
Bevezetés
Az EU jogszabályai



Témák

• Globális problémák

• Provlémák Európában

• Irányelvek
• RED
• EED
• EPBD



Európai és globális kihívások



Európai és globális kihívások

• Éghajlatváltozás (azaz szélsőséges időjárási viszonyok)

• Fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség

• Függés a fosszilis tüzelőanyagok importjától (az EU import 53%-a)

• Egészségügyi problémák (pl. légszennyezés)

• Fenntarthatatlan struktúrák (pl. kimerült fosszilis tüzelőanyagforrások)

• Növekvő energiaigény (azaz a növekvő gazdaságnak több energiára van szüksége)

• Nem energiahatékony épületek



Lássunk néhány adatot!



Az éghajlatváltozás valós, és egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémákat okoz!

Forrás: https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm https://www.iberdrola.com/environment/impacts-of-climate-change

https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
https://www.iberdrola.com/environment/impacts-of-climate-change


Fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség

Forrás: https://ourworldindata.org/fossil-fuels#what-share-of-primary-energy-comes-from-fossil-fuels



Fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség Európában

Forrás: https://ourworldindata.org/fossil-fuels#what-share-of-primary-energy-comes-from-fossil-fuels



Fenntarthatatlan struktúrák (pl. kimerült fosszilis tüzelőanyagforrások)

For example, according to BP, 
Earth has 53 years of oil 
reserves left at current rate of 
consumption .

Forrás: https://mahb.stanford.edu/library-item/fossil-fuels-run/



Növekvő energiaigény a globális népességnövekedés miatt

Forrás: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpmmmp3/revision/



Növekvő energiaigény az előre jelzett gazdasági növekedés miatt

BTU - British Thermal Unit

Forrás: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpmmmp3/revision/4



Az előre jelzett várható energiahiány, ha nem teszünk semmit

Forrás: https://www.researchgate.net/figure/Projected-shortfall-of-energy-2-Fossil-
fuels-are-not-predicted-to-be-completely_fig13_3207709



Globálisan: az építőipar az egyik legnagyobb "fogyasztó" és CO2-kibocsátó ágazat

Forrás: https://www.worldgbc.org/news-media/%E2%80%9Ctime-running-out%E2%80%9D-curb-
energy-use-buildings-construction-meet-paris-climate-goals



Hogyan tudunk ezen változtatni?
Speciális kihívások az európai építőiparban



Az európai épületállomány elöregedett és nem hatékony

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en



Az épületek energiafogyasztásának aránya (2013)

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en



Európában a primer energia felhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik.

Forrás: https://epthinktank.eu/2016/07/08/energy-efficiency-in-buildings/energy-consuption-by-sector/



Energiafogyasztás végfelhasználás szerint a lakóépületekben (2013)

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en



Speciális kihívások

Az európai épületállomány elöregedett és nem hatékony

Európában a primerenergia mintegy 40%-át az épületek fogyasztják (és ennek 60%-a fűtésre és 
hűtésre használt gázimport).

Az épületek több mint 2/3-a 2050-re és azt követően is használatban marad.

Az épületek energiahatékonyságát javítani kell!



Az Európai Uniós politikák céljai

Küzdelem az éghajlatváltozás ellen

A légszennyezés csökkentése

Magasabb energiahatékonyság

Nagyobb energiafüggetlenség uniós szinten

Nagyobb energiabiztonság

A gazdaság fellendítése

Nagyobb fenntarthatóság

• Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának legalább 40%-os 
csökkentése

• Az energiafogyasztás legalább 32%-
a megújuló energiaforrásokból 
származik

• Legalább 32,5%-os 
energiahatékonyság

2030-ig



Forrás: https://www.energy-community.org/dam/jcr:d1e7fdaf-6147-4d2d-87c3-
843abd5ad38d/EECG_EC_EPBD_062018.pdf



Az EU irányelveiben lefektetett ambiciózus célok a Tiszta energiát minden európainak 
csomag részeként

EPBD
(Az épületek energiateljesítményéről 

szóló irányelv)

RES / RED
(Megújuló energiaforrásokról szóló 

irányelv)

EED
(Energiahatékonysági irányelv)

A megújuló energiaforrásokból 
származó energia általános 
előállítása és támogatása

Energiahatékonyabb épületek a 
polgárok életminőségének javítása 
érdekében (nZEB)

Hatékonyabb energiafelhasználás az 
energialánc minden szakaszában



Megújuló Energiaforrásokról szóló Irányelv



A megújuló energia jelentősége

• Az energiaágazat felelős az EU üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 75%-áért. 

