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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



Magyarország 2030-as célkitűzései

• az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 40 %-os 
csökkentése

• a megújuló 
energiaforrások 
részarányának 21 %-ra
történő növelése

• az energiahatékonyság 8-
10%-os javítása.

A Nemzeti 
energia- és 

éghajlat-
változási 

terv 
célkitűzései 

2030-ig:
vgfszaklap.hu

Nemzeti Energia- és Klímaterv, 
Magyarország (NECP)



Source: 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



A megújuló energiákról szóló irányelv (Renewable Energy Directive, RED) 

• A megújulók részarányát növelni kell

• Az Irányelvet módosították, és új célt tűztek ki: 
2030-ra az energia legalább 32%-nak megújuló 
energiaforrásokból kell származnia, 2023-ig 
felfelé történő módosítás lehetőségével. 

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





2020-ban a megújulók lekörözték a fosszilis energiaforrásokat az EU áramtermelésében



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

A párizsi megállapodás klímacéljai

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


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


Közel nulla energiaigényű épületek (nZEB) az EPBD alapján

Az EPBD meghatározása alapján a közel nulla energiaigényű 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 fogalommeghatározás a tagállamokra bízta saját nZEB-szabványaik meghatározását.

Source: 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


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

Kiindulásképp több definíció is alkalmazható:

Source: 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


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 kívül 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. 

Pl.:

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

• Szlovákia az épületburkolat elemeire vonatkozó U-értékeket alkalmazza



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


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.



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!



Épületek – Európai uniós energiastatisztikák

• Az épületek energiafogyasztása összesen az EU végső energiafogyasztásának 40%-át tette
ki EU 28 tagállamában 2016-ban (26 % lakóépületek, 14 % nem lakóépületek). 

• Az épületek teljes alapterülete 2016-ban mintegy 26 milliárd négyzetmétert tett ki – ennek
76%-át a lakóépületek adják.

• Az építőipari ágazat energiaintenzitása 20%-kal csökkent (2000-2018), és a fenntartható 
fejlődési forgatókönyv (IEA) szerint 2030-ig további 20%-kal fog csökkenni.

• Uniós szinten az egy négyzetméterre jutó átlagos éves fajlagos energiafogyasztás 2016-ban 
minden épülettípus esetében 215 kWh/m2 körül volt 

• A nem lakóépületek 70%-kal energiaigényesebbek, mint a lakóépületek. (300 kWh/m2 a 
178 kWh/m2-hez képest).



eea.europa.eu



Köszönöm a figyelmet!

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


