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Az energiahatékonyság javítása kifizetődő 
 
 
A gazdasági fejlődés egyre több energiát igényel világszerte, ami az éghajlatváltozást 
mind inkább felgyorsító széndioxid-kibocsátás fokozódása miatt fenntarthatatlanná 
vált. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a jövőben az energiaigények kör-
nyezettisztább és hatékonyabb kielégítésére, mekkora ráfordításra és milyen szabá-
lyozási politikák érvényesítésére lenne szükség e célkitűzés megvalósítására – e kér-
désekre keresi a választ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
keretében 1974-ben önálló testületként életre hívott Nemzetközi Energia Ügynökség 
(IEA) nemrég elkészült tanulmánya1. A 27 ország – köztük hazánk – részvételével 
működő, sok ezer szakértő munkájára támaszkodó nemzetközi szervezet a tanulmány 
második kiadását (az első 2006-ban jelent meg) a G8 országok2 felhívására, cselekvé-
si programjaik jobb megalapozása érdekében készítette el. Az IEA legújabb elemzése 
egyértelműen azt mutatja, hogy a fenti célkitűzések megvalósíthatóak – feltéve, hogy 
kezdetben energiamegtakarítást célzó beruházásokat valósítunk meg, mivel ez a 
széndioxid-kibocsátás leggyorsabb és leginkább gazdaságos módja, az új energiater-
melési technológiák meghonosításánál is hatékonyabb megoldás. Mielőbb hozzá kelle-
ne ezért látnunk az erre alkalmas, részben már ma is működőképes technológiák és 
gyakorlati megoldások széles körű elterjesztéséhez, valamint további új energiahaté-
konysági eljárások kifejlesztéséhez. A tanulmány a legfontosabbnak ítélt 17 kibocsá-
tás-csökkentési technológiát illetően konkrét cselekvési programokat is tartalmaz, 
többek között az energiatermelés mellett az építőiparban és a közlekedésben is, de 
valamennyi szakágazatot felölelő fontos cselekvési irányként kezeli az energiahaté-
konyság javítását is – az alábbiakban ez utóbbi kiemelésével adunk a sokrétű tanul-
mányról rövid ismertetést. Bár a tanulmány csak a szorosan az energiához kapcsolódó 
szén-dioxid (CO2) kibocsátásával foglalkozik, a szerzők tisztában vannak az emberi 
tevékenységek kapcsán a levegőbe jutó többi üvegházhatású gáz (ühg) szerepével, 
ezért egy külön fejezetben elemzik a metán-kibocsátást is. A szerzők fontosnak tartot-
ták hangsúlyozni, hogy a tanulmányban javasolt megoldások mindegyike számottevő 
energiamennyiség megtakarítását teszi lehetővé alacsony költségszinten. Ez egyben a 
meglévő piaci torzulások vagy akadályok kezelését és jelentős szabályozási lemaradá-
sok pótlását is igényli. 
 
 
A forgatókönyvek 
 
A tanulmányban figyelembe vett két forgatókönyv mindegyike számos alváltozatot 
tartalmaz.  
 
Az „ACT forgatókönyvek” arra építenek, hogy 2050-re a már létező vagy kidolgo-
zásuk előrehaladott szakaszában lévő technológiákkal vissza lehetne hozni a CO2-
kibocsátást a 2005. évi szintre. A kibocsátás 2020 és 2030 között érné el maximális 
                                                 
1 Energy Technology Perspectives 2008 – In support of the G8 Plan of Action, Scenarios & Strategies to 
2050. Második kiadás: http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/index.asp  
A témát részletesebben bemutató tanulmány: Energy Efficiency Policy Recommendations –  In support of 
the G8 Plan of Action: http://www.iea.org/G8/2008/G8_EE_recommendations.pdf 
2 Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, 
Oroszország 
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értékét. Az itt figyelembe vett technológiákkal széles körű elterjedésük esetén egy 
tonna szén-dioxid kiiktatásának határköltsége nem haladná meg az 50 USD-t. A java-
solt intézkedések jelentős hatással lennének egyes energetikai tevékenységek költ-
ségviszonyaira – azon erőműveknél például, ahol nem megoldott a keletkező CO2 le-
kötése és tárolása, a termelési költségszint közel megduplázódna a 2006-ban figye-
lembe vett értékhez képest, ami főként a kibocsátás túl gyors növekedésével, illetve 
egyes műszaki megoldásoknak a gyengébb dollárban kifejezett megdrágulásával függ 
össze.  Az adott célkitűzés eléréséhez e változatok mostantól 2050-ig az energiaszek-
torban összesen közel 17 billió dollár értékű beruházást tennének szükségessé, ami 
éves átlagban 400 milliárd dollár. Ez durván megegyezik Hollandia mai GDP-jével, il-
letve a globális GDP 0, 4 százalékával.  
 
