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EPBD Buildings Platform: 
Általános célkitűzések és 
tevékenységi kör 

1 > Célkitűzések 

Az Épületenergetikai direktíva (EPBD) az alábbi területekkel kapcsolatosan 
határoz meg követelményeket:  
› épületek összesített energetikai jellemzőjének meghatározására 

szolgáló számítási módszer kidolgozása 
› új épületek energetikai jellemzőjére vonatkozó minimum 

követelmények alkalmazása; 
› meglévő, lényeges felújítás alatt álló nagyobb épületek energetikai 

jellemzőjére vonatkozó minimum követelmények alkalmazása; 
› az épületek energetikai tanúsítása és 
› épületek kazánjainak és légkondicionáló rendszereinek rendszeres 

felülvizsgálata, továbbá a 15 évnél régebbi kazánnal kialakított fűtési 
rendszerek ellenőrzése. 

 
A fenti követelmények az EU 25 tagállamában be kell vezetni. A bevezetés 
határideje 2006. január 4-e volt. Kizárólag az utolsó két pontban felsorolt 
követelmények bevezetésére (tanúsítás és felülvizsgálatok) a 
tagállamoknak – a képzett és/vagy akkreditált szakemberek hiánya miatt – 
3 éves kiegészítő periódus (2009. januárig) áll rendelkezésére. 
 
Az általános alapelvek és célkitűzések mellett minden EU tagállam egyéni 
felelőssége az egyedi adottságainak legjobban megfelelő módszerek 
kiválasztása (szubszidiaritási elv alapján). Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 
tagállamok közti együttműködés és információcsere nagyban segíti a 
direktíva bevezetését. 

2 > Európai Közösség által támogatott, a direktívával 
kapcsolatos tevékenységek 

 
Az EPBD sikeres bevezetése nagy kihívást jelent, és gyakran bizonyos fokig 
hasonló jellegű aktivitást igényel a tagállamok részéről. Ezért az EU 
Közlekedési és Energetikai Minisztérium számos tevékenységet támogat.  
 

 

EPBD Concerted Action 

Az EPBD Concerted Action (2005. január – 2007. június) projekt elsősorban 
a direktíve egyes tagállamokban történő bevezetésében érintett 
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Az  EPBD Buildings Platform 
megvalósítását  az  INIVE EEIG 
(International Network for 
Information on Ventilation and 
Energy Performance) által 
irányított szervezetek vagy 
konzorcium végzi.  

 
›  INIVE EEIG (www.inive.org)  

 BBRI (napi irányító csoport) 
 TNO (napi irányító csoport) 
 CETIAT 
 CSTB 
 IBP 
 NKUA 

›  REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, 
UP-FGT, ENVIROS 

›  Alvállakozók: CTU, Ekodoma 

›  Külső szakértők: A. Warren, H. 
David and A. Zöld 

 
A project számos Európai 
Szervezettel való szoros 
együttműködéssel valósul meg. 
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döntéshozók közötti információ cserét segíti elő.  Az EPBD Concerted 
Actions (2005. január – 2007. június) projekt átfogó céljai a következők:  

› Az egyes tagállamokban a direktíva bevezetésével kapcsolatos 
tapasztalatok és információk megosztása.   

› A direktíva bevezetéséhez szükséges projektek  
      támogatása. 
› A direktívával kapcsolatos nemzeti tevékenység összehangolásához 

szükséges feltételek megteremtése. 
› Az Energiaigény Menedzsment Bizottság (és csoportjai) CEN 

szabványokkal és tanúsítási tanulmányokkal kapcsolatos munkájának 
támogatása. 

 
A project keretében várhatóan nyolc két napos találkozóra kerül sor, 
melyek során minden tagállam képviselteti magát (kb. 80-100 fő), hogy 
megosszák tapasztalataikat a direktívához kapcsolódó kérdésekben. 

