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Szabvány és szem
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LakóépüIetek energíahatékonyfenntartható építése,
fetújítdsa és hasznúlata
címmel tartott konferencídt ÉpítésügyíMínőségellenőrző Innovúcíós NonproJít
ryt. fnt1 mdjus 26.dn. A szakemberek dttekíntést adtak az uníós szabúIyokról,
a zo k ta p a s zta Ia taí ró I, v a Ia mí nt rész letese n ís m e rtetté k z
a
e n e rg í ataka ré ko ss úg ra
ösztönző hazaí szabúIyzókat.
z energiaárak emelkedése nyomán
egyre többen keresnek olyan épitésímegoldásokat, ame1yekkel komo1y megtakaútÁsokat érhetnek eI, Ezt
a fotmálódó szet]életvá|tást nemcsak a
gazdasági helyzet indokolja, hanem külsó
tényezők is _ hazánk sem maradhat ki az
európai uniós folpmatokbőI. Dr' Csirszka
Gabor az ÉMI kutatási és vá\Ialkozásfey
lesztési menedzsere nyitőelőadásában kiemelte, hogy ránk is érvényes az Evőpai
Közösség direktivája, amely az épületek
energiafelhas z nálásának
r acionalizálását ir ány ozza
eLő. A 2002-ben elfogadon direktíva céija, hogy
olyan nemzeti szintű ln-

nyomán ahazai épületíllomány zöme pazarlőan működtethetó. Ezen a helyzeten
jalítton. a 7 /2006-os

gondot, amikor egy tÁrsasházi lakást akar-

nak eladni vagy bérbe adni, de az iyen.
kor előírt energetika felméréstnemcsak
a kisebb lakóegységekre kell elkészíteni,
hanem az épület egészéÍe_ ez viszont

úrca nélkr.i1i miniszteri

rendelet, amely az épületek energetikai
követelményrendszerét és a vonatkoző
szárrÍtásokat tbnázza. A rendelet kapcsán
tóbb észrevétellel is élt Sólyomj. Egyrészt
megemlítette, hogy vannak önkományzatok, aho1 még most is úgy adnak ki
használatbav ételi engedélyeket, hogy nem

kérik számon a rendeletben előí1 enersetil<ai tanúsíwányt. Másrészr gondnak mrr|a,

értelemszerííenjóval többe kenll.

A szigetelésen tú1
Sólyomi Péter megjegyezte, nem elég az
előtrások szellemében megtervezni a házat, hanem azt űgy is kel1 megépíteni. A
szakmai közönségnek

is szilt az ezzelkapcsolatos marketíngtrukkökÍő1 _
megemlítve, hogy a kÓvetelmény a teljes ablakra és

tézkedésekszúlessenek,

amelyek hozzájáruLnak
az épületek energiaigényének és energiafel-

nem csak az üvegre vonat-

kozik. Felhír,ta a figyelmet
a szigetelés fontosságára,

használásának csökke-

mivel sok hanyagság ta-

néséhez.Csirszka rövid
áttekintést adott a 2006 és
2008 között kÖtelezően

Dr. Csirszka Gábor

kiadott országjelentés ek alapján. Ezekből
arra a következtetésre jutott, hogy rendkívül vegyes az egyes tagországok hoz-

zááIlása az EPBD-hez, valamint nehezíti
az összehasonlítást, hogy az időjárásí és

energetikai adotságok folyán más-más
szempontokat taÍtanak fontosnak az egyes
uniós államok.

Mérhető pazarlás
AZ EPBD kapcsán elhangzott, hogy az
EU keretszabáIyai aműgy meglehetősen

tág teret adnak a nemzeti sztrf;(i szabályozásnak. Sólyomi Péter, az ÉurÉpuletszerkezeti és Energetikai Diviziőjának
vezetője előadását viszont azzal nyitotta, hogy az uniós szabványok terén már
más a helyzet. Az elrnúlt években csak a
hótechnikával kapcsolatban 80-90 uníis
szabvány vethink át' A he|yzetet bonyoLitja,

how a

részletesen ismertet-

te a nyflászítrőI<a vonatkozó szabáIyokat _ kl.ilön

magyaÍ követe1ményrendszer

te1jesen e1alu1t, ér,tizedekkel ezelőtti tech-

nológia sítrtvonalat kér számon. Errnek

Sótyomi Péter

pasztalhatő ezen a téten
is. Ha a szerkezetet nem

Dr. Matolcsi Károtv

hogy a jogszabály több (egyszerűsített és
száltlitőgépes szimulációs) számitási mód-

lik, akkor nem

kifogástalanul
1ehet teljesíteni

szígete-

a tanísít-

ványhoz szükséges követelményeket. Dr'
Matolcsi Karoly, az ÉMIKutatási és Válhivatalosan elfogadott, ellenőrzött szoftver
lakozásfejlesztési F őosztalyának vezetője
kgalább ennyire aggályos az is, hogy e1v- ezt kjegéstlve elmondta, hogy a szige.
ben az épü1et egészére kell e1készíttetni az
telés során a páratechrllkai szárrűtásokat
összetett energetikai jellemzóket tata|nasem szabad elhanyagolni, a szellőzésI.rcz
zi tan(]siVáÍ\t, külön aház egyes zőnátra szükséges gépészet beépítésévelszámos
nem írja e]ő a rendelet. Ez akkor jelenthet
kérdésmegelőzhető. Az energiahatékony
szellőzéssel nemcsak meg;akaútások
érhetők el, de a komfortérx CHANGES IN SÍANDARDS AND APPRoACH
jawl.
zet
is
Viszont az el|enőruöÚ
A conference entitted Buitding,
szert ís megenged, viszont mostanáig sincs

bishment and Use

of

Refur-

tnergy-ffficient

Homes was organised on 26th M-ay by the
Non-Profit Company for Quatity Control and
Innovation in Building fuI;. Ét'll speciatists
gave an overview of EU standards and their
experiences in this fietd; moreover, they gave
details of Hungarian regulations related to
buitding energy-efficient homes. During the
conference they also tatked about the use
and economica[ nature of renewable energy.

sze]]őzőrendszerek beépítésecsak

akkor éri e|ahatását, ha az épü1et
légtömör. Matolcsi e\őadása végén

több energiahatékony épületet
hasonlított össze. A példakból kidenilt, hogy a megúju1ó energia
használaÍa egyelőre még erősen
u megténilésétbefolyasoló

fugg

tényezől<ő|, 1qjLlönös tekintettel az
állami támogatási rendszerekre.
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