




                                              Energiahatékonysági szemléle�ormálás

Magyarország  csatlakozo� az EU Energiahatékonysági Irányelvéhez  EED
(Energy E�ciency Direc�ve) 2012/27 EC

Lényeges elemei:

Az energiaszolgáltatók éves értékesítésük 1,5 % csökken�k energia megtakarí-
tást eredményez� intézkedésükkel.
Közpon� állami tulajdonú épületek f�tö� alapterületének évi 3% energe�kai felújítása.
Közszféra energia-hatékony épületeket , szolgáltatásokat és termékeket vásárol.
Nagyvállalatok elvégezte�k a  kötelez� energe�kai auditot.
KKV szektor számára el�írt szakreferens alkalmazását
A korábbi  felhasználási  és valós idej� fogyasztási  adatokhoz történ� hozzáférés.

Az  épületenerge�kai Irányelv hazai  szabályozási környezete.  

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épület energe�kai jellemz�inek meghatározásról

Primer energia fogalma. Követelményértékek szintjei, fajlagos h�veszteség-tényez�,
összesíte	 energe
kai jellemz�k értelmezése. Az épületenerge
kai számítások  módszere.
A légállapotra vonatkozó követelmények , f�tési és a HMV rendszerre vonatkozó követelmények.

176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet az épületek energe�kai jellemz�inek tanúsításáról

A  rendelet alkalmazási köre . Tanúsítás  szabályai 

264/2008. (XII.6)  Kormányrendelet a h� termel� berendezések és légkondicionáló rend-
                                szerek  energe�kai felülvizsgálata.

AZ ENERGIA HATÉKONYSÁGI CÉLKIT�ZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK   KÖZPONTI FELADATAI 
                                                          ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMAI

                                     Nemze Energiahatékonysági  Cselekvési terv

 

 3§(1)    Az e törvény hatálya alá tartozó energia hatékonyság –javító intézkedések, továbbá a 
várható és az elért energiamegtakarítást   három évente-az e törvény végrehajtására kiado	
korményrendeletben  meghatározo	 kötelez� tartalmi elemekkel és a 2012/27/EU európa
parlamen
 irányelv értelmében  a nemze
  energiahatékonysági cselekvési tervben kell bemutatni.

Ezen cselekvési tervhez csatlakozva javasoljuk a következ� javaslatok megfontolását, elfogadását.  
Az alábbiakban  közölt  oldalakon csatlakozunk az országos  energia hatékonysági program
megismertetéséhez népszer�sítéshez. /közölt anyagok a jogtulajdonos hozzá járulásával/                     



Aktuális tudni valók

Energia tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány alapvető célja, hogy az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 TNM rendeletben előírt részletes 
számítási módszertan alapján értékelje az épület fajlagos összesített energetikai 
követelményértékét. Az értékelés eredményéről a tanúsító az épület energetikai 
szempontú minősítésére hiteles tanúsítványt állít ki. A tanúsítás teljes körűen 
dokumentált és az Országos Építésügyi Nyilvántartás számára részletesen 
Bővebben itt

Hasznos tippek az energia hatékony felhasználásáról

Sok kicsi sokra megy

Hasznára válhat, ha ismeri az itt felsorolt trükköket, legyen szó izzócseréről, 
mosogatásról, vasalásról, szellőztetésről, a lakás optimális hőmérsékletéről, a 
tévé, a főzőedények, az olajsütő vagy a vízforraló használatáról, esetleg 
házfelújításról: szigetelésről, radiátorokról vagy új ablakok-ajtók vásárlásáról.
További részletek…

http://www.eon.hu/Sok_kicsi_sokra_megy
http://enhat.mekh.hu/index.php/category/tovabbi_tippek/feed/
http://enhat.mekh.hu/index.php/category/energetikai-tanusitvany/feed/










Mindenről  vegyesen

Egy friss felmérés szerint a fiatalok szeretnének ugyan hozzájárulni a 
környezetvédelemhez és a fenntarthatósághoz, a többség azonban nem mondana le a 
kényelméről, például az autóhasználatról  Bővebben itt,

http://enhat.mekh.hu/index.php/feed/










Elektromos  autózás

Az elektromos autózás a korábbi, kőolajra alapozott közlekedés alternatíváját 
jelentheti. Az elektromos járművek közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül, 
valamint alacsony zajterheléssel működnek, így hozzájárulnak az élhető városok 
kialakulásához. Ehhez azonban szükséges az infrastrukturális háttér mielőbbi 
kiépülése. Bővebben itt

http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/elektromos-autozas/


Hansa Kontakt kft
Székhely: 6728 Szeged Back Bernát út 6

Adószám: 11099286-2-06

FELHASZNÁLT ENERGIA CO2 KIBOCSÁJTÁSA

1068 tonna

MUNKAVÁLLALÓK SZEMLÉLETFORMÁLÁSA

Aktív elérés 35 fő

 Szemléletformálás kapcsán munkatársaink az alábbi témákban kaptak tájékoztatást:

Vállalati energiahatékonysági tanácsok Lakossági energiahatékonysági tanácsok

Passzív elérés: 100 %

Megújuló energia lehetőségek, hűtő, fűtő klíma 
berendezések, inverteres berendezések alkalmazásának 
lehetősége. Hőszivattyúk gépkocsi ipar változásai 
(elektromos autózás) kondenzációs kazánok, 
hőcserélők, teljesítmény tényező vizsgálata, kiaknázása.

Szelektív hulladék gyűjtés, fűtés vezérlés, kondenzációs 
kazán, távfűtés, a geotermikus fűtés elterjedése, 
lehetőségei, inverteres klíma berendezések , elektromos 
autózás, víztakarékosság.
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ENERGIA MEGOSZLÁSA

Villamos energia

1 – 4 Gwh között
Szállítás

0 – 3 Gwh között

Földgáz

100 – 500000 m³ között
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