• A megújuló energiaforrások részarányának növelése a gazdaság különböző ágazataiban ezért 
kulcsfontosságú építőköve egy olyan integrált energiarendszer megvalósításának, amely megvalósítja 
Európa klímasemlegességre irányuló törekvését.



A megújuló energiaforrások fő célja = a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése.

• Célul tűzte ki, hogy az EU 2020-ra teljes 
energiaszükségletének legalább 20%-át 
megújuló energiaforrásokból fedezze, és 
kevésbé függjön a "külföldi" fosszilis 
tüzelőanyagoktól.  

• Az irányelvet módosították, és új célt tűztek ki: 
2030-ra az energia legalább 32%-ának 
megújuló energiaforrásokból kell származnia
- a 2023-ig történő esetleges felfelé történő 
felülvizsgálatra vonatkozó záradékkal.

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN



Nemzeti kötelező érvényű célok

• Az irányelv minden országra vonatkozóan kötelező nemzeti 
kötelező megújulóenergia-célokat határoz meg 2020-ra, 
figyelembe véve annak kiindulási pontját és a megújuló 
energiaforrásokban rejlő általános potenciált.

• Ezek a célok a máltai 10%-tól a svédországi 49%-ig terjednek. 
• Magyarország: 13% / Németország: 18% / Szlovákia: 14%

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN



A RES politikai céljai

• Energiamegtakarítás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Az energiaellátás biztonságának előmozdítása

• A technológiai fejlődés és az innováció előmozdítása

• A megújuló energiaforrások támogatása az építőiparban

• A foglalkoztatás és a regionális fejlődés lehetőségeinek biztosítása

• A hálózathoz való hozzáférés és a szabad áramellátás biztosítása.

• A bioüzemanyagok/folyadékok fenntarthatósági kritériumainak meghatározása.



A RES néhány kulcsfontosságú intézkedése



Intézkedések: a megújuló, nem fosszilis energiaforrásokból 
származó energia általános támogatása

▪ Szél (szárazföldi és tengeri)
▪ Napenergia (naphő és fotovoltaika)
▪ Geotermikus energia
▪ Környezeti energia
▪ Árapály, hullámenergia
▪ Vízenergia
▪ Biomassza
▪ Depóniagáz, szennyvíztisztítótelepi gáz és biogáz



Intézkedések: kötelező nemzeti célok

Az EU 32%-os céljának lefordítása az egyes tagállamok egyéni célkitűzéseire, amelyek tükrözik 
az eltérő kiindulópontokat és lehetőségeket.

Számítás:
▪ az egyes tagállamok 2005. évi részesedésének GDP-vel súlyozott egyenlő mértékű 

növekedése
▪ A korábbi erőfeszítések figyelembevételével

A cél elérése érdekében a következőket lehet alkalmazni:
▪ Az energiahatékonyság és az energiatakarékosság előmozdítása
▪ Támogatási rendszerek
▪ Együttműködési intézkedések (pl.: energetikai együttműködések)



2020-as cél és a megújuló energiaforrások részaránya

2030 target

Forrás: https://www.ca-res.eu/fileadmin/cares/PublicArea/CARES2FinalPublication/CA-RES_Executive_Summary_2016.pdf

https://www.ca-res.eu/fileadmin/cares/PublicArea/CARES2FinalPublication/CA-RES_Executive_Summary_2016.pdf


Nemzeti cselekvési tervek a megújuló energiaforrásokról

Valamennyi uniós tagállam elfogadott egy nemzeti cselekvési tervet a megújuló energiára 
vonatkozóan, amely bemutatja, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseik elérése érdekében.

Ezek a tervek ágazati célokat tartalmaznak a következőkre vonatkozóan 

• elektromosság, 
• fűtés és hűtés, 
• szállítás; 
• tervezett szakpolitikai intézkedések; 
• a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák különböző kombinációja, amelyeket 

várhatóan alkalmazni fognak; 
• az együttműködési mechanizmusok tervezett alkalmazása.

