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Nulla energiafelhasználású épület

Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DoE): 

A zéróenergiás épület (ZEB) elegendő megújuló 
energiát termel ahhoz, hogy kielégítse saját éves 
energiafogyasztási igényét, ezáltal csökkentve a 
nem megújuló energia felhasználását az 
építőiparban. 

A ZEB-ek minden költséghatékony intézkedést 
alkalmaznak az energiafelhasználás csökkentésére 
az energiahatékonyság révén, és olyan megújuló 
energiarendszereket tartalmaznak, amelyek elegendő 
energiát termelnek a fennmaradó energiaszükséglet 
kielégítéséhez.

Forrás: 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/bto_common_definition_zero_energy_buildings_093015.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy10osti/44586.pdf



Amerikai NZEB-rendszer
Ez az osztályozási rendszer a 
következő négy fő kategóriába sorolja 
a nettó nulla energiafelhasználású 
épületeket/helyszíneket/egyetemeket:

NZEB:A — Ökológiai lábnyom 
megújuló energiaforrásokkal működő 
nulla energiafelhasználású épület

NZEB:B — Egy megújuló 
energiaforrásokkal működő, nulla 
energiafelhasználású épület

NZEB:C — Egy importált megújuló 
energiaforrásokkal működő, nulla 
energiafelhasználású épület

NZEB:D — A helyszínen kívülről 
vásárolt megújuló energiaforrásokkal 
működő, nulla energiafelhasználású 
épület.

Forrás: https://www.bdcnetwork.com/sites/bdc/files/1.%20Defining%20Net-Zero%20Energy%20Buildings_0.pdf



Autonóm zéróenergiás épület

Az autonóm zéróenergiás épületek nem 
hálózathoz kötöttek, teljesen függetlenül 
működnek minden külső energetikai 
infrastruktúrától, és teljes energiaigényüket 
megújuló forrásokból fedezik.



Passzív épületek

A német Passivhaus Institut által meghatározott Passivhaus 
szabvány szerint az épületnek a következő követelményeknek 
kell megfelelnie:

• Évente legfeljebb 15 kWh/m2 fűtési és hűtési 
energiafelhasználás a Passivhaus tervezési csomag által 
kiszámítottak szerint, vagy a helyi éghajlati adatok alapján 
számított 10 W/m2 csúcshőterhelés.

• Évente legfeljebb 60 kWh/m2 primerenergia felhasználása 
(fűtésre, meleg vízre és villamos energiára).

• Légzárás: legfeljebb 0,6 légcsere óránként 50 Pascal 
nyomáson (a helyszíni nyomáspróbával igazoltan mind 
nyomás alatti, mind nyomásmentes állapotban).

First Passive House in Darmstadt



Nettó-nulla telephelyenergiájú épület

Olyan épület, amely az összes szükséges energiát megújuló forrásokból nyeri, és nem függ a 
fosszilis tüzelőanyagoktól vagy a meglévő energiainfrastruktúrától. Megállapítható úgy is, mint 
annak az egyensúlya, hogy mi az, ami gazdaságilag megvalósítható épületenergetikai 
szempontból a helyszínen rendelkezésre álló energia alapján.

Az energiaáramlásokat a projekt helyszínén számolják el. 

Például: ha egy épület, amely évente 100 kWh energiát használ fel, akkor a telephely nettó nulla 
energiájú lesz, ha a telephelyen évente legalább 100 kWh megújuló energiát termelnek. A 
megújuló energiaellátó rendszerek telepíthetők az épületek tetejére, homlokzatára, parkolóira és 
a telephely egyéb szabad területeire.



• Ugyanannyi energiát termel a helyszínen, mint amennyit felhasznál, beleértve az átviteli 
veszteségeket is. 

• Ezeknek az épületeknek több energiát kell termelniük, mint a nettó nulla telephelyi 
energiafelhasználású épületeknek, hogy egyensúlyba kerüljön az épület és a közművek által az 
épület energiaellátásához felhasznált teljes energiamennyiség.

Nettó nulla energiaforrással rendelkező épület



Nulla nettó energiaköltségű épület

• A nettó nulla energiaköltségű épület olyan épület, amely 
elegendő energiát termel (vagy elegendő támogatást 
kap) ahhoz, hogy költségszempontból "nullázza" a 
fogyasztásmérőjét, és így nem igényel közüzemi díjat. 

• Ez a meghatározás azonban nem foglalkozik a 
különböző közműszolgáltatók közötti árkülönbségekkel, 
az épületek tulajdonosainak fel kell készülniük a 
villamosenergia-költségek elkerülhetetlen 
áringadozására.



