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Az Épületenergetikai Direktíva EU 
tagországokban történő 
bevezetésének támogatására 
kidolgozott CEN szabványok  

Ez a jelentés az EU megbízása alapján kidolgozandó CEN 
szabványokról ad áttekintést. Betekintést nyújt emellett a 
CEN szabványosítási munkájába, tájékozat a szabványosítási 
folyamatban történő részvételről és az információszerzés 
módjáról. 

 

1 > Hogyan folyik a munka a CEN-ben? 

A CEN a nemzeti szabványügyi testületek (National Standards Bodies 
(NSB’s)) európai szövetsége.  A nemzeti szabványügyi testületek 
ugyanolyan módon készítik elő a CEN szabványokat, ahogyan a nemzeti 
szabványokat, ők a felelősek az érdekeltek és a szakértők közötti kapcsolat 
megteremtéséért.  A CEN Műszaki Bizottságainak (CEN-Technical 
Committees (CEN-TC’s)) tagjait a nemzeti szabványügyi testületek nevezik 
ki. A Műszaki Bizottságok döntenek a szabványok tárgyáról és tartalmáról. 
A tényleges munka a nemzeti szabványügyi testületek által kinevezett 
szakértőkből álló kisebb munkacsoportokban folyik. A legtöbb országban a 
nemzeti szabványügyi testületek helyi csoportokat hoznak létre a CEN 
Műszaki Bizottságok munkájának a támogatására és megfigyelésére. Így 
történt ez a CEN Épületenergetikai Direktíva programjában (CEN EPBD) is. 
Mivel ebben az esetben a szabványalkotási munka 5 Műszaki Bizottságot 
érint, néhány tagország speciális helyi csoportot szervezett a teljes CEN 
EPBD program nyomon követésére. 
 
A CEN Műszaki Bizottságok munkacsoportjának tagjai teljes mélységben 
részt vesznek a szabványalkotási folyamatban. Részben maguk is 
szakértők, részben saját munkájuk elősegítése érdekében a legjobb 
szakértőket választják ki.  
 
Amikor a szabványtervezetet a CEN Műszaki Bizottság jóváhagyja (prEN –
jelű szabványtervezet), azt nyilvános vitára bocsátják. Észrevételek a 
nemzeti szabványügyi testületeken keresztül tehetők. A munkacsoportok 
reagálnak az észrevételekre, előkészítik az új szabványtervezetet, amelyet 
- a CEN Műszaki Bizottság ismételt jóváhagyásával – végső szavazásra 
bocsátanak. A prEN szabványtervezet és a végleges szabvány kiadása 
között általában 21-30 hónap telik el.  
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A direktíva alkalmazásához 
szükséges, hogy az EU 
tagállamok szabályozzák: 

› az új épületek energetikai 
jellemzőivel kapcsolatos 
minimum követelményeket; 

› az épületek energetikai 
tanúsítását; 

› a gazdasági szempontból 
megvalósítható 
energiatakarékossági 
intézkedéseket, figyelembe 
véve a megvalósítható és 
fenntartható energia 
felhasználást;  

› a kazánok, a hőtermelők, a 
fűtési-, a hűtési és a 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatát és a 
tanácsadást. 

› Mindezt a tagállamok 
felügyelete mellett 
műszakilag megbízható és 
átlátható módon kell 
elvégezni.  

› Az alkalmazott megoldásoknak 
megbízhatóak kell lenniük, 
hogy a számított és ígért 
értékek, valamint javaslatok az
adott kereteken belül 
garantáltan az elvárt energia 
megtakarítást eredményezzék. 
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2 > Hol és hogyan lehet hozzájutni az EN szabványokhoz?  

Az EN, a prEN (EN tervezete) és az EN-ISO szabványokat a CEN publikálja 
hivatalosan Brüsszelben, de ezek csak a nemzeti szabványügyi testületeken 
keresztül szerezhetők be.  Az CEN internetes oldalán megtalálhatók az 
elérhetőségek, valamint egy keresőprogram, ami tájékoztatást ad a 
folyamatban lévő szabványosítási tevékenységekről, valamint a 
hozzáférhető szabványokról és szabványtervezetekről.  

A szabványok csak angolul állnak rendelkezésre? 

Tény, hogy a Műszaki Bizottságokban és a munkacsoportokban az előkészítő 
munka jelentős része angolul folyik. A háttér dokumentumok és az 
előzetes tervezetek is angolul készülnek. A szabványtervezet (prEN) 
publikálásakor a DIN és az AFNOR dönti el, hogy elkészíti-e és átadja-e a 
CEN-nek a német vagy a francia nyelvű változatot. A fordítások 
elkészítésére 2 hónap áll rendelkezésre. A nemzeti szabványügyi 
testülettől függ, hogy az adott ország elkészíti-e a saját anyanyelvű 
változatát. A fordítást csak a szabvány felhasználóinak a kérésére készítik 
el. Ha a felhasználó egy kisebb szakértői csoport (például 
szoftverfejlesztők) akkor a szabvány lefordításának kicsi az esélye. 
Amennyiben a szabvány általánosabban érint egy nagyobb célcsoportot, a 
fordítás elkészítését a helyi szabványügyi testületnek kell eldönteni.   

