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Az épületenergetikai direktíva 
bevezetését támogató európai 
projektek 

A dokumentum célja, hogy segítsen a gyakorlatban eligazodni 
az épületenergetikai direktíva bevezetését támogató európai 
projektek között a tagállamokon belül, és az építésügyi 
ágazatban. A felsorolásban szerepel a központi projektek 
többsége, tárgyuk rövid ismertetésével, illetve a további 
információkra utaló referenciákkal.  

1 > SAVE projektek 

Általánosságban az Intelligent Energy-Europe program keretén belül a SAVE 
projektek tárgya az energiahatékonyság növelése és az ésszerű energia 
felhasználás kérdése, elsősorban az építési, illetve az ipari szektorban, 
beleértve a törvényi háttér előkészítését és alkalmazását is.  
 
2005-ben számos projekt indult közvetlenül az EPBD direktíva hatékony 
gyakorlati bevezetésének a támogatására. A projektek a direktíva legtöbb 
pontját lefedik: új, illetve meglévő épületek energiaigénye, 
energiatanúsítvány, kazánok és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata. 
A legfontosabb projektek felsorolása, rövid ismertetése a Függelék 1. 
táblázatában található, az egyes projektek internetes oldalaira való 
hivatkozásokkal együtt. 
 
2006-ban is több új projekt indult a direktíva bevezetésének az 
elősegítésére. Ezen projektek rövid leírása a Függelék 2. táblázatában 
olvasható. Mivel ezek a projektek teljesen újak, önálló internetes oldaluk 
még nincs.  
 
Több más, a direktíva gyakorlati bevezetésére vonatkozó SAVE projekt is 
létezik. További, a 2005-ben és 2006-ban indult SAVE projektekre 
vonatkozó információk internetes elérhetősége:  
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Concerted action 

A megvalósítás gyakorlati részleteit tekintve a direktíva nagy kihívás elé 
állítja az EU tagállamait. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság számos 
programot indított. A programok célja a nehézségek áthidalása, illetve 
bizonyos fokú – önkéntes alapú - harmonizáció kialakítása. A Concerted 
Action (CA) az egyik jelentős, a tagállamok közötti kommunikációt 
elősegítő projekt, amely a DG TREN Intelligent Energy-Europe program 
része. 
 
A CA résztvevői azon kormányzati hivatalok vagy intézmények képviselői, 
akik a direktíva bevezetésének műszaki, törvényi illetve adminisztratív 
bevezetéséért felelősek az adott országban. A CA programja 8 találkozó 
köré szerveződik (2005. januárjától 2007. júniusig), 26 ország részvételével 
(24 tagállam + Bulgária + Norvégia – távolmaradók: Csehország és 
Luxemburg). 
 
A CA tárgykörei a Függelék 3. táblázatában olvashatók. További 
információ: www.epbd-ca.org. 
 

3 > ECO Buildings 

Az ECO Buildings az Európai Bizottság Közlekedési és Energetikai 
Minisztériuma (DG TREN) által kezdeményezett energetikai ismertető a 6. 
keretprogramon belül.  
 
Az ECO Buildings program szerepe a rövidtávú fejlesztések ellenőrzésének 
az összefogása és a bemutatása. Célja az energiahatékonyság törvényi és 
szabályozási hátterének és a megújuló energiaforrások fokozott 
használatának az elősegítése az EPBD hatályán kívül eső épületek esetén. 
 
Az ECO Buildings projektek jellemzője az új és/vagy felújított épületek 
tervezésének, kivitelezésének és működtetésének újszerű megközelítése. 
Ennek célja az energiaigény jelentős csökkentése - amennyiben lehetséges 
a fűtési, a hűtési és a világítási igények elkerülése –, illetve a szükséges 
fűtési, hűtési és világítási energiaigény biztosítása a lehető leghatékonyabb 
módon, valamint a megújuló energiaforrások és a kapcsolt energiatermelés 
maximális fokú alkalmazása.  
 
A négy ECO Building demonstrációs projekt közös internetes oldala: 
 http://www.ecobuildings.info/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
Lásd: http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© Európai Közösségek, 2006  
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Függelék 
1. táblázat  

Az Intelligent Energy-Europe program keretein belül a 2005-ben indult, speciálisan az EPBD hatékony 
bevezetését támogató SAVE projektek 

 

 
www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 

AUDITAC:  A légkondicionáló rendszerek auditálási módszerinek helyszíni 
értékelése és piaci hasznosítása  
 
Tárgykörei: 
• Légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatának az elősegítése. 
• Elegendő számú különféle helyszíni vizsgálat elvégzése, valamint a 

felülvizsgálatok értékelése. 
• Gyakorlati példák és auditálási eljárások kidolgozása, az utólagos 

módosítások bemutatása. 
 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

BUDI: Kísérleti eljárások kidolgozása az energetikai tanúsítvány 
bevezetéséhez 
 
Tárgykörei: 
• Regionális információs és szakértői központok létrehozása, a 

tapasztalatok átadása. 
• Gyakorlati feladatok végzése két fontos területen: középületek és 

társasházak esetén. 
• Ez előbbi célterületek támogatása (információk, segédletek és 

tanácsadás) a direktíva bevezetése során. 
• Független szakértők felkészítése annak érdekében, hogy elegendő 

számú minősített auditor legyen (egy tanfolyam országonként). 
• Előírások, minőségbiztosítási módszerek és minősítő eljárások 

kifejlesztése. 
• Tapasztalatok és eredmények megosztása a többi európai ország 

szakembereivel. 
 