Új célok a megújuló energiára vonatkozóan 2030-ig

• A megújuló energiaforrások továbbra is kulcsszerepet fognak játszani abban, hogy az EU 
2020 után is kielégíthesse energiaszükségletét. 

• Az uniós országok már megállapodtak abban, hogy 2030-ra az EU végső 
energiafogyasztásának legalább 27%-át megújuló energiaforrásokból kell előállítani. 



Egy példa: a német nemzeti cselekvési terv a megújuló energiaforrásokról

• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 2020-ig 40 %-kal, 2030-ig 55 %-
kal, 2040-ig 70 %-kal, 2050-ig pedig 80-95 %-kal az 1990-es referenciaévhez képest;

• A primerenergia-fogyasztás csökkentése 2020-ig 20 %-kal, 2050-ig pedig 50 %-kal;

• Az energiatermelékenység évi 2,1 %-os növekedése a végső energiafogyasztáshoz képest;

• A villamosenergia-fogyasztás 10 %-kal történő csökkentése 2020-ig és 25 %-kal 2050-ig 
2008-hoz képest;

• Az épületek hőigényének 20 %-kal való csökkentése 2020-ig, miközben a primerenergia-
igény 2050-ig 80 %-kal csökken (2008-hoz képest);

• A megújuló energiaforrásoknak 2020-ra a bruttó végső energiafogyasztáson belül 18%-
os, 2030-ra 30%-os, 2040-re 45%-os, 2050-re pedig 60%-os részesedést kell elérniük;

• A megújuló energiaforrásoknak 2020-ra legalább 35 %-os, 2030-ra 50 %-os, 2040-re 65 %-
os, 2050-re pedig 80 %-os részesedést kell elérniük a bruttó villamosenergia-
fogyasztásban.



Intézkedések: Kötelező nemzeti átfogó célok a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozóan a közlekedésben

A tagállamoknak meg kell követelniük az 
üzemanyag-szolgáltatóktól, hogy 2030-ra a közúti 
és vasúti közlekedésben felhasznált energia 
legalább 14%-át megújuló energiából 
biztosítsák.

▪ A 14%-os közlekedési alcélon belül a fejlett 
bioüzemanyagokra külön célt tűztek ki.

▪ A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagból 
előállított energia végső fogyasztásának aránya 
2022-ben legalább 0,2 %, 2025-ben legalább 1 
%, 2030-ban pedig legalább 3,5 %.



Intézkedések: A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, 
fűtés és hűtés eredetére vonatkozó garanciák.

• A tagállamoknak intézkedéseket kell végrehajtaniuk az energia eredetének garantálása
érdekében, hogy a végső fogyasztók számára bizonyítani tudják a megújuló energiaforrások 
részarányát. 

• Az átdolgozásban a származási garanciákat módosítják és kiterjesztik a megújuló gázra. A 
termelő kérésére kötelezővé válik az irányadó célkitűzések kiadása a fűtésre és hűtésre.

• A rendszer nagyobb fokú átláthatóságot biztosít az ügyfelek számára, lehetővé téve azt, 
hogy eldöntsék, hogy megújuló vagy nem megújuló energiát vásároljanak.



Intézkedések: Hálózathoz való 
hozzáférés és üzemeltetés 

Tagállamok 
▪ Fejleszteni kell a hálózati infrastruktúrát, az 

okos hálózatokat, a tároló létesítményeket és a 
villamosenergia-rendszert.

▪ Meg kell könnyíteni az engedélyezési 
eljárásokat, biztosítva a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos energia 
átvitelét és elosztását.

▪ Elsőbbséget vagy garantált hozzáférést kell 
biztosítani a megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energiának a hálózathoz.



Mérés: Együttműködési mechanizmusok előmozdítása

Az irányelv előmozdítja az uniós országok közötti (és az EU-n kívüli országokkal való) 
együttműködést, hogy segítse őket megújuló energiacéljaik elérésében. Ez az együttműködés a 
következő formában valósulhat meg:

• A megújuló energia statisztikai átvitele (a megújuló energia mennyisége levonásra kerül az 
egyik ország célkitűzésének teljesítéséből, és hozzáadódik egy másik országéhoz).