A „BLUE forgatókönyvek” arra számítanak, hogy a jelenlegi kibocsátási szint maj-
dani visszaállítása nem lesz elegendő ahhoz, hogy megakadályozza az ENSZ 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC által 2050-re még elfogadhatónak 
tartott 2,0–2,4oC-os átlagos hőmérséklet-emelkedésnél nagyobb felmelegedést, mert 
ehhez prognózisa szerint 2050-re 50-85 százalékos kibocsátás-csökkentésre lenne 
szükség. Egyébként a G8 2007-ben Heilingendammben megtartott csúcstalálkozóján 
50 százalékot rögzítettek csökkentési célként. Miután ez a forgatókönyv az energia-
szektorban ma még nem is létező vagy még fejlesztés alatt álló technológiák alkalma-
zásával is számol, az itt alapul vett technológiák széles körű elterjedésük esetén egy 
tonna szén-dioxid kiiktatásának határköltsége elérheti a 200 USD-t. Ha viszont e 
részben új technológiák nem tudnak megfelelni az előzetes elvárásoknak, e fajlagos 
költségszint elérheti az 500 USD-t is.  
 
Mindazonáltal a két forgatókönyv alapján számított átlagköltségek messze alacso-
nyabbak a még elfogadható határköltség-szintnél, ami az ACT-nél tonnánként 38, a 
BLUE-nál pedig 117 USD (ld. 1. ábra).  
 
1. ábra: A globális energiarendszer CO2-kibocsátása csökkentésének határköltségei 2050-ig 

 

 
 
 
A BLUE forgatókönyv 2050-ig további 45 billió dollár befektetését igényelné kutatásra 
és fejlesztésre, valamint a jelenlegi feltételek mellett nem piacképes technológiák és 
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megoldások bevezetésére. Így a teljes éves beruházási összeg elérné az 1,1 billió dol-
lárt, ami durván megfelel Olaszország jelenlegi GDP-jének és 1,1 százaléka a világ 
GDP-jének. Ezek a kiadások a gazdasági tevékenységek és a foglalkoztatás átorientá-
lását jelentik, és nem járnak szükségszerűen a GDP csökkenésével. Természetesen 
ezek az intézkedések befolyásolni fogják a világ GDP-jét, de e nehezen prognosztizál-
ható hatás felmérése meghaladja jelen tanulmány kereteit.  
 
Az ACT és a BLUE forgatókönyvek alapján szükséges beruházások mellett azonban 
számításba szükséges venni, hogy az energiahatékonyság javításába, a megújuló 
energiaforrások hasznosításába és az atomenergetikába eszközölt befektetetések 
eredményeként elérhető értékű csökkenés a fűtőanyagok és üzemanyagok felhaszná-
lásában 2050-ig még a bázisidőszak árain is meghaladja a befektetésekét. Ha pedig a 
megtakarított energiahordozók értékét évi 3%-kal diszkontáljuk, a megtakarítások ér-
téke felül is múlja az ACT forgatókönyv szerinti beruházásokét – a BLUE forgató-
könyvnél ez csak 10%-os diszkontráta mellett adódik (ha a szerzők a csökkentés 
eredményeként javuló levegőminőség stb. kedvező hatásait is számításba vennék, 
társadalmi szinten e program még hatékonyabbnak bizonyulna). Bizonyos beruházá-
sok igen jó költséghatékonysággal jellemezhetők – ide tartoznak az energiahatékony-
ság javítását szolgáló fejlesztések is.  
 