3 > Mi a kapcsolat a nemzeti és nemzetközi (ISO) szabványok 
között?  

Nemzeti szabványok 

A CEN és a nemzeti szabványügyi testületek között fennálló megállapodás 
értelmében egy nemzeti szabvány elkészítése előtt figyelembe kell venni a 
CEN által végzett szabványosítási munkát. Ha a CEN már hasonló 
szabványosítási tevékenységet kezdett, ezt az irányvonalat kell követni, és 
nem lehet nemzeti szabványt készíteni. Ezt „várakozó álláspont”-nak 
nevezik. Az EN szabvány publikálása után, egy megadott időn belül a 
meglévő és esetlegesen ütköző nemzeti szabványokat vissza kell vonni. Ha 
a nemzeti jogalkotás hivatkozik az adott szabványra, a helyi szabványügyi 
testületnek a módosításra néhány év áll rendelkezésre. A háromtól öt évig 
terjedő időszak a leghosszabb, ami a nemzeti szabvány visszavonására 
rendelkezésre áll.  

ISO szabványok 

A CEN és az ISO között fennálló megállapodás értelmében a két szervezet 
nem dolgozik ugyanazon a feladaton. A CEN csak akkor kezdhet új 
feladatba, ha azt az ISO még nem kezdte el, és viszont. A CEN Műszaki 
Bizottságok érdekeltek a megfelelő ISO Műszaki Bizottságokkal való 
kapcsolatfelvételre, például a CEN-TC89 és az ISO-TC163 megállapodtak az 
azonos kérdésekben. Ez azt jelenti, hogy az EN szabvány ISO-EN szabvány 
is lehet, ha azt az ISO elfogadja. A meglévő EN szabványokat az illetékes 
ISO Műszaki Bizottságok előnyben részesítik.  Abban az esetben, ha az 
illetékes ISO Műszaki Bizottságok nem foglalkoznak az adott szabvánnyal, 
vagy nincs kellő prioritása, a CEN Műszaki Bizottságok folytatják a normál 5 
éves folyamatot, illetve szükség esetén meggyorsíthatják azt.  

4 > Harmonizáció 

Az uniós piacok megnyitása érdekében egyre több EN szabvány készül. Az 
építési termékek esetén a CEN-nek az EU-tól kapott – EU-CPD (Építési 
termékek direktívája) szerinti - megbízatása alapján ez fokozott 
követelményként jelentkezik. A nyitott uniós piacok élénkítése érdekében 
az építési termékeket csak a kötelező, úgynevezett harmonizációs EN (vagy 

http://www.cenorm.be/ 
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EN-ISO) szabványok alapján lehet meghatározni.  
 
 
Az Épületenergetikai Direktíva elősegíti az épületek és az épületgépészeti 
rendszerek energetikai számításaihoz kapcsolódó EN szabványok és minden 
EPBD-hez kötődő, az épületekkel és az épületgépészeti rendszerekkel 
kapcsolatos szabványok kidolgozását. Az Európai Közösség megbízta a CEN-
t az Épületenergetikai Direktíva bevezetését elősegítő szabványok 
kidolgozásának a meggyorsításával.  
 
A CEN nem előzmények nélkül kezdte el a munkát. A meglévő Műszaki 
Bizottságok az utóbbi 15 évben már aktívan dolgoztak a témakörhöz 
kapcsolódó nemzetközi szabványok előkészítésén. Ezeket a Műszaki 
Bizottságokat vonták be a CEN-nek az épületenergetikai direktíva 
bevezetését elősegítő programjába.  
 
A folyamatot a CEN/BT WG 173, az „Épületek energiahatékonysága” nevű 
munkacsoport felügyeli. A csoport feladata a munka koordinálása és a 
különböző bizottságok által kidolgozott szabványok kapcsolódásának a 
biztosítása.  

5 > Az EU megbízása a CEN-nek  

Az Európai Bizottság a tagállamok, az érdekelt csoportok és a CEN 
szakértőivel való konzultációt követően úgy határozott, hogy 
haladéktalanul szükség van a direktívát támogató szabványokra. A cél rövid 
időn belül (2004-2006) egyértelmű és összehangolt, a tagállamok saját 
szabályozásának alapjául szolgáló szabványcsomag készítése. Különösen 
nagy segítség lehet ez a direktíva területén kevés tapasztalattal 
rendelkező tagállamoknak. 
A szabványok harmonizációja hosszú távon is előnyt jelent a tagországok 
számára.  A szabványok aktualizálása és további fejlesztési költségei 
alacsonyabbak, mintha az egyes szabványügyi testületek önállóan végeznék 
el ezt a munkát. A harmonizált szabványok léte önmagában is előnyt jelent 
Európában. Az új technikai megoldások, a készülékek, és az 
épületgépészeti rendszerek széles körű alkalmazását megkönnyíti, ha 
mindenhol hasonló módon számolják az energetikai hatékonyságot.  Így a 
szakterület nagyobb piacokhoz juthat Európában és javulhatnak a 
világpiaci lehetőségek is.  
 
