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III. Kormányrendeletek

A Kormány 260/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6., 12.1. 
és 12.7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 5. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés a)–i)  pontjában, valamint 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a), b), d), h)–o), q)–s) és 
w)–y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24.  §-a 
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az  új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló 
beruházások számára kijelölt telkek különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységnek tekintendők.
(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott telkek beépítési feltételeinek meghatározásánál e  kormányrendelet 
előírásaitól el lehet térni, a beépítés nagysága szükség esetén 100% is lehet.”

2. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2.  § 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Honvédelmi és katonai célú építmény, építményrész, építményegyüttes, ideértve az  ezekhez az  ingatlanokhoz 
közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket is (a  továbbiakban együtt: építmény): az  az építmény, amely 
sajátos honvédelmi vagy katonai rendeltetésére tekintettel – beleértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő 
kötelezettséget is –honvédségi szolgálati viszonyon kívüli használata korlátozott, kivéve, ha az  kizárólag sport, 
üdülési, lakás, kulturális, művelődési, oktatási, igazgatási célra szolgál, vagy abban szociális, illetve egészségügyi 
tevékenységet végeznek.”
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3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 3/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok által Magyarország függetlenségének biztosítása és törvényes rendjének védelme 
érdekében végzett tevékenység során használt vagy kifejezetten e  célból létesített – különösen a  titkosszolgálati 
tevékenység, valamint a titkos információgyűjtés végzésével, illetve támogatásával közvetlenül kapcsolatba hozható 
– építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét, illetve a  vagyonkezelői jogot, továbbá a  tulajdonosi joggyakorlóval, illetve vagyonkezelővel kötött 
megállapodáson alapuló jogot a nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorolják, valamint
b) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében és 15/A. §-ában meghatározott, valamint 
a  menedékjogról szóló törvény és a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva tartására szolgáló építmények.”

 (2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül 
ki:
„(2) A  nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az  építésügyi hatósági 
jogkör gyakorlása során az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eng.R.) mellett 
a  sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben, az  építésfelügyeleti hatósági jogkör 
gyakorlása során a  honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények
a) építésügyi hatósági engedélyezése során három napon belül helyszíni szemlét kell tartani és a helyszíni szemlén 
résztvevő szakhatóság állásfoglalását elektronikusan helyben, de legkésőbb a helyszíni szemlét követő napon adja 
meg,
b) az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárások az  Étv. 4.  § (3a)  bekezdése, valamint 6.  § (3)  bekezdése szerinti 
kormányrendelet alapján lefolytathatók a hatályos településrendezési eszközök eltérő rendelkezése esetén is,
c) jogszerűtlen építési tevékenysége során az Eng. R. 55. §-a alkalmazható.
(4) A (3) bekezdés szerinti, szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló 
rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei, vagy a  rendeltetésével hozzá 
tartozó építmények helyiségei a tervezési program szerint tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást),
b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint
c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és 
használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat.”

4. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 129. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az őrizetben lévő
a) férfiakat és nőket,
b) a házastársakat,
c) a kiskorú gyermekkel rendelkező családokat, valamint
d) az idegenrendészeti őrizet és az előzetes letartóztatás hatálya alatt lévő személyeket
külön épületben vagy épületrészben kell elhelyezni.”
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5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)  
Korm. rendelet módosítása

5. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 36/D.  § 
(3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az őrizetben lévő)
„d) őrizet és az előzetes letartóztatás hatálya alatt lévő személyeket”
(külön épületben vagy épületrészben kell elhelyezni.)

6. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 
30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem 
alatt álló építményekben és építményegyüttesekben vagy azok területén, telkén még a  tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzetben sem alakítható ki a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva 
tartására szolgáló rendeltetés vagy ilyen rendeltetésű építmény.”

7. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése.

8. A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá 
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezése

8. §  Hatályát veszti a  határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá 
az  államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.  
(VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet.

9. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre 
vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően.”