A BLUE változat alapján szükségessé váló beruházások közül számos csak a CO2-
kibocsátás csökkentését ösztönző állami támogatás mellett lenne életképes. Figye-
lembe kell azonban itt venni azt is, hogy nem minden beruházás jár fűtőanyag-
megtakarítással – a CO2 lekötését és tárolását szolgálók pedig – az erőművek ezzel 
összefüggő hatásfok-romlás miatt – még meg is növelik a fűtőanyag felhasználást.  
 
 
A technológiai forradalom 
 
A legnagyobb mértékű és a legkisebb ráfordítással elérhető megtakarítást mindkét 
forgatókönyv szerint az energiahatékonyság javítására az épületekben, a berendezé-
sekben, az iparban, a közlekedésben és a villamosenergia-termelésben végrehajtott 
fejlesztések eredményezik. Ezután következik az áramtermelés szén-mentesítése, ami 
a megújuló energiaforrások, az atomenergia, valamint a fosszilis fűtőanyagot felhasz-
náló erőművek szén-leválasztásának3 megvalósítása megfelelő kombinálásával érhető 
el. A 2. ábra a BLUE forgatókönyv szerint lehetséges CO2-csökkentést szemlélteti.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 angol rövidítéssel: CCS (carbon capture and storage, vagyis a szén lekötése és tárolása) 
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2. ábra: A BLUE forgatókönyv szerinti CO2-kiváltás az alapforgatókönyvhöz viszonyítva 

 
 
A döntéshozóknak számolniuk kell azzal, hogy bizonyos változások előidézéséhez 
hosszabb idő szükséges és a prioritások az egyes országok feltételei szerint változhat-
nak. 
 
Épületek és építmények, berendezések és készülékek 
 
Míg az ATC forgatókönyvek szerinti célkitűzések az épületek és építmények, berende-
zések és készülékek fejlesztése terén a jelenleg elérhető technológiákkal is gazdasá-
gosan megvalósíthatók, a BLUE forgatókönyvek új vagy kidolgozás alatt álló technoló-
giákat és – különösen a felfutás időszakában – jelentős állami támogatást igényelnek. 
E forgatókönyv az épületek energiafelhasználásának széles körű csökkenése mellett 
„zéró” energiaigényűekkel is számol. Ezt a külső burkolat szigetelése mellett hőszi-
vattyúk, a napenergia felhasználása, a megújuló energiaforrásokra történő átállás és 
csökkentett szénkibocsátású energiatermelés segítségével érhetik el. Míg a lakó- és 
kiszolgáló épületek szigetelésére a BLUE forgatókönyv 7,4 billió dolláros beruházást 
irányoz elő, az ACT csak 2,5 billió dollárt.  
 
Erőművek 
 
Az erőművek és a megfelelő ipari létesítmények szén-leválasztó rendszerre állítása a 
legfontosabb új technológia mindkét forgatókönyvnél. E forrásból az ACT az összes 
CO2 megtakarításon belül 14 százalékos, a BLUE pedig 19 százalékos kibocsátás-
csökkenéssel számol. Az utóbbinál az áramtermelésben igen nagymértékben állnának 
át megújuló forrásokra, főként szélenergiára, fényelemes áramgenerálásra, a nap-
energia koncentrálására és a biomassza hasznosításra – 2050-re megújuló forrásokkal 
összesen a teljes áramtermelés 46 százalékát állítanák elő. A BLUE forgatókönyv sze-
rint egyébként a többi ágazatban hasznosított megújulókat is számításba véve a teljes 
CO2-megtakarítás 21 százaléka származna ebből a forrásból. Az atomenergia felhasz-
nálásának bővítésével – évente 32 GW-nyi ilyen kapacitás létesítésével 2050-ig – to-
vábbi 6 százalék nem fosszilis termelés lenne elérhető. A BLUE szerint a villanyáram-
termelésben az atomenergia részaránya csaknem egynegyednyi, ennek felére tehető 
a vízi energia hasznosítása – kiaknázva e két alaptechnológia területén már elért szín-
vonalat.  
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Közlekedés 
 
Az ACT cselekvési programja alapján a közlekedés CO2-kibocsátását főként a meglévő 
járműtípusok hatékonyságának növelésével és a hibrid hajtás nagyobb mértékű elter-
jesztésével érnék el. A bio-üzemanyagokat elsősorban a benzin kiváltására vették fi-
gyelembe. Emellett fontosnak tartják a járművek jelenleg túlzott méreteinek csökken-
tését is.  
 