A CEN szabványok kidolgozása a CEN-ISO szabványok megjelenését 
eredményezheti. Az ISO szabványok széles körben elfogadottak, és ez az 
európai szakterület piaci lehetőségeit még tovább növelheti.  
 
A klimatikus viszonyokban, az építési hagyományokban és a felhasználói 
szokásokban fennálló regionális eltérések hatással lehetnek a bemenő 
adatokra és ebből következően az energiafelhasználásra. Ezek az eltérések 
a pontosság és az egyszerűség optimális egyensúlyának kialakítását illetően 
különböző megoldásokhoz vezethetnek. A direktívával kapcsolatosan 
kidolgozott szabványoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, hogy ezeket 
az eltéréseket figyelembe lehessen venni. 

6 > Direktívához kapcsolódó CEN szabványok 

A direktívához 43 CEN szabvány kapcsolódik, melyek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
 
1. Az épületfizikai szabványok, mint például a transzmisszió, a 
szellőztetés miatt kialakuló hőcsere számítása, a nyári hőterhelés és a 
napsugárzás hatásának számítása, az épületek fűtési és hűtési energia 
igénye.     

Az Épületenergetikai 
Direktívával kapcsolatos 
szabványok előkészítésében 
résztvevő CEN Műszaki 
Bizottságok: 

› CEN/TC 89 Épületek és 
építési termékek hőtechnikai 
jellemzői 

› CEN/TC 156 Épületek 
szellőztetése 

› CEN/TC 169 Világító testek és 
megvilágítás 

› CEN/TC 228 Épületek fűtési 
rendszerei 

› CEN/TC 247
 Épületautomatizálás, 
szabályozás és épület 
felügyelet 
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2. A második csoportba tartoznak a szellőztetéssel, hűtéssel és 
légkondicionálással foglakozó szabványok (maghatározása, jellemzői, 
osztályozása). 
 
3. A harmadik csoport a helyiségek fűtésével és a HMV rendszerekkel 
foglalkozik: 
› A hőtermelés hatásfoka; 
› A károsanyag kibocsátás; 
› HMV rendszerek; 
› Épületszerkezetbe épített alacsony hőmérsékletű fűtő és hűtő 

rendszerek (beágyazott rendszerek). 
 
4. A direktíva bevezetését elősegítő szabványok csoportosítása: 
› Épületek világítástechnikai rendszerei (beleértve a napsugárzás 

hatását); 
› Szabályozás és automatizálás;  
› Belső környezet osztályozása; 
› Az alkalmazott energiafelhasználási módok gazdaságossági értékelése. 
 
5. Felülvizsgálati szabványok:  
› Kazánok és fűtési rendszerek felülvizsgálata; 
› Hűtési -, és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata; 
› Szellőztető rendszerek felülvizsgálata. 
 
6. Végül, de nem utolsó sorban az a két fontos szabvány, amely az 
energiahatékonyság meghatározásával, az épületek energetikai 
tanúsításával, az összes energia felhasználásával, a primer energiával, a 
CO2 kibocsátással, az energiafogyasztás és az osztályba sorolás becslésével 
foglalkozik.  

7 > A direktívához kapcsolódó CEN szabványok jelenlegi 
állapota és hozzáférhetősége  

A direktívához kapcsolódó CEN szabványok többsége jelenleg 
szabványtervezetként (prEN) érhető el. Néhány szabvány már végleges 
formátumban, EN vagy EN-ISO szabványként jelent meg. A szabványok és a 
szabványtervezetek a nemzeti szabványügyi testületeken keresztül 
szerezhetők be. (lásd: http://www.cenorm.be/).  
 
A 43 szabvány felsorolása a függelékben található.  
A szabványok teljes terjedelme 2000 oldal. Várhatóan a nyilvános 
felülvizsgálat hatására jelentős változtatásokra kerül sor. Ezért a 2007-ben 
hivatalos szavazásra bocsátott szabványok jelentősen eltérhetnek a 
jelenlegi szabványtervezetektől. Az elkövetkező hónapokban bizonyos 
szabványok összevonására kerülnek, a definíciók és kifejezések fokozott 
egyeztetésére, bizonyos tájékoztató jellegű részek törlésére kerül sor. A 
lényegi tartalom azonban nem változik, ezért érdemes a jelenlegi 
szabványtervezeteket használni a végső, 2007-ben publikálandó szabvány-
csomag megjelenéséig. 
 
A szabványtervezeteket szokás szerint angolul, továbbá a DIN illetve az 
AFNOR döntésétől függően német vagy francia nyelven publikálják. A 
nemzeti szabványügyi testületektől függ, hogy a helyi igényeknek 
megfelelően készítenek-e saját anyanyelvi változatot.  
  
 
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. 
 
A kiadványban feltüntetett információk jogvédelem alatt állnak. 
Lásd: http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© Európai Közösség, 2006  
Terjesztése csak a forrás megjelölésével engedélyezett.  
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Függelék 

EPBD szabványok jegyzéke 

 
Az Épületenergetikai direktívához (EPBD) kapcsolódó szabványok és európai szabványtervezetek (prEN) jegyzéke 
a jelenlegi, nyilvános felülvizsgálatra elkészült formában. 
   
