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7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

▪ 5. § Új épület építése esetén a tervezési programban és 
az építészeti-műszaki dokumentációban, meglévő épület 
jelentős felújítása esetén dokumentáltan vizsgálni és 
rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának 
lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak vagy 
az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer 
szerint.

▪ Korábban volt 1000 m2 mérethatár, ezt eltörölték



4. Melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Új épületek alternatív rendszereinek vizsgálata

1. A megvalósíthatósági elemzés célja az alternatív energiaellátás alkalmazásának előmozdítása 

mindazon esetekben, amikor annak műszaki, környezeti és gazdaságossági feltételei adottak.

2. A jelen melléklet értelmezése szerint az alternatív energiaellátás körébe a következő megoldások 

tartoznak:

- megújuló energiaforrásokat használó decentralizált rendszerek;

- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;

- tömb- és távfűtés/hűtés;

- hőszivattyú.



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

1.Napsugárzás energiájának hasznosítása

Meg lehet-e valósítani?

• Van elegendő területű, tájolású és dőlésszögű határoló felület?

• Ezek alkalmasak a kollektorok elhelyezésére?

• Benapozottság vizsgálata

Ha megvalósítható, akkor ellenőrizni kell:

• Fűtés és HMV készítés esetén milyen kiegészítő hőforrás szükséges?

• Hűtési cél esetén mekkora villamos segédenergiaigény szükséges?

• Napelemek sziget üzemmódban működhetnek-e, ha nem, akkor a csatlakozás feltételei 

adottak-e?



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

2. Biomassza alapú alternatív energiaellátás

• Szükséges teljesítményű hőtermelő berendezés beszerezhető-e, üzemeltetése milyen 

mértékben automatizált, illetve milyen személyi kiszolgálást igényel?

• Tüzelőanyag-tároló terület biztosítható-e?

• Tüzelőanyag szállítási távolsága mekkora?

Kizárás megalapozó indokként elfogadható a heti rendszerességű vagy annál gyakoribb 

személyi kiszolgálási igény.

A rendeletben nem szerepel a felsorolt szempontok közt a környezetvédelem kérdése. Új 

szennyező pontforrás létesítése sűrűn lakott környezetben kérdéses.



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

3. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

• A kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléshez milyen energiahordozó áll 

rendelkezésre?

• A termelt hőenergia mekkora hányada hasznosítható az épületben, illetve 

szükség van-e kiegészítő hőtermelő berendezésre?

• A termelt villamos energia mekkora hányada hasznosítható az épületben, 

illetve a hálózatra való csatlakozás feltételei adottak-e?

• A szükséges berendezések az épületben elhelyezhetők-e?



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

4. Tömb- és távfűtés/hűtés

• Milyen távolságban van a telekhatár közelében hálózat?

• A vezeték és a forrásoldal kapacitása a vizsgált épület 

ellátására elegendő-e?

• A hőhordozó paraméterei a tervezett fűtési (hűtési) rendszer 

szempontjából megfelelőek-e?



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

5. Hőszivattyús energiaellátás

• Milyen forrásoldal jöhet számításba fűtési üzemmódra?

• Elérhető-e a méretezést megalapozó hiteles geológiai adat? 

Adatok hiánya esetén biztonságos - kedvezőtlen helyzetet 

feltételező - becslés alkalmazható.

• Szükség van-e kiegészítő hőtermelő berendezésre?

Ha igen, akkor milyenek a lefedési arányok?

A kiegészítő hőellátás milyen energiahordozóval biztosítható?



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

Az alternatív energiaellátás célszerű, ha

• az adott megoldásnál számított fajlagos primerenergia-igény 

kisebb, mint a referencia épületre számított fajlagos 

primerenergia-igény.

Az alternatív energiaellátás célszerűtlen, ha

• az előző feltétel nem áll fenn, 

• vagy, az engedélyezési tervben szereplő megoldás fajlagos 

primerenergia-igénye kisebb, mint az alternatív energiaellátás 

esetén.



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

Referencia épület felvételének szabályai:
• A fajlagos hőveszteségtényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat viszonya 

függvényében az 1. mellékletben megadott követelményérték.

• Az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg.

• A légcsereszám az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, 

technológia stb.) alapján a szakma szabályai szerint számított szükséges érték.

• A standard terhelés paraméterei (belső hőterhelés, világítás energiaigény, HMV 

energiaigény) az épület használati módjának alapján a szakma szabályai szerint 

számított szükséges érték.

• A gépészeti rendszerek (fűtés, HMV, légtechnika) leírása részletesen megtörténik.



II. A műszaki-környezeti feltételek vizsgálata

Referencia épület fűtési rendszer felvételének szabályai:
• A hőtermelőjének helye a tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő.

• A feltételezett energiahordozó földgáz.

• A feltételezett hőtermelő alacsony hőmérsékletű kazán.

• A feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval.

• A fűtési rendszerben tároló nincs.

• A vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren 

belül vagy kívül való vezetése).

• A vezetékek hőveszteségének számításakor a 70/55 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték 

veszteségét kell alapul venni.

• A szivattyú fordulatszám-szabályozású.

Hasonló szabályozás van a HMV és légtechnikai rendszerre.



III. Gazdaságossági vizsgálat

1. Ha az alternatív energiaellátás műszaki-környezeti szempontból célszerűnek minősül, 

akkor annak gazdaságossági célszerűségét a megtérülési idő alapján kell megítélni.

2. Megállapítandó az alternatív energiaellátás beruházási költsége. Valamennyi járulékos 

költséget, továbbá nem 100% lefedési arány esetén a kiegészítő rendszer költségeit is 

figyelembe kell venni.

3. Megállapítandó a tervezett épületgépészeti rendszerek beruházási költsége.

4. Számítandó a 2. és a 3. pontok szerinti beruházási költségek különbsége.

5. Számítandó az alternatív energiaellátás és a 3. pont szerinti épületgépészeti rendszer 

üzemeltetési költségeinek különbsége.

6. Az alternatív energiaellátás gazdaságossági szempontból célszerűnek minősítendő, ha 

a 4. és 5. pontok eredményeivel számított megtérülési idő tíz éven belül van.

7. A gazdaságossági szempontok mellett ajánlott az ellátás biztonságának szempontjait is 

mérlegelni.







MSZ EN 15459 - CG összköltség

1 – tTC számított időszak (pl. 
50 év)

2 – COinv beruházási költség 

3 - COrun futó költség 
(karbantartás, üzemeltetés, 
üzemanyag)

4 - COrepl helyreállítási 
költség



MSZ EN 15459

Maradványérték

Maradványérték a helyreállítási költségek lineáris leírása esetén 





MSZ EN 15459 



Összefoglalás

▪ Energiatakarékos, energia hatékony épületek 
létrehozása ilyen szemlélettel történhet

▪ Az alternatívák a beruházó döntését segítik

▪ A feladat munka- és költségigényes, ezért indokolt 
lenne a méretkorlát visszaállítása 