A BLUE forgatókönyv viszont komoly kihívás elé állítaná a közlekedési szektort, és je-
lentős mértékben csökkentené annak szén-dioxid kibocsátását. A kisebb széntartalmú 
bio-üzemanyagoknak itt is fontos szerepet szánnak – mindenekelőtt a fenntartható 
mezőgazdasági termelésben és betakarításban. Emellett ilyen hajtóanyagokat alkal-
maznának a tehergépkocsik, hajók és repülőgépek esetében is, mivel e közlekedési 
módoknál az ennél radikálisabb üzemanyag-váltás túl sokba kerülne. Noha a személy-
gépkocsik esetében az akkumulátorok és az üzemanyag-cellák fejlesztése lesz a fő al-
ternatíva, a fejlesztések jelenlegi szakaszában még nem lehet megállapítani ezeknek 
milyen kombinációja lesz majd versenyképes. A várható technikai fejlődést illetően 
meglehetősen optimista feltételezés szerint 2050-re az új típusú kocsik ára körülbelül 
6 500 dollárral fogja meghaladni a hagyományos modellekét. A BLUE cselekvési prog-
ram szerint 2050-ben közel egymilliárd elektromos és üzemanyagcellás hajtású sze-
mélykocsi fog futni az utakon. 
 
A fenti célkitűzések teljesítéséhez a közlekedésben a BLUE forgatókönyvek szerint 33 
billió USD, az ACT programjainak megfelelően pedig 17 billió USD beruházásra lenne 
szükség.  
 
Ipar 
 
A feldolgozóipar közvetlenül vagy közvetve mintegy egyharmad részben járul hozzá az 
energiafogyasztáshoz és a CO2-kibocsátáshoz. A kibocsátás durván fele a vaskohászat 
és a cementgyártás tevékenységéhez kapcsolódik, a másik nagy ipari kibocsátó a 
vegy- és petrolkémiai ipar. A növekvő energiaköltségek hatására a nehézipar az utób-
bi időben az energiahatékonyság javításában meglehetősen jól teljesít, nevezetesen 
hatékonyabb hajtórendszerek, valamint kombinált ciklusú elektromos és hőenergia 
alkalmazásával. Ezen kívül vannak az egyes szakágazatok feltételeinek megfelelő tar-
talékok a CCS-rendszerek itteni elterjesztésében is.  
 
Az ipartól egyébként igen nagymértékű CO2 kibocsátás-csökkentésre aligha lehet 
számítani. Azt ATC program szerint az energetikához kötődő kibocsátás 2050-re 63 
százalékkal meg is haladja a 2005-ös szintet, míg a BLUE változat szerint e növekedés 
a jelenlegi szinthez képest csak 22 százalék, ami jószerével az energiaigényes nagy-
üzemekben elterjesztett CCS-rendszereknek köszönhető. Az így elérhető átlagos kibo-
csátás-csökkentés elérheti az évi 10 Gt-t. A BLUE program – főként az acél-, a ce-
ment- és a papíripar rekonstrukciójához – a bázisévet követően 2,5 billió dolláros be-
ruházást igényel. 
 