2. §  Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  1.  melléklet szerinti energetikai minőségtanúsítványon feltüntetett követelményértéket és az  energetikai 
minőség szerinti besoroláshoz (a  továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértéket a  Rend. 4.  §-a szerint, 
a  Rend. 6.  melléklet III. része alapján kell meghatározni. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az  esetben 
adható az  épületre vagy a  benne lévő önálló rendeletetési egységre, ha az  épület egésze megfelel a  Rend. 
6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítást
a) ha a  felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai 
számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett 
műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az  1.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben 
a  kivitelezési dokumentáció és az  építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell 
végezni;
b) a teljes egész épületre, a 2. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint el lehet végezni a tanúsítást megelőző 
3 év energiafogyasztás-mérése, számlái alapján a következő feltételek teljesülése mellett:
ba) lakóépület esetén, ha legalább 6 lakással rendelkezik az épület, lakóépülettől eltérő rendeltetésű épület esetén, 
ha legalább 500 m2-es hasznos alapterületű,
bb) ha az épület összesített energetikai jellemzője legalább 130 kWh/m2a,
bc) ha a  tanúsítást megelőző 3 év energiafogyasztásában a  legkisebb és a  legnagyobb fogyasztású év 
fogyasztásában 30%-nál nagyobb eltérés nem volt,
bd) ha az  épületben a  belső légállapot szabályozására és a  használati meleg víz előállítására csak olyan energiát 
használtak fel, amit az elmúlt 3 évben hiteles mérőegységgel mértek, és
be) ha a tanúsítást megelőző 3 évben az épületet rendeltetésszerűen használták és rendeltetésváltás nem volt.”

 (2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a tanúsítás önkéntesen, a 2. melléklet 2. pontja szerinti 
tartalommal a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel elvégezhető.
(2a) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, a tanúsítást a 2. melléklet 2. pontja szerinti 
tartalommal a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel el kell végezni.”

4. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanúsítványt az  1.  melléklet szerint kell kiállítani és a  2.  melléklet szerinti alátámasztó munkarésszel kell 
elkészíteni és nyilvántartásba venni. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.”

5. §  Az R. 12. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 2016. március 1-jéig az  Országos Építésügyi Nyilvántartás (a  továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője az  OÉNY-ben 
2016. január 1-je előtt kiállított tanúsítványoknak számítógépes algoritmusok segítségével a  2016. január 1-jén 
hatályba lépő követelményszintnek megfelelő új energetikai minőség szerinti besorolást (a  továbbiakban: 
új besorolást) ad
a) lakó- és oktatási rendeltetésűként nyilvántartott épületek esetében a 4. § (7) bekezdésének megfelelően,
b) iroda rendeltetésűként nyilvántartott épületek esetében a 4. § (7) bekezdésének megfelelően a hűtéssel ellátott 
területeket figyelmen kívül hagyva,
c) egyéb rendeltetésű épületek esetén a „BB” besorolás maximumát 100 kWh/m2a referencia értékre számítva,
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a 2016. január 1-jén hatályba lépett 3.  melléklet és a  8.  § (2)  bekezdésének megfelelően. Az  új besorolás 
meghatározása során az  új besorolást végző nem vizsgálja a  Rend. 6.  melléklet II. és IV. részében foglaltaknak 
való megfelelést, ami a „BB” besorolás alapfeltétele. A  számítógépes algoritmus új besorolása „CC” besorolást ad 
eredményül a Rend. 6. melléklet III. részének megfelelő esetekben. Az új besorolásról az OÉNY összefoglaló pótlapot 
állít ki, ami a 2016. január 1-je előtt készült összefoglaló lappal és alátámasztó munkarésszel együtt érvényes a 8. § 
(1) bekezdése figyelembevételével meghatározott időpontig.
(4) 2016. március 1-je után az  épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa vagy a  korábbi tanúsítvány 
megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti a  (3)  bekezdés szerinti új besorolást tartalmazó 
összefoglaló pótlapot az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(5) A 3. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint kifüggesztett tanúsítvány összefoglaló lapot 2016. július 1-jéig 
ki kell cserélni a (3) bekezdés szerinti új besorolással ellátott összefoglaló pótlapra.
(6) A 2016. január 1. előtt a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet szerint kötött támogatási szerződések 
teljesítésének igazolásához a szerződéskötés időpontjában hatályban lévő szabályok szerint elkészített tanúsítványt 
is be lehet nyújtani.”

6. §  Az R.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

7. §  Az R. 3. § (1) bekezdésében a „szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe a „szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet” 
szöveg lép.

8. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 11. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai minőségtanúsítvány minta

A

1. Energetikai minőségtanúsítvány

2. Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):

3. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:

4. Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:

5. A vizsgált épületet ábrázoló fotó:

6. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesítet energetikai jellemzője (kWh/m2a):

7. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év (1):

8. Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a követelményérték százalékában (1)(2):

9. Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya (1)(2)(3):

10. 2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás:

11.

