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Előszó 

 

 

A települési önkormányzatok felelőssége helyben az állami feladatok végzésének elősegítése, 

az ott élő emberek megelégedettségének fokozása, igényeinek kielégítésének segítése. Ezek 

közé tartozik az, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést mindenki számára biztosítsa (Magyarország Alaptörvénye –továbbiakban: MA– 

XXII. cikk (1) bek.). Az emberhez méltó lakás egyrészt jelenti, hogy a kellő alapterület álljon 

rendelkezésre, de azt is biztosítani kell, hogy az időjárás viszontagságai ellen védelmet jelent-

sen, legyen az hideg, meleg, vihar, árvíz és más hatások. A közszolgáltatások közé tartozik 

többek között az energiaszolgáltatás, ami legtöbbször földgáz alapú. Ugyanakkor törekedni kell 

az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására (MA 

XXVI. cikk.), elég ha a megújuló energia felhasználás segítésére, a földhő hasznosítására, a 

környezetvédelmi megoldások támogatására gondolunk. 

 

A települési önkormányzatok lehetősége széleskörű, elég arra gondolni, hogy a feladat- és 

hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt 

nyilváníthat; (MA 32. cikk (1) bek. j) pont). továbbá a helyi önkormányzatok tulajdona 

köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja (MA 32. cikk (6) bek). Figyelembe kell 

venni ugyanakkor a helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdek-

ében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény 

állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal 

arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult (MA 34. cikk (1) bek.). 

 

Minthogy Magyarországon a lakások energiafogyasztása nagyon jelentős, az ország teljes ener-

giafogyasztásának 40 %-a, elsősorban ennek olyan mérséklése szükséges, ami a komfortérzé-

sünket nem rontja. Erre többféle lehetőség adódik. 

 

Az önkormányzatok a települési energetikai irányításában komoly lehetőségekkel rendelkez-

nek. A településen élőket célszerűen bevonhatják az egyes változtatások kidolgozásába, illetve 

a mérnöki kamarák minden megyében szívesen adnak segítséget. A munkákba bevonható mér-

nöki kamarai nyilvántartottak a névjegyzékben megtalálhatóak. A fejlesztésekkel elérhető, 

hogy az energiafogyasztás ne növekedjen túlságosan, ezáltal a környezet megóvását is lehet 

szolgálni, és a rezsicsökkentésnek is egyik nem elhanyagolható tényezőjét jelenti. 

 

 

Budapest, 2017. június  

 

 

Kassai Ferenc 

elnök 
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Bevezető 

 
A települési önkormányzatok nagyon különböző lakosságszámú, nagyon eltérő lehetőségek kö-

zött működnek, de mindenhol fontos: 

• az energetikai helyzet folyamatos figyelemmel kisérése,  

• a jó megoldások elősegítése, támogatása,  

• a feltételek biztosítása, a jogi háttér előírásainak betartása vagy megváltoztatásának 

kezdeményezése, 

• a folyamatok várható változásainak kezelése, 

• az országos és a helyi kezdeményezések felkarolása, 

• a lakossági tájékoztatás energetikai szempontból történő elemzése. 
 

A településeknél bizonyos lélekszám felett, szükséges lenne főmérnöki rendszer kialakítása, 

akinek az energetikai feladatok kézbevétele is a feladatkörébe kellene, hogy tartozzon. 

 

A lakossági megelégedettség nagyon függ attól, hogy milyen a lakáshelyzet, a lakások közmű-

vekkel ellátottsága, a lakások üzemeltetése (pazarlások elkerülése).  

 

Másik hasonlóan fontos feladat a településeken a munkahelyek fenntartása, a hosszú távú jövő-

jük biztosítása, ebbe pedig az energetikai kérdések jelentős súllyal szerepelnek. Amennyiben 

egy cég bővülni szeretne, de nincs lehetősége, mert az energia nehezen biztosítható hozzá, ak-

kor várhatóan máshol fog telephelyet fejleszteni, sőt esetleg még az adott helyen fel is számolja 

a telephelyét. 

 

Az önkormányzati cégek gazdaságosságát az energetikai kiadások jelentősen befolyásolják, 

ezért érdemes folyamatos elemzéseket, összehasonlításokat végezni. A szakmai tapasztalatcse-

rék, a szakmai rendezvények figyelemmel kisérése elengedhetetlen. 

