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Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Számos, a szakma által várt változtatást hozott az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet (továbbiakban TNM rendelet) 2020. december végén a Magyar 

Közlönyben megjelent és 2021. január 1-vel hatályos módosítása, például az alacsony energiaigényű 

logisztikai és ipari épületekre vonatkozó vagy a talajon fekvő padló perem-hőszigetelés kritériuma. 

A jogszabálymódosítás bevezetett rendelkezései esetében azonban számos jogbizonytalanságot és 

szakmai problémát azonosítottunk, amelyekre szeretnénk felhívni szíves figyelmét. 

Egyesületünk tagjaink és az építési szektor több szereplője nevében az alábbiakban teszi meg 

javaslatait a TNM rendelet változtatásaihoz. 

Általánosságban jelezzük, hogy az előzetes bejelentés nélküli, két nappal az aktualitása előtti változtatás 

érthetetlen és nagy fokú jogbizonytalanságot okoz. A mostani változások gyakorló gépésztervezők és az 

őket egyesítő szakmai szervezet, a Magyar Épületgépészek Szövetsége szerint jelentős előzetesen nem 

kalkulált többletmunkával és esetenként még jelentősebb építési költség növekedéssel járhatnak. 

A TNM rendelet módosítása kapcsán javasolunk egy magyarázatot, a szakmagyakorlók irányába készített 

értelmezési útmutatót kiadni, amely ismerteti a módosításhoz kötődő megvalósíthatósági 

modellezéseket, és amely megkönnyítené a rendeletalkotó szándékainak megértését. 

A szervezetünk tagjaival, valamint a Magyar Mérnöki Kamarával, az épületgépész szakmai szervezetekkel 

és szakmagyakorlókkal történt egyeztetés után a változtatás kapcsán az alábbi érvek megfontolását 

kérjük tisztelettel, melyekkel az értelmezésbeli, megvalósíthatósági és alkalmazhatósági problémákat 

látjuk feloldani.  
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1. A rendelet hatálya 

Szakmai csoportunk számára nem egyértelmű, hogy mikor kell a rendeletet alkalmazni. Tekintettel arra, 

hogy a rendelet hatálybalépés időpontja 2021. 01. 01., amely követelmények az épülettulajdonosok, 

tervezők, fejlesztők, kivitelezők számára 2020. december 30-ig nem voltak ismertek, a 2020. december 

30-a előtti előírások figyelembe vételével már megtervezett és jogerős építési engedéllyel rendelkező, 

valamint a már építés alatt álló létesítmények műszaki átadásánál és használatbavételi 

engedélyezésénél mit kell alkalmazni, ha ez a módosítás átmeneti intézkedés nélkül, változatlan 

formában fennmarad?  

Az építési engedély egyrészt szerzett jog, amely a jogerőre emelkedés után nem korlátozható, így a 

KNE 2020 követelményekkel megszerzett jogerős építési engedély birtokában a tulajdonosnak joga 

van e szerint építeni. A KNE másrészt kimeneti szabályozás, ezért a 2021-es használatbavételi hatósági 

eljárásokban a 2021-es KNE követelményeket kell alkalmazni. Ezen ellentmondás feloldását 

szükségszerűnek látjuk, hogy a jövőbeli peres esetek elkerülése érdekében.  

Amennyiben a 2021-es szabályok válnak kötelezővé, az újratervezési és esetleges teljes gépészeti 

átalakítás, valamint az ehhez kapcsolódó átadások késéseinek költségeivel szemben kártérítési perekkel 

lehet számolni, amellett, hogy a kormánystratégia és építésgazdaság élénkítése is súlyos károkat 

szenvedhet.   

2. Szellőzőrendszerek, 1. melléklet, V. Az épülettechnikai rendszerre vonatkozó 

előírások, 2. pont  

A HuGBC maximálisan egyetért és támogatja az energiahatékonyságon túli, az egészséges beltéri 

levegőminőség és emberi hőkomfort javítását célzó javaslatokat, azonban annak nem megfelelően 

előkészített bevezetése problémákhoz vezet – alkalmazása értelmezésbeli, megvalósíthatósági, 

alkalmazhatósági ellentmondásokat vet fel.  