• Közös megújuló energia projektek (társfinanszíroznak egy megújulóenergia-projektet a 
villamos energia vagy a fűtés és hűtés területén, és megosztják a keletkező megújuló energiát 
a céljaik teljesítése érdekében)

• Közös megújulóenergia-támogatási rendszerek (közös betáplálási tarifa, közös betáplálási 
prémium vagy közös kvóta- és tanúsítvány-kereskedelmi rendszer)



Intézkedés: Több megújuló energiaforrás a távfűtésben/hűtésben.

2020-tól a távfűtés és távhűtés esetében minden tagállamnak évente legalább 1%-kal növelnie 
kell a megújuló forrásokból, valamint a hulladékhőből/hidegből származó energia arányát.

Ez dinamizálni fogja a távfűtési és távhűtési ágazatot a következőkkel

• a nem hatékony fűtési és hűtési hálózatokról való leválás joga,

• a felhasznált tüzelőanyagokról való tájékoztatáshoz való jog

• az a kötelezettség, hogy harmadik fél szolgáltatóknak hozzáférést kell biztosítaniuk a távfűtési 
rendszerekhez, amennyiben azok megújuló energiaforrásokból vagy hulladékhőből/hidegből 
termelnek energiát.

Forrás: 
https://keepwarmeurope.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Policy_spotlights/KeepWarm_Policy_Spotlight_N_1.pdf



Intézkedések: a megújuló energiaforrások előmozdítása az építőiparban

• A tagállamoknak meg kell határozniuk a megújuló energia minimális szintjét, amennyiben az 
technikailag, funkcionálisan és gazdaságilag megvalósítható. 

• A tagállamok megfelelő intézkedéseket vezetnek be építési szabályzataikba és kódexeikbe 
annak érdekében, hogy növeljék a megújuló energiaforrásokból származó mindenféle energia 
arányát az építőiparban.



EED - Energiahatékonysági irányelv



EED - Energiahatékonysági irányelv

Célok: minden uniós országnak hatékonyabb energiafelhasználásra kell törekednie az 
energialánc minden szakaszában, beleértve az energiatermelést, az átvitelt, az elosztást és a 
végső fogyasztást.
▪ Az energiahatékonysági célok és az energiacímkék innovációra és beruházásra ösztönzik 

az ipart
▪ Az energiatakarékosabb épületek energiát takarítanak meg, csökkentik a számlákat, kezelik 

az egészségügyi problémákat, csökkentik a légszennyezést és javítják az emberek 
életminőségét.

▪ Az alacsonyabb fogyasztás miatt Európa kevésbé lesz függő az energiaimporttól

Legalább 32,5%-os energiahatékonysági cél 2030-ra

Paris Agreement climate goals

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-
directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en


Az EED szerkezete

Forrás: http://eedguidebook.energycoalition.eu/index.html



Csökkenő energiaértékesítés

Az EED három fő ágazatközi célkitűzése a következő:
▪ Eredetileg az EU 20%-os energiamegtakarítási célkitűzése: Az EED átfogó célkitűzése, hogy 

"biztosítsa az Unió 2020-ra kitűzött 20%-os kiemelt energiahatékonysági céljának elérését, és 
előkészítse az utat az ezen időpontot követő további energiahatékonysági fejlesztésekhez". A 20%-os 
célt úgy határozzák meg, hogy 2020-ban legfeljebb 1483 Mtoe primerenergia- vagy 1086 Mtoe végső 
energiafogyasztás érhető el. 

▪ A 2018-ban módosított irányelv legfontosabb eleme a 2030-ra kitűzött, legalább 32,5%-os 
energiahatékonysági cél. Abszolút értékben ez azt jelenti, hogy az EU energiafogyasztása nem 
haladhatja meg az 1273 Mtoe primerenergia és/vagy 956 Mtoe végső energiafogyasztást.

▪ Az indikatív nemzeti energiahatékonysági célok: az EED előírja, hogy a tagállamoknak meg kell 
határozniuk saját átfogó indikatív nemzeti energiahatékonysági céljaikat, amelyeket a Bizottság 
értékelni fog, hogy elegendőek-e vagy sem az uniós cél eléréséhez, és ezt követően megfontolja, 
hogy kötelező érvényű célt javasoljon.

