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Fogalmi pontosítások

• Célok definiálása, fogalmak rendbetétele

• Tervezés, tanúsítás, auditálás

• „Méretezett” fogalma

• Képletekben használt betűk, indexek 
egységesítése, részleges újragondolása

• Elemen belüli és csatlakozási hőhidak
egyértelműbb definiálása

• Részletes számítás pontosítása („AA” vagy jobb)

• Szimuláció megfelelő kezelése



Egyszerűsítések, ellentmondások 
tisztázása

• Tervezési komfort táblázatok ellentmondása a 
számítási képletekkel

• Belső légállapot értékek

• Ha tanúsításnál nem kell A/V, akkor miért kell 
kiszámolni (qmax)?

• Hasznosítási tényező belső hőnyereségnél

• Villamos energia megújuló tartalma



Eddig nem kezelt kérdésekre 
módszertan 

• Segédletek egyes részeinek beemelése a 
rendeletbe:

– Panel szerkezetek rétegtervi hőhidak

• Beépített világítás számítása

• Napelemek, napkollektorok hozam számítása



Speciális esetekre útmutató

• Mi legyen az ablaktalan, fűtés, HMV nélküli 
épületekkel?

• Mikor van a padló a talajon és a fűtött pincében? (a 
Liget projektben egy mínusz 12 m-en fekvő padló 
hőszigetelésének enyhítési kérelmét tagadták meg!)

• Lépcsőházi falak kezelése

• Fűtetlen terek kérdése

• Részlegesen cserélt ablakok esete

• Zónázás - belső hőmérsékletek

• Több hőtermelő esetén mi legyen a részarány?



Hibák, elavult értékek, módszerek 
frissítése

• Talajjal érintkező szerkezetek
• Ablakok többlet filtrációja gépi szellőzés esetén
• Hasznosítási tényező felülvizsgálata sugárzási nyereség – belső 

nyereség esetén
• Fűtés szabályozási veszteségek
• Primer energia átalakítási tényezők
• Szivattyúk, ventilátorok hatásfoka, energia felhasználása
• Légtechnikai rendszerek nettó energiaigény számításai
• Légtechnikai rendszerek villamosenergia fogyasztása
• Hűtési energiaigény számítása
• A 6. melléklet szerinti referenciaépület számítás utolsó pontja: 2.4 

Az így meghatározott fajlagos éves bruttó energiaigény mínusz 10 
kWh/m2a tekintendő követelménynek



Hibák: megújuló részarány

• A megújuló részarány vonatkoztatási alapja és a helyes 
vonatkoztatási alap miatt a százalékos határérték 
módosítása

• Passzív szolár kétszeres beszámításának kiküszöbölése
• Hővisszanyerős szellőzés /hulladékhő figyelembe vétele
• Hőszivattyú helyes számítása: 

– SCOP figyelembe vétele a megújulós részaránynál
– Távozó levegőt hasznosító hőszivattyúk kizárásának 

megszüntetése

• Távhő megújuló és primer energiatartalmának 
megfelelő beszámítása

• Villamos energia megújuló tartalmának kivétele



Követelmények egyszerűsítése

• Közel nulla könnyűszerkezetes épület qmax miért 
szigorúbb, Umax és EPmax miért nem?

• Miért kell a tanúsítványon a qmax-ot feltüntetni 
meglévő lakások esetén? (egész épület A/V-jét ki kell 
számolni)

• Szükséges-e a minimális megújuló részarány? Nem 
váltható-e ki valahogy?



176/2008

• „BB” kategória

• „AA” vagy jobb kategória: részletes számítás, 
szimuláció, stb. – összefüggés a díjazással

• Méréssel való tanúsítás

• Műemlék épületek esetén most értékleltár 

• Díjazás vagy a szövegezés pontosítása (mire 
vonatkozik és mire nem)



Összegzés

• Terv: szeptember végére szövegtervezet

• El kell fogadtatni

• Változtatások átvitelének várható nehézségei:

– Változtatás nehézkessége 

– Nemzetközi szabványok

– Uniós kötöttségek

– A javaslat szétszabdalásának kockázata

• Szakmai egység: elvárt minimum



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Javaslatok, észrevételek:
7.2006tnm@gmail.com