Az 1. melléklet, az V. Az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások 2.4 alpont szerint mind a nem 

lakó, mind a lakóépületek esetében, „…a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő 

mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a légcserét, csak szabályozott működésű 

hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely 

a belső páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A 

rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, 

automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy 

részleges nyitásával történő friss levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték 

számításnál nem szabad figyelembe venni.” Az alpont a frisslevegő biztosítására kizárólag a gépi 

szellőzést fogadja el beszámíthatónak, továbbá kötelezően előírja a központi megoldást (hővisszanyerős 

szellőztetőrendszer vagy központi elszívás).  

Javasoljuk a szövegezést úgy pontosítani, hogy egyértelmű legyen, hogy a 2.4. pont csak mechanikus 

szellőzőrendszerek esetén alkalmazandó, vagy minden más esetben is, hiszen ez nemcsak a 

tulajdonosok, tervezők és tanúsítók, hanem a jogalkalmazó építési hatóság számára is fontos lehet. 

http://www.hugbc.hu/
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Tekintettel arra, hogy a jövőbeni TNM számítási elvárások a természetes-, mesterséges- és hibrid 

szellőzési megoldásokat is korrekten modellezni tudó, órai alapó dinamikus szimulációk irányába 

változnak, javasoljuk a tervező döntésére bízni, hogy az összesített primerenergetikai tényező 

követelményét hogyan szeretné teljesíteni. A jól megtervezett természetes szellőzésen alapuló 

megoldások a minden esetben elektromos ventilációs munkával járó mechanikus szellőző rendszerekhez 

képest összességében (nem csak hőenergiára, hanem elektromos és hőenergiára nézve) nem feltétlenül 

kell, hogy több primerenergia felhasználással járjanak. A beltéri levegőminőség elérése célját javasoljuk, 

hogy a rendelet tartalmazza, azonban annak megvalósítási módja a tervezőre legyen bízva. Ilyenek 

lehetnek a minimálisan biztosítandó friss levegőmennyiség, légcsere, maximális CO2 koncentráció, vagy 

akár páratartalom (ez utóbbival szintén javasoljuk óvatosnak lenni, hiszen a párakezelés az egyik 

legenergiaintenzívebb légtechnikai kérdéskör). 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban OTÉK) 90-92. §-ai vonatkoznak a szellőzés és légcsere kérdéseire. A 91. § (1) a 

természetes szellőzést tekinti elsődlegesnek, miszerint „…a helyiségeket, tereket a rendeltetésüknek 

megfelelő intenzitású természetes szellőzés lehetőségével kell megvalósítani. Kivétel lehet, ha a 

folyamatos légcsere nem természetes szellőzéssel biztosított.” Javasoljuk a két jogszabály vonatkozó 

rendelkezéseit összehangolni.  

Amennyiben a második értelmezés áll fenn, tehát minden lakáscélú épületre vonatkozik a kötelező gépi 

szellőztetés, szakmailag problémának tartjuk a komplex, nagy lakóépületek és egylakásos családi 

házak megkülönböztetésének hiányát. A hővisszanyerővel szerelt gépi szellőztetés főleg kisebb lakások 

esetében túl szigorú és aránytalanul magas bekerülési költséget eredményezhet. A gépi elszívás, vezérelt 

működéssel még kis lakásoknál is elfogadható, de a hővisszanyerő nem indokolt és valóságos nyeresége 

megkérdőjelezhető, a megtérülési idő akár 20 év felett is adódhat. Emellett lehetőséget kellene adni a 

gravitációs elszívásra is, ugyanis, ha van valamilyen kürtő (pl. elhagyott kémény, légudvar), akkor ezen 

keresztül is megoldható lehet a légcsere – szabályozott (pl. páraérzékeny) levegőbeeresztőkön keresztül. 

Az OTÉK 69. §-a a gravitációs szellőzés céljára a közvetlen szabadba nyíló nyílászárók mellett a légaknát, 

légudvart, szellőzőkürtőt, szellőzőcsatornát, és homlokzati szellőzőrácsokat nevesíti.  