12. Javaslat:

13. Egyéb megjegyzés:

14. Az épület védettsége (műemlék, helyi védett):

15. A tanúsítvány kiállításnak oka:

16. Kapcsolódó tanúsítvány száma:

17. A tanúsítvány kiállításának kelte:

18. A tanúsító aláírása:

(1) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklete alapján
(2) csak egész épületnél és csak számítással végzett tanúsítvány esetén töltendő ki
(3) csak „BB” vagy annál jobb besorolású épület esetén kötelező megadni”
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2. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai tanúsítvány alátámasztó munkarésze

 1. Az alátámasztó munkarésznek minden esetben tartalmaznia kell a következő adatokat:
1.1. Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye), e-mail címe.
1.2. Az  épület vagy épületben lévő önálló rendeltetési egység egyértelmű beazonításához szükséges címe, 

helyrajzi száma.
1.3. A tanúsító neve, címe, jogosultsági száma.
1.4. A tanúsítvány kiállításának időpontja.
1.5. A  4.  pont szerint végzet tanúsítás esetén a  tanúsítás tárgyáról egy fotó, a  2.  pont szerint végzett tanúsítás 

esetén legalább 1200x1600 pixel felbontású éles, értelmezhető, nappali fényben, a tanúsítás tárgyáról készült 
fotók:
1.5.1. egész épület tanúsítása esetében minden homlokzatról egy fotó;
1.5.2. több lakásos épületben lévő különálló lakás önálló rendeltetési egység tanúsítása esetében azt 

kívülről ábrázoló fotó, kivéve tetőtér beépítését;
1.5.3. jellemző hőleadót és annak szabályozását ábrázoló fotó;
1.5.4. jellemző ablak fotója;
1.5.5. egész épület tanúsítása esetén távfűtéssel ellátott épületek kivételével a  hőteremelő és hőtároló 

vagy más ilyen funkciót ellátó berendezés valóságban beépített helyzetet ábrázoló fotó;
1.5.6. megújuló energiájú gépészet (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) alkalmazása esetén azok 

fotója;
1.5.7. belsőoldali hőszigetelés alkalmazása esetén egy ablak belső ablakkávájának és könyöklőjének, 

valamint a belső falfödém csatlakozásának fotója.
1.6. Az épület építési ideje, és ha volt jelentős felújítás, annak dátuma.
1.7. A tanúsítás oka.
1.8. Új épületek esetén egy alaprajz és egy metszet, valamint az építési engedély száma.
1.9. A kapcsolódó tanúsítvány 9/A. § (1) bekezdése szerinti egyedi tanúsítványazonosító kód száma, a hivatkozás 

okának megjelölésével, amennyiben a tanúsítás:
1.9.1. önálló rendeltetési egységről készülő tanúsítás esetén az azt magába foglaló épületről készül, ami 

„BB” vagy annál jobb energetikai minőség szerinti besorolás esetén kötelező;
1.9.2. a 4. § (4) bekezdésének megfelelően készül;
1.9.3. a korábbi tanúsítvány felülvizsgálata során készült;
1.9.4. egyéb okból készül.

1.10. Annak megjelölése, hogy a  tanúsítás tárgya egész épület vagy az  épület részét képező önálló rendeltetési 
egység.

1.11. A tanúsított épület rendeltetése.
1.12. Arra vonatkozó információ, hogy az épület egésze műemléki vagy helyi védelem alatt áll-e.

1.12.1. Műemléki védettség esetében minden épületelem, ami az  épületnek a  régészeti örökség és 
a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott értékleltárában szerepel.

1.13. Az épület fűtött szintjeinek száma.
1.14. A tanúsítvány kiállításában közreműködők neve, címe, jogosultsági száma.

 2. Számítással végzett tanúsításnál az  alátámasztó munkarésznek a  Rend.-ben leírtakkal összhangban tartalmaznia 
kell a  tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység megvalósult tényállapotának megfelelően következő 
alapadatokat:
2.1. Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtött hasznos alapterülete (AN).
2.2. Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtött légtérfogata (V).
2.3. Az épület vagy önálló rendeltetési egység lehűlő felületeinek mennyisége (A).
2.4. Valamennyi fűtött helyiséget határoló felület esetén:

2.4.1. a szerkezettípus felülete (átlátszó szerkezetűeknél tájolásonként);
2.4.2. a hőátbocsátási tényező vonatkozó követelményértéke;
2.4.3. a szerkezet hőátbocsátási tényezőjének számított vagy mért értéke;
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2.4.4. a  csatlakozó hőhidak hossza, továbbá egyszerűsített számítás esetén az  alkalmazott 
hőhíd-korrekció, részletes számítás esetén a  csatlakozó szerkezetek vonal menti hőátbocsátási 
tényezője;

2.4.5. fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek esetén a fűtetlen tér hatását kifejező korrekciós tényező 
vagy más, a fűtetlen tér hőmérsékletét jellemző érték;

2.4.6. talajjal érintkező szerkezetek esetén a Rend. szerint számításhoz előírt tényezők.
2.5. A fix (nem nyílászáró) szerkezetek esetén a 2.4. pontban foglaltakon felül a rétegrendet jellemző adatok:

2.5.1. a  homogén rétegek vastagsága (inhomogén rétegrendek esetén a  különböző helyeken mért 
rétegvastagság);

2.5.2. a  rétegek méretezési (szükség esetén lerontott) hővezetési tényezője, légrétegnél a  réteg 
hőellenállása;

2.5.3. a rétegrendben megjelenő általános pontszerű és vonal menti hőhidak mennyisége, mértéke vagy 
az inhomogenitást más módon jellemző paraméterei;

2.5.4. külső és belső oldali hőátadási tényezők;
2.5.5. egyéb, a rétegrend hőátbocsátási tényezőjét befolyásoló pataméter (pl. változó rétegvastagság).

2.6. Nyílászáró és bevilágító felülettel rendelkező szerkezetek esetén a  2.4.  pontban foglaltakon felül legalább 
a jellemző típusoknál:
2.6.1. a szerkezet bevilágító felületének és teljes felületének aránya vagy a bevilágító felület mérete;
2.6.2. a bevilágító felület g-értéke árnyékoló nélkül és amennyiben van árnyékoló, úgy azzal együtt is;
2.6.3. a  szerkezet hőátbocsátási tényezője, vagy komponenseinek felületi és vonalmenti hőátbocsátási 

tényezője és azok geometriai méretei;
2.6.4. részletes módszer esetén a benapozottság mértéke;
2.6.5. a sugárzási nyereség mértéke (pl. napenergia-intenzitás, nyári és téli sugárzási hőnyereség).

2.7. Különböző rendeltetésenkénti csoportosításban (rendeltetési egységenként, zónánként, helyiségenként vagy 
helyiségcsoportonként):
2.7.1. a különböző időintervallumokban (pl. nyári, téli) számított parancsolt hőmérséklet értéke;
2.7.2. a különböző időintervallumokban (pl. nyári, téli) számított légcsere mértéke;
2.7.3. a hőtároló tömeget jellemző paramétere, a napenergia hasznosulási tényezője;
2.7.4. a belső hőnyereség mértéke;
2.7.5. a nettó használati meleg víz igény;
2.7.6. a szakaszos fűtés korrekciós szorzója;
2.7.7. az adott csoport hasznos alapterülete és térfogata;
2.7.8. a fajlagos hőveszteség-tényező számított értéke;
2.7.9. az egyensúlyi hőmérséklet-különbség (nyári és téli);
2.7.10. részletes módszer esetén a fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hossza.

2.8. Gépészeti rendszerenként (fűtés, hűtés, HMV, légtechnika, beépített világítás):
2.8.1. a rendszerrel ellátott alapterület;
2.8.2. a figyelembe vett primer energia átalakítás tényező;
2.8.3. hasznosítási tényezők vagy hatásfokadatok;
2.8.4. a  Rend. alapján meghatározott egyéb paraméterek szövegesen és a  hozzá tartozó, számításba 

vett számszerű tényezővel (pl. elosztó vezeték helye, hőfoklépcső, elosztási veszteség, lefedettségi 
arány);

2.8.5. a nettó éves hőigény a Rend. szerint az egyes tagok és tényezők tételes számszerű bontásával;
2.8.6. az  éves primer energiaigény a  Rend. szerint az  egyes tagok és tényezők tételes számszerű 

bontásával.
2.9. Szellőztetési rendszerek esetén a 2.8. pontban foglaltakon felül:

2.9.1. a  ventillátorok éves elektromos energiaigénye a Rend. szerinti, az  egyes tagok és tényezők tételes 
számszerű bontásával;

2.9.2. az egyes komponensek nyomásesése a meghatározott követelményértékkel összehasonlítva.
2.10. Hűtési rendszereknél a 2.8. pontban foglaltakon felül a hűtési napok száma.
2.11. A  megújuló energiát hasznosító gépészeti rendszerek (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) lefedési 

arányát igazoló számítás.
2.12. Egyéb rendeltetésű épület esetén a referenciaépület adatai.
2.13. Az összesített energetikai jellemző számított értéke.
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2.14. Az összesített energetikai jellemző követelményértéke a Rend. 6. melléklete szerint.
2.15. „BB” vagy annál jobb besorolású épület esetén a megújuló részarány meghatározása.
2.16. A  használatbavételi engedély kiadásához vagy a  használatbavétel tudomásulvételéhez készülő tanúsítvány 

esetén az  épületre, épületszerkezetekre, gépészeti rendszerekre és azok elemeire az  építési tevékenységre 
vonatkozóan meghatározott módon a  Rend. 6.  §-a szerinti követelmények és az  azoknak való megfelelés 
igazolása.