▪ Az energiavállalatok számára 2020-ig kötelező nemzeti végfelhasználási megtakarítási cél: 
általános kötelező cél az 1,5%-os kumulatív éves energia-végfelhasználási megtakarítás elérése. 

▪ 2021 és 2030 között az éves végső energiafogyasztás 0,8 %-ával kell csökkenteni.

Mtoe = million tonnes of equivalent final energy consumption



A primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 2030-as célkitűzés

Mtoe = million tonnes of equivalent final energy consumption
Forrás: European Comission



Indikatív nemzeti célok 2020-ra

• %, Mtoe, GWh és egyéb 
mértékek

Mtoe = millió tonna egyenértékű végső energiafogyasztásForrás: "Energy Financing Energy Efficiency Towards 2020 and beyond” - Dr. Tóth András 
György https://slideplayer.com/slide/6981285/



Alternatív szakpolitikai intézkedések a végső energiafogyasztás 
csökkentésére irányuló célkitűzés eléréséhez
A végső energiafogyasztás éves csökkenésének elérése érdekében az energiavállalatoknak 
olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek segítik a végső fogyasztókat az 
energiahatékonyság javításában. Ez magában foglalhatja a fogyasztók lakásai fűtési 
rendszerének javítását, dupla üvegezésű ablakok beszerelését vagy a tetők jobb szigetelését az 
energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Az uniós országok olyan alternatív szakpolitikai intézkedéseket is bevezethetnek, amelyek 
csökkentik a végső energiafogyasztást. Ezek az intézkedések a következők lehetnek:

• Energia- vagy CO2-adók

• Pénzügyi ösztönzők, amelyek az energiahatékony technológia fokozott használatához vezetnek

• Az energiahatékony technológia fokozott használatát eredményező szabályozások vagy önkéntes 
megállapodások.

• Az uniós jog által már kötelezően előírtakon túlmutató energiacímkézési rendszerek

• Képzés és oktatás, beleértve az energetikai tanácsadó programokat is

További információ a 7. cikkről: http://www.article7eed.eu/



Nemzeti felújítási stratégiák

A tagállamok hosszú távú stratégiát dolgoznak ki a nemzeti lakó- és kereskedelmi 
épületállomány felújítására irányuló beruházások mobilizálására, mind a köz-, mind a 
magánépületek esetében. Ez a stratégia a következőket foglalja magában:

• a nemzeti épületállomány áttekintése, adott esetben statisztikai mintavétel alapján;
• az épülettípusnak és az éghajlati övezetnek megfelelő költséghatékony felújítási módszerek 

meghatározása;
• az épületek költséghatékony mélyreható felújítását ösztönző politikák és intézkedések, 

beleértve a szakaszos mélyreható felújításokat is;
• előretekintő perspektíva a magánszemélyek, az építőipar és a pénzintézetek befektetési 

döntéseihez;
• a várható energiamegtakarítás és a szélesebb körű előnyök tényeken alapuló becslése.



Fogyasztói tájékoztató és ösztönző program
A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak 
érdekében, hogy elősegítsék és megkönnyítsék az energia 
hatékony felhasználását a kis energiafogyasztók, beleértve 
a háztartási fogyasztók számára is. Ezek az intézkedések 
nemzeti stratégia részét képezhetik:
A magatartásváltozást elősegítő eszközök és szakpolitikák 
sora, amelyek magukban foglalhatják a következőket: 

• adóügyi ösztönzők; a finanszírozáshoz, támogatásokhoz 
vagy szubvenciókhoz való hozzáférés;

• információnyújtás; 
• példaértékű projektek; 
• munkahelyi tevékenységek; 
• költséghatékony és könnyen megvalósítható változások az 

energiafelhasználásban; 
• tájékoztatás az energiahatékonysági intézkedésekről.



A közintézmények épületeinek példaértékű szerepe

• Évente a kormány tulajdonában lévő 
vagy bérelt épületek 3%-át kellene 
felújítani az energiahatékonyság 
érdekében.

• A cél az, hogy példákat alkossunk a 
nagyközönség számára.

