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• Európai Uniós trendek, policyk, 

joganyag 

• Hazai stratégiák, jogszabályok 

• Települési tervezés: önkéntesen, 

hatékonyan 

Rövid áttekintés, muníció tervezéshez, 

pályázatokhoz 

 

 

 

 

TARTALOM 
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20-20-20! 
 

Azaz, 2020-ig 

20%-os CO2-kibocsátáscsökkentés 

20%-os hatékonyságjavulás 

20% megújuló arány 

az 1990-es szinthez képest 

 

Az EU Energia- és klímacsomagja (2007.) 

 

Új célok a láthatáron! 

 

UNIÓS TRENDEK 
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Zöld „nyomásgyakorlás” az épületszektorban 

• Szigorodó energiahatékonysági elvárások új 
épületekre és nagyobb felújításokra, épületgépészeti 
rendszerekre (fűtés, meleg víz, légkondicionálás) 

• Alternatív energiarendszerek, megújulók 

• Épületek energetikai tanúsítványa (középületekben 
kötelezően kihelyezendő); a javításokra irányuló 
ajánlások hangsúlyozása 

• Költségoptimum rendelkezések építkezésekre és 
felújításra – Életciklus-költség (LCC) alapú tervezés 

• Kazánok, teljes fűtési rendszerek és légkondicionáló 
rendszerek rendszeres vizsgálata, szigorodó 
követelmények 

 

 

UNIÓS TRENDEK 
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2012/27 EU irányelv az energiahatékonyságról 
 

Uniós fogyasztási limit: „az Unió 2020. évi energiafogyasztása 
nem haladhatja meg az 1 474 Mtoe primerenergiát” (1666 Mtoe 2014-
ben) 

 

Tagállami feladatok, nemzeti jogalkotás: 

 

• Nemzeti épületenergetikai stratégia 

• 3%-os éves felújítási ráta állami közintézményekben 

• Zöld közintézményi közbeszerzés 

• Évente 1,5%-os végsőenergiaigény-csökkentés VEK (a 
szolgáltatóknál) 

• Fogyasztók megfelelő tájékoztatása, informatív számla 

• Energiahatékonysági szolgáltatások előmozdítása (EPC 
szerződésminták) 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI IRÁNYELV EED 
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2010/31 EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról 

 

Az EU területén 2020. december 31-étől minden új 
épületnek „közel nulla” energiaigényűnek kell lennie, és az 
energiának „igen jelentős részben” megújuló 
energiaforrásokból kell származnia.  

 

Új, hatósági épületek: 2018. december 18-ától példát kell 
mutatniuk ebben és ilyen „közel nulla energiaigényű 
épületeket” kell építeniük, vásárolniuk vagy bérelniük  

 

Költségoptimum szintű felújítás – közös módszertan, de 
nemzeti hatáskör a szintek pontos meghatározása 

 

TANÚSÍTVÁNY, AZAZ LAKCÍMKE, KÖZCÍMKE 

 

ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁRÓL 
SZÓLÓ IRÁNYELV EPBD 
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CÍMKÉK 
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2005/32/EU Direktíva az energiafogyasztó berendezések 

környezetbarát  tervezéséről  

 

ECODESIGN direktíva 

 



811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 EU rendeletek a 
kazánok és vízmelegítők teljesítményéről és 
címkézéséről 

 

2015. szeptember 26-tól csak magas hatásfokú (>86%), 
energiacímkével ellátott kazánok, vízmelegítők 
hozhatók forgalomba, üzemelhetők be.  

 

Cél: energiamegtakarítás, alacsonyabb LCC, biztonság 

 

Hátulütők: drágább kezdeti költségek, régi rendszerek 
nem kompatibilisek (kémény, hőleadók), illegális 
beszerelés 

 

KAZÁNOK, BOJLEREK HATÉKONYSÁGA 
RENDELET 

8 



MEGÚJULÓ ENERGIA DIREKTÍVA RED 

2009/28/EK IRÁNYELVE a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról 

Cél: 2020-ra 20%-ban megújuló energiából állítsuk elő a 
szükségleteinket 

 

Nemzet jogalkotási feladatok:  

Nemzeti célértékek meghatározása 

Támogatási rendszerek kidolgozása  

Nemzeti cselekvési terv a megújulókról 

Közigazgatási „akadálymentesítés”: egyszerűsített 
engedélyek kis rendszereknek, építési szabályok 
átalakítása … 
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2020 UTÁN- ÚJ CÉLOK A LÁTHATÁRON 

2030-ig  

30%-OS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS 

40%-KAL KISEBB CO2-KIBOCSÁTÁS 

Mi kell ehhez? 