Direktívához kapcsolódó szabványokra vonatkozó CEN megbízatás 

Az Európai Közösség a tagállamok, az érdekelt csoportok és a CEN 
szakértőivel való konzultációt követően úgy határozott, hogy 
haladéktalanul szükség van a direktívát támogató szabványokra, melyek 
kidolgozásával a CEN-t bízták meg (343-as megbízás). A szabvány-csomag 
31 témakörre épül, melyek magukban foglalják,a számítási, mérési és 
felülvizsgálati módszereket, beleértve az épület alkotóelemeire és 
rendszereire vonatkozó eljárásokat is. A cél az, hogy rövid időn belül 
(2004-2006) összehangolt, a tagállamok egyedi módszereinek alapjául 
szolgáló szabvány-csomagot készítsenek. Rövidtávon ez különösen a 
direktíva területén kevés tapasztalattal rendelkező tagállamoknak lehet 
előnyös.  
A CEN ezzel kapcsolatos tevékenységének áttekintése a P02 információs 
lapban olvasható. 

A direktívához kapcsolódó SAVE projektek 

Általánosságban az Intelligent Energy-Europe program keretein belül induló 
SAVE projektek az energetikai hatékonyság és az észszerű energia 
felhasználás fejlesztésére irányulnak, elsősorban az építési és az ipari 
szektorban, beleértve a törvényi szabályozás előkészítését és alkalmazását 
is.   
2005-ben számos, közvetlenül az Épületenergetikai direktíva (EPBD) 
gyakorlati bevezetését támogató projekt indult. A projektek a direktíva 
több pontját is lefedik: új és meglévő épületek energetikai követelményei, 
energia tanúsítvány, kazánok és a légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálata. Több új projekt indult 2006-ban is a direktíva 
bevezetésének elősegítésére. Az egyéb SAVE projekt közül is számos 
kapcsolódik a direktíva gyakorlati alkalmazásához.   A SAVE projektekről a 
P01 információs lap ad áttekintést. 

ManagEnergy és a Sustainable Energy Europe program 

Ez a két program is az Intelligent Energy-Europe keretében indult. 
 
A ManagEnergy program energetikai hatékonysággal és megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó egyének és szervezetek munkáját segíti helyi 
és regionális szinten tréningek, workshop-ok szervezésével és internetes 
eszközökkel. A program ezen kívül esettanulmányok, segédletek készítését 
is támogatja. 
 
A Sustainable Energy Europe 2005-2008 Kampány célja, hogy Európa 
szerte bemutassa és népszerűsítse a környezetbarát energiatermelést és 
felhasználást az egyéni felhasználók és szervezetek, magánvállalatok és 
hatóságok, energia ügynökségek, ipari és civil szervezetek körében.  

Direktívához kapcsolódó 
támogató projektek: 

› EPBD Concerted Actions 

›  CEN megbízás a direktívához 
kapcsolódó szabványok 
előkészítésére 

›  A direktívához kapcsolódó 
SAVE projektek 

›  ManagEnergy program és 
Sustainable Energy Europe 
kampány  

› EPBD Buildings Platform 
 
 

 
www.epbd-ca.org 
 
 
 
 
 
www.cenorm.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://europa.eu.int/comm/e
nergy/intelligent/projects/sav
e_en.htm 
 
 
 
 
 

www.managEnergy.net 
 

 
www.sustenergy.org 
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3 > EPBD Buildings Platform: Mit várhatunk a programtól? 

Az EPBD Buildings Platform 2006 januárjában indult és 2008 júniusáig tart. 

Weboldala:  www.buildingsplatform.eu 

A weboldal az EPBD Buildings Platform információ átadásának központi 
eleme. Alapvetően a weboldalnak minden, a Platform tárgyköréhez tartózó 
információt tartalmaznia kell. A weboldal első verziója 2006. áprilisától 
működik. A tervek szerint 2006 őszére egy továbbfejlesztett, több nyelven 
elérhető verzió jelenik meg.  

Hírlevelek 

A résztvevők közötti rendszeres és hatékony információ cserét biztosítják a 
havonta megjelenő, kizárólag elektronikus formában terjesztett hírlevelek. 
A Hírlevél 2006. augusztusától adattárként fog működni, amely különböző 
nyelveken biztosítja az információcserét és hozzászólásokat is lehet majd 
tenni. 
 
A weboldalon keresztül a Hírlevél ingyenesen előjegyezhető. 

Adatbázisok 

A Platform kiemelt célja az információk egyszerű, központosított 
elérésének a biztosítása.  Az adatbázisok szerepe ezáltal kulcsfontosságú a 
Platform programban. 

