
 
 
A LAKCÍMKE PROJEKTR�L 
 
2010-ben már harmadik éve fut az Energia Klub Lakcímke programja. Ahogy az 
Európai Uniós szabályozás, úgy a Lakcímke is azt a célt t�zi maga elé, hogy hosszú 
távon javuljon az épületek energiahatékonysága. Ehhez járul hozzá az épületek 
energiatanúsítványának minél szélesebb kör� megismertetése. 
 
AZ ENERGIATANÚSÍTVÁNY, AZAZ A LAKCÍMKE 
Amikor klímavédelemr�l és a kibocsátások, illetve az energiafogyasztás csökkentésér�l 
beszélünk, legtöbbször elfelejtkezünk arról, hogy energiafelhasználásunk 40%-áért 
épületeink a felel�sek. Cseppet sem mindegy tehát hogyan élünk otthonunkban, hogyan 
használjuk az energiát, lakásunk - a rossz szigetelés vagy a nem megfelel� m�szaki 
megoldások miatt - pazarolja-e az energiát. Ezért is számít jelent�s lépésnek a 2002-ben 
megalkotott uniós direktíva az épületek energetikai jellemz�ir�l1, illetve az ennek a hazai 
jogrendbe való átültetése2. Ennek értelmében 2009. január 1-jét�l az új építés� ingatlanok 
használatba vételéhez kötelez� az energiatanúsítvány. 
 
Az Energia Klub által lakcímkének keresztelt energiatanúsítvány a háztartási berendezések 
címkézéséhez hasonlóan, színes ábrán mutatja meg, hogy lakásunk A+-tól I-ig milyen 
kategóriába esik; mennyire energiatakarékos vagy éppen ellenkez�leg, mennyire rossz az 
energiafelhasználása. A dokumentum emellett javaslatokat is tartalmaz, milyen 
beruházásokkal lehet elérni azt, hogy lakásunk magasabb kategóriába kerülhessen.  
 
A LAKCÍMKE PROJEKT 
Az Energia Klub által 2008-ban indított, évr�l évre megújuló Lakcímke projekt közvetlen 
célja az energiatanúsítvány minél szélesebb kör� megismertetése és támogatása.  

Az Energia Klub 2010-ben is mindent megtesz azért, hogy a tanúsítvány ismert és elismert 
dokumentum legyen. Célunk, hogy a lakosság minél többet tudjon meg az épületek 
energiatanúsításáról, meglássa az ebben rejl� lehet�ségeket, a tanúsítvány hasznát, és persze 
minél többen igényeljék a tanúsítványt lakás vásárlásakor, vagy éppen akkor, mikor 
korszer�sítésen törik a fejüket. Konferenciákkal, információs anyagokkal segítjük az 
érdekl�d�ket, Lakcímke kiadványunkkal és honlapunkkal további praktikus tanácsokat 
nyújtunk ahhoz, hogyan lehet otthonunk értékét és komfortját növelni úgy, hogy 
energiaszámlánk és a környezet terhelése egyszerre csökkenjen. 

A projektr�l illetve az energiatanúsításról további információ: www.lakcimke.hu 
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1 2002/91/EK Direktíva – Energy Performance of Buildings Directive, EPBD 
2 Az épületek energetikai jellemz�inek tanúsításáról szóló 176/2008. kormányrendelet) 