Nettó nulla energia kibocsátású épület

A nettó nulla energia-kibocsátású épület legalább annyi kibocsátásmentes megújuló energiát 
termel, mint amennyit kibocsátás-termelő energiaforrásokból felhasznál.

=
CO2



Az nZEB és az NZEB koncepciók közötti fő különbségek

nZEB = közel nulla 
energiafelhasználású épület

▪ Elsődleges energiafelhasználás > 0 
kWh/(m2a)

NZEB = nettó nulla energiafelhasználású 
épület

▪ Elsődleges energiafelhasználás = 0 kWh/(m2a)

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


nZEB az Európai Unióban



nZEB - Majdnem nulla energiafelhasználású épületek az EPBD szerint

Az EPBD szerint a közel nulla energiafelhasználású épületek (nZEB)...

1. nagyon magas energiateljesítménnyel rendelkeznek

2. kis mennyiségű vagy nulla energiát használnak 

3. főként megújuló energiaforrásokból származó energiát használnak

4. helyben vagy csaknem helyben termelt energiát használnak

A tág fogalommeghatározások a tagállamokra bízták saját nZEB-szabványaik meghatározását.

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


nZEB idővonal

Az EPBD kimondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy: 

(a) 2020. december 31-ig minden új épület közel nulla energiafelhasználású épület legyen; és 

(b) 2018. december 31. után az állam tulajdonában/használatában lévő új épületek közel nulla 
energiafelhasználású épületek legyenek.



Az nZEB meghatározása az EPBD szerint

Forrás: http://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2016/01/Overview_of_NZEB_definitions.pdf

http://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2016/01/Overview_of_NZEB_definitions.pdf


Az európai nZEB-definíció mögött meghúzódó koncepció

A megújuló energia és a hatékonysági intézkedések együtt működnek!

• Az épületen belüli elhelyezés esetén a megújuló energia csökkenti a nettó szállított energiát.

• Sok esetben azonban a helyszíni megújuló energiaforrások nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy 
az energiaszükségletet a nullához közelítsék, további energiahatékonysági intézkedések vagy a 
helyszínen kívüli megújuló energiaforrások primerenergia-tényezőinek jelentős csökkentése nélkül. 

• Ezért a nagy hatékonyságú nZEB-ekkel szemben támasztott magasabb és szigorúbb követelmények 
az épületen belüli megújuló energiaforrások fokozott felhasználását is ösztönözni fogják, és a 
helyszínen kívüli energiahordozók primerenergia-tényezőinek kiigazítását kell eredményezniük, 
figyelembe véve azok megújuló energiatartalmát.

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1318&from=EN



1. Nagyon magas energiateljesítmény?

• Az energiateljesítmény kiszámítása: 

• a fűtés és hűtés végső energiaszükségletének kiszámítása,

• a nettó primerenergia kiszámítása. 

• Cél: az éves teljes energiafelhasználás meghatározása nettó primerenergiában, amely 
megfelel a fűtés, hűtés, szellőzés, melegvíz és világítás energiafelhasználásának. 

• A jelenlegi irányelv nem ír elő számszerű követelményeket a primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozóan.

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1318&from=EN



1. Nagyon magas energiateljesítmény?

Nettó energiaszükséglet

Tartalmazza: fűtés, hűtés, használati melegvíz, 
szellőzés, világítás.

Nem tartalmazza: a műszaki rendszer 
veszteségét és a termelt megújuló energiát.

Elsődleges energiaszükséglet megújuló 
energiaforrásokkal / megújuló 
energiaforrások nélkül

Tartalmazza: fűtés, hűtés, használati 
melegvíz, szellőzés, világítás, műszaki 
rendszer veszteség és előállított megújuló 
energiaforrások.

Az alapokhoz több meghatározás is használható:

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-
buildings/nearly-zero-energy-buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


Az Európai Bizottság nZEB ajánlásai

Az irodákban nem 
szereplő készülékek

A családi házakban nem 
szereplő készülékek és 
világítás

Forrás: 
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/1_Kurnitski_EPBD_2nd_recast.pdf

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/1_Kurnitski_EPBD_2nd_recast.pdf


Az épületek energiateljesítményének kiszámítása 1.

(a) az épület alábbi tényleges hőtechnikai jellemzői, beleértve a belső válaszfalakat is

(i) hőkapacitás; ii) szigetelés; iii) passzív fűtés; iv) hűtőelemek; és v) hőhidak;

(b) a fűtésszerelés és a melegvíz-ellátás, beleértve azok szigetelési jellemzőit is;

(c) légkondicionáló berendezések;

(d) természetes és mechanikus szellőzés, amely magában foglalhatja a légzárást;

(e) beépített világítóberendezések (főként a nem lakáscélú szektorban);

(f) az épület kialakítása, elhelyezése és tájolása, beleértve a kültéri klímát is;

(g) passzív napenergia-rendszerek és napvédelem;

(h) beltéri klimatikus viszonyok, beleértve a tervezett beltéri klímát;

(i) belső terhelések.