A szabványtervezetekkel kapcsolatos hivatalos észrevételeket az adott CEN tagország nemzeti szabványügyi 
testületének kell elküldeni. A tagtestületek minden hivatalos észrevételt feldolgoznak és továbbítják a CEN felé, 
Brüsszelbe.  
A CEN elemezni fogja a javaslatokat és továbbítja az illetékes CEN/TC titkárságnak. Ezek után az adott 
szabványtervezetért felelős munkacsoport is elemzi a javaslatokat és megkezdi a tervezet végleges változatának 
kidolgozását, melyet egy éven belül végleges szavazásra bocsátanak. A felülvizsgálati szakaszban felmerülő 
további észrevételeket is figyelembe kell venni.   
 
 
MT Cím prEN szám Közzététel  
32 Áttekintő dokumentum, EPBD szabványok rendszerének bemutatása CEN Műszaki 

Jelentés 
 

1. Épületek energiafelhasználása – Épületek energiafelhasználásának 
meghatározása, épületek energiatanúsítása  
 (összevonva: MT-3) 
TARTALOM: Meghatározások: 
a) Az épület egészére (fűtés, szellőzés, légkondicionálás, HMV és 
világítás) vonatkozó energiafelhasználás és fajlagos értékek 
meghatározása. Ez a pont tartalmaz különböző fajlagos értékeket, 
valamint ezen értékek egységesítési módszereit. 
b) Új épületek tervezése, illetve meglévő épületek felújítása során 
felmerülő energetikai követelmények meghatározása. 
c) Referencia illetve szabványos értékek meghatározása. 
d) Energia tanúsítvány minták tervezése. 

prEN15217 2005-09-06 

2. Épületek energiafelhasználása – Összenergia felhasználás, primer energia 
igény és CO2 kibocsátás 
TARTALOM: A különböző szabványok számításai alapján, az épületen 
belüli energiafelhasználások összehasonlítása; az épületen belüli 
hőtermelés figyelembe vétele (ezek némelyike más helyen hasznosítható); 
a teljes épület energiafelhasználásának összefoglalása táblázatos 
formában. Primer energia igény és CO2 emisszió kiszámítása az épület 
egészére vonatkozóan; a primer energia, illetve a CO2 emissziós tényezők 
meghatározásának alapelvei.  

prEN15315 2005-12-28 

3. Épületek energiafelhasználása – Épületek energiafelhasználásának 
meghatározási módjai (összevonva: MT-1) 

lásd MT-1  

4. Épületek energiafelhasználása –Az energia felhasználásának a  becslése – 
az értékelések meghatározása 
TARTALOM: Energiafelhasználási módok meghatározása az új-, illetve a  
meglévő épületek energetikai minősítése céljából, az alábbiak szerint: 
a) A becslések alapjai, ahol az energiafelhasználás nem függ a bent 
tartózkodók szokásaitól, az aktuális időjárástól, vagy egyéb (környezeti 
vagy bemenő oldali) feltételektől.  
b) A felhasznált energia alapján történő minősítés.   
c) Az épület számítási modelljének és a tényleges energiafogyasztásnak az 
összehasonlítása. 
d) A lehetséges javaslatok energetikai hatékonyságának a becslése.  

prEN15203 2005-09-06 

5. Épületek energiafelhasználása –Kazánok és fűtési rendszerek 
felülvizsgálata  
TARTALOM: Meglévő kazánok és fűtési rendszerek energetikai 

prEN15378 2006-04-06 
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MT Cím prEN szám Közzététel  
értékeléséhez szükséges felülvizsgálati és mérési módszerek 
meghatározása. Tárgyköre: fűtési és/vagy  HMV termelő kazánok; gáz-
,folyékony-, vagy szilárd (beleértve a biomasszát) tüzelőanyaggal üzemelő 
kazánok; hőelosztó hálózatok a kapcsolódó rendszerelemekkel és 
szabályozással; hőleadók és tartozékaik; helyiség fűtés szabályozása.    

6 Épületek szellőztetése – Épületek energiafelhasználása – Légkondicionáló 
rendszerek felülvizsgálatának irányelvei 
TARTALOM: Energiafelhasználási szempontból az épületek hűtési és/vagy 
fűtési célú légkondicionáló rendszereinek felülvizsgálatához közös 
módszertan megfogalmazása. A cél az energiafelhasználás meghatározása 
és a rendszer helyes méretezése, beleértve a tervezett és a megvalósult 
állapotok összehasonlítását, a rendszer üzembiztos működését, a 
különféle szabályozási módokat és beállításokat, a különféle 
rendszerelemek működését és illesztését, a felvett és leadott 
teljesítmény összehasonlítását.  

