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Az energiatanúsítványról
Korunk egyre gyorsuló gazdasági fejlõdése az emberiség minden társadalmi formájára és közösségére kikerülhetetlen következményekkel jár,
amelyek többsége ma már magát az
emberi létezés biológiai feltételeit veszélyezteti. Rájöttünk – talán még nem
túl késõn –, hogy a civilizáció rohamtempója felzabálja a bolygónk kincseit,
ha nem változtatunk az életünkön.

együttmûködés szintjén érhetõ el, de a jövõre tekintve már
az is bíztató, hogy sok ország és régió komoly korlátozást
vezetett be. Az Európai Unióban, és így hazánkban is szélesedik az energiatudatos alapon meghozott szabályzások
köre, amelyek sorában a legtöbb közvetlen eredményt az
épületek mûködtetési költségeinek csökkentésére irányulók
jelenthetik. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy az Európában felhasznált energia 40%- át a lakások emésztik fel.
A hetvenes évekig tartó energiabõség miatt az építészet
kevés figyelmet szentelt az üzemeltetés optimalizálására,
ezért vált a legnagyobb feladattá a meglevõ épületállomány
felújítása és az új építések követelményeinek a szigorítása.
Az energiatanúsítvány ma már ismert fogalom, ami érthetõ is, hiszen mindenkit érint. A közbeszédben találóan
lakcímkének is nevezett dokumentum tartalma, részletei,
és az abban foglaltakból következõ teendõk azonban már a
szakemberek körében is számtalan félreértéssel terjednek.

MIRE JÓ AZ ENERGIATANÚSÍTVÁNY?
Magyarországon 2009. január elsejétõl kötelezõ az energiatanúsítvány készíttetése az új épületek használatba vétele,
illetve a régibbiek tulajdonos változása vagy az egy évnél
hosszabb bérbeadás esetén.
Az építési tervek adatai, a helyszíni felmérés, illetve
mérések alapján a szakemberek kiállítják a tanúsítványt,
amelyben a fajlagos primer energiafogyasztás értékének
megfelelõen az épületet besorolják a tíz osztály egyikébe.
Ha az eredmény nem éri el a C-szintet, akkor javaslatot is
tesznek a javítás konkrét formáira, és annak várható eredményeire.

A hagyományos energiaforrások közelgõ kimerülése volt
a legjelentõsebb felismerésünk, ezért nem véletlen, hogy a
jelentõs megtakarítással történõ további használatuk, valamint az új, és kimeríthetetlennek tûnõ energiaforrások
keresése és alkalmazása felé fordultunk.

KIMERÜLÕ ENERGIAHORDOZÓK,
SZIGORODÓ SZABÁLYOK
A világ fejlettebb részein hamarabb és nagyobb hátrányokat
elõrevetítõ módon tudatosult az energiahordozók kimerülése, ennek ellenére a legerõsebb gazdasági érdekcsoportok
a mai napig is képesek az átfogó jellegû megoldások megakadályozására. Pedig jelentõs elõrelépés csak a globális
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Mi történik ezután?
Vizsgáljuk meg a lehetséges folytatást egy valóságos, ám itt
mégis fikcióként levezetett példán.
A nyolcvanas évek végén épült lakóingatlan tulajdonosa
elvégeztette a vizsgálatokat, amely szerint az épületét az
F – átlagos – kategóriába sorolták. A dokumentum készítõje a körülmények figyelembevételével javasolta a nyílászárók cseréjét is, ami kb. 6%-os javulást eredményezne, ami
azonban az osztályba sorolást így még nem javítaná.
Ez az eset azért is figyelemre méltó, mert általánossá vált
az a gyakorlat, hogy az épületek energiamegtartó képességének javítását – elsõsorban anyagi okból – kizárólag egy
szerkezeti rész, ebben az esetben a nyílászárók cseréjével
kívánják megoldani.
A várható javulás mértéke természetesen a szakszerû
kivitelezést feltételezi, ezért fokozódhat a csalódás, ha a
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beépítés hibás, mert hiányosságok csökkentõ tényezõi csak
késõbb derülnek ki.
Az ablakok cseréjére sor került, mert a régi málladozó
és rosszul záródó ablakok melletti komfortérzet javulása,
valamint a gyakori és reménytelen felújítások elmaradása
döntõ szempont volt.