 3. Egész épület számítással végzett tanúsítása esetén a  2.  pontban meghatározottakon felül az  alátámasztó 
munkarésznek tartalmaznia kell továbbá a következőket:
3.1. Az egész épület méretezett fajlagos hőveszteségtényezője.
3.2. Az egész épületre vonatkozó fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke a Rend. 6. melléklete szerint.
3.3. A  Rend. 6.  melléklete szerint számított megújuló részarány a  megújuló energiát biztosító rendszerenkénti 

bontásban és összegezve is.
 4. Egész épület energiaszámlák alapján történő tanúsítása esetén meg kell adni a következőket:

4.1. A hitelesen mért energiafogyasztás energiahordozónként, éves bontásban, a mérés évét megadva:
4.1.1. amennyiben külön mérésre kerül a használati melegvíz- és fűtésfogyasztás, azt külön meg kell adni;
4.1.2. lakóépületek esetén, amennyiben a  belső légállapot szabályozására, vagy huzamos tartózkodású 

terek szellőztetésre elektromos áramot is felhasználnak, annak mérési eredményét is meg kell adni;
4.1.3. lakóépülettől eltérő rendeltetésű épületnél az elektromos áramfogyasztás.

4.2. Az épületben lévő hőmérséklet értéke, az épületüzemeltető hiteles nyilatkozata alapján.
4.3. A  fűtésre felhasznált energia mennyisége, korrigálva a  Rend.-ben előírt parancsolt fűtési hőmérsékletre és 

fűtési hőfokhídra átszámolva.
4.4. Az épület fűtött hasznos alapterülete (AN).
4.5. A fogyasztási értékek MSZ EN 15603 szerint korrigálandók az épületben lévő irodai, háztartási berendezések 

fogyasztásával. Amennyiben a  besoroláshoz figyelembe vett energiafogyasztás csökkentésre került 
az épületben lévő más technológiai, berendezések (pl. főző tűzhely) fogyasztásával, azok tételes kimutatását 
és energiafogyasztását meg kell adni.

 5. Javasolt korszerűsítési megoldás, megoldások [a helyszíni szemle alapján a  tanúsító megállapítja, hogy az  adott 
épület(rész) primer energiafogyasztásának csökkentésére milyen ésszerű lehetőség kínálkozik; a  mérlegelendő 
lehetőségek körébe tartozik pl. az utólagos hőszigetelés, a nyílászárók tömítése vagy cseréje, társított szerkezetek 
alkalmazása, a hőtermelő készülék vagy az ahhoz tartozó egyes elemek (égő, szabályozók) cseréje, elosztó hálózatok 
és szerelvények hőszigetelése, hőleadók, ventillátorok, szivattyúk, fényforrások cseréje, energiahordozók cseréje; 
homlokzati-, tetőszerkezeten kialakított vagy a  benapozottságot módosító növényzet alkalmazása; a  javasolt 
felújítás nem vezethet állagkárosodási és egészségkárosodási kockázathoz és az épület, valamint az épületgépészeti 
rendszerek várható élettartamának figyelembevételével kell ésszerűnek lennie; továbbá műemlék esetében 
a  javaslatnak a  műemléki érték fizikai valójában történő megőrzését kell szolgálnia, valamint előnyben kell 
részesíteni az  ezt elősegítő, az  érték anyagi megőrzését biztosító építészeti-műszaki megoldásokat, illetve 
a műemléki érték megjelenését és érvényesülését nem sértő megoldásokat kell alkalmazni]:
5.1. A javasolt megoldás rövid műszaki leírása.
5.2. A javasolt megoldás becsült hatása a bruttó energiafogyasztásra.
5.3. A javasolt megoldás becsült hatása az épület besorolására.
5.4. Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására.

 6. További, önkéntesen csatolható munkarészek: tervrajz, infra-felvétel, mérési jegyzőkönyv, iratmásolatok, 
költség-haszon elemzés, a 2. pont szerinti részletezettségében energetikai méretezés a tervezett felújításról.

 7. Műemléki védettségű építmény esetében az  alátámasztó munkarésznek tartalmaznia kell a  régészeti örökség és 
a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti 
értékleltárt. A  javasolt korszerűsítési megoldás nem változtathatja meg a műemlék egészét vagy az értékleltárban 
szereplő épületelemeket.”
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3. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Épületenergetikai minőség szerinti besorolás (az energetikai minőségi osztályok)

 1. Az  energetikai minőséget elsősorban a  vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai 
mutatójának és a  4.  § (7)  bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként 
szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett 
arányával kell jellemezni.