 

Napjainkban az energetika területén jelentős változások történnek. Elég a világítástechnika vál-

tozásaira gondolni (izzók, fénycsövek, ledek), a hírközlés, az automatika, az épületszigetelés, a 

hőszigetelt nyílászárók, a kondenzációs kazánok elterjedésére utalni. Mindezek folyamatos is-

meretbővítést igényelnek, mert például a kondenzációs kazánokat csak bélelt kéményekkel le-

het üzemeltetni, a kéménybélelés meg esetleg többe kerül, mint maga a kazán. A jól záródó 

ablakoknál a tüzelőberendezések égési levegő ellátásának nem megfelelő megoldása sajnos 

több emberéletet követelt már. Az új megoldások alkalmazásához felkészült tanácsadók, szak-

szerű tervezés, hosszú távú települési elképzelésekhez igazodás szükséges. 

 

A mérnöki kamarák és a települési önkormányzatok összefogása nélkülözhetetlen. A helyi 

szakemberek rendszerint olyan információkkal rendelkeznek, amelyeket ki kell használni. 

Ugyanakkor a még nem alkalmazott, de már máshol eredményesen alkalmazott megoldások 

bevezetéséhez már eredményt elért, máshol lakó szakemberek tudását is célszerű igénybe 

venni. 
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Épületek és lakások energetikája 

 
Az épületek energiahatékonyságának javítása uniós prioritás, ezért szinte minden új épületnél 

energetikai tanúsítványt kell készítetni. Amennyiben az épület (lakás) értékesítésre kerül, akkor 

is szükséges tanúsítvány készíttetése. Ma még nem minden esetben fordítanak figyelmet a ta-

núsítványra a lakáscserében résztvevők, pedig igen sok információhoz jutnak belőle. Az alábbi 

ábra szerepel a tanúsítványokban, a leghatékonyabb kategóriát AA++, a legkevésbé hatékonyat 

JJ besorolás jelöli.  

 

 
 

Sor-

szám 

Besoro-

lás 

Százalékos vi-

szony 

Minőségi osztályának szöveges jellemzése 

1. AA++ <40 Minimális energiaigényű 

2. AA+ 40–60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú 

3. AA 61–80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél 

jobb 4. BB 81–100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelmények-

nek megfelelő 5. CC 101–130 Korszerű 

6. DD 131–160 Korszerűt megközelítő 

7. EE 161–200 Átlagosnál jobb 

8. FF 201–250 Átlagos 

9. GG 251–310 Átlagost megközelítő 

10. HH 311–400 Gyenge 

11. II 401–500 Rossz 

12. JJ >500 Kiemelkedően rossz 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 38/C.§ (5) 

bekezdése szerint a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara működteti az épületenergetikai 

tanúsítványokat és tanúsítókat ellenőrző független ellenőrzési rendszert. Ennek keretében jog-

szabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a 

Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben 

meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendel-

kező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket. Jelenleg 

már nem csak a kisorsolt tanúsítványokat lehet ellenőrizni, hanem más gyanúsnak tűnőket is. 
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Érdemes odafigyelni arra, az épületek energetikai követelmény rendszere fokozatosan szigoro-

dik, és a követelmények tekintetében a használatba vétel időpontja a mértékadó. Így amennyi-

ben az építkezés elhúzódik, akkor már nem biztos, hogy az épület ki tudja elégíteni az előírá-

sokat. 

 

Az épületek energiafogyasztását nem csak az épület szerkezeti és épületgépészeti rendszere 

határozza meg, hanem a használati mód (pl. rendszeres karbantartás) is. Például, ha a pinceab-

lakok betörnek és az épület alulról hűl, nagyobb lesz a fűtési költség. A lépcsőház ajtaját be kell 

csukni télen, hasonló okból. Az energiafogyasztást nagyban befolyásolja a belső hőmérséklet. 

