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Szigorodó épületenergetikai előírások,  
vontatott korszerűsítés 
 
Nálunk még csak most kezdik népszerűsíteni az épületek energiateljesítmé-
nyéről szóló 2002/91/EK számú uniós irányelv alapján hozott hazai jogsza-
bályokat, közben azonban az Európai Bizottság már a további szigorításon 
dolgozik. A Levegő Munkacsoport kezdettől fogva kifogásolta, hogy a lakás-
építési támogatásokat nem kötötték a kötelezőnél szigorúbb környezetvé-
delmi, illetve energetikai feltételekhez. Emiatt a hazai lakásállomány döntő 
része meg sem közelíti az új építésekre 2009. januártól kötelező minőséget. 
Ez nemcsak a panelekre és a régebbi építésű hagyományos szerkezetekre 
igaz, hanem viszonylag újabb épületekre is. Szükséges lenne egyebek mellett 
kedvezményes hitelekkel és az áfa csökkentésével támogatni az épületek 
korszerűsítését. Ez az építőipari munkahelyek megőrzését is szolgálná.  
 
Ez a téma most különös élességgel vetődött fel többek között amiatt, mert a kormány 
zárolni kívánja azt a 20 milliárd forintos bevételt, amely a tavaly Spanyolországnak és 
Belgiumnak eladott széndioxid-kvótából származott, és amelyet a jogszabályok szerint 
energiahatékonyságra kell fordítani. Több környezetvédő civil szervezet 2009. március 
2-án nyílt levélben tiltakozott a kormány eljárása ellen 
http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=20939&PHPSESSID=acf1f89fdb082c975e
c11e208759dd18. 
 
Az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002-ben hozott uniós jogszabály alapján 
elkészült hazai rendeletek lényege a következő: 

– Az új épületeknek a korábbinál lényegesen szigorúbb energetikai előírásoknak 
kell megfelelni. Többek között az új épületek energiaszükséglete legfeljebb 100 
kWh/m2 lehet. Ugyanakkor az épületállományunk nagy többségének fogyasztá-
sa ma 240-300 kWh/m2. Ez az előírás már érvényben van. 

– Át kell vizsgálni az ingatlanok energetikai tulajdonságát, és erről bizonyítványt 
kell kiállítani. Középületekben a bizonyítványt ki is kell függeszteni jól látható 
helyen. Ez az előírás 2012-től kötelező. Az épületeket (ugyanúgy, mint ma a 
hűtőgépeket) A, B, C…I kategóriába fogják sorolni. Az energiatudatosság növe-
kedésével egyre több vásárló és bérlő már most meg fogja kívánni a bizonyít-
ványt, nem várva be a 2012. évet.   

– Az épületgépészeti berendezéseket, kazánokat stb. rendszeresen ellenőriztetni, 
felülvizsgáltatni kell. 

 
A hazai előírás – véleményünk szerint téves megfontolásokból – rengeteg kivételt, 
kiskaput, felmentést és kidolgozatlan részletet tartalmaz. Ezek pótlása a cikkünkben 
jelzett szigorítások átvételével egyidejűleg elkészíthető lenne.   
 
2008. november 13-án az Európai Bizottság már az említett és több tagországban 
gyakorlattá vált előírás felülvizsgálatát és korszerűsítését tárgyalta. 
 
Az egyik módosítás az lenne, hogy nemcsak az 1000 négyzetméternél nagyobb hasz-
nos alapterületű és az épület értékének 25 százalékát meghaladó mértékű felújítások 
esetén lenne kötelező a szigorúbb energetikai szabvány betartása.  
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Minden értékesítés vagy bérbeadás esetén igazolni kellene a fűtési és melegvíz-
előállítási rendszer felülvizsgálatának elvégzését, és a tagországok büntethetők lenné-
nek, ha nem vezetik be ezeket az előírásokat. 
 
Lényeges módosítás még, hogy a tervezet hangsúlyozza a közszféra nagyobb felelős-
ségét. Azt szeretnék, ha a középületek között, példaadó módon, minél több lenne az 
ún. alacsony energiájú és passzív ház.  
 
Konkrét célértékeket kellene beépíteni a nemzeti energiahatékonysági tervekbe, hogy 
azok számon kérhetők legyenek. 
 
Javasolják továbbá, hogy minden építési támogatást kössenek szigorúbb energiahaté-
konysági feltételekhez. Ausztriában már évtizedek óta magától értetődő gyakorlat, 
hogy közpénzes támogatást csak a kötelezőnél jobb minőségűre épített vagy azzá 
alakított szerkezetek kaphatnak. Németországban hasonló módon a régi épületek fel-
újításakor, ha passzív házzá alakítják, ennek többletköltségét részben vissza nem térí-
tendő támogatásként, részben pedig kedvezményes hitel formájában kaphatják meg. 
Az energiaszámlák különbözetéből tudják a felvett hitelt visszafizetni. 
 
Hazánkban az épületekre megy el a primer energia mintegy 40 százaléka. Az épületál-
lomány 80 százaléka nem felel meg a korszerű szabványoknak, sőt jóval azok alatt 
van. A régi rendszerből örökölt szemlélettel a mai napig folytatódott a lakossági ener-
giaár támogatása évente mintegy 100 milliárd forinttal, miközben a korszerűsítésre 
csak morzsák jutottak. (Szakértők szerint az ártámogatás évi 80-120 milliárdjából 10-
12 év alatt a hazai lakásállomány energiafogyasztását 20 százalékkal lehetett volna 
csökkenteni.)  
 
A tavalyi olajárrobbanás, az idei orosz-ukrán gázvita, az eladósodottságunk, a mun-
kanélküliség növekedése és nem utolsó sorban az üvegházgázok csökkentésének glo-
bális szükségessége egyaránt az épületek energiafogyasztásának csökkentését kíván-
ja meg. Az épületek korszerűsítését célszerű lenne kedvezményes hitelekkel és az áfa 
csökkentésével támogatni.  
 
Az energiaár (gáz, távfűtés) támogatását a folyamatosan az inflációnál gyorsabban 
növekvő lakhatási költségekkel indokolták. Való igaz, hogy nagyon sok háztartás ön-
hibáján kívül nem tudja az egyre magasabb közüzemi számláit kifizetni. Mégsem sza-
badna a támogatások mai átláthatatlan rendszerét fenntartani, mert a rossz épületál-
lomány pazarlásra kényszerít.   
 
A valóban rászorultakat szociális bérlakáshoz kellene juttatni. (Az EU régi tagállamai-
ban alkotmányos jog a szociális bérlakás rászorultság esetén.) Évek óta – néhány di-
vatos lakótelepet kivéve – nagyon nehéz eladni a paneles lakásokat. Ezeket kellene 
tömbönként felújítani, és így az olcsó üzemeltetést biztosítva, a rászorultak rendelke-
zésére bocsátani. Másfél millió embert fenyeget ma a hajléktalanság. Nem válna sem 
a nemzet, sem az EU dicsőségére, ha két évtizeddel a rendszerváltás után ismét a 
„hárommillió koldus” országává válnánk. 
 
Budapest, 2009. március 2. 
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