
 

A HITELEZETT TERÜLETEK JEGYZÉKE    
 

 

1. Épületek:  

 

A fűtési rendszer cseréje: 

A régi fűtési rendszer modern rendszerekre és a központi fűtési rendszer klasszikus kazánjainak modern 

és hatékony kondenzációs kazánokra való cseréje.  

 

A hűtési rendszer cseréje: 

 A helyiségek hűtése hűtő kamrák – új, 8 cm-es hőszigetelésű és P-22-es freon nélküli kompresszorok 

beszerzését jelenti. 

 

A külső falak és a tető szigetelése   

Ez azt jelenti, hogy a külső falak és a mennyezetek teljesen külső szigetelés nélkül vannak. Az 

intézkedésnek tartalmaznia kell megfelelő anyagú (pl. sztirodur, üveggyapot)  hőszigetelés beépítését és a 

vastagságának összhangban kell lennie az energiahatékonyság szabványaival.  

 

 

A külső nyílászárók cseréje  

Ez egy üveges/nem szigetelt ablakokat vagy két üveges régi ablakokat jelent. Az együveges vagy régi 

kétüveges ablakokat dupla üvegű ablakokra kell cserélni, modern hőszigetelt üvegekkel, mint a 

nyílászárókhoz szükséges minimális sztenderd.   

 

A külső ajtók cseréje   

A hőszigetelés nélküli külső ajtókat modern előszigetelt ajtókkal kell felcserélni.  

 

A szabályozatlan központi fűtési szivattyúknak új, elektronikusan szabályozott szivattyúkkal való 

felcserélése   

A jelenlegi forró vizes fűtési rendszer beépített szivattyúi elektronikus szabályozás nélkül működnek, 

feltétlenül szükséges elektronikus szabályozású szivattyúkkal felcserélni.    

 

 

 

2. A megújuló energiaforrások felhasználása: 

 

 

Szoláris-termál rendszerek az egészségügyi melegvízhez   

Új szoláris-termál rendszer beépítése az egészségügyi melegvíz előkészítéséhez, egyenes kollektorokkal. 

A kollektor maximális területe 50 m
2
.  

 

A konvencionális fűtési rendszernek hőszivattyúra való felcserélése  

A konvencionális melegvíz-előállítási rendszert fel kell cserélni villamos energiával működő 

hőszivattyúkra, amelyeknek melegforrása lehet a föld, a víz vagy a levegő.   

 

Hálózati fotofeszültségi rendszer beépítése  

Új fotofeszültségi renszer beépítése szoláris PV panelekkel.   

 

 

 



3. Világítás: 

 

 

Incandenscens (klasszikus) izzók új CFL izzókkal való felcserélése   

A helyiség klasszikus izzószálas izzókkal van megvilágítva, amelyeket modern CFL izzókkal kell 

felcserélni.   

 

Régi fluorescens lámpák modern T5-ös elektronikus előtétes lámpákkal való felcserélése  

A jelenlegi helyzet szerint, a helyiség régebbi elektronikus előtétes (T8-as vagy T12-es típusú) 

fluorescens lámpákkal van megvilágítva. Ezeket a fluorescens lámpákat fel kell cserélni modern 

elektronikus előtétes fluorescens lámpákkal (T5). Általában a lámpákat a világító elemekkel együtt kell 

kicserélni.   

 

4. Mezőgazdasági felszerelés: 

 

 

Új mezőgazdasági gépezet (traktorok, kombájnok) Tier III. vagy Euro 3A motorral, valamint 

legalább három funkciós multifunkcionális gépek  

 

Mezőgazdasági szerszámok 

Olyan mezőgazdasági szerszámok finanszírozhatók, amelyek a mezőmunkák folyamán csökkentik  az 

energiafogyasztást a fejlett művelési rendszerekkel  (redukált megművelés, védett megművelés, szalagos 

megművelés) és vetési rendszerekkel (közvetlen vetés a barázdákba és közvetlen vetés a lyukakba). 

 

Hőrekuperáció a tejüzemekben  

Ez az intézkedés tartalmazza a hőrekuperációs rendszer beépítését a tejüzemekben. Az extrahált tejből 

származó hőt a hűtési folyamatban kell felhasználni a langyos vagy a meleg víz előmelegítésére. 

Finanszírozható az egyszerű hőváltó beépítése, valamint  hőváltó beépítése a hűtőrendszer kiegészítő 

kondenzátorával.   

 

Új kombájn Тier III. vagy Еurо 3А motorral 

 

Az öntözőrendszerek cseréje  

Új öntözőrendszerek beépítése olyan szivattyúval, amelyet takarékos motor működtet.  

 

 

Megjegyzés: az 1-3. pontig, a rendeltetés az üzleti létesítményekre, illetve olyan létesítményekre  

vonatkozik, amelyek tevékenység/termelés végzésére szolgálnak.  

 