Télen inkább jól fel kell öltözni, mint túlfűteni az épületet. Egy-egy fok túlfűtés a fűtési igé-

nyeket 5 – 6 %-kal növeli. Például 22 oC helyett 24 oC tartásával várhatóan a fűtés igénye 

mintegy 10-12 %-kal növekszik. Viszont ha csak 20 oC-ot tartanak, akkor 10 – 12 %-kal csök-

ken a fűtési igény. A fűtési igényeket azzal is lehet csökkenteni, ha egyes helyiségekben ala-

csonyabb hőmérsékletet tartanak (pl. raktárban, lépcsőházban). További lehetőség: amikor nem 

tartózkodnak az épületben, akkor csak minimálisan elegendő fűteni (pl. hétvégeken, ünnepeken 

nem kell télen fűteni, ha a helyiségekben nincsenek emberek). 

 

 

Települések energiagazdálkodása 
 

A településeknél az önkormányzatok részben figyelemfelhívással szolgálhatják az energiagaz-

dálkodást, részben a felügyeletükre bízott intézményeknél az energetikai helyzet fokozott el-

lenőrzésével. 

 

Külföldi példáknál a hasonló jellegű intézményeknél fajlagos értékeket határoztak meg, és akik 

a többiekhez képest átlag alatt teljesítettek azokat kérdőre vonták, esetleg szankcionálták. A 

megtakarítás ezzel a módszerrel mintegy 20 – 40 %-ot ért el. 

 

A települési önkormányzatok a pályázatokra is felhívhatja a figyelmet, segítséget nyújthat a 

pályázatokon részvétel szervezésében (pl. Otthon melege pályázat). 

 

További lehetőség a megújuló energia alkalmazásának elősegítése, például a biomassza, hulla-

dékhő hasznosítás.  

 

A települések villamos világításának korszerűsítése szintén energia megtakarítással jár. 

 

Amennyiben hulladék energia keletkezik, pl. gyáraknál hűtéskor, akkor ennek hasznosítása is 

javasolható. 

 

A település hosszú távú energetikai fejlesztéséhez javasolható tervek kidolgozása, hogy ameny-

nyiben pályázati kiírás lehetővé teszi, könnyebb legyen az indulás. 

 

 

Fejlesztési lehetőségek 

 
A fejlesztés elsősorban építést jelent. Az építésnél először is meg kell vizsgálni, hogy lehet-e 

a meglévő épületeket használni, vagy jobb elbontani. Amennyiben az alapozás nem megbíz-
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ható, a falak vizesek, a tető átépítésre kerül, és nem műemlék épületről van szó, akkor általá-

ban a bontás célszerűbb, mint a toldozás-foltozás. Építésnél a hosszabb távot kell megcélozni, 

mert az épület lehet, hogy száz évnél hosszabb ideig fog állni.  

 

Új épületnél érdemes a tömegarányokat jól meghatározni, kompakt geometriára törekedni ta-

golások nélkül, mert a nagy fajlagos hűlő felület nagy energiaveszteséggel jár. A tájolásra is 

érdemes figyelni, a napenergia hasznosítást lehetőség szerint tervezzük be (még akkor is, ha 

csak második lépésben kerülhet kialakításra). 

 

A fejlesztéseknél újabb városrészekben is lehet gondolni, beleértve a szükséges infrastruktúrát. 

Csak korszerű anyagokból érdemes építeni, különben könnyen lehet, hogy hamarosan bontásra 

kerülhet sor, ami túl költséges.  

 
A jövő igényeire is érdemes tekintettel lenni, mert lehet, hogy nagyobb alapterületre lesz később 

szükség, vagy további tevékenységeket kell a helyszínen végezni. 

 

Épületenergetika és településarculat 
 

Az épületenergetikai fejlesztések visszahatnak az épületek arculatára és a városképre. Város-

képi szempontból érzékeny területekre vonatkozóan ajánljuk az alábbi ingyenesen hozzáférhető 

online kiadványban foglaltak alkalmazását: „Historikus városi szövet megújítása”1 (a lenti fel-

sorolásban néhány elem ezen kiadványból származik).  

 

 
 

A legfontosabb városképi, arculati kihatások a következők: 

                                                           
1 http://budapest.hu/Docu-

ments/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/His-

torikus_Beavatkoz%C3%A1si%20javaslatok%20adatlapjainak%20%C3%B6sszefog-

lal%C3%B3%20kiadv%C3%A1nya.pdf 
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• A komplex szemléletű rehabilitáció lényege, hogy az épületállomány, a közterek‐ és 

közlekedési területek, valamint a meglévő zöldfelületek egymással összehangoltan ke-

rüljenek megújításra.  