 2. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az  esetben adható az  épületre vagy a  benne lévő önálló rendeltetési 
egységre, ha az épület egésze megfelel a Rend. 6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is.

 3. „AA” vagy annál jobb besorolás csak a  Rend. szerinti részletes módszerrel vagy dinamikus szimulációval 
alátámasztott módon adható. A  dinamikus szimulációs esetén is a  Rend.-ben meghatározott mértezési 
alapadatokkal egyenértékű adatokkal kell végezni a méretezést.

 4. „AA” vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható
4.1. ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
4.2. ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
4.3. ahol az  önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön 

legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.
 5. A  vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a  viszonyítási alap 

arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és 
minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbi:

A B C

1. Besorolás
Az 1. pont szerinti 

százalékos viszony
Minőségi osztályának szöveges jellemzése

2. AA++ <40 Minimális energiaigényű

3. AA+ 40–60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

4. AA 61–80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

5. BB 81–100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

6. CC 101–130 Korszerű

7. DD 131–160 Korszerűt megközelítő

8. EE 161–200 Átlagosnál jobb

9. FF 201–250 Átlagos

10. GG 251–310 Átlagost megközelítő

11. HH 311–400 Gyenge

12. II 401–500 Rossz

13. JJ >500 Kiemelkedően rossz
”
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A Kormány 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 25. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (4) bekezdése a következő i) ponttal 
egészül ki:
[A határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tárgyától függően tartalmazza:]
„i) a  2015. december 31-ét követően benyújtott, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó 
kérelem esetén azt a feltételt, hogy
ia) a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében 2018. december 31-ig,
ib) egyéb épület esetében 2020. december 31-ig
az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint az  építésügyi 
hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie.”

 (2) Az R. 19. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)
„i) a  (4)  bekezdés i)  pontjában meghatározott épületek esetén figyelmeztetést arra, hogy az  ott meghatározott 
határnapot követően az épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet 
szerinti közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani.”

2. §  Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építési engedély a  jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos. 
A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor 
az  építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az  építménynek használatbavételi engedély 
megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az  építési engedély hatályát 
az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az 52. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén hosszabbítja 
meg.”

3. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az elvi építési keretengedély a  jogerőssé válásának napjától számított egy évig hatályos. Az építtető az elvi 
építési keretengedély hatályossága alatt kezdeményezheti az  építési engedélyezési szakasz lefolytatását. Az  elvi 
építési keretengedély hatályát az  építtető kérelmére az  építésügyi hatóság az  52.  §-ban meghatározott feltételek 
teljesülése esetén hosszabbítja meg.”

4. §  Az R. 35. § (11) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmazza a tájékoztatást arról, hogy)
„c) a  19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában meghatározott épületet a  határnapot követően az  épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű 
épületként kell kialakítani.”

5. § (1) Az R. 39. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) ponttal egészül 
ki:
(A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell)
„c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint
d) meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 
100%-át, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.”
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 (2) Az R. 39. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben 
ki kell állíttatnia.”

6. § (1) Az R. 40. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az  építmény az  OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és 
biztonságos használat követelményeinek, az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„a) az eltérés nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött és a megvalósulási dokumentációban szerepel,”

 (2) Az R. 40. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az  építmény az  OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és 
biztonságos használat követelményeinek, az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„d) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapot követően energetikai 
tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként épült meg.”

 (3) Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  építésügyi hatóság a  használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az  építmény 
használatát csak akkor tilthatja meg, ha
a) az  észlelt hibák, hiányosságok, valamint a  kikötések és feltételek teljesítésének hiánya az  építmény 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza,
b) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapon túl a közel nulla vagy 
annál kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti,
c) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelést, vagy
d) az építtető a 39. § (8a) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget.”

7. § (1) Az R. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  építésügyi hatóság az  építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, a  (6)  bekezdésben foglalt 
feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg
a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint
b) megkezdett építési tevékenység esetén.”

 (2) Az R. 52. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt)
„b) a  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az  építési tevékenységre vonatkozó, 
az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha
ba) az engedélyezett építési tevékenység – a bontás kivételével – legalább tartószerkezet kész, vagy azt meghaladó 
állapotban van, és
bb) az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és
bc) az  engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a  kivitelezési dokumentáció 
legfeljebb tíz éven belül készült, és
bd) a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű 
épület esetén a  meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg a  19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában 
meghatározott határnapot, vagy
be) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.”

 (3) Az R. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  építésügyi hatóság az  építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az  építési tevékenységet 
az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre a használatbavételi 
engedély még nem adható meg vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul, de
a) a  fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – függetlenül attól, hogy 
az  engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások megváltoztak-e –, 
kivéve a  2016. január 1-jét megelőzően engedélyezett, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
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szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű új épület építési 
engedélyét, ha hatályának meghosszabbítása meghaladná a  19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában meghatározott 
határnapot,
b) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megadásakor hatályos 
szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem érinti.”