Renovated community center in Szentende (Hungary): changed windows 
doors and new insulation for the whole building

Forrás: https://www.buildup.eu/en/news/overview-exemplary-role-public-buildings-under-energy-efficiency-
directive-eed https://endreikorkep.blog.hu/2015/12/21/tobb_kozepulet_is_megujult_szentendren

https://www.buildup.eu/en/news/overview-exemplary-role-public-buildings-under-energy-efficiency-directive-eed
https://endreikorkep.blog.hu/2015/12/21/tobb_kozepulet_is_megujult_szentendren


"Zöld" közbeszerzés

• A központi kormányoknak is példát kell mutatniuk a magas energiahatékonysági teljesítményű 
termékek, szolgáltatások és épületek vásárlásával, amennyiben ez összhangban van a 
következőkkel 

• költséghatékonyság,
• gazdasági megvalósíthatóság,
• műszaki megfelelőség 
• szélesebb körű fenntarthatóság, 
• és megfelelő verseny.

• Az EED arra is ösztönzi a tagállamokat, hogy ezeket a közbeszerzési követelményeket más 
közintézményekre is alkalmazzák, többek között regionális és helyi szinten is, hogy kövessék 
a példamutató szerepet.

• Ösztönözzék az állami szerveket, hogy a jelentős energiatartalmú szolgáltatási szerződések 
kiírásakor vizsgálják meg a hosszú távú energiamegtakarítást eredményező, hosszú távú 
energiateljesítményre vonatkozó szerződések megkötésének lehetőségét.



A nagyvállalatok számára kötelező az energiaaudit

▪ Az EED megköveteli az EU-ban a magas 
színvonalú energiaauditokat, és biztosítja, 
hogy a nagyvállalatokat legalább 
négyévente rendszeres energiaauditnak 
vessék alá. (lásd az energiaauditokról 
szóló fejezetet)



Az okos fogyasztásmérők népszerűsítése és a fogyasztói jogok védelme

▪ Az EED 2020-ig közel 200 millió okos 
villamosenergia- és 45 millió gázmérő bevezetését 
tervezte.

▪ Az általános cél a fogyasztásalapú számlázás 
elérése minden felhasználó számára.

▪ Különböző tanulmányok és gyakorlati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ez körültekintőbb 
energiafelhasználáshoz vezet, és legalább 20 
százalékkal csökkenti az otthoni 
energiafogyasztást.

▪ Átláthatóság: A fogyasztók jogait is védi az EED 
azáltal, hogy könnyen és ingyenesen 
hozzáférhetnek a valós idejű és a korábbi 
energiafogyasztásra vonatkozó adatokhoz (pl. 
átlátható és könnyen érthető számlázás).



A távfűtés és távhűtés hatékonyságának előmozdítása

• A tagállamoknak átfogó értékelést kell végezniük a 
nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés valamint a 
hatékony távfűtés és távhűtés alkalmazási 
lehetőségeiről.

• Megfelelő intézkedések meghozatala a hatékony 
távfűtési és távhűtési infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a megújuló források és a hulladék 
felhasználása érdekében.

Óbuda district heating plant: Highest building in Budapest



Az energiateljesítményre vonatkozó szerződések előmozdítása
• Az energiateljesítményre vonatkozó 

szerződéskötés (EPC) az energiahatékonysági 
finanszírozás megszervezésének mechanizmusa. 

• Az EPC magában foglal egy energiaszolgáltató 
vállalatot (ESCO), amely különböző 
szolgáltatásokat nyújt - például finanszírozást és 
garantált energiamegtakarítást. 

• Az ESCO díjazása a garantált megtakarítások 
elérésétől függ. Az ESCO a visszafizetési időszak 
alatt is részt vesz az energiamegtakarítás mérési 
és ellenőrzési folyamatában. Az ESCO és az 
energiateljesítményre vonatkozó szerződéskötés 
leginkább a közszférában, és kisebb mértékben az 
ipari és kereskedelmi épületek ágazatában 
található meg.



EPBD - Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv



Az épületek energiateljesítményének általános szabályozására vonatkozó 
igények

Az EU épületállományának 75%-a nem energiahatékony � energia = pazarlás. 

Javítani kell a meglévő épületeket, és intelligens megoldásokat, energiahatékony anyagokat kell 
használni az új házak építése során.  