• Jelentős mértékű felújítás (a határoló szerkezetek összes felületének leg alább a 25%-át 

érintő felújítás) esetén a homlokzatok utólagos hőszigetelése szinte elkerülhetetlen, az 

alkalmazandó hőszigetelés vastagsága 10-15 cm, ami kihat az utcafrontra: a homlokzat 

síkja ennyivel kijjebb jön, a járdaszélesség csökken.  

• Ugyanez a jelenség hatással lehet az erkélyek, függőfolyosók szélességére is. 

• Az épületenergetikai követelmények nem terjednek ki azon műemlék épületekre, helyi 

védelem alatt álló épületekre és azok épületelemeire, ahol az energiahatékonyságra vo-

natkozó minimumkövetelmények betartása a műemléki vagy a helyi védettséget meg-

alapozó érték megváltoztatását eredményezné. Védett városképi szempontból értékes, 

díszített homlokzatok esetén a külső hőszigetelés nem alkalmazható. 

• A vastag hőszigetelések növelik a nyílászárók kávamélységét, amennyiben az ablak 

síkja nem változik. Ablakcsere esetén energetikai szempontból ideális az ablak síkját 

kijjebb hozni a korábbi homlokzati síkba, azért, hogy a hőszigetelés érintkezzen az ab-

lak tokkal. Így a kávamélység növekedés a belső oldalon jelentkezik, ami praktikus le-

het (polcként használható). 

 
http://epiteszforum.hu/faablakaink-vedelmeben////www.szintervezes.hu (Lőrinczi Zsuzsa) 

 

• A nyílászárók cseréje visszahat a városképre, ami különösen historikus városrészekben 

kerülendő gyakorlat. Tévhit, hogy egy eredeti, rendszerint fa kéthéjú nyílászáró nem 

feleltethető meg a mai energetikai követelményeknek. Kis beavatkozásokkal: passzítás-

sal, zárjavítással nagymértékben javulhat a légzáró- és zajcsökkentő képesség; a hőszi-

getelő képesség egyszerű üvegcserével –low-e síküvegezéssel – szabványos értékűre 

növelhető. Az árnyékolásról (és a hőszigetelésről) a spaletták, a szárnyak közti árnyé-

kolók, vagy a redőnyök gondoskodnak. E szerkezetek javítása, pótlása, cseréje sem kép-

zelhető el a nyílászáró szerkezeti egységének szem előtt tartása nélkül. Fontos, hogy a 

redőnyök színűkben is harmonizáljanak a nyílászárókkal. Eredetitől eltérő (pl. mű-

anyag) nyílászárók beépítése még egységesen sem ajánlott.  

• A társasházakban gyakori parapet konvektorok füstgázkivezető nyílása kedvezőtlen a 

homlokzati kép szempontjából. Korszerűsítés esetén célszerűbb ezek kiváltása elsősor-

ban központi fűtéses megoldással vagy lakásonkénti cirkókkal. Sokszor azonban nincs 

lehetőség más gáz alapú fűtési mód alkalmazására. Az elektromos fűtés alternatíva le-

het, de a magas áramdíjak, az elektromos hálózat terhelhetőségi korlátai és a hazai vil-

lanyáram magas primerenergia tartalma miatt elterjedésük semmiképpen sem javasolt. 

Ezért van olyan eset, amikor a parapet-konvektoroknak nincs gazdaságosan megvaló-

sítható alternatívája. 

http://epiteszforum.hu/faablakaink-vedelmeben/www.szintervezes.hu
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• Lakáscirkók cseréje esetén már csak kondenzációs kazánok 

építhetők be, ami a meglévő kémények bélelését teszi szük-

ségessé. Ennek költsége igen jelentős lehet. A parapetes kive-

zetés jóval olcsóbb, de korlátozottan alkalmazható és a város-

kép szempontjából kedvezőtlen lehet ezért erre szabályozási 

szempontból gondot kell fordítani. 

