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 Nemzeti Épületenergetikai Stratégia  

Átfogó stratégiai célok:  

  Harmonizáció az EU energetikai és környezetvédelmi 
céljaival  

  Épületkorszerűsítés, mint a lakossági rezsiköltségek 
csökkentésének egyik eszköze  

  A költségvetési kiadások mérséklése  

  Az energiaszegénység mérséklése  

  Munkahelyteremtés  

  Üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-
csökkentés  

 



Épületkorszerűsítés,  
mint a lakossági rezsiköltségek csökkentésének egyik (legfontosabb) eszköze 

Épületenergetikát befolyásoló tényezők 

 Épületenergetika - Tanúsítás 

 Határoló szerkezetek 

 Primer átalakítási tényezők 

 Beépített gépészeti berendezések 

 Típusa (elektromos, gáz, fa, stb) 

 Használat módja (szakaszos) 



Épületenergetika - Tanúsítás 

A Tanúsítás kizárólag számítással lehetséges az épületek 
összehasonlíthatósága miatt, a használat módja így nem 
befolyásolja a besorolást – csak a fogyasztást. 
Összetevői: 

1. Határoló szerkezetekre vonatkozó követelmények 
2. Az épület fajlagos hőveszteségtényezője; q [W/m3K] 

 Függ többek között a felület/térfogat aránytól (A/V arány) 

3. Összesített energetikai jellemző; Ep [kWh/m2év] 
 Primer energia típusa 
 A fűtés éves hőenergia igénye 
 A melegvíz ellátás éves hőenergia igénye (a lakosságnál m2-re van 

számolva), a fajsúlya egyre nagyobb 
 A légtechnikai rendszer éves hőenergia igénye (ha van) 
 A hűtés éves hőenergia igénye (ha van) 
 A világítás éves hőenergia igénye (lakóépület kivételével)  

 
 



Határoló szerkezetek  

           U érték követelmények (W/m2K)   
   Fal  Tető          Pincefödém  Ablak   

  
Finnország   0,17  0,09   0,16  1,00   
Norvégia   0,22  0,18   0,18  1,60  
Németország   0,24  0,20   0,30  1,30   
Magyarország 2015 0,24  0,17   0,26  1,15 
Lengyelország   0,30  0,25   0,45  1,70 
Egyesült Királyság  0,30  0,20   0,25  2,00  
Csehország   0,30  0,24   0,45  1,70  
Szlovákia   0,32  0,19   N/A  1,70  
Ausztria    0,35  0,20   0,40  1,40  
Írország    0,37  0,25   0,37  2,20 
Magyarország 2014 0,45  0,25   0,50  1,60  
Románia   0,56  0,20   0,35  1,30 
Málta    1,57  0,59   1,57  5,80   
  
  



Határoló szerkezetek  

 Az új költségoptimalizált energetikai követelményeket energia-
megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy központi 
költségvetési támogatás igénybevétele esetén már 2015. január 1-től, 
minden más esetben pedig 2018. január 1-jétől alkalmazni kell. Az új 
építésű épületek esetében 2020. december 31-et követően valamennyi 
új épület közel nulla energiaigényű legyen, és 2018. december 31. után a 
hatóságok által használt vagy a tulajdonukban levő új épületek közel 
nulla energiaigényű épületek legyenek.  
 Költségoptimum változat: A TNM rendelet 2015. január 1-jén hatályba 

lépő módosítása szerinti követelmények figyelembevételével a 2015-től 
bevezetésre kerülő költségoptimalizált energetikai követelmények 
szerinti felújítás.  

 Közel nulla változat: A TNM rendelet 2015. január 1-jén hatályba lépő 
módosítása szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult, vagy 
annál energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában 
kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló 
energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az 
ingatlanról származik vagy a közelben előállított  

 



Határoló szerkezetek  

Példák  a hőszigetelés minimális vastagságára: 

 Külső falazat:   30cm pth + 10 cm hőszigetelés 

 Tető/födém:   20cm vb + 20 cm hőszigetelés  

 Pincefödém/padló:  20 cm vb + 13 cm hőszigetelés 

 Nyílászárók:   3 rétegű üvegezés  



Primerenergia-átalakítási tényező 

Primerenergia-átalakítási tényező; e 

 Elektromos áram: 2,5 (1,8) 

 Távhő: 1,12-1,4 

 Földgáz: 1,0 

 Tüzifa: 0,6 

 Megújuló: 0,0 

 



Beépített gépészeti berendezések 
 

 Jelentősen csökken az épületek téli hőszükséglete 

 Csökkenhet a nyári hőterhelés (a nagyobb üvegfelületek 
miatt nem biztos) 

 A HMV igény inkább csökkenő, de az aránya növekvő 

 Megnő a gazdaságos fűtési lehetőségek száma, (számottevő 
lehet az éves karbantartási költség) 

 földgáz 

 elektromos 

 fa 

 szén 

 megújuló 

 stb 

 

 



Épületenergetikai összehasonlító számpélda 

Családi ház,  
An= 140 m2, Qf=4,5 kW; G=6500 kWh; q=0,23 W/m3K; A/V=1,223; 

 

Energiahordozó:  

Földgáz:   G=700 m3/év Ep= 129 kWh/m2a      CO2=2,86 t/év „A” 

Elektromos:  G=6200 kWh/év Ep=295kWh/m2a CO2=4,87 t/év „E” 

Hőszivattyúval:  G= 2066 kWh/év Ep=93kWh/m2a CO2 =1,54 t/év „A+” 

Fa:   G=20 q  Ep=88 kWh/m2a CO2=0,25 t/év „A+” 

50% megújuló + el: G=3250 kWh/év Ep= 168 kWh/m2a CO2=2,78 t/év    „B” 



Összegzés 
 Szigorodó követelmények – „önkéntesség” 

 Építtetői felelősség – szakmai segítség 

 Csökkenő energia igény – növekvő lehetőségek 

 Változó energia fogyasztási arányok – könnyebb kezelhetőség 

 Stratégiai célok – nagy vállalás, sok munka 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 

 

 

 