▪ az EU teljes energiafogyasztásának csökkentése 
▪ a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése

Évente átlagosan a nemzeti épületállomány kevesebb mint 1%-át újítják fel.
Az éghajlati és energetikai célkitűzéseink teljesítése érdekében a felújítások jelenlegi ütemének 
legalább a duplájára kellene emelkednie. 

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-
buildings-directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


EPBD - Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv

Az EPBD az Európai Unió legfőbb jogi eszköze az épületek energiateljesítményének javítására. 
2010-ben fogadták el, és 2018-ban módosították.

Jobb és energiahatékonyabb épületek létrehozása - mivel ezek teszik ki az energiafogyasztás 
közel 40%-át - a polgárok életminőségének javítása érdekében (további előnyökkel a 
gazdaság és a társadalom számára).

1) 2050-re magas energiahatékonyságú és szén-dioxid-mentes épületállomány
létrehozása hőszigeteléssel, helyiség- és melegvíz-fűtéssel, hűtéssel, szellőzéssel és 
világítással.

2) Stabil környezet megteremtése a befektetési döntésekhez.
3) Lehetővé tenni a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogy tájékozottabb 

döntéseket hozzanak az energia- és pénzmegtakarítás érdekében.

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-
buildings-directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


Teljes végső energiafogyasztás épülettípusonként az EPBD-nek megfelelő 
forgatókönyv szerint 

SFH = single 
family housing

MFH = multi 
family housing

Forrás: https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-
from-the-use-of-bacs

https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-the-use-of-bacs


Az EPBD-intézkedéseknek köszönhetően elkerült energiaszámlák

Forrás: https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-
the-use-of-bacs

https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-the-use-of-bacs


Az EPBD eszközei és intézkedései



Az épületállomány szén-dioxid-mentessé tétele

• A nemzeti épületállomány szén-dioxid-mentessé tétele 2050-ig, 2030-ra, 2040-re és 2050-re 
vonatkozó indikatív mérföldkövekkel, amelyek elősegítik a meglévő épületek költséghatékony 
átalakítását közel nulla energiafelhasználású épületekké (lakó- és nem lakóépületek 
esetében is).

• A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
• 2020. december 31-ig minden új épület NZEB-nek minősül és 
• 2018. december 31. után a hatóságok által használt és tulajdonolt új épületek NZEB-ek.

• A célokat be kell építeni a nemzeti energia- és éghajlatvédelmi tervekbe: 2020. március 
10-ig a tagállamoknak be kell nyújtaniuk új felújítási stratégiájukat az Európai Bizottságnak. 
Ennek tartalmaznia kell a jelenlegi stratégia végrehajtása terén elért eredményekre vonatkozó 
részleteket is, amelyeket 2017-ben kellett volna benyújtani az Európai Bizottságnak.



Az nZEB építési előírásokat végre kell hajtani

A közel nulla energiaigényű épület olyan épületet jelent, amely nagyon magas 
energiateljesítménnyel rendelkezik, és a közel nulla vagy nagyon alacsony energiaigényt 
nagyon jelentős mértékben megújuló forrásokból származó energiával fedezi, beleértve a 
helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is. 
(Lásd az nZEB épületekről szóló fejezetet)



Az energiateljesítményre vonatkozó követelmények költségoptimalizált 
minimális szintje
EPBD: "Biztosítani kell, hogy az épületek vagy épületegységek 
energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeket a 
költségoptimalizált szintek elérése érdekében határozzák meg."

Mit jelent ez? 
"Az az energiateljesítményszint, amely a becsült gazdasági életciklus során a 
legalacsonyabb költséget eredményezi." (pénzügyi és makrogazdasági)

- A tagállamoknak ezt nemzeti vagy regionális szinten kell használniuk az 
épületek energiateljesítményének kiszámításához (lásd az nZEB fejezetet).

- A fűtési, hűtési vagy tetőfedő rendszereknek energiateljesítményre vonatkozó 
követelményekkel kell rendelkezniük, amelyeket kWh/m2 * év primerenergia-
felhasználásban határoznak meg.



A költségoptimalizált számítás általános módszertana

Az EEM-eket 
egyetlen 
intézkedésként 
vagy 
intézkedéscsoma
gként kell 
értékelni a 
kiválasztott RB-
kre, az egyes 
épületek 
egészére 
és/vagy az 
épületelemekre 
vonatkozóan.

