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Mire számít a konferecián? 

(több válasz is lehetséges)
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Szeretném megtudni, hogy mit jelent az
Első az energiahatékonyság elv a

gyakorlatban.

Szeretnék (többet) tudni, hogy milyen
előrelépések történtek Magyarországon az

utóbbi időkben az Első az
energiahatékonyság elv kapcsán.

Szeretném megvitatni az Első az
energiahatékonyság elv magyarországi
megvalósíthatóságának lehetőségeit és

akadályait.

Szeretnék arról beszélgetni, hogy milyen
külföldi példákat lehetne Magyarországon

figyelembe venni az Első az
energiahatékonyság elv megvalósítása

kapcsán.
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Miről lesz szó?

Mi az az Első az Energiahatékonyság elv (EE1st/E1st)?

Miben új, miben régi?

Vannak-e már müködő példák?

Mi a helyzet Magyarországon?

Mi az az Első az Energiahatékonyság elv (EE1st/E1st)?



Ismeri Ön az Első az

energiahatékonyság elvet?
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A munkám során már 
foglalkoztam/foglalkozom 

az EE1st-vel.
11%

Az EE1st 
teljesen új 
számomra

15%

Már hallottam az 
EE1st-ről, de nem 
igazán tudom mit 

takar.
41%

Már 
utánanéztem 

és 
tájékozódtam 
az EE1st-ről.

15%

Meg tudnám 
határozni az 

EE1st-et.
18%



Első az energiahatékonyság elv (E1st) meghatározása

az EU dokumentumokban (2018/1999 Rendelet)
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„Első az energiahatékonyság” (Art.2|12): 

- alternatív

- költséghatékony

- energiahatékonysági intézkedések

energiapolitikai tervezés & szakpolitikai & beruházási döntéshozatal során

-> célja az energiakereslet és az energiakínálat hatékonyabbá tétele, 

mindeközben szem előtt tartva a döntések célkitűzéseit 

különösen költséghatékony végfelhasználási energiamegtakarítások, keresletre reagáló 

válaszintézkedések és hatékonyabbá átalakítás, átvitel és elosztás révén

Bővebben: ENEFIRST 2019 – 2.1. jelentés háttér elemzése, definíció

lehető legnagyobb 

mértékű figyelembevétele

https://enefirst.eu/events/webinar-putting-energy-efficiency-first-learning-from-international-experience-28-may-2020/


Első az energiahatékonyság elv (E1st) meghatározása

az ENEFIRST projekt javaslata
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Az ‘Első az energiahatékonyság elv’ szerint előnyben kell részesíteni a 

keresletoldali forrásokat

amennyiben ezek társadalmi szempontból költséghatékonyabbak

mint az energiainfrastruktúra beruházások lennének

hogy elérjék a tervezési és szakpolitikai célokat. 

Döntéshozatali alapelv, amit szisztematikusan minden energetikai vagy azzal 

kapcsolt beruházás esetén és bármilyen döntési szinten figyelembe kell venni.

Bővebben: ENEFIRST 2019 – 2.1. jelentés háttér elemzése, definíció

https://enefirst.eu/events/webinar-putting-energy-efficiency-first-learning-from-international-experience-28-may-2020/


Első az energiahatékonyság elv (E1st) meghatározása

az ENEFIRST projekt javaslata
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Az ‘Első az energiahatékonyság elv’ szerint előnyben kell részesíteni a 

keresletoldali forrásokat

amennyiben ezek társadalmi szempontból költséghatékonyabbak

mint az energiainfrastruktúra beruházások lennének

hogy elérjék a tervezési és szakpolitikai célokat. 

Döntéshozatali alapelv, amit szisztematikusan minden energetikai vagy azzal 

kapcsolt beruházás esetén és bármilyen döntési szinten figyelembe kell venni.

Bővebben: ENEFIRST 2019 – 2.1. jelentés háttér elemzése, definíció

Azonos/”igazságos

” értékelési alap
Végfelhasználói hatékonyság & 

keresletre reagáló rendszerek

= döntéshozatali módszerek

és kultúra változása

A befektetőn túli világ

Az összehasonlítás alapja = a célok

összessége (ebben időkeret, hatások)EU-s, nemzeti, helyi + …

https://enefirst.eu/events/webinar-putting-energy-efficiency-first-learning-from-international-experience-28-may-2020/
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Mi az az Első az Energiahatékonyság elv (EE1st/E1st)?

Miben új, miben régi?

Vannak-e már müködő példák?

Mi a helyzet Magyarországon?

Miben új, miben régi?



