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Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU
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a) az energiamegtakarítási kötelezettség az irányelvben lefektetett szabályok keretei között a 
legalacsonyabb és a legkönnyebben teljesíthető legyen;

b) a végrehajtás érdekében minél nagyobb arányú külső forrásintegrálás valósuljon meg (EU-s 
források, kvótabevételek, stb.);

c) a prioritást élvező össztársadalmi célok teljesülése mellett a legjobb költség-haszon mutatókkal 
rendelkező programok és intézkedések megvalósítását kell ösztönözni;

d) a végrehajtás az esetlegesen kötelezettként kijelölt szereplők - így különösen a hatósági 
árszabályozás alá eső energetikai cégek - fenntartható működését, vagy az ellátásbiztonságot ne 
veszélyeztesse;

e) az energiahatékonysági intézkedések megvalósításának költsége ne a lakossági energiadíjakban 
jelentkezzen;

f) az energetikai szektor, valamint a fogyasztók esetleges e célból történő hozzájárulása a szektorban 
maradjon és ténylegesen az energiahatékonysági intézkedések végrehajtását szolgálja;

g) a bevezetett új szabályozás a legkisebb terhet jelentse a kijelölt kötelezetti körre és az 
adminisztratív feladatokat ellátó apparátusra.

Az irányelv átültetésének szempontjai
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Energiahatékonysági célkitűzések – 3. cikk

Minden tagállam megállapít egy indikatív nemzeti
energiahatékonysági célkitűzést, amely alapulhat:

•Primerenergia-felhasználáson vagy a 
végsőenergia-felhasználáson;

•Primerenergia-megtakarításon vagy a 
végsőenergia-megtakarításon;

•Energiaintenzitáson.

Bejelentés az Európai Bizottság felé megtörtént.

%
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Épületenergetikai stratégia és 3%-os éves felújítási 
kötelezettség - 4-5. cikk

• Az energiahatékonyság és az épületenergetikai 

fejlesztések szoros összefüggése;

• Kötelezettség:

- hosszú távú stratégia az épületek felújítására;

-2014. január 1-jétől a központi kormányzat

tulajdonában és használatában lévő teljes

épületállomány alapterületre vonatkoztatott 3 %-

ának éves felújítása.
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Közintézményi beszerzés – 6. cikk

• A központi kormányzatok csak magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
szerezzenek be.

• Kötelező a központi kormányzat részére, önkéntes a többi 
közintézmény tekintetében.

• Olyan szerződésekre alkalmazandó, amely értéke eléri vagy 
meghaladja a 2004/18/EK irányelv 7. cikkében meghatározott 
közbeszerzési értékhatárokat. 

• A kötelezettségnek több feltételét határozza meg az irányelv.

• 1849/2014. (XII. 30.) Korm. Határozat energiahatékony
beszerzésekről
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A 1,5 %-os, éves energiamegtakarítási kötelezettség –
7.cikk

• Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer létrehozása. 

• Cél: éves szinten 1,5 % energiamegtakarítást kell elérnie.

• Periódus: 2014. január 1 – 2020. december 31.

• Rugalmassági intézkedések: 25 %-os küszöb erejéig

• Lépések:

Az energiamegtakarítás
mennyiségének kalkulációja.

Milyen 
intézkedésekkel kell 

elérni a 
megtakarítási célt?

Az intézkedéseknek 
az előírt 

kritériumoknak való 
megfeleltetése.

Bejelentés a 
Bizottságnak, 
jelentés, az 

eredmények 
közzététele.
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• Az irányelv az alábbi, alkalmazható szakpolitikai intézkedéseket sorolja fel, 
amelyeknek egyike vagy ezek kombinációja is alkalmazható:

– Energiára vagy szén-dioxidra kivetett adók

– Finanszírozási rendszerek és eszközök, pénzügyi ösztönzők, szabályozások vagy önkéntes 
megállapodások

– Szabványok, normák , energiacímkézési rendszerek

– Oktatás/képzés – energia tanácsadási programok

Szakpolitikai intézkedések

www. Oep.hu

http://www.oep.hu/akadalymentes/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/tobbletkapacitas_befogadas/tajekoztato_tbb.html
http://www.oep.hu/akadalymentes/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/tobbletkapacitas_befogadas/tajekoztato_tbb.html
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Energetikai auditok és 
energiagazdálkodási rendszerek 
– 8.cikk

• A költséghatékony, magas színvonalú 
energetikai auditok elérhetőségének 
előmozdítása minden végső felhasználó 
számára.

• Kkv-k ösztönzése energetikai audit elvégzésére.

• 2015. december 5-ig kötelező energetikai audit 
a nagyvállalatoknál; ismétlődés 4 évente
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Hőfogyasztásmérés és informatív számlázás - 9-11.cikk

Cél: jelentős fogyasztói energiamegtakarítás

• Tényleges fogyasztáson alapuló számlázás.

• Minden szektorban!

• Papír alapú vagy elektronikus számla közötti
választási lehetőség.
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Tájékoztatás - 12. cikk, 17. cikk

Célközönség az energiafogyasztók, különösen:

• a lakosság,

• a kis- és középvállalkozások, valamint

• a regionális, illetve helyi szintű közintézmények

Módszer:

• energiahatékonysági tájékoztató honlap

• kiskereskedelmi energia-értékesítő vállalatok tájékoztatási és
tanácsadási kötelezettsége
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Fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása – 14. cikk

• kapcsolt energiatermelés és hatékony távfűtés/távhűtés
megvalósíthatósági potenciál országos felmérése

• intézményi szintű költség-haszon elemzés

Energiaátalakítás, -szállítás és -elosztás – 15. cikk

• értékelés készül a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra
energiahatékonysági potenciáljáról

14 - 15. cikk
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

zoldgazdasag@nfm.gov.hu


