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Cél:
- Műszakilag lehetséges, racionális, költséghatékony, de az 

ország CO2-emisszióját és energiaigényét csökkentő, 

előremutató követelményértékek meghatározása

- Eddigi követelmények anomáliái és a megváltozott 
számítási módszer a követelményértékek felülvizsgálatát 
teszi szükségessé

- Épületek sokféleségének kezelése: a referenciaépület 
módszer kiterjesztése

Épületenergetikai követelmények
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Eddig: az épületgépészeti rendszerek primer energiában 
kifejezett fogyasztása 

Javaslat:
marad a jellemző, de pontosítva:
Az épülettechnikai rendszerek nem megújuló primer 
energiában kifejezett fogyasztása 

Összesített energetikai jellemző



Összesített energetikai 
jellemző

EP (kWh/m2a)

Lakó és szállásjellegű épületek (nem tartalmazza a 
világítási energiaigényt)

100

Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű 
helyiséget magukba foglaló kereskedelmi épületek 
(világítási energiaigényt is beleértve)*

90

Oktatási épületek  és előadótermet, kiállítótermet 
jellemzően magukba foglaló épületek  (világítási 
energiaigényt is beleértve)

85

Egyéb rendeltetés követelményértéke:
Referenciaépület fajlagos éves bruttó 
energiaigénye mínusz 10 kWh/m2a

Összesített energetikai jellemző
Közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje

* A hűtéssel ellátott hasznos alapterület hányadában 
további 10 kWh/m2a-vel való megnövelése 
megengedett



Közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje

Összesített energetikai jellemző - javaslat

Egyéb funkció:

Referencia épület alapján

Lakóépület: 𝐸𝑛𝑟𝑒𝑛 , 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑚𝑎𝑥=0,8 ∙𝐸𝑛𝑟𝑒𝑛 , 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑅𝐸𝐹=80
h𝑘𝑊

𝑚2é 𝑣
 

𝐸𝑛𝑟𝑒𝑛 , 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑚𝑎𝑥=0,8 ∙𝐸𝑛𝑟𝑒𝑛 , 𝑓𝑎𝑗𝑙,𝑅𝐸𝐹 [ h𝑘𝑊
𝑚2 é 𝑣 ] 



Eddig: „Az épület energiaigényét az összesített energetikai 
jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os 
mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, 
amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a 
közelben előállított.”                   

   Esus min  = 0,25 * EP méretezett

Problémák: 
- megújuló részarány számításának anomáliái 
- „közelben” definíciója
- passzív napenergia hasznosítás
- hőszivattyú hűtésre
- adottságok - tervezői szabadság

Közel nulla energiaigényű épületek indikátora



Javaslat: a megújuló energia részarány indikátor csak 
tájékoztatásként, helyette új követelmény bevezetése az 
épülettel kapcsolatos CO2 kibocsátásra

„Az energiahatékony épületek célja nem az, hogy minél több megújuló 
energiaforrást használjunk, hanem az, hogy a lehető legkevesebb nem 

megújuló energiát fogyasszunk. Magasabb megújuló energia részarány ne 
eredményezzen rosszabb energetikai teljesítményt.”

Közel nulla energiaigényű épületek indikátora



2021-es TNM módosítás: „Abban az esetben, ha a 4. melléklet szerinti kötelező 
alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági feltételek a minimális 
megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, a minimális megújuló 
energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető.” 

Közel nulla energiaigényű épületek indikátora

Epméretezett összesített 
energetikai jellemző

(kWh/m2a)

Lakó és szállásjellegű épületek (nem tartalmazza a világítási 
energiaigényt)

76

Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helyiséget 
magukba foglaló kereskedelmi épületek (világítási energiaigényt is 
beleértve)*

68

Oktatási épületek  és előadótermet, kiállítótermet jellemzően 
magukba foglaló épületek  (világítási energiaigényt is beleértve)

65

* A hűtéssel ellátott hasznos alapterület hányadában 
további 10 kWh/m2a-vel való megnövelése 
megengedett

Egyéb rendeltetés követelményértéke: 
EP méretezett < 0,76 · EP referencia



Csak közel nulla energiaigényű (új) épület esetén!