Hatékonyabb épületek, innovatív technológia, 
hatékonyabb eszközök, megújulók  

 

Hosszú távon  

Ha 1,5 C alatt akarjuk tartani a felmelegedést, akkor 

2050-ig 80% CO2-kibocsátás csökkentésre 

lesz szükség 
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FONTOSABB HAZAI STRATÉGIÁK 

Nemzeti Energiastratégia 

(77/2011. (X. 14.) OGY határozat) 

Időtáv: 2030 (kitekintés 2050-ig) 

 

Hatékonyságnövelés 

2030-ig teljes primerenergia max. 1150 PJ (2014-ben 
990) 

 

Megújuló energiák  

2020-ig 14,65% 

2030-ig 20% 
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Forgatókönyvek vs. Valóság 

 

Évi 3%-os 

csökkenés 09-13 

között 

Évi 1,3%-os 

növekedés az 

ölbe tett kéz 

2015-nél A GDP elvált az 

energiafogyasztás 

növekedésétől 
✗ 

Trendek alapján 

várható szint 

2020-ban 

• 2020-ban évi 200 PJ különbség a forgatókönyv és a 
trendek között 
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FONTOSABB HAZAI STRATÉGIÁK 

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia  

(NÉeS, 1073/2015. (II. 25.) Kormányhatározat) 

2020-ig évi 49 PJ-nyi megtakarítást irányoz elő (évi kb. 
 115 000 lakás, a teljes állomány 3%-a, 30 éves 
 megújulás)  

• Lakóépületek 

• Közintézmények 

• Magánvállalatok 

• Egyéb, épületen belüli 

 

• Az Operatív Programokban ez a célszám nem jelenik 
meg, így ott nem számonkérhető 
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FONTOSABB HAZAI STRATÉGIÁK 

Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági 
Cselekvési Terve 

1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 

 

Időtáv 2008-2016. (kitekintés 2020-ig) 

Évi 1%, összesen 9% energiamegtakarítás 

 

Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási 
Cselekvési Terv 

• 1602/2015. (IX. 8.) Korm. Hat. 
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FONTOSABB HAZAI JOGSZABÁLYOK 

2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról 

 

Központi kormányzati feladatok és célok 

• Stratégiaalkotás 

• Elemzések 

• Épületek 3%-os felújítási rátája 

• Energiahatékony beszerzés 

• Energetikai auditok 

• Nemzeti Energetikusi Hálózat 

• Energetikai szakreferens 

• Évi 1,5% végső energia megtakarítás országosan! 
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FONTOSABB HAZAI JOGSZABÁLYOK 

122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet az 
energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról 

Energetikai szakreferens 

7/A. § (1) Energetikai szakreferens igénybevételére az a 
gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet 
megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának 
átlaga meghaladja a 

a) 400 000 kWh villamos energiát, 

b) 100 000 m3 földgázt vagy 

c) 3 400 GJ hőmennyiséget. 
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FONTOSABB HAZAI JOGSZABÁLYOK 

122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet az energiahatékonyságról 
szóló törvény végrehajtásáról 

Nemzeti Energetikusi Hálózat és a közintézmények 
energiahatékonyságának elősegítése 

Fővárosi és megyei kormányhivatalokon belül 

 

Feladatai: Segít és közreműködik az önkormányzatoknál  

• Hatékony energiagazdálkodás 

• Szemléletformálás 

• Beszerzések 

• Statisztika 

• Energiabeszerzés 

• … 
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FONTOSABB HAZAI JOGSZABÁLYOK 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról 

Műszaki paraméterek, számítási módszerek 

Költségoptimum-szint  

jövőbeni követelmények 

„közel nulla” energiaigény 

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 

az épületek energetikai jellemzőinek  

tanúsításáról, „Lakcímke-Közcímke”  
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FONTOSABB HAZAI JOGSZABÁLYOK 

Mennyire van közel a nulla? (7/2006 TNM rendelet) 

„közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet 
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;"  
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SECAP 

Sustainable 

Energy and 

Climate 

Action  

Plan 

 

Települési eszköz pontos tervezéshez 
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SECAP 

Mi a SECAP? (régebben SEAP) 

Önkéntes vállalás az önkormányzatoktól 

Európai Polgármesterek Szövetsége által kidolgozott egységes 
európai módszertan 

2030-ig 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentés 

Energia és alkalmazkodás 

 

• Lakosság 

• Önkormányzat 

• Szolgáltatás 

• Ipar 

• Közlekedés 

• Mezőgazdaság 
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SECAP 

Hogyan készül? 

 

• Kell egy csapat! 

• Helyzetkép, statisztika (akár intézményi szintű 
felmérés) 

• Potenciálok felkutatása, célkitűzés 

• Megvalósítás PARTNERSÉG! 

• Felülvizsgálat 2 évente (de folyamatos nyomonkövetés 
házon belül) 

• Új célok, új eszközök 
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SECAP 

BUDAÖRS SEAP felülvizsgálata (2016.) 

 

• Bázisév: 2009. 

• Felülvizsgálati év: 2014. 

• Minden szektort magában foglal, a közlekedést csak 
részlegesen 

• Cél: 20%-os CO2 csökkentés 2020-ig 
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Budaörs: 2014-ig elért eredmények 
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1% 

53% 
31% 

0% 
15% 

2009: 211 ezer tonna CO2 

Önkormányzat Szolgáltatás

Lakóépületek Közvilágítás

Közlekedés

2% 

50% 

26% 

0% 

22% 

2014: 180 ezer tonna CO2 

Önkormányzat Szolgáltatás

Lakóépületek Közvilágítás

Közlekedés

ELÉRT MEGTAKARÍTÁS: 

15% 



Tapasztalatok 
 

•A SECAP nem csak egy gondolatkísérlet, hanem jó alapja a 

beruházásnak és a forrásteremtésnek 

 

•A kistelepülések együttműködése alkalmas arra, hogy a 

SECAP előnyeit a legkisebb településekre is elhozza.  

 

•Fontos az összetartás, a csapatszellem (pl, 

előfinanszírozásnál) 

 

•Szükség van egy szakmai támogató szervezetre, aki viszi 

előre a projektet 

 

SECAP 
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