Az alkalmazhatóság tekintetében jelezzük, hogy a hazai termékkínálatban a szabályozott működésű 

hővisszanyerős vagy központi, „a belső páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és 

folyamatosan, igény szerint üzemelő” berendezés nem áll rendelkezésre, és annak beszerzése, 

kiépítése lakásonkénti jelentős (minimum 100 ezertől félmillió Ft) költséget jelent. Tekintettel az 

üzemeltetéssel kapcsolatos bonyolultságra, kétséges, hogy a beépítést követően valóban használatra 

kerül-e. Javasoljuk megfontolni az „és/vagy” meghatározást, mert a légbeeresztők páratartalom 

alapján szabályoznak, az elszívás általában a fürdőszobában/konyhában van, ahol szintén páratartalom 

alapján célszerű a szabályozás, azonban a nappaliban és hálószoba esetében a CO2 a kritikus a 

szabályozás tervezésénél. 

A bevezetett rendelkezés mind termékfejlesztési támogatással, mind szemléletformálási 

tevékenységgel együtt működőképes lehetne. Különösen fontosnak tartjuk a Hosszú Távú Felújítási 

Stratégia (továbbiakban HTFS) által az épületállomány műszaki szempontból legrosszabb teljesítményű 

szegmenseként nevesített vidéki családi ház (Kádár-kocka) esetét átgondolni (több mint 900 ezer darab, 
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65 millió m2 lakott lakás), amely a startégiában kulcsszerepet játszik a karboncélok elérésében, és az 

elkövetkezendő időszakban várhatóan jelentős támogatással kerülnek felújításra. A HTFS bemutatója 

során e lakóépület típusnál új hűtő és szellőztető rendszerek nem támogatottként kerültek a 

számításokban. Az egészséges lakókörnyezet biztosítását fontos, hogy a TNM rendeleti szabályozás 

mellett a támogatási kiírás is (vagy csak az) figyelembe vegye és megfelelően, átgondoltan támogassa.  

A TNM rendelet módosítását előkészítő szakmai csoporttal való egyetetés alapján javasolható a 

rendeleti szöveg egyértelműsítése és a realitásokat jobban figyelembe vevő megoldások – pl. a 

decentralizált szellőző rendszerek – alkalmazhatósága. 

Javasoljuk a szövegezés pontosítását, hogy egyértelmű legyen, hogy a gépi szellőzés mely épületekre 

vonatkozik, valamint véleményünk szerint akkor fog működni a gyakorlatban az előremutató javaslat, 

ha az kibővítésre kerül több opció bevételével, hogy ne csak egy termék, egy megoldás legyen 

használható. Ezáltal a fenntarthatóság három pillére összhangba kerülhet: az energiahatékonyság és a 

kibocsátás-csökkentés mellett a társadalom egészsége, komfortja biztosításra kerül, gazdaságosan. 

Felhívjuk a tisztelt jogalkotó figyelmét a gyakorlati alkalmazás körülményeire is. A legtöbb zöld minősítő 

rendszerben külön pontot ér, nem csak a nyitható ablakok pszichológiai pozitívuma, de a klímaváltozásra 

reziliens épületek tervezése is. Ennek is az egyik legfontosabb kritériuma a természetes szellőzés 

lehetőségének biztosítása (nyitható ablakok), mivel az épülethomlokzat és üvegezés kialakítása jóval 

nehezebben és ritkábban változtatható, mint bármelyik belső installáció (világítás, gépészet stb.). 

Fontosnak tartjuk, hogy a természetes szellőzés lehetősége minden épületbe be legyen építve, még 

akkor is, ha az éppen aktuális belső funkció és kapcsolódó kialakítás és használati intenzitás 

mesterséges szellőzést tesz szükségessé. Azáltal, hogy a jelenlegi szövegezés szinte ellehetetleníti a 

természetes szellőzés lehetőségét mint alap vagy kiegészítő rendszer, az építtetők kevésbé fognak 

hajlani a nyitható ablakok felé, amely gyakorlatot rossz iránynak tartunk. 

3. Megújuló energia, 2. mellélet, IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya, 

4. pont 

A rendelet 2. mellélet IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya, 4.2. pontja szerint a 

„…jellemzően hőszivattyúzás útján vagy más módon a környezetből felvett hő (geotermikus, 

hidrotermikus, légtermikus energia) akkor vehető figyelembe, ha az természetes forrásból származik. 