Az épületek energiateljesítményének kiszámítása 2.

A következő szempontok pozitív hatását, amennyiben az a számítás 
szempontjából releváns, figyelembe kell venni:
• helyi napsugárzási viszonyok, aktív napenergia-rendszerek és 

egyéb, megújuló energiaforrásokból származó energián alapuló 
fűtési és villamosenergia-rendszerek;

• kapcsolt energiatermeléssel előállított villamos energia;
• távfűtési vagy blokkos fűtési és hűtési rendszerek;
• természetes fényviszonyok.



Az épületek energiateljesítményének kiszámítása 3.
A számításhoz az épületeket a következő kategóriákba kell megfelelően 
besorolni:

• különböző típusú családi házak;

• lakóházak;

• irodák;

• oktatási épületek;

• kórházak;

• szállodák és éttermek;

• sportlétesítmények;

• nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások épületei;

• egyéb energiafogyasztó épületek.



Hogyan határozzák meg az uniós országok az nZEB-ek nagyon magas 
energiateljesítményét?

Forrás: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-
buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


2. Alacsony mennyiségű vagy nulla energia

Az alacsony energiamennyiség vagy a nulla szint meghatározásához és eléréséhez a 
tagállamok az intézkedések különböző kombinációit alkalmazhatják a szigetelésre vagy más 
energiahatékonysági intézkedésekre, a nagy hatékonyságú épületgépészeti rendszerek 
beépítésére és a helyszíni megújuló energiaforrások használatára vonatkozóan. 

Ezen túlmenően a tagállamok gyakran más paramétereket, például az épületburkolati elemek U-
értékét, a fűtési és hűtési célú nettó és végső energiát, valamint a CO2-kibocsátást is megadják. 

Például:

• Magyarország U-érték követelményeket alkalmaz, valamint az épületburkolat és a 
primerenergia fajlagos hőveszteségi együtthatóját is használja.

• Szlovákia az épületburkolat elemeire vonatkozó U-értékeket alkalmazza. 



Hogyan határozzák meg az uniós országok az nZEB-ek közel nulla vagy alacsony 
energiafelhasználási határértékeit?

Forrás: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


Minimális primerenergia-fogyasztási követelmények az nZEB-épületek számára



3. Főként megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználása?

Az EPBD szabad kezet ad a tagállamoknak a megújuló források mennyiségének meghatározására:

A) A primerenergia-felhasználás alapján megújuló energiaforrásokkal vagy anélkül

B) Az épület által termelt megújuló energiaforrások számítása alapján (havi vagy éves alapon).

C) A megújuló energiaforrások százalékos aránya

Forrás: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


Hogyan határozzák meg az uniós országok a megújuló energiaforrások arányát az nZEB-
ek esetében?

Magyarországon például az épületek primerenergia-szükségletének 25%-át évente megújuló 
energiaforrásokból kell fedezni.



nZEB RES megoldások a tagállamok energiateljesítmény-
számításaiban

Forrás: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


4. Helyben vagy a közelben termelt energia felhasználása?

A rendszer határai lehetnek

▪ A) Épület burkolata
▪ azaz a tetőn lévő PV-ket beleértve, de a kertben lévő PV-ket nem.

▪ B) Ingatlanhatárok
▪ C) Az épülethez csatlakozó csőrendszerek
▪ azaz a távfűtés része lehet az nZEB épületnek, ha megújuló forrásokat használ.

Ami a telephelyen kívüli megújuló energiaforrásokat illeti, beleértve a közeli megújuló 
energiaforrásokat is, mint például a távfűtés és távhűtés, a megújuló energia aránya az 
energiahordozó-összetételben (például a villamosenergia-hálózat összetételében, ha a villamos 
energia az energiahordozó) a primerenergia-tényezőkön keresztül befolyásolja az épület 
energiateljesítményét.



Helyszíni termelés

Forrás: https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/technical-definition-for-nearly-
zero-energy-buildings



Közeli termelés

For example: 
district heating 
or cooling

Forrás: https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/technical-definition-for-nearly-
zero-energy-buildings



Az európai nZEB-előírásokban szereplő tág 
fogalommeghatározások

Forrás: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-
buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


Köszönjük a figyelmet!

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


