés után

1000
500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Számított éves földgáz fogyasztási adatok (Ft):*
e Ft
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1920

Fogyasztás
korszerűsítés előtt
Fogyasztás
korszerűsítés után
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mért éves teljes rezsiköltségek (földgáz és áram) korszerűsítés előtt és után (e Ft):*
e Ft

4

Földszintes sátortetős kockaház

Nyílászárócsere (műanyag)

1969

700

5

Földszintes családi ház

Homlokzati hőszigetelés, padlás hőszigetelés

1967

600

6

Társasházi lakás, 3 szintes társasházban Nyílászárócsere (fa)

1970

500

7

Földszint + tetőteres családi ház

2000

400

8

Társasházi lakás, 4 szintes társasházban Homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere

1977

9

Földszint + emeletes családi ház

Homlokzati hőszigetelés, tetőtéri hőszigetelés

1996

10

Ikerházi lakás

Homlokzati hőszigetelés, pince hőszigetelés, nyílászárócsere

1999

11

Újépítésű sorházi lakás

Homlokzati hőszigetelés

2006

Padlás és pince szigetelés

Fogyasztás
korszerűsítés előtt

2000

Építés éve

1

Homlokzati hőszigetelés, Nyílászárócsere, kazáncsere

3500

Korszerűsítés előtt

300
Korszerűsítés után

200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A mért éves értékek a 2012. november - 2013. április időszak ügyfelektől bekért közüzemi számlákból
kerültek meghatározásra.
* Számítások során alkalmazott földgázár átlag 138 Ft/m³, áramár átlag 43 Ft/kWh.
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Tájékoztató az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványáról
Mi az energetikai minőségtanúsítvány?
A tanúsítvány arról tájékoztat, hogy az adott épületeknek vagy az abban lévő lakásnak várhatóan mennyi
az éves energiafogyasztása az adott műszaki állapota mellett (külső határoló szerkezetek hőszigetelő
képessége, fűtési rendszere, hőveszteségei).
Mi az energia tanúsítvány célja?
• Az energia tanúsítvány célja a tájékoztatás, melynek segítségével az adott épület vagy lakás energetikai
minősége más épületekkel vagy lakásokkal összevethető.
• A tulajdonosok kapjanak szakszerű megoldást az ingatlanuk rossz épületszerkezeti -, épületgépészeti
megoldásainak kijavítására.
• Az ingatlanok, lakások energiafogyasztásáról kapott információk segítsenek az ingatlanok árának és
bérleti díjának minőség szerinti differenciálásában, alakításában. Azaz az ingatlan energiafogyasztása
érvényesüljön az árban.
• Legyen egy olyan dokumentum minden épületre vagy lakásra, mely közérthetően és egyszerűen, egy betűjellel mutatja az épület energetikai minőségét, ahol az „A+” a legjobb, az „I” a legrosszabb kategóriát jelenti.
Mi tette szükségessé az energia tanúsítvány készítési kötelezettség bevezetését?
Európában az összes elfogyasztott energia 40 százalékát az épületekben használjuk fel, ezért foglalkozik
kiemelten az Európai Unió az ingatlanok, a lakások energiahatékonyságával.
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet tette kötelezővé Magyarországon az épületek, illetve önálló rendeltetési
egységek energetikai tanúsítványának a beszerzését.
Az új épületekre az építtetőnek, a „használt” ingatlan értékesítéskor vagy az 1 évet meghaladó bérbeadáskor
a tulajdonosnak kötelező beszerezni az energia tanúsítványt és azt a vevőnek vagy bérlőnek átadni.
Meddig érvényes egy energia tanúsítvány?
• a tanúsítvány 10 évig érvényes, illetve
• a jogszabályi követelmény megváltozásáig, továbbá
• a tanúsítvány kiállítását követően az épületben/önálló rendeltetési egységben megvalósított épületgépészeti-, épületszerkezeti felújításig, korszerűsítésig.

