
Apadó pénztárcák, vastagodó szigetelések,  
avagy a te házad mennyit fogyaszt? 

 
 

Ha magunktól eddig nem tettük, most az Európai Unió kényszerít ránk sokkal 
szigorúbb épületenergetikai előírásokat. Februárban a Puskás Stadion melletti SYMA 
csarnokban rendeztek szigetelési szakkiállítást és konferenciát „Falak, tetők, 
homlokzatok” címmel. Az előadók ismertették az új építési előírásokat és a 
betartásukhoz szükséges különféle épületszerkezeti megoldásokat. A legfontosabb 
üzenet az, hogy a megszokottnál lényegesen vastagabb szigetelések és kifinomultabb 
csomópontok tudják csak a pazarló fűtést, illetve az egyre gyakoribb penészedést 
megelőzni. A „rutin” helyett tehát érdemesebb megbízható szakemberhez fordulni 
felújítás, új építés esetén. 

 
A Levegő Munkacsoport hosszú ideje szorgalmazza az épületek energetikai felújítását. 

Tavaly 100 milliárd forinttal támogatták meg az adónkból a lakossági gázárat, ugyanakkor 
épületfelújításra csak 800 millió forint jutott. Az idén egy igen bonyolult, költséges 
adminisztrációval járó és sokféle visszaélésre alkalmas gázártámogatási rendszert vezettek be. 
A kompenzáció továbbra sem nem ösztönöz megfelelően az energiatakarékosságra. A Levegő 
Munkacsoport az elmúlt években már több tanulmányában javasolta (részletes indoklással), 
hogy az energia ára tükrözze a valós költségeket, a rászorulókat pedig a családi pótlékon, 
nyugdíjakon, illetve energiafajtától független lakhatási támogatáson keresztül támogassák. 
Ennek érdekében az adóterheket a bérekről a természeti erőforrások fogyasztására kellene 
átcsoportosítani, továbbá jelentősen javítani kellene a tájékoztatást, valamint az oktatás-
képzés színvonalát és hozzáférhetőségét. 

Az Európai Unió a 2002/91. számú irányelvben kötelezően előírta a tagállamoknak, hogy 
az épületek energiateljesítményéről nemzeti sajátosságaiknak megfelelő szabályozást 
hozzanak létre, és azt 2006-ban vezessék be. 

2006. május 24-i dátummal megjelent a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról (Magyar Közlöny, 2006/62. szám). A 
rendelkezéseit a 2006. szeptember 1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban kell 
alkalmazni. Maga a rendelet másfél oldalon összefoglalja az elveket, majd a melléklet 
mintegy negyven oldalon taglalja a részleteket. 

Az irányelv többek között rögzíti az épületek energetikai besorolásának módszereit, 
valamint hogy új épületek használatba adásakor és meglevő épületek esetében a tulajdonos 
váltásakor energetikai tanúsítványt kell kiállítani, melynek hatálya 10 év. Nem kell tehát 
minden épületre, lakásra automatikusan elkészíteni. Értékesítéskor azonban szükséges egy 10 
évnél nem régebbi tanúsítvány felmutatása. Érdemes új tanúsítványt készíttetni akkor, amikor 
nagyobb, az energiafogyasztást is érintő felújítást végeznek az ingatlanon. 

Magyarország épületállománya elavult. A mintegy 4 millió lakás több mint 80%-a nem 
felel meg az új épületekre vonatkozó előírásoknak. Ez azt is jelenti, hogy nálunk sokkal több 
energiát lehetne megtakarítani – 8 éven belül megtérülő beruházásokkal (korszerűsítéssel) – 
az egész EU-ra vonatkozó mintegy 22%-nál. Mivel az összes energiafogyasztásunk 40%-át 
fordítjuk az épületekre, a felújítások felgyorsítása környezetvédelmi, gazdasági és szociális 
szempontból egyaránt indokolt. 

 
 
 
 



A megtakarítási lehetőséget az alábbi táblázat érzékelteti: 
 

Éves energiafogyasztás 
 

Háztípus 

kWh/m2, év liter olaj/m2, év  
200 20 jelenlegi többség 
140 8 minimális elvárás  
30 3 kis fogyasztású 
15 1,5 passzív ház 

 
Tájékoztatásul említjük, hogy a szükséges hőszigetelés vastagsága homlokzatoknál 10 

centiméternél kezdődik, lapostetőknél legalább 18 centiméter, tetőtérbeépítésnél pedig 
nagyobb legyen 22 centiméternél. Nem érdemes a szigetelés vastagságán takarékoskodni, 
mert a járulékos költségekhez képest az anyagköltség-megtakarítás nem jelentős.  

Ahhoz, hogy a lakosság illetve a közintézmények esetében a fenntartók el tudják végezni 
a szükséges korszerűsítéseket, jóval kedvezőbb foglalkoztatási mutatókra, közel fél millióval 
több új munkahelyre lenne szükség Magyarországon. Csak egy ökológiai államháztartási 
reform segítene a szociális és környezeti problémákon. Meg kellene szüntetni a környezetileg 
és gazdaságilag káros támogatások többségét, és egy olyan adórendszert kellene bevezetni, 
amely a természeti erőforrások használatát és a környezetszennyezést sújtja, ezzel szemben az 
élőmunka terheit lényegesen csökkenti. Ha olcsóbb lenne az élőmunka, a munkaadók 
bátrabban hoznának létre új munkahelyeket, ami a jelenlegi alacsony foglalkoztatási 
mutatóink javulását és az illegális foglalkoztatások visszaszorulását eredményezhetné. 
 
Budapest, 2007. február 28. 
 

Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 

 