Trendek az energiahatékonyság területén 
 
Az utóbbi időben az OECD országokban az energiahatékonyság évente átlagosan 
mindössze 1 százalékkal javult, ami jóval elmarad a 70-es évek olajár-sokkját közvet-
lenül követően elért szinttől. Ennél jóval gyorsabb globális hatékonyság-javulásra len-
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ne itt szükség: az ATC forgatókönyvek szerint évente átlagosan 1,4 százalékosra, a 
BLUE változatoknak megfelelően pedig 1,7 százalékosra. A két előirányzat közötti 0,3 
százalékos különbségnek 2050-ben a végső energiafelhasználásban 1 544 millió kő-
olaj-tonnaegyenérték (toe) megtakarítás felel meg, ami 20 százalékkal kevesebb a 
jelenlegi felhasználási szintnél. Az energiahatékonyság a politika oldaláról egyfelől 
azért támogatandó, mert többnyire már be is vált intézkedései a legkisebb költséggel 
hozhatnak azonnali eredményt, miközben a kormány időt is nyer az éghajlatváltozás-
hoz szükséges szélesebb körű alkalmazkodásra. A háztartási készülékek energiahaté-
konyságának költséghatékony javítási lehetőségeit például jelenleg legfeljebb harmad-
részben használjuk ki (Cool Appliances, IEA 2003). 
 
Nem kevésbé fontos körülmény, hogy az intézkedések mielőbbi megvalósítása az elő-
feltétele annak, hogy a kormányok az elkövetkező, kritikusnak tekinthető 5 év folya-
mán jelentős energiamegtakarítást érjenek el. Amennyiben az alább részletezett in-
tézkedéseket késedelem nélkül, globálisan megtennék, az IEA becslése szerint 2030-
ra már évi 8,2 Gt CO2-kibocsátás lenne elkerülhető, ami közel megfelel az alapforga-
tókönyv szerint 2030-ra az energetikához kötődően várható teljes kibocsátással. A 
csökkentési lehetőségek megoszlását a 3. ábra szemlélteti.  
 
3. ábra: Az IEA Energiahatékonyság-politikai ajánlásai 2006-2008-ban,  
és azok globális hatása a végső energiafelhasználásra 

 
 
Forrás: IEA 
 
 
Az IEA által a G8-aknak javasolt  
energiahatékonysági intézkedések összevont listája 
 
Miután e javaslat-csomag előreláthatólag alapját fogja képezni az éghajlatváltozás 
megfékezését szolgáló világméretű összefogásnak, miközben meghatározó szerepe 
lesz a gazdaságok szerkezeti alkalmazkodásának is, az alábbiakban ezeket az ajánlá-
sokat részletesen (helyenként címszavakra szorítkozva) is ismertetjük. Abból kiindul-
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va, hogy a magyar kormány a továbbiakban nem fogj osztani Vaclav Klaus nézetét, 
miszerint éghajlatváltozás nincs…– sajnos, Olajos Péter euroképviselő figyelem-
felhívása4 szerint a jelenleg folyó „válságkezelés” erre utal.  
 
1. Ágazatközi politikák az energiahatékonyság javítására 
 
1.1. Az energiahatékonysági beruházások növelése. 
 
A kormányoknak ösztönözniük kellene a magánszektor bekapcsolódását az energiaha-
tékonysági beruházásokba.  
1) Szükséges egy általános energiamegtakarítási hitelesítési és mérési protokol ki-
dolgozása és közzététele a megtakarításokból származó előnyök mennyiségi meghatá-
rozásában jelenleg mutatkozó bizonytalanságok mérséklése és a magánszektor foko-
zott bevonása érdekében.  
2) Késztetni kell a pénzintézeteket arra, hogy munkatársaikat megfelelően kiképez-
zék az energiahatékonysági projektek pénzügyi értékelési kritériumainak kialakításá-
ra.  
3) Át kell tekinteni a hatályos állami támogatási és ösztönző programokat annak ér-
dekében, hogy azok kedvezőbb alapot képezhessenek a magánszektor energiahaté-
konysági beruházásaihoz.  
4) Együtt kell működni a pénzügyi magánszektorral az energiahatékonyság javításá-
nak finanszírozását elősegítő állami-magánbefektetői eszközök kialakítására.  
5) Szorgalmazni szükséges kockázatcsökkentő eszközök – köztük megfelelő biztosí-
tékok vagy az állami és a magánszféra partneri kapcsolatai (ppp) – létrehozásával.  
6) Intézményi keretek kialakítása szükséges az energiahatékonysággal kapcsolatos 
rendszeres együttműködés és információcsere megvalósítására az állami és a magán-
szektor között. 
 