• Egyre inkább terjed lakóépületekben a légkondicionáló be-

rendezések és levegős hőszivattyúk alkalmazása. Ezek kültéri 

egységei kedvezőtlenül hatnak a városképre és zajosak. Ezért 

erre a kérdésre szabályozási szempontból gondot kell fordí-

tani. a kérdéssel az OTÉK is foglalkozik. Ha a lakáson belüli 

megfelelő nyári belső hőmérséklet nem érhető el csupán ár-

nyékolással és éjszakai szellőztetéssel, akkor bizonyos felté-

telekkel az udvari fronton lehetséges kültéri egység nélküli 

klímaberendezés lakásonkénti alkalmazása. A kültéri egység 

nélküli rendszer nagy előnye, hogy a homlokzatra nem kell a 

megjelenést romboló egységet elhelyezni. A külső homlok-

zati faláttörést ekkor is csak egyedi esetben, és csak különös 

figyelmességgel megtervezett módon lehet alkalmazni. A 

homlokzat ily módon való megváltoztatásának lehetőségét a 

lakóközösség szabályzatban rögzítheti. A gépi hűtés mellett fontos a hűtési igény mini-

malizálása árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel.  

• Célszerű a passzív hűtési módokat (árnyékolás, éjszakai kereszthuzat) propagálni és tá-

mogatni főként lakóépületekben, ahol a laza öltözet nem jelent problémát. Leghatéko-

nyabbak a külső mobil árnyékolók, de azok is visszahatnak az homlokzati képre, ezért 

alkalmazásukat indokolt esetben (pl. műemléki környezet) szabályozni kell.  

• Iroda- és hivatali és egyéb középületekben a központi légkondicionáló berendezéseket 

érdemes alkalmazni a kültéri egység átgondolt elhelyezésével. Intelligens épületekben 

az árnyékolás és az ablaknyitás központilag vezérelhető a lehetőségek optimális kihasz-

nálása érdekében.  

• A historikus belváros zöldfelületben szegény területein a zöldfelületek kialakításának 

lehetőségét a történeti városszerkezet kialakult karakterének megőrzése, sűrű beépítése 

jelentősen korlátozza, így az alternatív zöldfelületi megoldások felértékelődnek. Ilyen 

megoldás lehet (futtatott, támrendszer nélküli vagy támrendszeres) zöld homlokzatok 

kialakítása. Mindez hozzájárul a városklíma javításához, a szálló por megkötéséhez. A 

tévhitekkel ellentétben a zöld homlokzatok megvalósíthatók az épületállag károsodása 

nélkül. 

• Az állami támogatásoknak köszönhetően egyre inkább terjednek a napkollektoros és 

napelemes rendszerek. Ezeket elsősorban épületek, melléképületek tetején helyezik el. 

Sok esetben ezek láthatók az utcáról, más épületekből vagy magaslati pontokról. Átgon-

dolást igényel, hogy mely esetekben nem kívánatos az ilyen energiagyűjtő panelek lát-

ványa és a szabályozást ennek megfelelően kell kialakítani lehetőleg úgy, hogy csak 

akkor legyen korlátozva alkalmazásuk, amikor az valóban indokolt. Minden esetben 

kerülendő a magastetők síkjához képest eltérő dőlésszögű panelek alkalmazása annál is 

inkább, mert déli tájolás esetén a dőlésszögnek minimális a jelentősége a 20o-60o-os 

tartományon belül. Magastetőn elhelyezett síkkollektorok esetén esztétikus, bár drágább 

megoldást jelentenek a tetőbe integrált kollektorok. Lapostetők esetén általában állvá-

nyos megoldásokat alkalmaznak, ami sokszor nem esztétikus. Javasolt ilyen esetben a 

képen látható kevéssé ismert, esztétikus megoldást preferálni: vákuumcsöves kollekto-

rok lapostető síkjára helyezve. 
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Tetőbe integrált napelemek 

https://www.napelemek-napkollektorok.hu 

  
Lapostető síkjára fektetett vákuumcsöves kollektorok 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector 

 

• A távhőszolgáltatás nagyban hozzájárulhat a levegőtisztaság megóvásához, a kémé-

nyek, mint helyi károsanyag kibocsátási pontok megszűnnek. A közlekedés miatti ká-

rosanyag-kibocsátással amúgy is túlterhelt belvárosi területek szennyező tényezőit 

csökkenti. A távhőszolgáltató elhelyezkedéséből adódóan a hulladékhőt és a megújuló 

energiákat jobban tudja hasznosítani, valamint a kibocsájtás lokalizált szűrése miatt ha-

tékonyabban tud hozzájárulni a tiszta városi levegőminőséghez. Távhűtés kialakítása a 

klímaberendezések alternatívája lehet. 