prEN15240 2005-09-28 
 

7. Épületek fűtési rendszerei – A rendszer energiaigényének és hatásfokának 
kiszámítása – 1. rész: Általános bevezető  
Tartalom: A rendszer energiaigény számításának - a szükséges bemenő 
adatokkal és eredményekkel – szabványosítása. Az energiafelhasználás 
meghatározható a rendszer hatásfokából vagy a nem megfelelő 
hatékonyság miatt fellépő veszteségekből. A módszer alapja a fűtési és 
HMV rendszer elemzése, az alábbiak szerint:   
- az égéstermék elvezető rendszer (beleértve a szabályozást) 
energiafelhasználása; 
- az elosztórendszer (beleértve a szabályozást) energiafelhasználása; 
- a tároló rendszer (beleértve a szabályozást) energiafelhasználása; 
- a hőtermelő rendszer (beleértve a szabályozást) energiafelhasználása 
(pl.: kazánok, napelemek, hőszivattyúk, kogenerációs berendezések).  

prEN15316-1 2005-12-28 

8. Épületek fűtési rendszerei – A rendszer energiaigényének és hatásfokának 
a kiszámítása – 2.1 rész: Fűtési rendszerek  
TARTALOM: Az energiafelhasználás meghatározható a fűtési rendszer 
hatásfokából, vagy a nem megfelelő hatékonyság miatt fellépő 
veszteségek felhasználásából.  A módszer alapja a fűtési rendszer 
(beleértve a szabályozást) elemzése az alábbiak szerint:  
         - egyenetlen hőmérséklet eloszlás a helyiségben; 
         - a hőleadók beágyazása az épület szerkezetébe; 
         - helyiséghőmérséklet szabályozás. 

prEN15316-2-1 2006-03-20 

9.  Épületek fűtési rendszerei – A rendszer energiaigényének és hatásfokának 
a kiszámítása – 2.2 rész: Helyiségfűtés hőtermelő rendszerei: 
2.2.1. rész: Tüzeléstechnikai rendszerek (kazánok) 
2.2.2. rész: Hőszivattyú rendszerek  
2.2.3. rész: Napenergia rendszerek (beleértve a HMV termelést) 
2.2.4 rész: Kombinált ciklusú hő és elektromos áram termelés (beleértve 
az egyedi és a mikro berendezéseket) 
2.2.5. rész: Távfűtés és kiterjedt rendszerek  
2.2.6. rész:  Egyéb megújuló hő és elektromos energiatermelés  
2.2.7. rész: Biomasszát hasznosító rendszerek  
TARTALOM: A rendszer hatékonyságának és/vagy veszteségeinek és 
segédenergia igényének a meghatározása (hét részből áll). 

prEN15316- 
 
 
4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
 
4-5 
 
4-6 
4-7 

 
 
 
2006-03-20 
2006-03-20 
2006-03-20 
2006-03-20 
 
2006-03-20 
 
2006-03-20 
2006-06-26 

10. Épületek fűtési rendszerei – A rendszer energiaigényének és hatásfokának 
a kiszámítása – 2.3 rész: Helyiségfűtés elosztó rendszerei 
TARTALOM: Melegvizes fűtési elosztó rendszerek hőleadásának, 
segédenergia igényének valamint ezek visszanyerhető hányadának 
kiszámítása / becslése. 

prEN15316-2-3  
2006-03-20 

11. Épületek fűtési rendszerei – A rendszer energiaigényének és hatásfokának 
a kiszámítása – 3 rész: Használati melegvíz rendszerek 
3-1-1 rész: Fogyasztási karakterisztika (csapolók módszere) 
3-1-2 rész: Elosztás  
3-1-3 rész: Termelés és tárolás 

prEN15316- 
 
 
3-1 
3-2 

 
 
 
2005-12-28 
2005-12-28 
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TARTALOM: HMV termelés energiaigényének a meghatározása (beleértve 
a szabályozást) minden épülettípus esetén (három részből áll). 

3-3 2005-12-28 

12. Épületek szellőztetése- Helyiség hőmérséklet, hőterhelés és energiaigény 
kiszámítása helyiségenkénti légkondicionáló rendszerekkel ellátok 
épületek esetén  
TARTALOM: Hőmérséklet, érezhető hőterhelés és energiaigények 
helyiségenkénti meghatározásának módszerei; a helyiség rejtett hűtési és 
fűtési hőigénye, az épület illetve a vizsgált rendszer fűtési, hűtési, 
nedvesítési és légszárítási igénye.  
Általános időegység (óra) alapú számítási eljárás és egyszerűsített 
módszerek.  

prEN15243 2005-11-19 
 

13. Épületek energiafelhasználása – Világítás energiaigénye – 1. rész: 
Világítás energiaigényének felmérése 
(tervezett egy 2., kiegészítő adatokat tartalmazó rész is) 
TARTALOM: Épületek világítástechnikai rendszerének energiaigénye – 
számítási módszerek. A tanúsításhoz szükséges világítástechnikai rendszer 
fajlagos energiafelhasználásának a meghatározása. Az épület teljes 
energia felhasználásának becsléséhez a világításhoz szükséges energia 
meghatározása. 