Épületből távozó vagy az épületben keletkező hő nem vehető figyelembe, kivéve a más épületekből a 

közcsatornákba engedett víz hőjét. Az épület hűtésére felhasznált hő a hűtés üzemideje alatt, de 

legfeljebb április 15-e és október 15-e között vehető figyelembe.”, valamint a 4.3. pont előírja, hogy az 

„…épület hűtésére felhasznált megújuló hőmennyiség a hűtés üzemideje alatt, de legfeljebb április 15-e 

és október 15-e között vehető figyelembe. Hőszivattyú esetén hűtési üzemmódban a helyiségből elvont, a 

külső légtérbe leadott hő nem vehető figyelembe megújuló energiaforrásként.” 

Jelen változtatás – a levegős hőszivattyúk esetén – érintik a már folyamatban levő építkezéseket, hiszen 

a KNE részarány teljesítése használatbavételhez kötött. A megtervezett, megrendelt gépészeti 

rendszereket módosítani nem működőképes megoldás, amely mind költségtöbbletet jelent, mind 

csúszást, amely a 6 hónapos haladék alatt sok esetben nem lesz teljesíthető. 
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A levegős hőszivattyúk esetén a korlátozás megítélésünk szerint egy technológiával szembeni hátrányos 

megkülönböztetés, ami a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 2009/28/ek irányelvvel (2009. április 23.) (RED irányelv1) is ellentétes.  

A RED irányelv meghatározza a légtermikus energia fogalmát („légtermikus energia”: hő formájában a 

környezeti levegőben tárolt energia), és 5. cikk 4. pont2 és VII. melléklet megállapítja a hőszivattyúkból 

származó energia elszámolás alapjait. A megújuló forrásokból előállított energia részarányának 

kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet a RED irányelv magyar jogba való 

ültetését szolgálja, és tartalmazza a légtermikus energiát mint megújuló energiát, a 3. mellékletben 

meghatározott számítással, amely a RED VII. melléklettel megegyezik:  

A hőszivattyúk által szolgáltatott légtermikus, geotermikus vagy hidrotermikus energia „ERES”-sel jelölt 

mennyisége megújuló forrásból előállított energiának minősül, amelyet az alábbi képlet segítségével kell 

kiszámolni:  

ERES =Qhasznos* (1-1/SPF), ahol 

Qhasznos a hőszivattyúk által szolgáltatott nettó teljes hőenergia, amely megfelel a 4. §-ban 

meghatározott követelményeknek, a következők szerint megállapítva: csak az SPF > 

1,15 * 1/η adottságú hőszivattyúk vehetők figyelembe;  

SPF a becsült átlag szezonális teljesítmény faktor az említett hőszivattyúknál; 

η a bruttó végső villamosenergia-termelés és a villamosenergia-termeléshez felhasznált 

elsődleges energia aránya, és az Eurostat-adatok alapján megállapított EU-átlagként 

kell figyelembe venni.  

A Bizottság határozata (2013. március 1.) a különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott 

energia megújuló energiaforrásokból származó részének a 2009/28/EK európai parlamenti es tanácsi 

irányelv 5. cikke szerinti számításában a tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról3 pontosítja a 

számítást, és a hőszivattyúk Qhasznos és SPF értékeit a különböző hőszivattyúzási technológiák és 

alkalmazások tekintetében megadja, egyben felhatalmazva a tagországokat, hogy pontosabb 

módszertant dolgozzanak ki (helyes feltételezéseken és kellő méretű reprezentatív mintákon alapulva, 

ha a határozat módszerrel kapott becslésekhez képest jelentős mértékben javítania a hőszivattyúkból 

származó energia megújuló energiaforrásból előállított részének meghatározását). A határozat felhívja a 

figyelmet arra, hogy az irányelv alkalmazásában megújuló energiaforrásból előállított energiát 

 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=hu  

2 „Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a hőszivattyúk által termelt légtermikus, geotermikus és 

hidrotermikus energiát tekintetbe kell venni, feltéve, hogy a végső energia kibocsátás (output) jelentősen 

meghaladja a hőszivattyú működtetéséhez szükséges elsődleges energiabevitelt (input). Az ezen irányelv 

alkalmazásában megújuló forrásokból előállított energiának minősülő hőenergia mennyiségét a VII. mellékletben 

meghatározott módszerrel összhangban kell kiszámítani. 