 

 

Üzemeltetési lehetőségek 

 
Az energetikai rendszerek üzemeltetése a legkisebbektől a legnagyobbakig jelentős figyelmet 

követel. A korszerű megoldások létrehozása szükséges, de nem elégséges, mert a nem kellően 

karbantartott berendezések működésében hibák léphetnek fel, például elpiszkolódnak, az égési 

levegőellátás nem megfelelő megoldása az életet veszélyezteti, de a gazdasági kérdések meg-

oldása sokszor nem egyszerű. A cégeknél már az energia szolgáltatókkal megkötésre kerülő 

szerződésekre is energetikai szakértők tanácsát érdemes kikérni, mert jelentős kedvezmények-

hez lehet hozzájutni. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector
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Az üzemeltetés egyes kérdéseire már korábban kitértünk, mint például a túlfűtés elkerülésére. 

Ugyanakkor már a tervezési stádiumban is érdemes a szabályozási kérdésekre gondolni, például 

a helységenkénti hőmérséklet szabályozásra. 

 

Cégek esetében nem árt összhangot biztosítani a technológiai kérdések és az energetikai kérdé-

sek között. Például különböző nagy teljesítményű berendezések egyidejű üzeme miatt nagyobb 

teljesítmény lekötése szükséges, nagyobb költséggel, mint a munka jobb ütemezése esetén. 

Nem csak az energiafogyasztásra kell koncentrálni, hanem annak időbeli eloszlására, esetleg 

tárolók létesítésére. 

 

Célszerű az üzemeltetés során felmerülő korszerűsítési lehetőségeket akkor is kidolgozni, ha a 

megvalósítás pénzügyi lehetősége még nincs meg, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy rend-

szeresen kiírnak pályázatokat, és ezek elkészítésére a gyakorlatban kevés idő áll rendelkezésre 

(aki hamarább jelentkezik, annak jobb esélye van támogatás elnyeréséhez, mint aki nem tudja, 

mit akar tenni, kivel valósítja meg, és ha megvalósítják milyen eredmény várható). 

 

 
A fogyasztói magatartás megváltoztatásával akár 10-20% energiamegtakarítás is elérhető 

https://www.facebook.com/TogetherPRTV2016/videos/1023817671052358/  

 

Az üzemeltetésnél a fokozatos tapasztalatszerzés szükséges. Például az energiafogyasztási ada-

tok rendszeres rögzítése, a körülményekkel együtt (külső és belső hőmérséklet, az ingatlanban 

megfordulók száma). Az önkormányzatok szerepet vállalhatnak a fogyasztó oldali menedzs-

mentben (DSM – demand side management) is. Ennek lényege, hogy a fogyasztókat különféle 

kampányokkal, játékos megoldásokkal, tréningekkel megtanítják az energiahatékony épület-

használatot. A témában hasznos információk találhatók a Together projekt honlapján 

(http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html), valamint Hegyvidék Ön-

kormányzata honlapján (https://www.hegyvidek.hu/megnyert-europai-unios-palyazatok/to-

gether-towards-goal-of). 

 

Az energiatakarékosságot mindig ésszerűen kell végezni. A közvilágítást nem szabad sötétben 

lekapcsolni a takarékosságra hivatkozva. Ugyanakkor nem elég csak szűk területre értelmezni 

a takarékosságot, csak a villanyra, csak a fűtésre, csak a hűtésre, csak a használati melegvízre 

és így tovább, minden részterületre szükséges kellő figyelmet fordítani. 

 

  

https://www.facebook.com/TogetherPRTV2016/videos/1023817671052358/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html
https://www.hegyvidek.hu/megnyert-europai-unios-palyazatok/together-towards-goal-of
https://www.hegyvidek.hu/megnyert-europai-unios-palyazatok/together-towards-goal-of
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Jogszabály részletek kiemelésekkel 
 

Felhívjuk a figyelmet az energetikai jogszabályok azon paragrafusaira, amelyek a napi gya-

korlatban jól hasznosíthatóak. 
 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

9/A. A közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos ener-

giahatékonysági feladatok 
11/A. § A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üze-

meltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője: 

a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon 

közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 

31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé; 

b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a 

tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája 

felé; 

c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat; 

d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület 

használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésben erről be-

számol; 
 

17/B. Az energetikai szakreferens 
21/B. § (1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vál-

lalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell 

igénybe vennie. 