Információs lapok 

Az Információs lapok viszonylag rövid tájékoztató anyagok (általában 2-8 
oldal hosszúságúak). Fő céljuk az érdeklődők széles körének tájékoztatása 
egy adott területen folyó munka aktuális helyzetéről.  

Tanácsadó szolgálat 

A Platform része egy elektronikus Tanácsadó szolgálat, ahol több, a 
direktívával kapcsolatos kérdés kerül megválaszolásra. Ily módon az idő 
előre haladtával egyre több információ válik elérhetővé. A nemzetek 
illetve nagyobb szervezetek képviselőinek ezen túlmenően lehetőségűk 
nyílik speciális kérdések felvetésére a weboldal privát oldalain keresztül. 
Ezek a kérdések és válaszok egy későbbi lépésben minden érdeklődő 
számára hozzáférhetőek lesznek. 
 
Itt lesz megtalálható az a lista, amely az egyes tagállamok speciális 
kérdésekkel foglalkozó szakértőinek elérhetőségét tartalmazza. 

4 > A Platform munkája témakörök szerint szerveződik 

Az EPBD a követelmények széles körét tartalmazza. A feladatok 5 témakör 
szerint lettek csoportosítva, melyek a következők: 

„Tanúsítási folyamat” 

Ez a témakör tartalmazza azokat a területeket, mint például a meglévő 
épületek tanúsításának módszertana (adatgyűjtés), a tanúsításhoz használt 
segédletek, szoftverek minőségének a biztosítása, a tanúsítási eljárások 
általános alkalmazására vonatkozó információk (költségekre, nyereségekre 
vonatkozó illetve, épület korától és típusától függő adatok), az 
energiatakarékossági javaslatok hatékonysága. 

“Kazánok és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata”  

Tématerületek:  
› Az épületek fűtésére használt melegvizes kazánok felülvizsgálata. 
› Az épületek légkondicionáló rendszereinek felülvizsgálata, ahol a 

szabályozás a belső léghőmérséklet alapján történik a levegő 
térfogatáramának, nedvesség tartalmának és tisztaságának a 

A tervezett anyagok: 

›  Weboldal 

›  Havonta megjelenő Hírlevél; 

›  Különböző kiadványokat, 
szabványokat, szoftvereket, 
stb. összefoglaló adatbázisok 

›  Kb.50 EPBD információs lap 
amelyek különféle területek 
széles skáláját ölelik fel, így a 
nemzeti szabványok 
bevezetésnek állását, a CEN 
helyzetét, a SAVE 
projekteket, a direktívával 
kapcsolatos konferenciák főbb 
témáit, az európai 
programokat stb., 

›  Tanácsadó szolgálat a 
leggyakrabban feltett 
kérdések ismertetésével 

›  Együttműködés a 
ManagEnergy programmal, a 
Sustainable Energy Europe 
kampánnyal és más, európai 
kezdeményezésekkel és 
kiemelt európai 
konferenciákkal.  

›   A tagállamok és az érdekelt 
felek támogatása a Tanácsadó 
szolgálat és célzott 
intézkedések révén  

›  Az Európai Közösség 
megbízásából készült speciális 
jelentések 

 
Adatbázisok 

›  A direktíva bevezetése számos 
workshop, konferencia, 
tréning témája regionális, 
nemzeti és európai szinten. A 
Rendezvények adatbázisa 
ezekről ad áttekintést.  

›  Releváns, a direktívával 
foglalkozó publikációk a 
Publikációs adatbázisban 
lesznek elérhetők. Minden 
egyes publikáció kivonata 
rövidesen rendelkezésre áll. A 
cikkek ingyenesen, másolásra 
vonatkozó korlátozások nélkül 
illetve pdf formátumban is 
elérhetőek lesznek. 

›   A Szabványok adatbázisa az 
EPBD bevezetésével 
kapcsolatos legfontosabb CEN 
szabványokra vonatkozó 
információkat fogja 
tartalmazni. 

›  A Szoftver adatbázisban 
elérhetőek lesznek az épület 
energetikai vonatkozású 
támogatások, programok 
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figyelembe vételével. 
 