ségek csökkentésére irányuló fejlesztések kerülnek szóba.
Ez világosan jelzi, hogy tisztában vannak a mindenkit
érintõ lépéskényszerrel, de kalkulálnak! Ezért is fontos a
komplex számításokon alapuló, érzékelhetõ eredményeket biztosító és esetleg ütemezhetõ kivitelezéssel megoldható tervezés. Az egyes épületszerkezeti termékgyártók,
vagy kivitelezõk erõs marketing és/vagy érdekérvényesítõ
képessége sokszor torzítja az optimális megoldások létrejöttét, akár olyan mértékben is, hogy a jelentõs költségekkel járó felújítás ellenére nem javul számottevõen a fajlagos
primer energiafogyasztás.

ENERGIAHATÉKONY FELÚJÍTÁS = KÖLTSÉGCSÖKKENÉS?
A thermovízios és BlowerDoor vizsgálatot is tartalmazó
energiatanúsítvány pontos képet ad az épület energetikai
állapotáról, a valós értékeken alapuló besorolás az ingatlan
piaci értékét is reálisabb sávba helyezi.

Az igazi tanulságok ezután következtek. Az új ablak tökéletesen zárt, megszûnt az elhasználódott levegõ folyamatos cseréje, és a fûtött levegõ párája is kereshetett magának más utat, amit meg
is talált: a csomópontoknál és falak alsó
részén. A penészesedésrõl, mint következményekrõl már mindenkinek van egy
története! Nincs más megoldás: szigetelni kell a falakat – állapította meg a
tulajdonos.

A MEGVALÓSÍTÁS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI
Az energiatanúsítvány bevezetése megerõsítõ jelzés az
emelkedõ gáz, villany, benzin árait fizetõ lakosság részére,
de a félelmekbõl eredõ és kiváltképp az átgondolatlan cselekvések kizárása miatt elengedhetetlen a kiszámítható, de
a rejtett következmények feltárása is.
Az egzakt adatokon és méréseken alapuló tanúsítvány
megfelelõ kiinduló pontot jelent. A szakértõi ajánlások
megvalósítása ellenben valószínûleg a pénz hiánya miatt
fog akadozni, amiben némi elõrelépést jelentenek az állam
által támogatott pályázatok. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban a központi teherviselés aránya várhatóan
nem növelhetõ, valamint a hitelhez jutás és általában a
hitelbõl történõ fejlesztések is nehézségbe ütköznek.
Mégis mit lehet tenni az épületek
energiatakarékosabbá tétele érdekében?
A lakossági fórumok tapasztalata, hogy még a csekély mûszaki és közgazdasági ismeretekkel rendelkezõ résztvevõk
is azonnal a megtérülési idõrõl kérdeznek, amikor a költ-

Ha ez kedvezõ irányú, akkor az értéknövelõ hatást jelent,
ami elsõ megközelítésben a tulajdonos számára elõnyösnek tûnik, így az energiafelhasználást csökkentõ épület
felújítások tehát ösztönzõ hatásúak.
A módszer terjedése, általánossá válása valószínûleg
kedvezõ irányba alakítja, a ma még többnyire szubjektív
alapon és egészen más prioritásokra épülõ ingatlanpiaci
értékrendet.
Ha tényleg el kívánjuk érni a kitûzött célokat, akkor
nemcsak az épületfizikai jellemzõk komplexitására, hanem a megvalósítást érintõ minden jogszabály harmóniájára is figyelemmel kell lenni, ellenkezõ esetben elõre
nem látható csapdák hiúsítják meg legnemesebb törekvéseket is.
Megfontolandó ugyanis, hogy az energiamegtakarító
felújítás után megnyert mûködési költségcsökkentés és a
beruházás megtérülési ideje milyen arányban áll a keletkezett értéknövekedéssel, illetve az abból eredõ emelkedõ,
vagy éppen emiatt keletkezõ ingatlanadóval, ami az egész
pénzügyi szaldót akár veszteségessé is teheti.
www.ajto-ablakspektrum.hu
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