1. 2. Nemzeti energiahatékonysági stratégiák és célkitűzések. 
A kormányok dolgozzanak ki megfelelő célkitűzéseket és cselekvési terveket az ener-
giahatékonyság javítására a gazdaság valamennyi ágazatára vonatkozóan, hasznosít-
va az IEA által az energiahatékonyság teljesítményértékelésére és a jól bevált megol-
dások elterjesztésére irányuló munkáját. A cselekvési tervekben fel kell mérni mind-
egyik ágazat végső energiafelhasználását; azonosítani szükséges az ott meglévő 
energiatakarékossági potenciált; célkitűzéseket és megfelelő értékelési módszereket 
kell kidolgozni a terv eredményességének értékeléséhez. Megfelelő forrásokat kell biz-
tosítani az energiahatékonysággal foglalkozó ügynökségek számára.  
 
1. 3. A megfelelés nyomon követése, végrehajtás és értékelés. 
A kormányok biztosítsák a kötelező és az önkéntes energiatakarékossági politikáknak 
való megfelelés nyomon követését, végrehajtását és értékelését a programok lehető 
legnagyobb mértékű teljesítése érdekében.  Ennek kapcsán minimális követelmény, 
hogy az új politikák és intézkedések kidolgozásával egyidejűleg optimális megfelelési, 
monitorozási és értékelési eljárásokat is figyelembe, illetve tervbe vegyenek; az ener-
giahatékonysági követelmények kielégítésének biztosítására alkalmas jogi és intézmé-
nyi infrastruktúrát alakítsanak ki; átlátható és méltányos eljárásokat biztosítsanak a 
megfelelés értékeléséhez, ide értve azok specifikálását, a monitorozás gyakoriságát és 
kiterjedését; legyen rendszeres és nyilvános beszámoltatás a monitorozás eredmé-
nyeiről, beleértve a nem-megfelelés eseteit is; vezessenek be a nem-teljesítéssel ará-
                                                 
4 Népszabadság, 2009. február 11. 
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nyos végrehajtatási intézkedéseket, értékelve a nem megvalósult energiamegtakarítás 
mértékét is; és alakítsanak ki egy kellőképpen felkészült rendszert az egyes politikák 
és programok eredményeinek végrehajtásuk közbeni és utólagos értékelésére. 
 
1. 4. Mutatók. 
A kormányok biztosítsák, hogy energiahatékonysági politikáikat a végső energiafel-
használásra vonatkozóan megfelelő adatbázis támogassa, tegyenek jelentős erőfeszí-
téseket az erre vonatkozó adatok minden ágazatban és valamennyi energiafajtára ki-
terjedő összegyűjtésére. Az ezt szolgáló erőforrások növelésére lesz szükség – leg-
alább oly mértékben, hogy el tudják készíteni éves energiahatékonysági jelentéseiket 
az IEA és más szervezetek által kidolgozott adatkörnek megfelelően.  
 
1. 5. Az IEA energiahatékonysági ajánlásai teljesítésének nyomon követése és beszá-
molók készítése. 
 
A kormányok legyenek készek az IEA minden egyes konkrét ajánlása megvalósításá-
nak nyomon követésére és az IEA rendszeresen korszerűsített tájékoztatására. 
 
2. Épületek energiahatékonysága 
 
2. 1. Új épületek létesítésének szabályozása. 
 
Ahol az új épületekre vonatkozóan még nincs hatályban kötelező energiahatékonysági 
szabvány, a kormányok ezt sürgősen pótolják, hajtassák végre és gondoskodjanak 
rendszeres karbantartásukról.  
Ahol vannak ilyen szabványok, azokat szigorítani szükséges, abból kiindulva, hogy az 
épületek építési és üzemeltetési költségei 30 éves élettartammal számolva minimáli-
sak legyenek.  
 
2. 2. Passzív és zéró energiaigényű épületek. 
Oly módon kellene bátorítani passzívházak és a zéró energiájú házak építését, hogy 
azok normális piaci feltételek között elérhetőek legyenek. Ennek érdekében a kormá-
nyok határozzanak meg célkitűzéseket e házak magasabb részarányának 2020-ig tör-
ténő elérésére. A passzív és zéró energiaigényű épületeket az építésügyi rendelkezé-
sek későbbi korszerűsítése során referenciának kell tekinteni.  
 
