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KözeI a nulla?
Az épületenergetika hatékonyságának javítása
ma leggyakrabbaíl az épületek új európai
direktíváknak való kötelező me gfelelteté se kap c s án
merül fel, s ennek folyományaként tervezői és
építtetői oldalról egyaránt némi rossz szájizkíséri.
A szabványok alkalmazása, az épületek
energiafogyasztásának csökkentése 1ehetne
akár szívügy is: így az épületben ]akók komfortérzete, egészségügyi áltapota és ellenáltó
képességeis javul, másrészt a hűtési-fűtésikiadásokkal egyiitt az ökológiai lábnyom is kisebb.

Epületenergetika
,_,

regell es ll]a

Az épületenergetikáról való gondolkodás
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sokat változott az elmúlt két emberöltő alatt.
Az t970-es évek olajváIsága, és a fűtési költségek emelkedése irányította a flgyelmet először
arra, hogy az energiapazarlás pénzkidobás is.
A kétezres évek elején jött az újabb sokk: az ukrán gázválság rávilágított arra, hogy az energia-

hordozók több mint 7O%-a importból érkezik,
A klírnaváltozás az e]múlt évtized ajatt kezdte el

éreztetni hatását: a hatékony épületenergetika
nemcsak a szélsőséges időjárás el]eni véde]met

biztositotta, hanem hozzájárult

a

bolygó megjáró ener-

óvásához a károsanyag-kibocsátással

giafelhasználás csökkentése révén.

Közel nulla
a §}akorlatban is
A szabályozásban is fontos r,áltozások törtérrtek: az Európai Unió 2021-ig meg,valósítandó célkéntrészben környezetvédelmi, részben
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Judit Nikoletta

is kötelezően az költségoptimalizá]t követel-

Miért olyan fontos ez? Mert Magyarország
energiafo gyasztásának mintegy 40 százaléka
köthető az épületekhez. Abban az ideális eset-

ményrendszert. Ennek a modellnek még elég
vo]t a tervezőasztalon megfelelnie az adott épü1etnek; a teljeskörúen 2O21. január 1-jén élesedő
közel nulla energlafogyasztás szabr,ánvait azonban már,,élesben" tesztetik - az épületenergetikai e]lenőrzésnek az elkészült épületnek kell
megfelelnie. Ezt a követelménlt minden 2Ol8.

ben, ha a teljes lakásátlomány épületenergetíkai szintj e közel nulla energiafogyas ztásűra

javulna, 40 -5O százalékos energiamegtakarítás
is elérhető lenne.

Rendszerszemlélet az
épületenergetikában

december 31. után átadott közintézménl,nek
teljesítenie kellett, míg magántrázak esetében
a szabályozást,,csak" 2021. jarruár 1. után kell
érvényesíteni,amenn5iben az épitésiengedélyt
2016, ianuár 1. után adták be.

- Az épületenergetikai elvárásrendszer
háromlépcsős - magyarázza Bodnár György

a

Érthetőbben: jelenleg

középületeket
kivéve az energiahatékon1- modell van ugyan
érvényben, de minden 2021. január t, után

építésügyitanácsadó, az,,Epítem a házam'' I-V.
könyvsorozat egyik szerzője. A szintek prioritási sorrend szerint a következők; a harmadik
szint a minden épüIetszerkezetre egyenként
megszabott minimumelvárásokat tartalmazza
a hőszigetelő képességekről, és a hőátbocsátásí

átadott építkezésneka közel nulla energiafogyasztás kör-etelmén5-einek ke1l megfelelni
a gyakorlatban is. ^Voknak is, amelyek már építése fo]r-amatban r-an. és amelyekre 2016, január 1. után adták be az építésiengedély-igényiést,

tényezőkkel lehet meghatározní. A második
szinten az összes határoló szerkezetre deflniáIva van egy maximumérték a hőveszteségre
- ezek összességét nevezik fajlagos hőveszte-

de nem lesznek készen 2O20. december 3l-ig,

és azokra is, amelyek még a tervezőasztalon
kön-onalazódnak.