Az 
energiateljesítmény-
értékelés magában 
foglalja az épület 
végső 
energiaigényének 
meghatározását 
valamennyi 
felhasználási 
módra 
vonatkozóan, majd 
a szállított energia 
kiszámítását, végül 
pedig a 
primerenergia-
felhasználást.

Az EPBD 
átdolgozásának célja a 
teljes életciklus 
elemzése a 
költségoptimalizált 
szintek 
meghatározása 
során. A 
költségértékelésnek az 
összes, az 
életciklushoz 
kapcsolódó 
energiaköltséget 
tartalmaznia kell, nem 
csak az általában 
figyelembe vett 
beruházási 
költségeket.

A nemzeti 
épületállomány
t kell 
képviselnie

Forrás: https://res.mdpi.com/d_attachment/energies/energies-11-01478/article_deploy/energies-11-01478.pdf



A költségoptimalizált számítás és az nZEB-szintek elképzelése

A költségoptimalizált szint 
meghatározásához 
referenciaépületenként legalább 10 
változatot kell kiszámítani.

Forrás: https://www.epbd-ca.eu/outcomes/2011-2015/CA3-CT-2015-4-Cost-optimal-levels-web.pdf



Bevezetett energiateljesítmény-tanúsítványok rendszere.

Az épületek eladásakor vagy bérbeadásakor
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokat 
kell kiállítani, valamint fűtési és légkondicionáló 
rendszerekre vonatkozó ellenőrzési rendszereket 
kell létrehozni.

(Lásd az EPC-kről szóló fejezetet)



Nagyobb hangsúly az elektromobilitáson

Az elektromobilitást a bizonyos méret feletti parkolókra vonatkozó 
minimumkövetelmények, valamint a kisebb épületekre vonatkozó egyéb 
minimális infrastruktúra bevezetésével támogatják.

Követelmények:

• A töltőpontok minimális száma

• A töltőpontok telepítésének egyszerűsítése

• A vezetékek infrastruktúrájának kiépítése

• Épületenként 1 töltőpont

• Célzott mentességek



Az intelligens felkészültségi mutató (Smart Readiness Indicator - SRI) bevezetése
Ez a mutató lehetővé teszi az épületek okos felkészültségének értékelését.

- közös általános keretet ad az épületek okos készültségének értékeléséhez

- célja, hogy az épületek intelligens működésének hozzáadott értékét kézzelfoghatóbbá tegye az épületek felhasználói, 
tulajdonosai, bérlői és az okos szolgáltatók számára.

- az SRI-értékelés annak meghatározásával kezdődik, hogy az épületben mely intelligens szolgáltatások vannak jelen, 
így ezeket a hatásokat és funkciókat egy ellenőrző lista segítségével összesítik egy átfogó pontszámban, amely 
megmutatja az épület intelligens felkészültségét. 

Forrás: https://www.energyville.be/en/research/smart-readiness-indicator-buildings



A fűtési, hűtési és szellőztetési rendszerek ellenőrzése

- Az EPBD előírja a tagállamok számára a 70 kW-nál nagyobb teljesítményű, kombinált 
helyiségfűtési/légkondicionálási és szellőztetési célú berendezések ellenőrzését.

- A fűtési és légkondicionáló rendszerek optimális teljesítményének fenntartásához rendszeres 
karbantartásra és ellenőrzésre van szükség. 

CÉL
Energiahatékonyság, mivel az ellenőrzés és karbantartás elmaradása a rendszer 
jelentős romlásához és szükségtelen energiafelhasználáshoz vezet.



Az okos technológiák és a lakók jólétének általános támogatása

• Az okos technológiákat az EPBD támogatja, amely előírja a tagállamok számára, hogy szabályozzák az 
épületautomatizálási és -vezérlő rendszerek telepítését, valamint a hőmérsékletet szobaszinten 
szabályozó eszközöket.

• Meglévő épületekben a hőtermelők cseréjekor - amennyiben ez műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható - ilyen önszabályozó berendezések beépítését kell előírni.

• (Lásd az 5. Modult)

CÉL
Az épület használóinak egészségével és jólétével foglalkoznak, például a levegő 
minőség és a szellőzés figyelembevételével.



Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem 
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


