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2002/91 EC Direktíva

Miért tartja fontosnak az EU ezt a 
témát?

Mert területén az összes energiafogyasztás mintegy 
40%-a az épületszektorra jut – a fenntartható 40%-a az épületszektorra jut – a fenntartható 
fejlődésnek ez kulcskérdése, különös tekintettel az 
épületek hosszú fizikai élettartamára, a szétszórtan 
elhelyezkedő, nagyszámú fogyasztóra.

Az intézkedésektől 20 % energia megtakarítást várnak.



7/2006 TNM rendelet



176/2008 Korm. rendelet 



264/2008 Korm. rend. – felülvizsgálat



7/2006 TNM rendelet

A szabályozás lényege: „integrált” energiamérlegre
vonatkozik, amely tartalmazza:

• a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,• a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,
• a nyereségáramok hasznosított hányadát,
• a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,
• a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,
• a világítás energiafogyasztását, (lakóépületek esetében nem)
•az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó nyereséget,
• a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget

valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva



Összesített energetikai jellemzı 
követelményértéke
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Követelmények funkció szerint

•Lakó és szállásjellegű épületek

•Irodaépületek•Irodaépületek

•Oktatási épületek

•Egyéb funkciójú épületek



Épület besorolása

A+  <55  Fokozottan energiatakarékos 

 A  56-75  Energiatakarékos 

 B  76-95  Követelménynél jobb 

 C  96-100  Követelménynek megfelelő 

 D  101-120  Követelményt megközelítő  D  101-120  Követelményt megközelítő 

 E  121-150  Átlagosnál jobb 

 F  151-190  Átlagos 

 G  191-250  Átlagost megközelítő 

 H  251-340  Gyenge 

 I  341<  Rossz 

 



Szerkezetek elıírt U-értéke 

Épülethatároló szerkezet

A hőátbocsátási 
tényező

követelmény-
értéke 

U (W/m2K)

Külső fal 0,45

Lapostető 0,25

Padlásfödém 0,30

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25

Alsó zárófödém árkád felett 0,25

Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50  Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50  

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60

Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00

Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50

Homlokzati üvegfal 1,50  

Tetőfelülvilágító 2,50  

Tetősík ablak 1,70

Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 

Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 

Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50  

Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 

Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között 0,45

Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel
helyettesíthető)

0,50



Mit jelent a tanúsítás?

Az épületet, nem az ott lakókat kell 
minősíteni!

� Standard fogyasztói szokások� Standard fogyasztói szokások

� Használati idő befolyása

� Meteorológiai viszonyok befolyása

� Számlák alapján való tanúsítás problémái



Épület vagy lakás tanúsítása

Egy épületre egy követelményérték 
vonatkozik!

� Az épület A/V viszonyát kell alapul venni� Az épület A/V viszonyát kell alapul venni

� Közbenső lakás védett, sarok lakás nagyobb 
energiafogyasztású



Hogyan üzemeltessem a főtést?

Szabad-e éjszakára csökkenteni a 
helyiséghőmérsékletet? 
Gazdaságos ez?

� Nem függ ez attól, hogy milyen az épületem? 
(hőkapacitás, szigetelés mértéke)

� Nem függ ez attól, hogy hány fokkal csökkentem a 
hőmérsékletet?

� Nem függ ez attól, hogy mennyi időre történik a 
csökkentés?



Hogyan üzemeltessem a főtést?

Minden esetben van megtakarítás, ha 
a helyiséghőmérsékletét 
csökkentem!

� Mindegy, hogy milyen épületről van szó.

� Mindegy, hogy hány fokkal csökkentem a 
hőmérsékletet.

� Mindegy, hogy mennyi időre történik a csökkentés.



Hogyan üzemeltessem a főtést?
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Hosszabb időszakot nézve biztosan igaz, hogy ugyanannyi energiát 

kell a fűtéssel az épületbe bevezetnem,mint amennyi annak a 

hővesztesége!
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Hogyan üzemeltessem a főtést?

Hány fokkal csökkentsem a 
helyiséghőmérsékletet?

� Minél nagyobb a hőmérséklet csökkenés, annál 
nagyobb a megtakarítás!

� Ha túlságosan csökkentem, akkor a levegőben 
levő nedvesség kicsapódhat!

� Nagyon alacsony helyiséghőmérséklet közérzeti 
problémákat okozhat.

4-5 °C-al célszerű csökkenteni



Helyiségenkénti szabályozás – termosztatikus radiátorszelepek



Hogyan szellıztessünk?



Hogyan szellıztessünk?



Hogyan szellıztessünk?

Szellőztetés feladata a helyiségbe került 
szennyeződések eltávolítása!

Szennyezések:
� Vízgőz (nedvesség)� Vízgőz (nedvesség)

� Széndioxid (CO2)

� Szagok, illatanyagok

� Oldószerek

� Hő



Hogyan szellıztessünk?

Helyes szellőztetés:

Naponta többször (akár óránként) 
rövid időre (2-5 percre)
intenzív szellőztetés (kereszthuzat)intenzív szellőztetés (kereszthuzat)

Ennyi idő alatt a falak, bútorok nem 
hűlnek ki.

A termosztatikus radiátorszelepet a 
szellőztetés idejére lejjebb állítani! 



Ablakkeretbe építhetı légbeeresztı



Falba építhetı légbevezetı elem



Kontrollált (gépi) szellızés



Kontrollált (gépi) szellızés



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