25 energiahatékony, fenntartható otthon
Ajka
Cím: 8400 Ajka, Avar utca
Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

tetőtér-beépítéses
családi ház
1990
175
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

280
B
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

22,7

Megtakarított havi rezsi:
1 892 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 280 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
1 250 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
118 846 Ft
Felveendő kölcsön:
161 154 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
2 000 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó

Tanúsítvány minőségi besorolásai:
A+

Fokozottan energiatakarékos

A

Energiatakarékos

B

Követelménynél jobb

C

Követelménynek megfelelő

D

Követelményt megközelítő

E

Átlagosnál jobb

F

Átlagos

G

Átlagost megközelítő

H

Gyenge

I

Rossz
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Fülöp

Noszvaj

Cím: 4266 Fülöp, Penészleki út

Cím: 3325 Noszvaj, Jókai utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, nyeregtetős családi ház
1990
65
x
-

Megtakarított havi rezsi:
5 017 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 4
Lakástakarék szerződéses összege: 320 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
2 290 Ft
Betétbefizetés időszaka:
45 hó
Elért megtakarítás:
135 312 Ft
Felveendő kölcsön:
184 688 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
3 200 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
68 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes sátortetős családi ház
1969
65
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

318
G
F

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

330
H
G

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

60,2

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

22,0
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Megtakarított havi rezsi:
1 833 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 330 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
1 470 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
139 754 Ft
Felveendő kölcsön:
190 246 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
2 350 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Vácrátót

Budapest XVII. kerület

Cím: 2163 Vácrátót, Széchenyi út

Cím: 1172 Budapest, Gyöngytyúk utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, nyeregtetős családi ház
1952
68
x
x
-

Megtakarított havi rezsi:
6 442 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 4
Lakástakarék szerződéses összege: 700 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
5 000 Ft
Betétbefizetés időszaka:
45 hó
Elért megtakarítás:
295 451 Ft
Felveendő kölcsön:
404 549 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
7 000 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
68 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

kétszintes, tetőtérbeépítéses családi ház
2000
178
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

700
G
D

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

770
E
E

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

77,3

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

20,6
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Budapest XVII. kerület

Piliscsaba

Cím: 1173 Budapest, Füsti Fecske utca

Cím: 2081 Piliscsaba, Béla király útja

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:
Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:
Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

20
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alápincézett, tetőtérbeépítéses sorház
1991
100
x
781
F
E
106,4

Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

8 867 Ft
1 000 000 Ft
9 030 Ft
57 hó
677 554 Ft
942 446 Ft
13 850 Ft
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

tetőtér-beépítéses
családi ház
2000
150
x
x

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

984
D
C

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

58,6

Megtakarított havi rezsi:
4 883 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 990 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
4 400 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
418 321 Ft
Felveendő kölcsön:
571 697 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
7 040 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Budapest II. kerület

Nyíregyháza

Cím: 1029 Budapest, Fillér utca

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

Ingatlan leírása:
társasházi lakás
1970
52,6
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 076
G
F

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

23,1
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Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes nyeregtetős családi ház
1960
84
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 146
C
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

62,4

Megtakarított havi rezsi:
5 200 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege:1 150 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
5 120 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
486 774 Ft
Felveendő kölcsön:
663 226 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
8 180 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Piliscsaba

Budapest II. kerület

Cím: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos utca

Cím: 1025 Budapest, Mikszáth utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes sátortetős családi ház
1960
50
x
-

Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

18 458 Ft
1 250 000 Ft
11 250 Ft
57 hó
844 135 Ft
1 175 865 Ft
17 250 Ft
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes félnyeregtetős családi ház
1940
100
x
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 211
G
B

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 227
G
E

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

221,5

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

98,7
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Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

8 225 Ft
1 250 000 Ft
11 250 Ft
57 hó
844 135 Ft
1 175 865 Ft
17 250 Ft
82 hó
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Ajka

Nyíregyháza

Cím: 8400 Ajka, Vörösmarty utca

Cím: 4405 Nyíregyháza, Harangozó utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, nyeregtetős családi ház
1970
143
x
x
-

Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

15 592 Ft
1 500 000 Ft
13 540 Ft
57 hó
1 015 985 Ft
1 414 042 Ft
20 770 Ft
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

tetőtér-beépítéses
családi ház
1990
150
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 408
F
D

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

1 782
B
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

187,1

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

95,3
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Megtakarított havi rezsi:
7 942 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 1 790 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
7 960 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
756 782 Ft
Felveendő kölcsön:
1 033 218 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
12 730 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó

OTP Lakástakarék • 06 1 366 6888
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Szeged

Solymár

Cím: 6771 Szeged, Rózsatő utca

Cím: 2083 Solymár, Pacsirta utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, nyeregtetős családi ház
1920
98
x
x
-

Megtakarított havi rezsi:
9 825 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 2 050 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
9 120 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
867 067 Ft
Felveendő kölcsön:
1 182 933 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
14 580 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

tetőtér-beépítéses
családi ház
2001
218,9
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 048
F
D

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 106
B
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

117,9

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

63,1
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Ajka-Bakonygyepes

Budapest II. kerület

Cím: 8448 Ajka-Bakonygyepes, Fő út

Cím: 1029 Budapest, Tamara utca

Ingatlan leírása:

Ingatlan leírása:

Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, sátortetős családi ház
1960
154,5
x
-

Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 109
D
B

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

26,8

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):
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többszintes
családi ház
1985
262
x
x
2 249
C
A
nincs adat

OTP Lakástakarék • 06 1 366 6888

31

25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Vác

Devecser

Cím: 2600 Vác, Mályva utca

Cím: 8460 Devecser, Deák Ferenc utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

alápincézett, tetőteres családi ház
1999
199,2
x

Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

10 367 Ft
2 220 000 Ft
20 000 Ft
57 hó
1 500 673 Ft
2 089 327 Ft
30 680 Ft
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes, nyeregtetős családi ház
1967
77
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 296
D
A

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 299
E
B

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

124,4

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

153,8
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Megtakarított havi rezsi:
Ebből finanszírozott
Előhitel összege:
Lakástakarék betétösszeg:
Betétbefizetés időszaka:
Elért megtakarítás:
Felveendő kölcsön:
Kölcsön törlesztőrészlete:
Kölcsöntörlesztés futamideje:

12 817 Ft
2 220 000 Ft
20 000 Ft
57 hó
1 500 673 Ft
2 089 327 Ft
30 680 Ft
82 hó

OTP Lakástakarék • 06 1 366 6888
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

Fülöp

Budapest XVI. kerület

Cím: 4266 Fülöp, Penészleki út

Cím: 1163 Budapest, Pesti Határ út

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes sátortetős családi ház
1968
78
x
x
-

Megtakarított havi rezsi:
14 433 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 5
Lakástakarék szerződéses összege: 2 560 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
14 260 Ft
Betétbefizetés időszaka:
57 hó
Elért megtakarítás:
1 069 984 Ft
Felveendő kölcsön:
1 490 016 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
21 880 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

kétemeletes
családi ház
1961/1980
139
x
x
-

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 560
G
C

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 804
G
E

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

173,2

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

147,8
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Megtakarított havi rezsi:
12 317 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 2 770 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
12 310 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
1 170 357 Ft
Felveendő kölcsön:
1 599 643 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
19 700 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó
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35

25 energiahatékony, fenntartható otthon

25 energiahatékony, fenntartható otthon

Nagykörű

Szeged

Cím: 5065 Nagykörű, Hunyadi utca

Cím: 6726 Szeged, Töltés utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes sátortetős családi ház
1970
113
x
x
-

Megtakarított havi rezsi:
17 600 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 5
Lakástakarék szerződéses összege: 3 160 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
17 600 Ft
Betétbefizetés időszaka:
57 hó
Elért megtakarítás:
1 320 600 Ft
Felveendő kölcsön:
1 839 400 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
27 010 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
82 hó