Fajlagos CO2 kibocsátás - javaslat

Egyéb funkció: 𝐸CO 2, 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑚𝑎𝑥=0,8 ∙𝐸CO2, 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑅𝐸𝐹 [ 𝑘𝑔
𝑚2 é 𝑣 ] 

Referencia épület alapján

Lakóépület: 𝐸CO 2, 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑚𝑎𝑥=0,8 ∙𝐸CO2, 𝑓𝑎𝑗𝑙 ,𝑅𝐸𝐹=20
𝑘𝑔

𝑚2é 𝑣
 



Helyben – közelben - távolban

helyben közelben távolban

EN ISO 52000-2:2017



Megújuló energia mennyisége – 
megújuló energia részarány

Javaslat: csak tájékoztató érték.

Ötféle megújuló energia mennyiség feltüntetése:
- Epasszív (pl. passzív szoláris nyereségek, talajhő hasznosítás),

- EPren,helyben: helyben termelt és felhasznált megújuló energia (pl. épületen 

vagy telken belül elhelyezett napkollektor),

- EPren,exp: helyben termelt és átadott megújuló energia (pl. napelem által 

termelt, a hálózatba táplált energia),

- EPren,közel: közelben termelt megújuló energia (pl. megújuló energiát 

hasznosító távhő),

- EPren,távol: távolban termelt megújuló energia (pl. villamos hálózat 

megújuló energia tartalma)



Cél:
A 2021-ben reális hőszigetelési és 
épületgépészeti előírásoknak megfelelő és 
egynél nem több megújuló forrást 
hasznosító épületek 95%-a szinte 
„automatikusan” teljesíteni tudja

Nagyszámú „technikailag lehetséges” 
épület elemzése Monte Carlo 
szimulációval, altípusonként 1000 épület

Lakóépületek, irodaépületek és oktatási 
épületek vizsgálata

Párhuzamosan költségoptimalizálási 
vizsgálat

Követelményszintek megállapítása



Lakóépületek

Követelményszintek megállapítása

Összesített energetikai jellemző, 
kondenzációs kazán 
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Lakóépületek

Követelményszintek megállapítása

Összesített energetikai jellemző
(95%-os határ)

CO2 emisszió
(95%-os határ)



Primer 
energia

az épületnek 
szolgáltatott 
energia

Végső 
energia

Elő-
állítás

TárolásElosztás
Szállítás

„Az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból 
származó energia, amely nem esett át semminemű 
átalakításon vagy feldolgozási eljáráson”

Primer energia



Primer energia tényezők

Energia esus

az országos hálózatból vett elektromos áram 0,1

megújuló: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy 
közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, 
fapellet, agripellet

1,0

megújuló: nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, 
hidrotermikus, légtermikus energia

1,0

Primer energia átalakítási tényezők

Megújuló primer energia átalakítási tényezők



Az épület súlyozott energetikai teljesítménye: 
Esúlyozott,végső = Σ Evégső * fsúly,végső 

- összesített nem megújuló primer energiaigény: EPnren

- összesített megújuló primer energiaigény: EPren

- összesített teljes primer energiaigény: EPtot

- összesített CO2 kibocsátás: CO2tot

 
Súlyozó tényezők:
- nem megújuló primerenergia átalakítási tényező: fnren

- megújuló primerenergia átalakítási tényező: fren

- teljes primerenergia átalakítási tényező: ftot

- szén-dioxid kibocsátás átalakítási tényező: fCO2

követelmény

követelmény

Az épület komplex indikátorai



Figyelembe vesszük-e?

- Az energiahordozó kitermeléséhez szükséges energia
- Az energiahordozó szállításához szükséges energia
- Az energiaszolgáltatás egyéb folyamataihoz szükséges energia (pl. 

tárolás)
- Az átalakító egységek építéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához 

szükséges energia
- A szállító hálózat építéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához 

szükséges energia
- A hulladékkezeléshez szükséges energia
- Az anyagok beépített energiatartalma

A primer energia és CO2 emissziós 
tényezők meghatározásakor figyelembe 
vett életciklus szakaszok



Primer energia és CO2 tényezők 
meghatározása

• Háromféle lehetőség az értékekre:
• Eddigi TNM rendelet szerint (csak energiatartalom)
• EU szabvány szerint (+kitermelés, szállítás, tárolás)
• Teljes életciklus alapján (+infrastruktúra, anyagok)

Primer 
energia

CO2 
emissziók

Földgáz
1

1,1
1,35

Vill. en.
2,5

2,5?
3,6

Biomassza
0,6

0,2?
0,2

TNM
EN ISO 52000

LCA



 