Nincs idő kifogásokra!
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IPCC jelentések üzenete egyértelmű:

- minden eszközünk megvan ahhoz, hogy elkerüljük a 

klímakatasztrófát, csak élnünk kell vele

- A következő öt év kritikus lesz
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A legköltséghatékonyabb összeállítás: tervezésnél, számításnál, 

megvalósításnál

tárolás
Áram-gáz átalakításm 

akkumulátorok, víz-, 

földgáz-, hötározók

hagyományos

áramtermelés

Erömüvel, kazánok, 

kapcsolt energiatermelés

megújulók

Szél, napelem, 

napkollektor, geotermál

hálózatok
Villamosenergia-

hálózatok, gázvezetékek, 

távhörendszerek, 

távhütörendszerek

Reagáló változtatások a 

fogyasztói áramigényben 

az árjelzések alapján

Keresletre reagáló

rendszerek

Épületfelújítás, elektrmos 

eszközök…

energia-hatékonyság

Fogyasztói szokások 

megváltoztatása, 

energiaszolgáltatások
energia-

megtakarítás

Automatikus 

terhelésszabályozás és -

megosztás (pl. HVAC)

Rugalmas

kereslet

Kínálati oldali források Keresleti oldali források

Minimalizálnia teljes
rendszerköltséget

Attól függöen ▪ eléri a célt: x
▪ biztosítja a szolgáltatást y
▪ ...



Társadalmi szempontok figyelembe vétele

=

+
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…

Többszörös hatások Hosszútávú tervezés

2030

2040
2050
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Mi az az Első az Energiahatékonyság elv (EE1st/E1st)?

Miben új, miben régi?

Vannak-e már müködő példák?

Mi a helyzet Magyarországon?

Vannak-e már müködő példák?
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• Első a homlokzat

(Fabric first)

• Megújulók támogatási

rendszerét össz-

energia-

teljesítményhez kötik

• Épületek beruházását

tervező eszközök

• Integrált távhő 

tervezés és

müködtetés

• Hálózati hozzáférés

hulladékhő-szolgáltató

harmadik feleknek

Épületek Villamosenergia Távhő

• Villamosenergia pici

szabályok

• Villamosenergia-

szállítás és -elosztás

pénzügyi támogatása

• Dinamikus árképzés

+ egyéb szakpolitikai megoldások megtalálhatóak: ENEFIRST 2021

Megvalósíthatósági tanulmányok és szakpolitikai javaslatok

https://enefirst.eu/wp-content/uploads/D4.1_Priority-areas-for-implementing-Efficiency-First.pdf


Érdemes megtekinteni: ENEFIRST webinar16

EE1st megengedett:

Társadalmi Megszorítás Kezelési Zonák: 

keresletrugalmasság kihasználása

Lehetőséget ad a DSO-nak, hogy keresleti

oldali forrásokat keressek a helyi

közösségekkel együttmüködve, hogy a 

hálózatfejlesztést minimalizálhassa a már

túltelített területeken

EE1st követelmény:

Fabric First approach a Better Energy 

Communities (BEC) támogatási

rendszerben

Lásd következő diákon

EE1st jelentősége a megvalósításkor

https://enefirst.eu/events/webinar-putting-energy-efficiency-first-learning-from-international-experience-28-may-2020/
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/ID52_SSEN_Social_Constraint_Management_Zones_RAP.pdf
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/ID71_SEAI_Fabric_First_Approach_BPIE.pdf
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Első a homlokzat (Fabric first) megközelítés (1)

• 18,500 otthon felújítva

• 2800 nem-magánépület projekt

• Teljes projektköltség: €400M

• Ebböl támogatás: €165M

• Energiamegtakarítás: 1000GWh
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EU és az ír politikai célok

Az energiaellátás dekarbonizációja min. 80-95% 2050-ig

Első a homlokzat (Fabric first) megközelítés (2)



Első a homlokzat (Fabric first) megközelítés (3)
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2015 elött

• Egyszerü beruházások

• A termék és építési szolgáltatok a 
könnyebb, olcsóbb, gyorsabb
termékeket és megoldásokat
javasolták/adták

• A beruházások a termékek alapján, 
nem a lakók alapján történtek

• “cherry picking”

2015 után

• Minimum energiaértékélés bevezetése a 

lakóépületekre

• Sokkolta a rendszert!

• Nem a termék irányítja a beruházást, 

hanem a lakók igényei

• Drágább, komplexebb



20

Első a homlokzat (Fabric first) megközelítés (4)

2014: €3,000/lakás támogatás 2019: €16,000/lakás támogatás
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Első a homlokzat (Fabric first) megközelítés (5)



Megújulók támogatási rendszere az energia-teljesítményhez kötve (1)
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Höszivattyú támogatás - SEAI, Írország

→ Pénzügyi támogatás csak, ha az épület (burok) eléri a 

minimum energiateljesítményt

o A Fabric first követelmény

szinte minden ír

támogatásban feltétel

o Megelözi a lock-in 

hatásokat, és magasabb

beruházási szinthez vezet

o Az épület értéknövekedése

nagyobb

o Technikai segítség és

további támogatás nagyon 

fontos



23

…in energiarendszer tervezésben

Integrált energiamodellezés

Integrált energiainfrastruktúra

tervezése

Integrált energia felhasználás és

ellátas tervezése az épületekben

..in energiával kapcsolatos beruházásoknál

A többszörös hatások

figyelembevétele

E1st a költségvetési

finanszírozásban

E1st a végfelhasználók

döntéseiben

Energiapiac szabályozásban

Integrált döntéshozatal (1)
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Tervezés segítő eszközök (pl., 