2. 3. Meglévő épületek 
A kormányok gyűjtsenek rendszeresen információt a meglévő épületek energiahaté-
konyságáról és a javítását gátló tényezőkről. Emellett nemzetközi összehasonlítás, 
monitorozás és a jól bevált gyakorlat kiválasztása céljából standard mutatókat is be 
kell vezetni az épületek energiahatékonyságának értékelésére. Erre támaszkodva a 
kormányok készítsenek cselekvési programokat az ilyen épületek energiahatékonysá-
ga javítását akadályozó legfontosabb tényezők kiküszöbölésére (felújításkor hatályos 
szabványokkal, az energiahatékonyság jelentőségének tudatosításával az építőipar-
ban).  
 
2. 4. Épületek hitelesítése. 
A kormányok hozzanak intézkedéseket az épületek energiahatékonysága és az 
energiamegtakarítási lehetőségek megismertetését szolgáló információ biztosítására: 
ilyen tartalmú energiatanúsítványok kötelező elkészítésével és mindenkor elérhetővé 
tételével a bérlők és a vevők számára.  
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2. 5. Ablakok és más üvegezett felületek. 
A kormányok dolgozzanak ki megfelelő politikákat az ablakok és más üvegezett felüle-
tek energiahatékonysága javítására: az adott élettartamra eső minimális költségekkel 
összhangban álló alsó határértékek előírásával; az ilyen termékek kötelező energetikai 
címkézésével, termékbemutatókkal és közbeszerzési segédletekkel.  
 
3. Készülékek energiahatékonysága 
 
3.1. Kötelező energetikai üzemeltetési követelmények vagy árucímkék. 
A kormányok vezessenek be az összes készülékre és berendezésre kötelező energeti-
kai működési paramétereket, és ahol lehetséges, a nemzetközileg legjobbnak bizo-
nyult megoldásokkal történő összehasonlítást szolgáló árucímkéket.  Megfelelő erőfor-
rásokat kell biztosítani e követelmények következetes érvényesítésére és hatékony 
végrehajtatására.  
 
3.2. Villamos készülékek kis teljesítményfogyasztása (1 W-os maximális fogyasztás 
állásidőben; huzamosabb használaton kívüliség esetén automatikus átkapcsolás ké-
szenléti üzemmódra, energiagazdálkodási protokolok bevezetése az iparban).  
 
3.3.  Televíziós készülékek, set-top és digitális adapterek. 
E készülékekre minimális hatékonysági szabványokat kell bevezetni, támogatást 
nyújtva a magasabb hatékonysági követelményeket kielégító készükek forgalmazásá-
hoz.   
 
3.4. Tesztelési szabványok és mérési jegyzőkönyvek. 
A hatályos mérési szabványok felülvizsgálata a nemzetközi követelmények alapján; 
nemzetközi szabványok érvényesítése az értékelésnél stb.  
 
3. Jól bevált gyakorlat a világításban. 
 
4.1. A legjobb gyakorlat bevezetése és az izzólámpák kiiktatása 
 
4.2. Ugyanez nem lakóépületeknél, a nem elég hatékony fűtőanyag-alapú világítás 
megszüntetése.  
 
5. Energiahatékony közlekedés 
 
4. 1. . Energiahatékony gumiabroncsok 
 
5. 2. Kötelező üzemanyag hatékonysági szabványok könnyű gépkocsik számára 
 
5. 3. Kötelező üzemanyag hatékonysági szabványok könnyű gépkocsik számára 
 
5. 4. Környezetkímélő vezetés. 
 
6. Energiahatékony ipar 
 
6. 1. Minőségi energiahatékonysági adatbázis az iparban 
 
6.2. Minimális energetikai működési szabványok motorok számára. 
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6. 3. Energiagazdálkodás 
 
6. 4. Kis- és közepes méretű vállalkozások 
 
7. Energetikai szolgáltatók és energiahatékonyság. 
 
 
 
Budapest, 2009. február 25. 
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