 Primer energia tényezők Emissziós tényezők 
 

A primer energiahordozó kitermeléséhez 

szükséges energia 

Nem Igen 

 
A primer energiahordozó szállításához szükséges 

energia 

Nem Igen 

Figyelembe 
vett életciklus 
szakaszok 

Az energiaszolgáltatás egyéb folyamataihoz 

szükséges energia (pl. tárolás) 

 

Nem Igen 

 Az átalakító egységek építéséhez, üzemeltetéséhez 

és bontásához szükséges energia 

 

Nem Igen 

 
A szállító hálózat építéséhez, üzemeltetéséhez és 

bontásához szükséges energia 

 

Nem Igen 

 A hulladékkezeléshez szükséges energia 

 
Nem Igen 

 Az anyagok beépített energiatartalma 

 
Nem Igen 

A CO2-n kívül más üvegházhatású gázok figyelembe vétele (metán, 
stb) a 

n.a. Igen 
   

Applicable for ratings based on fűtőérték fűtőérték 
 

A primer energia és CO2 emissziós 
tényezők meghatározásakor figyelembe 
vett életciklus szakaszok



- Hazai adatok hiányosak

- Ecoinvent v3.6 nemzetközi életciklus adatbázis

- GWP (Global Warming Potential 100) CML módszer szerint

- Üvegházhatású gázok CO2-egyenértékben

Életciklus alapú értékek



32

Kitermelés, 
nyersanyagok

Gyártás
Használat, 

karbantartás
Hulladék-
kezelés

Forgalmazás

Input
Output

Input
Output

Input
Output

Input
Output

Input
Output

Éghajlatváltozás, toxikus emissziók, 
ózonréteg vékonyodása, energiahordozók, 

erőforrások kimerülése

Termékfejlesztés, rendeletek, marketing stb.

Hatásbecslés

Értelmezés

Leltár-
elemzés

Tárgy

Emissziók
Hulladékok

Erőforrások

Cél

Életciklus elemzés



Hatás: A troposzféra felmelegedése az antropogén üvegházhatású gázok 
kibocsátása következtében, pl. fosszilis tüzelőanyagok égetése

Referenciaanyag: Szén-dioxid (CO2)

Referenciaegység: kg CO2-ekvivalens

Forrás: IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) 

Éghajlatváltozás - GWP



Földgáz életútja

RU

NL

NO

DZ

DE
Forrás: ecoinvent, OpenLCA



Földgáz GWP

1 kWh földgáz égetése kondenzációs kazánban 



Villamos energia

REKK No target forgatókönyv

REKK Decarbon forgatókönyv

Dekarbonizáció?

Kiss, Benedek ; Kácsor, Enikő ; Szalay, 
Zsuzsa
Environmental assessment of future 
electricity mix – Linking an hourly economic 
model with LCA JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION 264 Paper: 121536 , 14 
p. (2020)



Villamos energia

Kiss, Benedek ; Kácsor, Enikő ; Szalay, 
Zsuzsa
Environmental assessment of future 
electricity mix – Linking an hourly economic 
model with LCA JOURNAL OF CLEANER 
PRODUCTION 264 Paper: 121536 , 14 
p. (2020)

Csúcson kívüli áram?

2018

2050 Decarbon

Éves átlagtól való eltérés, GWP



Biomassza

0,2 vagy 0,6?

Megújuló vagy megújítható?

Fenntartható erdőgazdálkodás?

Kazántípustól függően?

Más környezeti hatások (por)?



* A távhőre vonatkozó értékeket a távhőszolgáltatók határozzák meg

Primer energia és CO2 tényezők 
meghatározása - javaslat



Primer energia és CO2 tényezők 
meghatározása - javaslat



Javasolt súlyozó tényezők a 
távhőtermelésben - javaslat

Forrás: Némethi Balázs

Távhőszolgáltató határozza meg

Távhőtermelés összetevőinek 
súlyozott aránya +

Távhőhálózat veszteségei +

Hőhordozó keringtetése



A jövő?

Teljes életciklus figyelembe vétele a 
szabályozásokban – beépített anyagok

Jogszabályi változások?



Dr. Szalay Zsuzsa
szalay.zsuzsa@emk.bme.hu

Köszönöm a figyelmet!
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