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

kétszintes, beépített
tetőteres családi ház
2005
203
x

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

2 900
G
B

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

3 609
D
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

211,2

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

157,9
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Megtakarított havi rezsi:
13 158 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 6
Lakástakarék szerződéses összege: 2 960 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
13 160 Ft
Betétbefizetés időszaka:
72 hó
Elért megtakarítás:
1 251 176 Ft
Felveendő kölcsön:
1 708 824 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
21 050 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
102 hó
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25 energiahatékony, fenntartható otthon

Maglód

Piliscsaba

Cím: 2234 Maglód, Martinovics tér

Cím: 2081 Piliscsaba, József Attila utca

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

földszintes sátortetős családi ház
1961
75
x
x
x

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

3 851
G
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

264,2
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Megtakarított havi rezsi:
22 017 Ft
Ebből finanszírozott Hitel Plusz 5
Lakástakarék szerződéses összege*: 3 850 000 Ft
Lakástakarék betétösszeg:
21 450 Ft
Betétbefizetés időszaka:
57 hó
Elért megtakarítás:
1 609 473 Ft
Felveendő kölcsön:
2 240 527 Ft
Kölcsön törlesztőrészlete:
32 900 Ft
Kölcsöntörlesztés futamideje:
82 hó
* Magánszemély legfeljebb havi 20 000 Ft betétbefizetés után kaphat állami támogatást, így itt 2 darab
Lakástakarék szerződést kell kötni az optimális
felhasználáshoz.

Ingatlan leírása:
Jellege:
Építési éve:
Hasznos alapterület (m2):
Korszerűsítés:
Hőszigetelés:
Nyílászárócsere:
Gépészet:

többszintes
családi ház
1930/1990
136
x
x
x

Korszerűsítés költsége (e Ft):
Energetikai besorolás korszerűsítés előtt:
Energetikai besorolás korszerűsítés után:

3 861
D
A

Mért éves megtakarítás összesen (e Ft):

130,1
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Finanszírozás állami támogatással, azonnal: OTP Lakástakarék Előhitel

Jegyzetek:

Mindannyian szeretnénk, ha otthonunk minden évszakban komfortos környezetet biztosítana számunkra,
ahol hétköznapjainkat és hétvégéinket kellemes körülmények között tölthetjük el. Fontos szempont az is, hogy
ne pazaroljuk a rendelkezésre álló energiát: egyrészt ne terheljük a környezetünket feleslegesen, másrészt
a rendelkezésre álló jövedelmünkből minél kevesebbet kelljen a rezsire költeni. Ahhoz, hogy ezeket a céljainkat megvalósíthassuk, szükségünk lehet meglévő lakásunk vagy házunk felújítására vagy korszerűsítésére.

...........................................................................................

A felújítás és korszerűsítés nemcsak az időnket és az energiánkat igényli, hanem sok pénz is szükséges
hozzá. Az elhatározást követően a tervezés fázisában derül ki, hogy hónapról hónapra milyen nagy összeget tudunk megtakarítani csak azáltal, hogy ingatlanunkon kicseréltük a nyílászárókat, vagy leszigeteltük
a falakat és a födémeket, illetve korszerűsítettük a gépészetet. Természetesen ennek a megtakarításnak
az eléréséhez először ﬁnanszírozni kell magát a beruházást.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Ezt a ﬁnanszírozást oldja meg az OTP Lakástakarék Előhitel. Ez az öt éves futamidejű konstrukció olyan
kedvező és azonnali forrást biztosít, mely integrálja az alacsony, ﬁx kamatozású forinthitel előnyeit a lakástakarék szerződés állami támogatás által garantált magas hozamával:
• azonnali hitelfolyósítás a felújítási/korszerűsítési igény felmerülését követően,
• a hitelhez kapcsolt lakástakarék szerződés kapcsán havonta ﬁzetendő összeget a várható megtakarítás
akár teljesen fedezi,
• nincs havi hiteltörlesztés: sem kamat-, sem tőketörlesztést nem kell ﬁzetni,
• a hitel kiváltása 5 év múlva a megkötött lakástakarék szerződés szerződéses összegéből történik,
• az ügyleti kamat a teljes futamidő alatt ﬁx mértékű,
• kezelési költség nem kerül felszámításra,
• a vállalt törlesztési terhek hosszú távon kiszámíthatóak, tervezhetőek lesznek,
• a hitel választható összege 250 000 Ft-tól 2 220 000 Ft-ig terjed, ami lehetőséget ad nagyobb felújítási,
korszerűsítési munkálatok elvégzésére is,
• az 1 millió forintot elérő vagy meghaladó hitelösszeg esetén a lakástakarék megtakarítási összegén felül
szükség van az OTP Lakástakarék által nyújtott ﬁx, 5,5% kamatú lakáskölcsön felvételére is.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Előhitel összege:

250 000

HITEL PLUSZ 5 szerződéses összege:

970 000 1 940 000 2 900 000

HITEL PLUSZ 5 havi betét (57 hónapon keresztül):

5 410

HITEL PLUSZ 5 kölcsöntörlesztés (82 hónapon keresztül):

-

500 000

10 810
-

750 000

...........................................................................................

16 160

...........................................................................................

-

...........................................................................................
Előhitel összege:

1 000 000 1 250 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000 2 220 000

HITEL PLUSZ 5 szerződéses összege:

1 620 000 2 020 000 2 430 000 2 830 000 3 230 000 3 590 000

HITEL PLUSZ 5 havi betét (57 hónapon keresztül):
HITEL PLUSZ 5 kölcsöntörlesztés (82 hónapon keresztül):

9 030

11 250

13 540

15 770

17 990

20 000

...........................................................................................

13 850

17 270

20 770

24 190

27 610

30 680

...........................................................................................

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A kiadványban megjelentetett adatok tájékoztató jellegűek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése.
További részletes információért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank ﬁókjaiban vagy a www.otplakastakarek.hu címen közzétett Általános
Szerződési Feltételekből és hirdetményből.
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Spóroljon a gázzal,
gazdaságos házzal!

Elôrelátó

BEFEKTETÉS
Takarékos

FELÚJÍTÁS

Fűtési k
öltség
akár

Jelentôs

-50%

MEGTAKARÍTÁS
Idônként minden otthon felújításra szorul.
Nem csupán a megkopott anyagok,
de a korszerûsítés igénye miatt is.
A környezettudatos szemléletváltás
és a magas energiaárak miatt a ház
energiahatékonysága rendkívül fontos
szempont lett. Érdemes a felújítást
gondosan, elôrelátóan megterveznie.
Így nemcsak a rezsiköltségén látszik
a megtakarítás, de már a munka során,
az építôanyagokkal is sokat spórolhat.
Az újHÁZ Centrum szakértelme, minôségi
választéka és általa kínált termékek kedvezô
ár-érték aránya megbízható segítséget nyújt
a felújításban és a megtakarításban!
Keresse Ön is Magyarország vezetô
építôanyag-kereskedelmi hálózatát,
amelynek telephelyeit már
közel 80 helyen elérheti
az országban!

Naprakész hírek, ajánlatok, érdekességek:
f a ce b o o k . co m / u j H a z Ce nt r u m

Fenntartható Otthon Zrt.
Cím: 1091 Budapest
Üllői út 45. II. em. 220.
Tel.: +36 (1) 219 3606
E-mail: info@feop.hu

feop.hu
www.facebook.com/FeopOnline

Felkeltettük érdeklődését?
Az OTP Lakástakarék szolgáltatásról részletesen informálódhat:

honlapunkon a www.otplakastakarek.hu címen,

telefonos ügyintézőinktől 06 1 366 6888-os telefonszámon,

bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Mert lakáscéljai mindenkinek vannak...
...vagy néhány éven belül lehetnek!

Részletes feltételek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888
Felelős kiadó: OTP Lakástakarék Zrt. • 2013. október

