
Energiateljesítmény-tanúsítványok 

Energiaauditok



Az EPC-k és az auditok közötti különbségek



Az EPC-k és az energiaauditok közötti fő különbségek

Energiateljesítmény-tanúsítványok Energiaauditok

- Csak az épületet értékeli a lakók nélkül
- Minden épülettípusra összpontosít (néhány 

kivételtől eltekintve).
- Amikor új épületet építenek vagy egy régit 

eladnak - és a középületek.
- Információ az épület energiafelhasználásáról és 

energiafogyasztásáról primerenergiában 
[kWh/(m2,a)], a használók általános 
viselkedését feltételezve.

- Az épületet és a lakót együttesen 
értékeli

- Az ipari és nagy épületekre, 
vállalatokra összpontosít.

- 4 évente

VS



EPC - Energetikai teljesítménytanúsítványok 



Az EPC-rendszer alapgondolata

• Az EPC-k végső célja, hogy keresletvezérelt piacot hozzanak létre az 
energiahatékonyság számára az építőiparban. 

• A tulajdonosok és a lakók objektív információkkal való ellátása ingatlanjaik 
energiateljesítményének értékeléséhez, összehasonlításához és javításához nemcsak a 
döntéshozatali folyamatot gazdagíthatja új dimenzióval, hanem az ingatlanpiacot is 
átalakíthatja. 

• Az EPC-k potenciálisan befolyásolhatják az építtetőket és az ingatlantulajdonosokat, 
hogy nagyobb energiateljesítménybe fektessenek be, mind az új épületek, mind a felújítási 
munkálatok esetében. 



Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok 
kötelező használata
Az EPBD értelmében minden uniós tagállam köteles tanúsítási és közzétételi rendszereket 
létrehozni a következő épületekre vonatkozóan:

• Minden új épület

• Új bérlőnek eladott vagy bérbe adott épületek vagy épületrészek

• Minden olyan középület (vagy épületrész, amelyet különálló használatra terveztek vagy 
alakítottak át), amelynek teljes hasznos alapterülete meghaladja a 250 m2-t (a hatóságoknak 
példát kell mutatniuk; EPC-k feltüntetése).

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány érvényességi ideje nem haladhatja meg a 10 
évet!



Az EPC általános tartalma
Az EPBD meghatározza az EPC tartalmát:

• egy épület energiateljesítménye

• referenciaértékek, például minimális energiateljesítményre vonatkozó követelmények

• az épület vagy épületegység energiateljesítményének költségoptimalizált vagy 
költséghatékony javítására vonatkozó ajánlások.

• annak megjelölése, hogy a tulajdonos vagy bérlő hol kaphat részletesebb tájékoztatást



Minősítési módszerek az EU-ban

Az eszközminősítés: a szokásos időjárás és 
épülethasználat alapján kiszámított minősítés, amely 
elvileg hasonló a gépkocsik "tipikus használatra 
vonatkozó" fogyasztási adataihoz, és amely hasznos, ha 
két különböző használójú épületet hasonlítanak össze, 
azaz hasonló adatokkal szolgál.

Az üzemeltetési minősítés: a mért energiafelhasználáson 
alapuló minősítés az épület használatának és 
kezelésének módját veszi figyelembe.
Hasznos az energiagazdálkodók és az épület potenciális 
használói számára, mivel tartalmazza az általuk 
befolyásolható tényezőket.



Az EPC-k ajánlásai

A költségoptimalizált vagy költséghatékony fejlesztéshez a következőkre kell kiterjednie:

• az épületburkolat vagy az épületgépészeti rendszer(ek) jelentős felújításával kapcsolatban 
végrehajtott intézkedések; és

• az egyes épületelemekre vonatkozó intézkedések az épületburkolat vagy az épületgépészeti 
rendszer(ek) nagyobb felújításától függetlenül.

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban szereplő ajánlásoknak műszakilag 
megvalósíthatónak kell lenniük az adott épület esetében, és becslést adhatnak a megtérülési 
időszakok vagy a gazdasági életciklusra vonatkozó költség-haszon tartományára is.



Információk és tippek a tulajdonosok és bérlők számára
Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványnak több információt kell tartalmaznia:

• ahol a tulajdonos vagy bérlő részletesebb tájékoztatást kaphat, többek között az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban szereplő ajánlások költséghatékonyságáról 
is

• A költséghatékony értékelésnek egy sor szabványos feltételen kell alapulnia, mint pl. 
• az energiamegtakarítások értékelése 
• az alapul szolgáló energiaárak 
• költségelőrejelzés és az ajánlások végrehajtásához szükséges lépések. 

• A tulajdonos vagy a bérlő egyéb releváns témákkal kapcsolatos információkat is kaphat, 
például energiaauditokról, pénzügyi vagy egyéb ösztönzőkről és finanszírozási lehetőségekről 
egyaránt.



A tagállamoknak független ellenőrzési rendszert kell 
létrehozniuk.
• Szakértői rendszer: az épületek energiateljesítményének tanúsítását, valamint a fűtési és 

légkondicionáló rendszerek ellenőrzését független módon, képzett és/vagy akkreditált 
szakértők végzik. 