8. § (1) Az R. 54. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az  építtetőnek a  használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az  épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek estén az  energetikai tanúsítványt 
az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.”

 (2) Az R. 54. § (3a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy]
„f ) a  19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában meghatározott épület az  ott megjelölt határnapot követően energetikai 
tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként épült meg.”

 (3) Az R. 54. § (6) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az  eljárás megindulásától számított tíz napon belül a  használatbavétel tudomásulvételét 
megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)
„d) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően nem közel nulla 
vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy
e) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelést.”

9. §  Az R.
a) 54. § (9) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–d) pontjában” szöveg,
b) 8.  melléklet I. fejezet 4.  pont 4.5.  alpontjában az „Épületenergetikai” szövegrész helyébe az „Az épületek 

energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében 
legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában 
meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti az R.
a) 39. § (8) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 40. § (7) bekezdés d) pont db) alpontja,
c) 54. § (6) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész.

11. §  Nem lép hatályba az  egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 3.  §  
(2)–(3) bekezdése és 4. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–10. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

13. §  Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. hasznos alapterület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti hasznos 
alapterület;”

 (2) Az R. 2. § 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. közel nulla energiaigényű épület: a 6. melléklet követelményeinek megfelelő épület;”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek e  rendelet 
előírásainak, a 6. §-ra tekintettel.”

3. §  Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  összesített energetikai jellemző követelményértékét az  épület rendeltetésétől függően kell megállapítani, 
aminek felső értékét a 6. § szerint kell meghatározni rendeltetésmódonként, a (2) bekezdés figyelembevételével.”

4. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Új épület létesítése esetén meg kell felelni az 1. melléklet IV. és V. részében foglalt követelményeknek.
(2) Új épület létesítése során
a) 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az  épületnek meg kell felelnie 
a 6. mellékletben foglalt követelményeknek,
b) 2018. december 31-e után használatba vételre kerülő, hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban álló 
épület esetén, az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek,
c) 2017. december 31-e után az a)–b) pont alá nem tartozó épületnek meg kell felelnie az 5. mellékletben foglalt 
követelményeknek,
d) az a)–b) pont alá nem tartozó épületnek, amely energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy 
a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, meg kell felelnie az 5. mellékletben 
foglalt követelményeknek,
e) az a)–d) pont alá nem tartozó épületnek meg kell felelnie az 1. melléklet I–III. részében foglalt követelményeknek.
(3) A (2) bekezdést az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet figyelembevételével kell alkalmazni.
(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett 
gépészeti rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek.
(5) Meglévő épület bővítéssel létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett szerkezetének
a) 2017. december 31-e után az 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek,
b) amennyiben az  építési tevékenység energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy 
a  központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, az  5.  melléklet I. részében foglalt 
követelményeknek,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I. részében foglalt követelményeknek
meg kell felelnie.
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(6) Meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő 
épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületnek – a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl – meg kell felelnie
a) 2017. december 31-e után az  1.  melléklet IV–V. részében és az  5.  melléklet II–III. részében foglalt 
követelményeknek,
b) olyan esetben, amely energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből 
származó támogatás igénybevételével valósul meg, az 1. melléklet IV–V. részében és az 5. melléklet II–III. részében 
foglalt követelményeknek,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I–IV. részében foglalt követelményeknek.
(7) E  § alkalmazásában nem minősül jelentős felújításnak a  földszintes épület pincefödémének vagy 
padlásfödémének utólagos hőszigetelése, amennyiben más korszerűsítés az épületen nem történik.
(8) A műemléki vagy védett épületnek a (4)–(6) bekezdés szerinti felújítása esetében figyelemmel kell lenni az 1. § 
(2)  bekezdésére, valamint a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
kormányrendeletben foglaltakra.”

5. §  Az R.
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

6. §  Az R.
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 6. §” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „épületnek az” szövegrész helyébe az  „épület” szöveg, a  „dokumentációban” 

szövegrész helyébe a „dokumentációban, meglévő épület jelentős felújítása esetén dokumentáltan” szöveg
lép.

7. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a felület-térfogat arány megállapítása mellett,” szövegrész,
b) 6/A. §-a.

 (2) Hatályát veszti az R.
a) 6. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
b) 6. § (5) bekezdés b) és c) pontja,
c) 6. § (6) bekezdés b) és c) pontja.