prEN15193-1 2005-08-17 

14. Épületek energiafelhasználása – Helyiségek fűtési és hűtési  
energiafelhasználása –  
(az EN ISO 13790; 2001 tárgykörével kiegészítve) 
TARTALOM: Helyiségek fűtési és hűtési éves energiafelhasználásának a 
meghatározása lakó-, és nem lakó épületek esetén.  Ide tartozik az 
állandó belső hőmérsékletű épületek esetén a transzmisszós és a 
szellőztetésből származó hőveszteség kiszámítása, valamint a belső 
hőterhelés és a napenergia hatása az épület hőmérlegében, továbbá a 
fűtés, a hűtés és a szellőzés éves energiaigényének a meghatározása. A 
különböző hőmérsékletű zónákra osztott épületek üzemeltetése időszakos 
fűtéssel, illetve hűtéssel.  A számítási periódus figyelembe vétele, ami 
lehet egy hónap, egy óra vagy lakóépületek esetén a fűtési vagy hűtési 
szezon. A számítási eljárástól függetlenül a peremfeltételekre és a fizikai 
bemenő adatokra vonatkozó közös szabályok elkészítése.    

prEN-ISO 
13790 

2005-10-05 
 

15. Épületek hőfelhasználása – Helyiségfűtés energiaigényének kiszámítása – 
Egyszerűsített módszer  
(helyettesítve: MT 14) 

lásd: 14  

16. Épületek hőfelhasználása – Helyiségek érezhető hűtési terhelésének a 
kiszámítása – Általános kritériumok és értékelési módszerek 
TARTALOM: A be- és a kimenő adatok összegyűjtése, valamint helyiségek 
érezhető hűtési igényének meghatározásához szükséges peremfeltételek 
előírása, figyelembe véve a rendszer maximális hűtési teljesítményét. Ide 
tartozik a számítási módszerek osztályozása, valamint a szabványoknak 
megfelelően az egyes számítási módszerekkel kapcsolatos kritériumok 
megfogalmazása. A vizsgálat célja a maximális hűtési igényhez szükséges 
rendszerelemek kiválasztása, az épületgépészeti rendszer tervezése, 
illetve a hűtési rendszer kapacitásának csökkenése esetén a hőmérséklet 
eloszlás számítása. További cél a részterhelés esetén az optimális hűtési 
megoldás alkalmazása, valamint a tervezéshez, az üzemeltetéshez és a 
szabályozáshoz a részterhelések elemzése. 

prEN15255 2005-11-19 
 

17. Épületek hőfelhasználása – Helyiség fűtési és hűtési energiaigényének a 
kiszámítása– Általános kritériumok és értékelési módszerek 
TARTALOM: Épületek (vagy épületrészek) helyiségenkénti éves fűtési és 
hűtési energiaigényének órai számítással történő meghatározásához 
becslések, határfeltételek és értékelési módszerek meghatározása.  A 
számításhoz nem szükséges speciális numerikus módszerek alkalmazása. A 
szabvány célja az épületben lévő helyiségek energiafelhasználásához 
szükséges számítási módszerek értékelése, valamint az épületgépészeti 
rendszer (klímatechnika, világítás, HMV, stb.) energetikai elemzéséhez 
szükséges adatok biztosítása. 

prEN15265 2005-12-16 
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18. Épületek szellőztetése – Lakásonkénti szellőző levegő igény és infiltráció 

kiszámítása (helyettesítve: MT 19) 
- lásd: 19  

19. Épületek szellőztetése – Épületek szellőző levegő igényének és az 
infiltrációnak a kiszámítása (MT 18 és MT19 összevonva) 
TARTALOM: Az épületek energetikai számításához, a fűtési és a hűtési 
hőterhelés kiszámításához, a nyári komfort és a belső levegő minőség 
értékeléséhez szükséges szellőző levegő igényének meghatározása. A 
szellőztetéshez és a nyári komfort biztosításához szükséges megoldási 
lehetőségek: gépi -, illetve természetes szellőztetésű épületek; gépi és 
természetes szellőzést felváltva alkalmazó hibrid rendszerek; szellőztetés 
kézi ablaknyitással.  

prEN15242 2005-10-28 
 

20. Épületek szellőztetése – Épületek szellőztetésével kapcsolatos 
energetikai követelmények meghatározása (összevonva: MT 21) 
TARTALOM: Az energetikai számításokhoz, a fűtési és a hűtési hőterhelés 
kiszámításához szükséges az épületek szellőztető rendszereinek 
(beleértve a filtrációt is) energetikai értékelése. A szabvány célja a 
szellőző légállapot (hőmérséklet, nedvességtartalom) meghatározása, 
továbbá az ehhez szükséges levegőkezelés energiaigényének - például 
elektromos segédenergia – a kiszámítása.  

prEN15241 2005-10-28 
 

21. Épületek szellőztetése – Lakások szellőztetésével kapcsolatos energetikai 
követelmények meghatározása (összevonva: MT 20) 

- lásd: 20  

22. Integrált épületautomatizálási rendszerek energetikai hatékonyság 
növelő hatásának az értékelése 
TARTALOM: Az épületautomatizálási és szabályozó rendszerek (Building 
Automation and Control Systems (BACS)), valamint az épületek műszaki 
menedzsment (Technical Building Management (TBM)) rendszerek és 
szolgáltatások szabványosított energia megtakarítási és optimalizálási 
módszereinek meghatározása. Az épületek fűtési, szellőztetési, hűtési, 
HMV és világítási energiaigényének meghatározására/becslésére szolgáló 
módszerek összefoglalása, a különféle épületautomatizálási rendszerek 
segítségével elérhető megtakarítások és hatásosság értékelése. 