• A rendszer átláthatósága: a képzésre és akkreditációkra vonatkozó információknak, a 
képzett és/vagy akkreditált szakértők rendszeresen frissített listáinak, illetve az ilyen 
szakértők szolgáltatásait kínáló akkreditált vállalatok rendszeresen frissített listáinak is 
nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük.

• Az EPC-k ellenőrzési rendszere: Az illetékes hatóságok továbbá az évente kiadott 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok legalább egy statisztikailag jelentős 
százalékát véletlenszerűen kiválasztják, és ezeket a tanúsítványokat ellenőrzésnek vetik alá.



EPC-rendszerek Magyarországon, Szlovákiában és Németországban

Hungary Slovakia Germany
Bodies in charge of qualified experts’ accreditation Professional association Governmental body No accreditation scheme

Registers of qualified and/or accredited experts Mandatory register Mandatory register Voluntary registers

Type of software used to calculate energy
performance certificates Private software Private software Private software

On-site visit or inspection requirements to issue an
EPC in the case of existing residential buildings Required Required Not required

Bodies responsible for performing quality checks on
energy performance certificates Professional association Central governmental body Central / regional governmental 

bodies

Calculated (asset rating) or actual energy
consumption (operational rating) Asset rating Operational rating Operational rating

Penalty system for qualified experts and/or
companies for poor quality of EPC issued

Administrative and monetary 
penalty

Monetary penalty Monetary penalty

EPC registers Central EPC register Central EPC register Central EPC register

Public access to EPC databases Limited public access Public access with protected 
privacy

No public access

Performance indicator kWh/m2a kWh/m2a kWh/m2a
Recommendations for improvement the energy
performance Yes Yes Yes



Az EPC-k száma az EU-ban



Egy példa - Egy magyar EPC egy lakás számára



Az EPC 
összefoglalása 
Magyarországon

Energiahatékonysági besorolás. Ez most F.
(A minősítési rendszer mindig változik)

Összefoglalt energiahatékonysági paraméterek, 
például primerenergia-felhasználás vagy fűtött 
padlóterület és referencia primerenergia-
felhasználás

Felújítási javaslat, például fűtési rendszer 
cseréje és új ajtók/ablakok 

Esetleges nyári túlmelegedés?

Elérhető energiahatékonysági besorolás: D

A felújítással elért primerenergia-
megtakarítás kWh/m2a-ban kifejezve 



A jelenlegi magyar energiahatékonysági minősítési rendszer

Reference

Measured building

nZEB 
level



Az EPC-k különböző konstrukciói



Energiaauditok



Mik az energiaauditok általában?

Az épületek energiafogyasztásának részletes felülvizsgálata a múltbeli adatok alapján (terhelési 
profilok) - beleértve az ipari folyamatokat és a logisztikát is.

Eszközök és intézkedések: 
▪ Tanácsok az energiateljesítmény növelésére
▪ Konkrét tanácsok pénzügyi számítások és megtérülési idő alapján
▪ Tippek a beruházásokhoz szükséges társfinanszírozók, kölcsönök és támogatások 

felkutatására.



Az EED által végzett energiaaudit követelményei (8. cikk)

1. Az energiaauditok magas színvonalúak
• átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján (a VI. melléklet szerint)
• az energiaauditok és hasonló intézkedések minőségének felügyelete

2. Az energiaauditok költséghatékonyak

3. Az energiaauditok független módon történnek

4. Az energiaauditok megállapításai átvihetők. 



Kinek van szüksége energiaauditra?



Az energiaaudit standard munkafolyamata



Három szintű intézkedés az energiaaudit alapján

1. Ingyenes intézkedések - Egyszerű intézkedések, amelyekhez nincs szükség pénzre
▪ Hidraulikus és légkiegyensúlyozás
▪ A hőmérséklet csökkentése éjszaka és hétvégén
▪ A szivattyú munkapontjának beállítása

2. Költséghatékony intézkedések - kiszámított megtérülési idővel rendelkező intézkedések
▪ Új világítási rendszer
▪ Új fűtési rendszer

3. Költséges intézkedések - támogatásra szoruló tevékenységek
▪ Épületburkolat szigetelése



Az energiaauditok szabványai

A tagállamok energiaauditokra vonatkozó nemzeti minimumkövetelményei nem kötelesek továbbterjedni, 
mint az energiagazdálkodásra vagy az energiaauditokra vonatkozó európai és nemzetközi szabványok 
követelményei. 

Az ilyen szabványok azonban hasznos alapot nyújthatnak a VI. melléklettel összhangban lévő nemzeti 
minimumkövetelmények kidolgozásához. A tagállamok ezért nemzeti minimumkövetelményeik 
kidolgozása során hivatkozhatnak ezekre. 

A vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványok a következők:

• EN ISO 50001 (Energiagazdálkodás) - Az energiagazdálkodási rendszer részeként végzett 
energiaauditokhoz

• EN 16247-1 (Energiaauditok)

• EN ISO 14001 (környezetgazdálkodás) - Amennyiben az irányítási rendszer energiaauditot is tartalmaz



Köszönjük a figyelmet!

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


