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1. Kérdés: Mire kívánunk pályázatot benyújtani? 
 

Jellemzők: 
- Lakótérben „B” 

típusú 
kéménybekötött, 
gravitációs 
levegőellátású 
gázkészülék 

- Hagyományos 
fűtési rendszer  
 



1. Kérdés: Mire kívánunk pályázatot benyújtani? 
 

Jellemzők: 
- Régi kazán 

rászerelt 
gázégővel 

- Régi, 
hagyományos 
fűtési rendszer 

- Külön kazánház 
 



1. Kérdés: Mire kívánunk pályázatot benyújtani? 
 

Jellemzők: 
- Lakótérben „B” 

típusú 
kéménybekötött, 
gravitációs 
levegőellátású 
gázkészülék 

- Hagyományos 
régi fűtési 
rendszer  
 



1. Kérdés: Mire kívánunk pályázatot benyújtani? 
 

Jellemzők: 
- Régi kazánok és 

kéményes 
melegvíztároló 

- Régi, 
hagyományos 
fűtési rendszer 

- Külön kazánház 
 



Mi a közös bennük? 
 

1. A berendezések átlagos életkora meghaladja a 18-22 évet! 
2. Szinte minden esetben kéményes, gravitációs levegőellátású, 

atmoszférikus égővel szerelt, un. „B” típusú installáció 
3. Műszakilag elavult konstrukciók (gyújtóláng, ki-bekapcsolós 

üzem (2-pont), csak szoba-termosztát) 
4. Pótalkatrész ellátás hiánya, megszűnt típusok, javíthatatlan 

műszaki állapot, hiányos karbantartásból ill. a rendszer 
tulajdonságaiból fakadó jelentős hatásfok csökkenés 
 



2. Kérdés: Miért kívánunk pályázatot benyújtani? 
 

1. Mert, csökkenteni kívánjuk az üzemeltetési költségeinket! 
2. Mert csökkenteni kívánjuk a régi elavult technika 

környezetterhelését modern gáztüzelő berendezések 
alkalmazásával! 

3. Mert tönkrement a régi és muszáj egy új berendezést 
beszerelni! 

4. Mert ha van pályázat, nagyobb a beruházási hajlandóság. 
 



Miért kell(ene) az új kazán….? 

A régi, elavult kéményes gázkazán és egy 
modern kondenzációs gázkazán között a 
hatásfokkülönbség 25-35%!!! 

Mit jelent ez! 
Ugyanahhoz a teljesítményhez ennyivel 
kevesebb földgáz kell!!! 



3. Kérdés: Hogyan készítsük elő a pályázatot? 
 

1. Válasszunk egy pályázati kontakt személyt 
2. Készítsünk egy pályázati ellenőrző listát a folyamatokra 
3. Készülék árajánlat bekérése helyszíni bejárás alapján – ideális eset 
4. Készülék árajánlat bekérése adatszolgáltatással – gyakori eset 

• Alaprajz (meglévő tervdokumentáció, gázterv, stb.) 
• Fényképek (rész-épület, kazánhelyiség, kazán, kazán adattábla, 

kémény, fűtési rendszer, termosztát és minden egyéb, ami jól 
beazonosíthatja a feladatot   

• Korábbi évek gázfogyasztási adatai (ellenőrző számítás) 
• Szakemberrel korábban elkészíttetett (terv)dokumentáció 

3. Tervezési és kivitelezési költségbecslés illetve árajánlat 
4. A pályázat megvalósításának időszükséglete és valós ideje 
5. A rendelkezésre álló anyagi források pontos feltérképezése 



Milyen fényképekből lehet beazonosítani a feladatot? 
 



Milyen fényképekből lehet beazonosítani a feladatot? 
 



Milyen fényképekből lehet beazonosítani a feladatot? 
 



A költségbecslés ill. ajánlat költségtételei/feladatai: 
 

1. Hatósági engedélyek: gázterv, kéményseprő műszaki állásfoglalás 
2. Meglévő kéményjárat bontás, tisztítás, előkészítés 
3. Meglévő készülékek leszerelése, elszállítása, csövek bontása 
4. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (pl. régi azbeszt-hőszigetelés) 
5. Új készülék telepítése, csatlakoztatása (fűtés, égéstermék, gáz, víz) 
6. Meglévő/új HMV készülék csatlakoztatása/bekötése (fűtés, víz) 
7. Cirkulációs vezeték kiépítése/csatlakoztatása 
8. Égéstermék elvezető rendszer telepítése (tetőkibúvó, cserépjárda) 
9. A meglévő rendszer átalakítása pl. rendszerleválasztó hőcserélő 
10. Az új installáció felületkezelése, hőszigetelése 
11. Villamos vezetékek, távkapcsoló, külső hőm. érzékelő kiépítése 
12.  EPH kialakítása, mérése és jegyzőkönyve 
13. Hivatalos eljárási díj (gázmérő le- és felszerelése) 
14. Szállítás, anyagmozgatás, parkolási költségek 
15. Műszaki ellenőr, szakértő ill. szakági tervezők bevonása 
16. A telepített berendezés üzembe helyezése 



4. Kérdés: Hogyan értékeljük a kapott ajánlatot? 
 

1. Ne magát a kazánt, hanem a teljes 
beruházást vizsgáljuk! 

2. Amikor megtérülést értékelünk vegyük 
figyelembe, hogy 

• Mennyi az adott garanciaidő? 
• Mennyi az adott berendezés szerviz-

ellátottsága? 
• Mennyi az adott műszaki megoldás 

energia-megtakarításából kiszámolható 
havi energiaköltség csökkenés? 

• Mennyi a megtérülési idő és a 
garanciaidő viszonya? 

• Milyen minősítése van a 
berendezésnek? 

3. Beruházási költségek vs. Önerő vs. 
Finanszírozási lehetőségek 

..és a Tied mennyit fogyaszt négyzetméterenként? 





5. Kérdés: Jól választottunk?  
 

2015. Április 8. szerda 
 

NYÍLT NAP 
 

Gyártó – Kivitelező - Tervező 
egy helyen 

Tanácsadás – beszélgetés 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk! 
 



Végeredmény…. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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