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Magyarországi energiaadatok

• Primerenergia-fogyasztás: 1115 PJ (2017)

• Az épületek fogyasztják a teljes energia-felhasználás 40%-át

• Legnagyobb fogyasztók: lakosság
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Energiahatékonysági célok – 2020

• 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról:

• A Kormány felel a 1,5% eléréséért (7. cikk): alternatív szakpolitikai intézkedések 
bevezetésével

• Évi 3% felújítási kötelezettség: központi kormányzati épületek

Energiahatékonysági Irányelv :
2020 végére 167,5 PJ halmozott végsőenergia-

megtakarítás



Energiahatékonysági célok - 2030

Európai Unió:

• 32,5% megtakarítás (a 2007-es 
előrejelzésekhez képest)

• Primerenergia-fogyasztás: 1273 Mtoe
• Végsőenergia-fogyasztás: 956 Mtoe
• 2005-ös végsőenergia-fogyasztáshoz 

képest 20%-kal kevesebb

Magyarország (NEKT):

• 8-10% megtakarítás (az 
előrejelzésekhez képest)

• Primerenergia-fogyasztás: 27 Mtoe
• Végsőenergia-fogyasztás: 18,2 Mtoe
• 2005-ös végsőenergia-fogyasztást 

(18,132 Mtoe) nem haladhatja meg
• NEKT: WAM forgatókönyv szerint 2015 

és 2030 között a lakossági 
energiafelhasználás 20%-kal csökken



Gondolatok a NEKT-hez

• Szakpolitikai intézkedések: Mik lesznek?

• 7. cikk alapján: 2021-2030 időszakban a végfelhasználási energia-megtakarítás 
halmozott mennyisége (0,8% valós megtakarítás)

• Új EPBD (2018/844 EU irányelv): 

• Hosszú távú felújítási stratégia: 2050-re nagy energiahatékonyságú és 
dekarbonizált épületállomány – mérföldkövek és ütemterv már a NEKT-ben is

• Mélyfelújítások ösztönzése (szakaszos is)

• Intelligens technológiák  (okosépület-mutató; smartness indicator)

• A várható energiamegtakarítás és a szélesebb körű – pl. az egészséggel, 
biztonsággal, levegőminőséggel kapcsolatos – tényeken alapuló becslése.



Az energiahatékonysági fejlesztések POZITÍV járulékos hatásai

• EU: az épületekben felhasznált energia okozza
• CO2 kibocsátás 36%-t

• a szállópor kibocsátás felét

• CO kibocsátás felét

• 436 ezer ember halt meg idő előtt emiatt

• 23 mrd Euro becsült költség

• Országjelentés, 2019.
• a levegőminőség aggodalmat okoz Magyarországon

• közel 15 ezer korai haláleset a légszennyezés miatt

• évente 3 millió elvesztegetett munkanap  

• a lakossági fűtés a legnagyobb szennyező: a kisméretű szállópor kibocsátás 70%-
ért felelős

 



Köszönöm a figyelmet!

mehi@mehi.hu
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