Az (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában a passzív energiarendszerek által termelt hőenergiát, amelyekben 

az energiafogyasztást passzív módon, az épület szerkezetén keresztül, vagy nem megújuló energiaforrásokból 

előállított energiával termelt hő felhasználásával csökkentik, nem vehető figyelembe.” 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013D0114-20130306&from=LV  

http://www.hugbc.hu/
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szolgáltató hőszivattyúként csak azokat a hőszivattyúkat szabad figyelembe venni, amelyek 

energiahatékonysága nagyobb az irányelv VII. mellékletében meghatározott minimumnál (ld. fent). 

Hasonlóan a korábbi témakörökhöz, a TNM rendelet 6. mellékletében (közel nulla energetikai előírások) 

foglalt követelményeknek ugyan 2021. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni, 

számos építkezés a rendelet kihirdetése előtt indult, melynek befejezése túlnyúlik 2021. június 30-án, és 

amelyek nem fognak tudni megfelelni a módosított követelményeknek, így teljesíteni a közel nulla 

energetika elvárást, komoly hátrányt okozva ezzel az építtetőknek, tulajdonosoknak. 

Javasoljuk a rendelkezés felülvizsgálatát az EU irányelvvel és határozattal való összhang megteremtése 

és bármely technológiával szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében. Javasoljuk a 

tervezői szabadságot biztosító számítási metodológiák felé való elmozdulást: bármit lehessen 

használni, egészen addig, amíg az épület pimerenergia és/vagy CO2 mutatója eléri az előírt szintet. 

Szükség szerint akár az egyedi épület, mint benchmarkhoz képest (ahol pl. egy átlagos hűtőgéppel és 

kondenzációs gázkazán alapú fűtés+HMV-vel) versenyezhetnek az egyes megoldások. 

4. A megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal való 

kiváltása, 2. mellélet, IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya, 5. pont 

A 2. mellélet, IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya, 5. pontja kimondja, hogy „…abban 

az esetben, ha a 4. melléklet szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, 

gazdasági feltételek az 1. pont szerinti minimális megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, 

a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is 

teljesíthető.” 

A rendelet alternatív javaslatával egyetértünk, és különösen fontosnak tartjuk, hogy a megnövelt 

energiahatékonyság követelményérték csak az alternatív rendszerek kötelező vizsgálatát követően 

alkalmazható. Jelezzük azonban, hogy a kiváltás sem képes minden esetben alternatív megoldást 

nyújtani, hiszen gyakran előfordul, hogy egyidőben lép fel hűtési és fűtési igény egy épületben, 

függetlenül az energetikai jellemzőiben javított épületburoktól.   

5. Alternatív rendszerek, 5. § 

A rendelet az 5. §-ban korábban is rögzítette az alternatív rendszerek vizsgálatának követelményét új 

épületek esetében. Jelen módosítás kiterjeszti ezt a meglévő épületek jelentős felújítása esetére is, 

azonban nem hivatkozik a 4. mellékletben foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási 

módszerre. Feltételezzük, hogy a tartalmi követelmények a felújításoknál is fennállnak. Amennyiben 

igen, a rendeleti szöveg pontosítandó. Amennyiben nem, tartalmi követelményrendszer meghatározása 

szükséges. 

5. § (3) bekezdés továbbá előírja, hogy „a vizsgálatnak a tűzbiztonsági követelményeknek való 

megfelelésre, az egészséges beltéri légállapotra vonatkozó, valamint a földrengésállósági követelmények 

teljesülésére is ki kell terjednie.” A meghatározás jelen megfogalmazásban csak a felújítások esetére 

vonatkozik, és nem értelmezhető annak tartalma.  

http://www.hugbc.hu/
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Javasoljuk a szöveg pontosítását és az új elemekkel szemben támasztott tartalmi követelmények 

meghatározását. 

6. Elektromos töltők teljesítménye   

Az elektromos autótöltőkre vonatkozóan nem került meghatározásra az elektromos töltők teljesítménye 

és egyéb tulajdonságai, valamint az elektromos töltők megosztása az épülethasználók között és azok 

elhelyezése is az épületen belül. 

Várható-e ennek pontosítása, lesz-e minimumérték meghatározva?  