épület útlevelek)

Önkormányzati hő és felújítási

útitervek

• Az EE1st számításokat a tervezői eszközökbe

kell építeni

• A tulajdonosokat támogatni kell, hogy jobban

informált döntéseket hozzanak

• Az energiaigényt (és annak változását) 

figyelembe véve kell a hatékony és

dekarbonizált hőellátást megtervezni

• Az önkormányzatokat és a közmüveket

támogatni, tájékoztatni, segíteni kell

• A helyi hő és a felújítási terveket össze kell

kapcsolni

Integrált döntéshozatal (2)



A külön idöben megvalósított felújítási

intézkedések elöre meg vannak tervezve, 

és kiegészítik egymást.

Az útlevél = terv:

• Lépések száma és ideje

• Intézkedések együttes hatása

• Intézkedések egymástól függése
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Source: BPIE, https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf, accessed: 26.4.2022

Integrált döntéshozatal (2): Épületútlevél és lépcsös felújítás

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf


Költségek és megtakaítások modellezése
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Egylépcsös felújítás <-> többlépcsös

Az intézkedések adott sorrendben

jönnek.

A költségek kb. ugyanakkorák

A megtakarítások hasonlóak

Variant 3_1

Upper ceiling+PV

Facade
Windows

Heating system
Cellar ceiling

Integrált döntéshozatal (2): Épületútlevél és lépcsös felújítás
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Brüsszel: PEB szabályozás
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Dánia: BetterHome one-stop-shop
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Mi az az Első az Energiahatékonyság elv (EE1st/E1st)?

Miben új, miben régi?

Vannak-e már müködő példák?

Mi a helyzet Magyarországon?Mi a helyzet Magyarországon?
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Hogy lehetne a fentieket Magyaroszágon megvalósítani?

Szabványok szigorítása

Pénzügyi ösztönzők szorosan energiateljesítményhez kötve

Integrált tervezés minisztériumi szinten

Döntéshozói együttmüködés

Egyablakos tanácsadói rendszer



Ha nem első az energiahatékonyság…
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Első a hatékonyság

→ A támogatás megítélése, HA az épület

burkának minimum energiateljesítményét

elerték (E1st feltétel)

✓ megfelelő méretezés

✓ Pozitív hatás az egész

energiarendszerre

Pl.: Első a homlokzat (Fabric first) a SEAI 

Heat Pump system grant-ban

Utolsó a hatékonyság

→ A támogatás mértéke a várható

hőigénytól/termelt hőtől függ

✓ Túlméretezés

✓ Negatív hatás az

egész

energiarendszerre

(pl. ref. Rosenow & Pato (2020). Efficiency First must 

tackle implementation issues to be effective)

https://enefirst.eu/wp-content/uploads/ID13_Heat-pump-subsidy_BPIE.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/efficiency-first-must-tackle-implementation-issues-to-be-effective/


EE1st-t támogatja

Erős politikai

elkötelezettség, hogy az

EE1st-t a jogalkotásban

alkalmazza

A jó példák és

sikersztorik tudatos

terjesztése

A sok és sokféle

szereplő közötti

koordináció

Tiszta meghatározás, 

gyakorlati példák, hogy 

lehet az EE1st-t a 

különbözö szektorokban

megvalósítani

Kommunikációs és

kultúrális változások

Szabályozói

akadályok lebontása

és a társadalmi

előnyök értékelése



Kiegészítő intézkedések szükségessége
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Kiegészítő
intézkedések
szükségesek

Intézményi
kapacitások
növelése & 

tudás/tudatosság

Barrikádok
lebontása, 

együttmüködés
szakpolitikai és

szakemberi
szinten

Oktatás, 
tudatosítás, az

energiahasználók
körében

Adatigény, 
digitalis 

monitorozás

Különböző szakpolitikai

területek

együttmüködésére van 

szükség

Sokféle érdekelt fél



Thank 

you!
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Boza-Kiss Benigna

CEU / IIASA

bozab@ceu.edu; bozakiss@iiasa.ac.at

Further reading:

Report on defining and contextualizing the E1st

principle

Report on international experiences with E1st

Report on barriers to implementing E1st in the

EU-28

Report on priority areas of implementation of 

the Efficiency First principle in buildings and 

related energy systems

Report on implementation maps on barriers and 

success factors for E1st in buildings

Guidelines on policy design options for 

implementation of E1st in buildings

Jean-Sébastien Broc 

Project coordinator

jsb@ieecp.org

mailto:bozab@ceu.edu
mailto:bozakiss@iiasa.ac.at
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/D2-1-defining-and-contextualizing-the-E1st-principle-FINAL-CLEAN.pdf
https://enefirst.eu/examples/
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/D2.4_Enefirst_barriers_report_final.pdf
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/D4.1_Priority-areas-for-implementing-Efficiency-First.pdf
https://enefirst.eu/wp-content/uploads/D4.2-Implementation-map-report.pdf
mailto:jsb@ieecp.org