  
 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Elektronikus Épületenergetikai direktíva 
 
Tárgykörei: 
• Internet alapú interaktív továbbképző tananyag kidolgozása, amely 

segíti az épületek tervezőit, a létesítmény felelőseit és üzemeltetőit, 
hogy olyan műszaki ismeretekhez jussanak, amelyek elősegítik a 
direktíva és a vonatkozó nemzeti szabványok jobb megértését és 
alkalmazását. Ezzel elősegítik az épületek fokozott 
energiahatékonysággal történő tervezését, karbantartását és 
üzemeltetését. 

 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

ENPER-EXIST: Az EPBD alkalmazásával a meglévő épületek energetikai 
követelményeinek biztosítása 
 
Tárgykörei: 
• A meglévő épületeknél átfogó műszaki feladatok elvégzése. A CEN-által 

készített szabványok átfogóak, de többnyire az új épületekre 
vonatkoznak. Számos tanúsítási program folyik Európában, de ezek 
nincsenek összehangolva. 

• Jogi, közgazdasági és szervezési feladatok kidolgozása, mint például a 
tanúsítási piac, az emberi tőke és az államigazgatás elemzése. 

• Az európai épületállomány alaposabb megismerése. 
• Meglévő épületekkel kapcsolatos jövőbeli intézkedések tervezeteinek 

kidolgozása. 
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http://www.epa-nr.org/ 
 
 

EPA-NR: A meglévő közösségi épületek energetikai jellemzőinek 
megállapítása 
 
Tárgykörei: 
• A meglévő közösségi épületek hatékony és gazdaságos módon történő 

felújításához támogatási program kidolgozása. 
• Speciálisan a meglévő, nem lakás funkciójú épületek energetikai 

tanúsítványának a kidolgozása. 
• A vizsgálat ellenőrző listájának, a felülvizsgálati jegyzőkönyvnek, 

valamint az energetikai számításokhoz szükséges számítógépes 
programnak a kidolgozása.  

• Kísérleti projektek végzése az eljárás módszertanának és az alkalmazott 
segédletek tesztelésére. 

• Az egyes tagországokban kormányzati szinten alkalmazandó javaslatok 
kidolgozása.  

 

  
http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: A tagországokban a középületek egységes energetikai 
tanúsítványának a kidolgozása  
 
Tárgykörei: 
• Az Europrosper projekt keretében kifejlesztett meglévő irodaépületek 

energetikai tanúsítási módszerének a kiterjesztése más jelentős 
középületnek minősíthető épületekre: felsőoktatási intézmények, 
iskolák, sportlétesítmények, kórházak és egyéb gyógyászati 
intézmények, szállodák, valamint éttermek. 

• Módszerek alkalmazhatóvá és elérhetővé tétele minden EU tagállamban. 
• A terjesztési rendszer kiépítése, beleértve a továbbképzéseket, a 

minőségbiztosítást és a felhasználó barát weboldalakat, amelyek 
hozzáférhetővé és hatékonyan alkalmazhatóvá teszik a kidolgozott 
módszereket. 

• Adatfeldolgozási javaslatok kidolgozása, amelyek segítik a „gyakorlat 
alapú tanulás” folyamatát, hogy a tanúsítási folyamat során gyűjtött 
információk alapján követhetőek legyenek az épülettel kapcsolatos 
fejlesztések, illetve az energiafelhasználás változása. Ez lehetővé teszi 
az alkalmazott módszerek és a viszonyítási alapok esetleges 
módosítását. 

 

 
E-TOOL: Energetikai eszköztár meglévő épületek energetikai jellemzőinek 
a javítására  
 
Tárgykörei: 
• Meglévő épületek energiafogyasztásának a meghatározása különböző 

fontos kategóriák esetén (pl. kor, típus, stb.); lehetővé téve ezzel a 
tényleges és az elvárt fogyasztási adatok összehasonlítását. 

• Energiatakarékossági intézkedésekre vonatkozó előírások készítése, 
beleértve a különböző épülettípusokra vonatkozó költségbecslést is.  

• Az energetikai felújítás után - a különböző épülettípusok esetén - az 
energetikai jellemzőkre vonatkozó követelmények meghatározása.   