(2) Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony maga-

tartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működés-

ében és döntéshozatalában. 

21/C. § (1) Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet 30 napon belül tájékoztatja 

a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban 

beállt egyéb változásokról. 

(Megjegyzés: energetikai szakreferens alkalmazása szükséges az Önök tulajdonában álló gazdálkodó 

szervezet (pl. városüzemeltetés stb.) részére is.) 
 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

5/A. Az 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. 

 (2) Az energetikai szakreferens 

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásá-

ban, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és mű-

ködésének figyelemmel kísérésében, 

b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fej-

lesztési lehetőségekkel kapcsolatban, 

e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített 

havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejleszté-

sek, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz, 
 

5/B. A Nemzeti Energetikusi Hálózat és a közintézmények energiahatékonyságának 
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elősegítése 
7/F. § A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üze-

meltetéséért felelős az épület energiafogyasztási adatait havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő 

5. napon jelenti be. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
38/C. § (1) Az energetikai tanúsítói tevékenység az energiát használó épület energetikai jellemzőinek 

vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása. 

(2) Energetikai tanúsítói tevékenységet az folytathat, aki nem áll energetikai tanúsítói tevékenységet 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, 

valamint megfelel az abban meghatározott egyéb feltételeknek. 

(3) Aki energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a név-

jegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes sze-

mélyazonosító adatait. 

(4) Az energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyt, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabá-

lyi kötelezettségét megszegi, a névjegyzéket vezető szerv 20 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtja. 

(5) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet az ener-

getikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés 

céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai ta-

núsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések 

alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intéz-

kedéseket. 

(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül 

bármely más energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet. 

(7) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a jogszabályi rendelkezések megsértésével kiál-

lított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben 

meghatározott bírságot szabhat ki. 

 

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározott épületekre, épületelemekre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló épületre és azok 

épületelemeire, ahol az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása a műemléki 

vagy a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását eredményezné. 

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel 

– épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; 

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre; 

c) a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre; 

d) hitéleti célra használt épületre; 

e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a 

levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál 

rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; 

f) műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyere-

ség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, 

mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki. 
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(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatá-

lyos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó 

a) új épület építése; 

b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység 

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy 

bb) bérbeadása; 

c) 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 

épület 

esetén. 

A tanúsítvány minőségellenőrzése 

9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus 

program segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki előellenőrzést követően a program 

egyedi tanúsítvány azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt 

kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minősül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsít-

vány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba. 

(2) A tanúsítvány utóellenőrzése során 

a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzőinek megfelelő megállapí-

tása, az energetikai minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása, az 

ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága, 

b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelő beazonosítása és a felhasznált 

adatok és a teljes számítás megfelelősége 

kerül ellenőrzésre. 

(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen kiválasztott 2%-a esetében kell a 

(2) bekezdés a) pontja szerinti, és 0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést 

elvégezni. 

 (5) A tanúsítvány utóellenőrzéséről a tanúsítót írásban értesíteni kell. A tanúsító köteles együttmű-

ködni a tanúsítvány ellenőrzése során. A feltárt hibákat a tanúsító köteles kijavítani. 
 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagya-

korlási tevékenységekről 
44. § (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót: 

a) ha az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

b) ha az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti, 

c) ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be, 

d) ha a kamara a 43. § (1) bekezdés a) pontja során első ízben állapít meg olyan kisebb szabálytalan-

ságot, pontatlanságot, számítási vagy felmérési hibát, tartalmi hiányosságot, amely nem befolyásolta 

érdemben a szakmai tevékenység, vagy a szakvélemény eredményét, 

f) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-műszaki tartalmú dokumentáció esetén a 43. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti megkeresésre. 

(2) A területi kamara titkára 

a)54 a szakmagyakorlót 20 000 forint bírsággal sújtja, ha az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltakat 

a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, 

b) az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a felelős 

műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt bírság-

gal sújtja, melynek mértéke 100 000 forint összegezve a számított építményérték 20 millió forintot meg-

haladó részének 0,5%-val, de legfeljebb 300 000 forint. 