A rendelet 8. melléklet, Az elektromobilitás elősegítése, 1. pontja szerint "…az új építésű vagy jelentős 

felújítás alá vont és tíznél több parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében az 1.1. és 1.2. 

alpontban foglaltak szerint legalább egy elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik parkolóhelyen 

olyan elektromos csatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére 

szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas 

töltőpontok későbbi időpontban való telepítését". Jól értelmezzük, hogy ez egy töltőt jelent és a 

továbbiakra későbbi kiépítési lehetőséget? A szöveg szó szerinti olvasatban a szórt telepítést írja elő – az 

elektromobilás jövőbeli parkolóhelyei csoportosítva is telepíthetők-e? 

Véleményünk szerint Magyarországon pár éven belül jelentősen meg fog nőni az elektromos autók 

száma, amelyek használtként már többek számára lesz megfizethetők.  

Feltételezésünk szerint az áramszolgáltatói oldalról kritikus lehet a túl magas érték, és egy túl alacsony 

érték pedig ellehetetlenítené a flexibilis használatot. Úgy gondoljuk, hogy az elektromos autók 

használata számos kérdést felvet még ha a cél nyilvánvalóan jó és az EU stratégiában illeszkedő is. Úgy 

gondoljuk, hogy a keretrendszer nélkül önmagában nem értelmezhető, sok múlik azon, hogy milyen 

forrásból származik a primerenergia, amit használunk hozzá és sok múlik a futott kilométerek számán is, 

ha a teljes életciklust figyelembe szeretnénk venni. 

A 8. melléklet 1. pontját az EU-s és hazai elektromobilitási célok szempontjából fontos pontosítani, hogy 

az épület elektromos energia igényét és a trafót a jelenleg kiépített töltőkre vagy a jövőbeli összes 

csatlakozási pont töltőre való átállására kell méretezni?  

 

Összefoglalva, a jogalkotó figyelmét arra kívánjuk felhívni, hogy a pontatlan szövegek 

jogbizonytalanságot eredményeznek, továbbá a rendelet jelen módosításának következménye lehet, 

hogy az átmenet nélkül bevezetett energetikai és épülettechnikai elvárások miatt olyan mértékben 

kell módosítani az építészeti terveket és épületgépészeti rendszereket, hogy ez számottevő 

négyzetméterre jutó költségnövekedést okozhat, továbbá jelentős gazdasági károk adódhatnak a 

kapcsolódó csúszások miatt. 

  

http://www.hugbc.hu/
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A fentiekben részletezett szakmai szempontok figyelembevételével tisztelettel kérjük a jogalkotót, hogy  

- teremtse meg a szövegek pontosításával a jogbiztonságot és egységes alkalmazást, 

- fontolja meg a bevezetésre kerülő rendelkezések elérhetőségét és gazdasági hatásait, 

- teremtse meg a jogbiztonságot a már építési engedéllyel rendelkező beruházások számára, 

- fontolja meg a rendelkezésekhez kapcsolódó átmeneti időszak reális mértékét, és eltolt 

hatályba lépést biztosítson a fél év alatt nem megvalósítható esetekben, 

- a környezeti energiára mint megújuló energiára vonatkozó korlátozást, hátrányos 

megkülönböztetést oldja fel az EU-s irányelveknek és határozatoknak megfelelve. 

 

A HuGBC szakmai csoportja rendelkezésére áll a fenti javaslatok átbeszélésére, amennyiben 

szükségesnek látja.  

 

 

Üdvözlettel, 

 

 

Barta Zsombor 

a HuGBC elnöke 

Beleznay Éva 

a HuGBC vezető fenntarthatósági szakértője, 

a szakmai vélemény összeállításának vezetője 

 

 

A véleményezésben részt vettek: 

Dr. Magyar Zoltán, BMGE egyetemi docens  

Gyárfás Attila, Magyar Épületgépészek Szövetsége 

Kiss Gábor, IFK Egyesület 

Kurucz Regina, épületenergetikai szakmérnök  

Szalai Gabriella, Daikin Hungary Kft. 

Szollár András, épületenergetika és fenntarthatósági tanácsadó 

Vértesy Mónika, TSPC Mérnökiroda Kft. 

Vörös Tamás, Perfect-Plan Bt. 
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