prEN15232 2005-09-21 
 

23. Épületek hőtechnikai méretezésével foglalkozó szabványok áttekintése. – 
1. rész 
 
- Épületszerkezeti elemek termikus viselkedése - Dinamikus hőtechnikai 
viselkedés – Számítási módszerek 
TARTALOM: Épületszerkezeti elemek dinamikus hőtechnikai viselkedését 
leíró jellemzők meghatározása és kiszámítása  
 
- Épületek hőfelhasználása – Transzmissziós és szellőzéstechnikai 
hőátadási tényezők – Számítási módszerek 
TARTALOM: Épületek (vagy épületrészek) stacioner transzmisszós és 
szellőzéstechnikai hőátadási tényezőinek kiszámítási módszerei. A 
szabvány alkalmazható hőveszteség (belső hőmérséklet magasabb, mint a 
környezeti hőmérséklet) és hőnyereség (belső hőmérséklet alacsonyabb, 
mint a környezeti hőmérséklet) kiszámításához is. 
 
- Ajtók, ablakok és árnyékoló szerkezetek hőtechnikai jellemzői – 
hőáteresztés számítása 1. rész: Általános rész 
TARATLOM: Ablakok, kültéri üvegezett és/vagy átlátszatlan elemeket 
tartalmazó ajtók – árnyékoló szerkezettel vagy anélkül – hőáteresztő 
képességének a meghatározása. A számításnál figyelembe kell venni a 
különféle típusú üvegezéseket, az átlátszatlan elemeket, a különféle 
kereteket, valamint az árnyékoló szerkezetek termikus ellenállását.  

prEN-ISO 
 
13786 
 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
 
 
10077-1 

 
 
2005-07-10 
 
 
 
 
2005-09-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV 

24. Épületek hőtechnikai méretezésével foglalkozó szabványok áttekintése. – 
2. rész 
- Építőanyagok és épületszerkezeti elemek – Légnedvességtől függő 
termikus tulajdonságok – A tényleges és a tervezési értékek 
meghatározásához  szükséges hőtechnikai adatok táblázatos 

prEN-ISO 
 
10456 
 
 

 
 
2005-09-24 
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formában 
 
TARTALOM: Ez a szabvány a hőtechnikai szempontból homogén 
építőanyagok és épületszerkezeti elemek tényleges és tervezési 
hőtechnikai értékeinek meghatározását tartalmazza.  Ezek a módszerek -
30 °C és +60 °C közötti tervezési külső hőmérséklet tartományban 
használhatók.  
A szabvány megadja a hőmérséklet és légnedvesség átszámítási 
tényezőket is, amelyek 0 °C és 30 °C közötti átlaghőmérséklet esetén 
érvényesek. 
A szabvány táblázatos formában tartalmazza a hő-, és nedvességcsere 
számításához szükséges tervezési alapadatokat a gyakori, hőtechnikai 
szempontból homogén építőanyagok és épületszerkezeti elemek esetén. 
   
- Hővezetés a  talajon keresztül – számítási módszerek 
TARTALOM: A szabvány módszereket tartalmaz a hőátbocsátási tényezők 
és hőáramok kiszámítására a talajjal termikus kapcsolatban lévő 
épületszerkezeti elemek esetén, beleértve a földre fektetett illetve emelt 
padlózatott, valamint pince szerkezetet. Alkalmazható az épület külső 
határoló falainak vízszintes síkja alatt elhelyezkedő épületszerkezeti 
elemek (illetve azok részei) esetében. A szabvány foglalkozik a hőcsere 
stacioner részének (a hőcsere éves átlagértéke) és az éves periodikus 
hőmérsékletváltozás miatt ingadozó hányadának (a hőcsere időszakos 
eltérése az éves átlagtól) kiszámításával is.  
 
- Hőhidak – Hőáramok és felületi hőmérséklet – részletes számítási 
eljárások 
TARTALOM: A szabvány tartalmazza a hőcsere és a felületi hőmérséklet 
kiszámításához a hőhidak 2 illetve 3 dimenziós geometriai modelljének a 
felépítése, beleértve a modell geometriai határait és felosztását, a 
termikus határfeltételeket és a felhasznált összefüggéseket.   
 
- Hőhidak – Vonalmenti hőátvitel – Egyszerűsített módszerek és 
alapadatok 
TARTALOM: Az épületszerkezeti elemek érintkezésénél kialakuló 
vonalmenti hőhidaknál fellépő hőátadás kiszámításának egyszerűsített 
módszerei. Hőhíd katalógusokra és kézi számítási módszerekre vonatkozó 
követelmények meghatározása. Vonalmenti hőátvitel alapértékeinek 
megadása.  
 
