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• Az EU végs� energia-felhasználásának 
40%-át az épületekben fogyasztják el.

• Ennek 22%-a költség-hatékonyan 
megtakarítható lenne 2020-ig 

• Ezzel az EU Kyoto-i kötelezettség-
vállalásának  20%-a teljesülne 

EU Tények
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Mi a Mi a 
vvéélemleméényed nyed 
az az ééppüületek letek 

ccíímkmkéézzéésséérr��ll??

3



HasznHasznáálhatlhatóó
szszééles les 

kköörben a rben a 
ccíímkmkéézzéés ?s ?
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EPBD

• A 2002/91/EK Európai Uniós direktíva alapján bevezetett 
tanúsítási rendszer célja, hogy 
– az energetikai tanúsítvány informatív szerepe révén 

javítsa az épületállomány energiahatékonyságát,
– segítse a tulajdonosokat ingatlanjuk energetikai 

korszer�sítésében, 
– ezáltal hozzájáruljon a háztartások 

energiaköltségeinek csökkentéséhez. 
– A középületek esetében a tanúsítás nemcsak az 

üzemeltet� számára nyújt hasznos ismereteket, 
szerepet kap az intézmények használóinak 
energiatudatos gondolkodásának formálásában. 
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• 2002/91/EK   EPBD hatályba lép 2002.december 16.

• 2004  Az Energie-Cites  elindítja  a Display Kampányt 20 európai 

önkormányzatnál 

• 2006  7/2006 TNM rendelet elfogadása.

• 2007 november  Nyíregyháza önként elindítja a Display Kampányt 28 

intézménynél

• 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet  hatályba lép.

• 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat az épületek energetikai jellemz�inek 

javítását célzó kormányzati intézkedésekr�l

• 2008 Energia Klub elindítja a Lakcímke Kampányt

Mi tMi töörtrtéént eddig?nt eddig?
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Lakcímke kampány

11

A kampány küldetése:

-Csökkenteni a fosszilis energia 
felhasználást

-Energia függ�ség csökkentése

-Hazai ingatlanállomány energetikai 
állapot javítása

-A tulajdonosok energia-tudatos-
ságának javítása

-Az energia tanúsítvány elfogad-
tatása, elterjesztésének segítése

www.lakcimke.hu



Miért jó ez nekünk?

• Értéknövel� és hasznos tájékoztató
• Csökken� energiaszámlák
• Komfortosabb otthonok
• Klíma és környezetvédelem
• Beruházások finanszírozási és támogatási 

lehet�ségeinek kiszélesedése
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Hogyan használjam ha

• …lakást szeretnék venni
• …csökkenteném a magas f�tésszámlát
• …lakásomat szeretném eladni
• …felújítást tervezek
• …ehhez támogató pályázatot keresek
• …fontos a jöv�m környezeti állapota

13



Az épületek energetikai jellemz�inek 
tanúsítása 

Az épületek energetikai jellemz�inek tanúsításról 
szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet 2009. 
január 1-jén lépett hatályba. 

E rendelet el�írásai szerint az épület energetikai jellemz�it 
tanúsítani kell az alábbi esetekben: 
– új épület építésekor (a jogszabályban rögzített esetekben);
– meglév� épület (önálló rendeltetési egység, lakás) eladásakor vagy 

egy évet meghaladó bérbeadásakor;
– 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterület� hatósági rendeltetés�, 

állami tulajdonú közhasználatú épületeknél.
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2012-t�l kötelez�:

• Ellenérték fejében történ� tulajdon-
átruházás vagy bérbeadás esetén a 
tanúsítvány elkészítésér�l a tulajdonos 
gondoskodik, és azt a szerz�dés 
megkötését megel�z�en, de legkés�bb 
a szerz�déskötésig a vev�nek átadja, a 
bérl�nek bemutatja. 
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Hatálya

• 8. § (1) A tanúsítvány tíz évig hatályos.
• (2) Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre 

irányadó jogszabályban meghatározott 
követelményérték megváltozik, az épület energetikai 
min�ségi osztályba sorolását ismételten el kell 
végezni.

• A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint 
az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a 
megbízónak történ� átadástól számított 10 évig 
meg�rzi.
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Többlakásos épület

• A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben 
lev� önálló rendeltetési egységek (lakások) f�tése, szell�zése, 
és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszer� vagy 
egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány 
akkor is, ha az épület valamennyi eltér� önálló rendeltetési 
egységér�l (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.

• (4) Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési 
egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési 
egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további 
hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.
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A tanúsítás díja

• 10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra 
jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított 
id� alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás 
díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Ezen 
igényt - díjjegyzékkel - a szerz�déskötéskor és a 
tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni 
kell.

• (2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve 
önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) a b) pont 
szerinti esetben a tanúsítás elszámolható id�igénye 
legfeljebb 2 munkaóra.
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Display plakát Energia tanúsítvány
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Mit tanúsít?
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A tanúsítvány

• Energetikai min�ségtanúsítvány
• Megrendel� neve (elnevezése), címe (székhelye): 
• Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: 
• Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: 
• Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer 

energiafogyasztása kWh/m2a: 
• Referenciaérték az épületek energetikai jellemz�inek meghatározásáról 

szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján: 
• A követelményérték (viszonyítási alap) kWh/m2 év: 
• Fajlagos h�veszteségtényez� a követelményérték százalékában: 
• Az energetikai min�ség szerinti besorolás:
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A min�sítés

Min�sítési osztályok:

• A+ <55 Fokozottan energiatakarékos
• A 56-75 Energiatakarékos
• B 76-95 Követelménynél jobb
• C 96-100 Követelménynek megfelel�
• D 101-120 Követelményt megközelít�
• E 121-150 Átlagosnál jobb
• F 151-190 Átlagos
• G 191-250 Átlagost megközelít�
• H 251-340 Gyenge
• I 340 > Rossz

Sávos diagram:
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A hatékonyság fokozatok
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Fajlagos h�felhasználások 2007-ben

A „NYÍTÁS” program tapasztalatai Nyíregyházán                                                               Siófok, 2008. május 05-06.
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Hogy ne vegyek zsákba-
macskát



KKööszszöönnööm a figyelmetm a figyelmet
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