FELELŐSEN GONDOLKODÓ
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ség-tényezőnek. Az első szintet pedig a ház
energiahatékonyságának komplex vizsgálata
jelenti, amely egy sor tényezőt figyelembe
vesz a benapozottságtól, egészen a gépészeti

§
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nem történik megújuióenergia-hasznosítás
(pl. hőszivattyú, napelem, napkollektor
stb. segítségével),vagy nem kimagasló a napsugárzás

passzív hasznosítása, akkor a tanúsítás eredménye nem ]ehet a CC kategóriánáljobb.

berendezések hatásfokáig. Az így kapott érték
az összesített energetikai jetlemző. Ezt az értéket a ház teljes hőszigeteltsége, a gépészeti
berendezések hatékonysága, a passzív hűtésre

Súlyosabb kihívás,
mint a vastagabb
hőszigetelés

és fűtésre kidolgozott építészetimegoldások
és az

alternatív energiák fe]használása alapján

számolják ki.

Azingatlan
zöldkártyája

- Nem tílzás azt mondani, hogy súlyosabb
kihívást jelent ennek a kívánt aránynak meg-

feielni, mint vastagabb hőszigetelést biztosítani egy épületen. - mutat rá Bodnár György.
- Nézzünk néhány aggátyos pontot: mi lesz
például az elektromos fűtésse1? Az elektromos
fűtést a tegkönnyebb és legoicsóbb beépíteni,
ugyanakkor működtetni köitséges. Van, aki
vállalta ezt a rizikőt, számukra megfelető szá-

Az épiiletenergetikai vizsgálat során kap

az épület energetikai besorolást, ami nem más,

mint egyfajta zöldkártya az értékesítéshez.
Jelenleg egy 12 fokozatú skála van érwényben,
melyben a közel nuila követelményeknek megfelelő szintet a BB szintjelenti. Az energetikai
szint megállapításához egy elképzelt referen-

mú napeIem fe]erősítéséve1elvileg előátlítható

a fűtéshez is elegendő elektromos energia. Az
energiatárolás kérdésejelenteg úgy van meg-

ciaházat vesznek alapul, ami az adottépüIettel
megegyező méretű, formájú, felépítésű,tömegű

oldva, hogy a napelemek termelte áramot a felhasznáIó részben visszaforgatja az elektromos

stb. és amely az összesített energetikai mutató

tekintetében éppen megfelel az elvárásoknak.

Ezzel

hálózatba, részben a há]ózatból nyerve vételezi.

referenciaházzal hasonlítják össze a vizsgált épület összesített energetikai mutatóját.
A 2O2I. január elsejétől hatályos rendelkezésnek egy sokat vitatott pontja a megúiuló
részarányfogalma, amely megszabja, hogy aköa

A teljesen önfenntartó rendszer emiatt nehezebben kiviteIezhető, mint gondolnánk.

Bgy másik neuralgikus kérdés a 2|Ea-os
- ezbizony korántsem nevezhető megújuló energiaforrásnak,
miközben hazánkban ez a legnépszerűbb, legarányt illetőleg a gázfűtés

ze] nulla energiafelhasználású épület áItaI fel-

hasznáIt energia legkevesebb 25%-át megújuló

szélesebb körben elterjedt fűtési mód,

forrásbóI kell biztosítani, s ezt számításokkal
is igazolni ke]l. Ez nem kevesebbet jelent, mint
azt, hogy amennyiben a minősített épületben
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A szakemberek úgy vélik, hogy a jelenieg
1smertetett szabályozást még bevezetése e]Őtt
felü1 fogják vizsgálni, de komoly kockázatot

vállal magára, aki tervezéskor nem akőzelgő

változásokhoz alkalmazkodik. Külónösen, hogv
a változások nem állnak meg 2O2O-nál;2O30-i!

az Európai Unió országainak meg ke]] valósít:.niuk az elŐirányzott +O%-ot elérő javulást :.

energiahatékonyságban, a 4OVo-kaI keves. :

_-

üvegházhatású gáz kibocsátását az 19.] -..
szinthez képest, valamint a So7o-os meg*. * energia-felhasználási részaránvt. ,\ :, _-,-: -. ,

ban az épületenergetika fej]esztés-:.., j_- ,. sen nagyszerepel szánna(, E:,. --_- - _,, :
menekü]ni.