-Hőátvitel és termikus ellenállás – számítási módszerek 
TARTALOM: Épület -, és épületszerkezeti elemek hőátviteli jellemzőinek 
és termikus ellenállásának a kiszámítása, kivéve: ajtók, ablakok és más 
üvegezett szerkezetek esetén, valamint a talajjal hőcsere kapcsolatban 
lévő elemeknél, ahol a tervezés szerint légáram halad át.  

 
 
 
 
 
 
 
 
13370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10211 
 
 
 
 
 
 
 
 
14683 
 
 
 
 
 
6946 

25. Nem lakó jellegű épületek szellőztetése – Szellőztető és helyiség 
légkondicionáló rendszerekre vonatkozó hatékonysági követelmények (EN 
13779:2003 felülvizsgálata) 
TARTALOM: A szabvány meghatározza a szellőztető rendszerekre 
vonatkozó hatékonysági követelményeket. Alkalmazható szellőztető és 
helyiség légkondicionáló rendszerek tervezéséhez, emberi tartózkodásra 
szánt, nem lakó jellegű épületek esetében, kivéve az ipari célú 
felhasználást. (Lakóépületek szellőztetésével a prEN 14788 
szabványtervezet foglakozik.)  

prEN13779 2005-09-28 
 

26. Beágyazott, víz közvetítő közegű felületi fűtő-, és hűtő rendszerek 
tervezése: 
1. rész: Tervezett fűtő és hűtő kapacitás meghatározása 
2. rész: Tervezés, méretezés és kivitelezés 
3. rész: Megújuló energiaforrások felhasználása 

prEN15377 
 
15377-1 
 
15377-2 

 
 
2006-03-06 
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TARTALOM: Falba, padlóba vagy mennyezetbe épített (légáramlást 
biztosító hézagok nélkül), víz közvetítő közegű felületi fűtő-, és hűtő 
rendszerek, lakó-, köz-, és ipari épületek esetén. Három részből áll: 
1. rész: Tervezett fűtő és hűtő kapacitás meghatározása 
2. rész: Tervezés, méretezés és kivitelezés 
3. rész: Megújuló energiaforrások felhasználása 

15377-3 
 

2006-03-06 
2006-03-06 

27. A hőmérséklet számítás energiahatékonysági  követelményei – gépi 
szellőzés nélkül 
TARTALOM: A szabvány közelítéseket, peremfeltételeket, egyenleteket 
és értékelési módszereket határoz meg tranziens – óránként változó - 
feltételek esetén a helyiség belső hőmérsékletének (lég -, és operatív 
hőmérséklet) számításához a meleg periódusban, valamint a fűtő/hűtő 
berendezés üzemszüneténél. A szabvány nem ír elő külön számítási 
módszert, de tartalmazza a megvalósult állapot ellenőrzését.  

EN13791 publikálva 

28. Épületek hőteljesítménye – Gépi hűtés nélküli helyiségek belső 
hőmérsékletének meghatározása nyári esetben – Egyszerűsített módszer. 
TARTALOM: A helyiség operatív hőmérsékletének napi átlag, minimum és 
maximum értékének kiszámításához szükséges adatok meghatározása 
egyszerűsített módszerrel, nyáron állapotra.  Cél a helyiség jellemzők 
meghatározása a túlmelegedés elkerülése érdekében nyári tervezési 
állapotban, illetve annak megítélése, hogy szükség van-e gépi hűtő 
rendszerre. A szabvány megadja azokat a követelményeket, amelyek a 
számítási módszereknek teljesíteniük kell.  

EN13792 publikálva 

29. Épületenergetikai rendszerekkel kapcsolatos gazdaságossági számítások 
elvégzéséhez szükséges adatok, beleértve a megújuló energiaforrások 
vizsgálatát. 
TARTALOM: Épületek energia fogyasztásának részét képező fűtési és 
egyéb rendszerek gazdaságossági vizsgálatához szükséges számítási 
módszerek és adatok.   

prEN15459 2006-06-26 

30. Szellőztető rendszerek felülvizsgálatának irányelvei 
TARTALOM: Minden épülettípus esetén energiafogyasztási szempontból a 
gépi és természetes szellőztető rendszerek felülvizsgálati módszerei. A 
cél a rendszer működésének és az energiafogyasztásra gyakorolt 
hatásának az értékelése. A szabvány javaslatokat tartalmaz a 
megvalósítható fejlesztésekre vonatkozóan.  

prEN15239 2005-09-28 
 

31. Belső környezeti kritériumok – Hőkörnyezet, belső levegő minőség, 
megvilágítás és akusztika 
TARTALOM: A belső környezet szerepét leíró paraméterek és/vagy 
kritériumok meghatározása. Az épületgépészeti rendszer tervezéséhez és 
az épület energiafelhasználásának kiszámításához szükséges belső 
környezeti paraméterek meghatározása. A szabvány előírja a belső 
környezet hosszú távú értékelését számítási vagy mérési eredmények 
alapján. A szabvány többnyire nem ipari jellegű épületek esetén 
alkalmazható, ahol a belső környezeti követelményeket az emberi 
tartózkodás határozza meg, és a termelési vagy gyártási folyamatoknak 
nincs jelentős hatása. 

prEN15251 2005-10-05 
 

    
 
 
 
 