A fentiek tekintetében a direktíva kimondja, hogy: 

“a kazánok és légkondicionálók rendszerek szakképzett személy 
által végzett rendszeres  karbantartása hozzájárul a pontos, a 
termék- leírás szerinti beállítások fenntartásához, így biztosítva a 
környezetvédelmi, biztonságtechnikai és energetikai szempontból az 
optimális üzemet.  

A direktíva kihangsúlyozza, hogy 
“a teljes fűtési rendszerminősítése szükségszerű minden olyan 
esetben is, amikor költséghatékonysági szempontból felmerül a 
hőtermelők cseréjek a lehetősége” 

“Szakértőkre és a felülvizsgálatot végzőkre vonatkozó követelmények” 

Az adott terület tartalmazza a szakértőkre és a felülvizsgálatot végzőkre 
vonatkozó követelményeket, beleértve az országos szintű igények 
meghatározását is (a szakértők és felülvizsgálatot végzők száma és a 
szaktudás szintje), a minőségbiztosítási és a tanúsítási kérdéseket, az 
akkreditációs követelményeket, a gyakorlati előírásokat, a munkavédelmi 
és a felelősségi kérdéseket.  

“Számítási módszerek”  

A direktíva megadja a számítási módszerek általános kereteit. A (343 sz.) 
CEN bizottságnak adott megbízás része egy, a vonatkozó cikkely 
tagállamok általi, országos szintű alkalmazását támogató számítási 
módszer kidolgozása. A témakör magába foglalja a vonatkozó EN (CEN) és 
EN ISO - különösképp a 343. számú megbízás hatálya alá eső - szabványok 
értékelését, valamint magát a szabványt a jelenlegi vagy országos szinten 
bevezetendő formában. A témakör tartalmazza a számítási módszerek 
minőségbiztosításának lehetőségeit, az egyes módszerek vagy az 
adatgyűjtés közti különbségeket új és meglévő épületek esetében, jogi 
szempontokat, a gyakorlati alkalmazhatóság kérdését, újszerű eljárásokra 
vonatkozó módszereket, jövőbeli igényeket és a további harmonizáció 
lehetőségeit..stb.      

“Energetikai jellemzőre vonatkozó minimum követelmények”  

Ez a témakör az energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények 
tagállamonkénti meghatározásának folyamatával foglalkozik. A tagállamok 
különböző követelményeket írhatnak elő új, illetve meglévő épületek, 
valamint különböző épületkategóriák esetén. A témakör igen széles 
területet ölel fel. Ezek közé tartozik: energetikai jellemző minimum 
követelményeire vonatkozó országos eljárások; milyen épületkategóriák 
alkalmazhatók az egyes tagállamokban; hogyan veszik figyelembe a 
követelmények az általános belső környezeti feltételeket, mely 
épülettípusok mentesülnek követelmények alól; minden tagállamban 
1000m2 –e a határ; a követelmények referencia értékeken alapulnak-e; a 
besorolás mért vagy számított adatokon alapszik-e; hogyan ellenőrzik a  
követelmények teljesítését; mik a jogi következmények; stb.    

Tervezett  Információs Lapok 
› EPBD bevezetése: direktíva 

bevezetésének helyzete 
országos (nemzeti 
beszámolók) valamint 
általános, európai szinten 
(energia tanúsítvány, kazánok 
és légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálata …stb.)    

›  Előre láthatóan évente kétszer 
kerül kiadásra a direktíva 
bevezetését támogató SAVE 
projektek helyzetéről és 
előrehaladásáról szóló 
információs lap. Ezen 
projekteket az Intelligent 
Energy Executive Agency 
(IEEA) irányítja.   

›  Szabványosítás: a direktíva 
bevezetéséhez közvetlenül 
kapcsolódó CEN szabványok 
jelenlegi helyzetének, előre 
haladásának és tervezeteinek 
bemutatása.  

›  EPBD konferenciák: kiemelt, 
jelentős európai 
konferenciák, ahol a 
direktívához kapcsolódó 
témák jelentik az ülés fő 
tárgyát.  

 
 
 
 

 
 
Az EPBD Buildings Platform-ot az Európai Bizottság indította a 2003-2006-os 
Intelligent Energy-Europe program keretein belül. Írányitja a INIVE EEIG 
(www.inive.org), az EU Közlekedési és Energetikai Minisztériumának 
képviseletében. 
 
Copy right 
Lásd: http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
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