 

  
 
http://www.senternovem.nl
/impact 

impact: Energetikai jellemzők maghatározása és tanúsítása tesztek 
segítségével  
Tárgykörei: 
• Meglévő épületek energetikai tanúsítása tanulmány jelleggel, 6 

országban. 
• Tapasztalatok és eredmények megosztása. 
• A különböző segédletek, a tanúsítási eljárások, a szakértők képzésének 

és az információ áramlásának a kidolgozása. 
• EPBD bevezetésének elősegítése a 6 országban. 
• A projekt eredményeinek nemzeti és EU szintű közzététele. 
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http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Az épületenergetikai tanúsítás elfogadtatása az épület 
tulajdonosaival a piaci viszonyok alapján 
 
Tárgykörei: 
• Az épületenergetikai tanúsítás piaci viszonyok alapján történő 

elfogadtatásának kidolgozása és elterjesztése - figyelembe véve a 
tulajdonosok minőség iránti igényét. A minőség javításával kapcsolatos 
javaslatok hatására az energiafelhasználás és a pénzügyi 
hitelkonstrukciók közötti kapcsolatok feltárása. 

• Az európai épülettulajdonosok érdekeltségének a fokozása információs 
kampánnyal. A cél az épülettulajdonosok képviselőinek az európai 
energiatanúsítási kampány általános felépítésének és alapvető 
elemeinek kidolgozásában való részvétele, a direktíva további 
terjesztésének elősegítése.  

• Minősített energetikai tanúsítók tudásszintjének a növelése. 
• A leghatékonyabb energetikai tanúsítási és épületenergetikai auditálási 

módszerek közvetítése a tagországok között. 
 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: A osztály felé – Önkormányzati épületek, mint „Kiváló 
példák” 
 
Tárgykörei: 
• Az önkormányzati épületek energiafelhasználásának és CO2 

kibocsátásának meghatározása és a tanúsítás kifüggesztése több mint 
500 önkormányzati épületben Európa szerte.  

• Önkormányzati épületekben az energiatanúsítási eljárás megindítása és 
előmozdítása. 

• Önkormányzati épületek támogatása, hogy az energetikai hatékonyság 
növelésével lépjenek az „A” osztályba, így váljanak „Kiváló példák”-ká. 

• Meglévő „Kiváló példa” épületek ismertetése és ennek az elérésének a 
bemutatása. 

• Hogyan érhető el a „Kiváló példa” besorolás? – folyamat kifejlesztése az 
önkormányzatok motiválásával, valamint a tanúsítás hatására elérhető 
fokozatos javulás bemutatásával. 

• A tudatosság és a kommunikáció elősegítése, a „Kiváló példa” 
önkormányzati épületekről a nagyközönségnek helyi oktató kampányok 
bemutatása. 
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2. táblázat Az Intelligent Energy-Europe program keretén belül 2006-ban indult, speciálisan az EPBD 

hatékony bevezetését támogató SAVE projektek 
 
 ESAM: Az energia, mint stratégiai vagyon kezelése a szociális intézmények 

üzemeltetőinek Európában 
 
Tárgykörei: 
• EPBD által meghatározott energetikai követelmények eléréséhez 

szükséges hosszú távú stratégiák meghatározása és megtervezése. 
Pénzügyi források hiánya esetén ezen követelményeket bele kell 
olvasztani a szociális intézmények üzemeltetőinek a karbantartási és a 
felújítási stratégiájába.  

• Egy adott ingatlan energetikai állapotának a felmérése és 
energiatakarékossági szempontból a legkedvezőbb megoldás 
kidolgozása. 

• Hatékony együttműködés megvalósítása a lakókkal az 
energiatakarékosság, illetve az energiaszolgáltatókkal és a 
közhivatalokkal az energia menedzsment tekintetében. Az 
együttműködés jelentős megtakarításokat eredményezhet a költségek, 
illetve az energiafogyasztás vonatkozásában is. 

 
 
 

RESHAPE: Szociális intézmények felújítása és az EPBD alkalmazásának 
előkészítése  
 
Tárgykörei: 
• Szociális intézményeknél az EPBD alkalmazásának felgyorsítása 

Európában. 
• A szociális épületek felújításával kapcsolatos akadályok áthidalása az 

energiatanúsításon alapuló gyakorlati módszerek alkalmazásával. 
• A felújítások értelmével kapcsolatban az érintettek tudatosságának az 

erősítése és a hozzáállásuk megváltoztatása. 
 
 
 
 

 
3. táblázat A Concerted Action EPBD-hez kapcsolódó témakörei 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA 
 
Tárgykörei: 
• Az egyes tagállamokon belül az épületek energiatanúsítási 

rendszerének elkészítése és megvitatása. A célkitűzés a hasonlóságok 
növelése és az eltérések csökkentése. 

• Egységes alapelvek kialakítása és egyeztetése a kazánok és a 
légtechnikai berendezések felülvizsgálati módszeréhez. 

• Energetikai auditorok és felülvizsgálati szakemberek akkreditálási 
folyamatának előkészítése és egyeztetése. 

• Az épületenergetikai számítási módszerek közös hátterének az 
egyeztetése.  

 
 
 
 
 