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell 

megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre ha-

lasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra. 

(4) A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását 

a)55 legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság – az építésfelügyeleti bírságról 

szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletben foglalt táblázat 13. pont-

jában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével – három éven belül legalább kettő alkalommal 

jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.333335#foot54
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b)56 legfeljebb egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság – az R2. 1. mellékletben foglalt 

táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével – egy éven belül kettő alkalommal 

jogerősen bírsággal sújtotta, 

c)57 legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletben foglalt táblázat 

13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

d) ha a területi kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló 

kamarai tagságát, akkor annak időtartamáig, 

e) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig, 

f) legfeljebb hat hónap időtartamra, ha az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kö-

telezettségét a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti, 

g) legfeljebb egy év időtartamra, ha a szakmai tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szü-

neteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai tevékenységet, 

h) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesíté-

sének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben. 

(5) A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg 

törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha 

a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely 

a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé, 

b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik, 

c) a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltéte-

lekkel való rendelkezéséről és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés iga-

zolja, 

d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőt követően sem teljesíti, 

e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták, 

f)58 az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott 

jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, 

vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált 

okozott, 

g) a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének időtartama alatt végez szak-

magyakorlási tevékenységet, 

h)59 az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés h) pontja szerinti felfüggesztő határozat jogerőssé 

válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, 

i)60 az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megál-

lapítja, hogy a korábban egyszer már a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott energetikai 

tanúsító által készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől. 

45. § (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a jogosult-

ság csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető. 

(2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzék-

ből való törlésre a 44. § (5) bekezdés e), f) és i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékeny-

séget végző személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a névjegyzékbe nem 

vehető fel. 

(3) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara 

tíz évig őrzi meg. 

(4) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási te-

vékenységének megtiltásáról, névjegyzéki törléséről, illetve a 33. § (1) bekezdésében említett szünetel-

tetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző 

szervvel is közli. 

45/A. §61 (1) Az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

mint független ellenőrző szervezet a feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az ener-

getikai tanúsítvány kiállítóját, ha a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a 

tényszerű állapottól. 

(2) A tanúsító a feltárt hibát a korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával 

köteles javítani. A javítás során a javításkor hatályos jogszabályok és a javításkor érvényes műszaki 

állapot szerint kell végezni a tanúsítást. 
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(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben készített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az 

építésiengedély-kérelem, az annak módosítására irányuló kérelem vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egy-

szerű bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes szabályoknak megfelelőn 

a) el kell készítenie az R1. 2. melléklet 2.16. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének 

igazolását, továbbá 

b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti össze-

foglaló lapján. 

(4) A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától 

a) lakóépületek esetén tizenöt napon, 

b) egyéb esetben harminc napon 

belül javítani. 

(5) A tanúsító a javítás után nyolc napon belül megküldi a javított hiteles tanúsítványt a tanúsítvány 

megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e 

a határozatában foglaltaknak. 

(6) Ha a tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsít-

vány kiállításáról az e §-ban foglalt szabályok betartása mellett. 

45/B. §62 (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállító-

jára, ha az 

a) a 45/A. §-ban foglaltakról nem gondoskodott, 

b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a jogszabályban foglaltaktól, vagy a tanúsítványa nem 

tényszerű, vagy 

c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki. 

(2) A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara – az (1) bekezdésben 

meghatározott körülmények figyelembevételével történő – mérlegelése alapján, tanúsítványonként a ta-

núsítványban meghatározott hasznos alapterületre vetítve 

a) 150 m2 alatt legfeljebb 100 000 forint, 

b) 150 m2 fölött legfeljebb 200 000 forint 

lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani. 

(7) Bírság a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a jogszabálynak nem megfelelő tanú-

sítványról való tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a tanúsítvány kiállításától 

számított tíz éven belül szabható ki. 

(8) A bírsággal szemben a tanúsító a Kamtv. 42. § (4) bekezdése szerint a Magyar Mérnöki Kamaránál 

fellebbezésre jogosult. 
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