 (3) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

8. §  Nem lép hatályba az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
módosításáról szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) bekezdése, valamint 8. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A

a) 7. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén,
b) 7. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén
lép hatályba.

10. §  Ez a  rendelet az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2.  cikk 2.  pontjának, 8.  cikk (1)  bekezdésének, 9.  cikk (1)  bekezdésének, 9.  cikk (3)  bekezdés  
a) és c) pontjának, valamint I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez

 
 

1. Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „1. A belső hőmérsékletre vonatkozó 
előírások” alcíme az 1. táblázathoz tartozó megjegyzést követően a következő 1.2. és 1.3. ponttal egészül ki: 

„1.2. A fűtés üzemideje alatt, ha jogszabály másképp nem rendelkezik: 
1.2.1. huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal egy rendeltetési egységben lévő helyiségekben a 
fűtési energiaigény meghatározását 20 °C parancsolt levegő hőmérsékletre kell végezni;  
1.2.2. azokban a közlekedőkben és mellékhelyiségekben, amelyek egy épületben vannak a huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségekkel, de nincsenek velük egy rendeltetési egységben és azoktól U < 0,8 W/m2K szerkezetek 
határolják, 17 °C parancsolt levegő hőmérsékletétre lehet végezni a méretezést; 
1.2.3. azokban a helyiségekben, amelyekben hőleadó kerül kiépítésre, azt kell feltételezni, hogy a fűtés üzemideje 
alatt kifűtésre kerülnek, a lakó-, szállás, iroda, oktatási, kereskedelmi, egészségügyi rendeltetéstől eltérő egyéb 
rendeltetésűként számított épületek vagy épületrészek kivételével; 
1.3. Amennyiben kiépítésre kerül hűtési rendszer, akkor a hűtés üzemideje alatt, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik, az energiaigény meghatározását 26 °C parancsolt levegő hőmérsékletre kell végezni.” 

2. Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „2. Az épület szellőző levegő igénye” 
alcíme a következő 2.3. ponttal egészül ki: 

„2.3. Az energiaigény meghatározásánál figyelembe vett szellőzési levegő mennyisége nem lehet kevesebb, mint a 
3. melléklet IV.1. táblázatban megadott érték.” 

3. Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „7. A hűtési rendszerre vonatkozó 
előírások” alcíme az utolsó mondatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„Olyan helyiségek esetén, amelyeknek a bevilágító felületei 45°-foknál alacsonyabb szögben vannak, vagy 45°-on 
vagy annál magasabb szögben vannak és az északi tájolástól legalább 30°-kal eltérnek, hűtési rendszert kiépíteni 
csak abban az esetben szabad, ha bevilágító felületeken a hűtési üzemideje alatt gnyár<0,3 napsugárzás elleni 
hővédelem van biztosítva.” 

4. Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész 
a) „1. A belső hőmérsékletre vonatkozó előírások” alcímében a „Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik” szövegrész 

helyébe a „1.1. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik” szöveg, 
b) „5. A használati melegvíz (HMV) rendszerre vonatkozó előírás” alcím 

ba) 5.1. pontjában az „akkor lehetőséget kell biztosítani a cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetésére” 
szövegrész helyébe az „akkor biztosítani kell a cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetését” szöveg, 

bb) 5.2. pontjában a „javasolt” szövegrész helyébe a „kell” szöveg, 
c) „6. A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások” alcím 6.1. pontjában az „A légtechnikai rendszer levegőjének 

fűtése esetén legalább 70%-os hővisszanyerő beépítése javasolt.” szövegrész helyébe a „Lakótól eltérő rendeltetésű 
épületek esetén, amennyiben a légtechnikai rendszerben elszívásra és befújásra is légvezeték kiépítése történik, 
vagy amennyiben a légtechnikai rendszerben a levegő fűtésre kerül, akkor a légtechnikai rendszert úgy kell 
kialakítani, hogy a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerés működési hatásfoka legalább 65% legyen.” szöveg 

lép.
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1. Az R. 3. melléklet „IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok” része a benne foglalt IV.1. táblázathoz tartozó 9) 
megjegyzést követően a következő 10)-11) megjegyzéssel egészül ki: 

„10) A lakóegységenként a lakóegység 80 m2 hasznos alapterület feletti hányadát 15 kWh/m2a-el kell figyelembe 
venni. 
11) A fűtési energia igény számításánál a belső hő nyereség hasznosult hányadát fajlagos hőtároló tömeg 
függvényében le kell csökkenteni.” 

2. Az R. 3. melléklet 
a) „I. Jelölések és mértékegységek” részében foglalt táblázat 

aa) 2. sorában a „nettó fűtött szintterület” szövegrész helyébe a „(fűtőtt) hasznos alapterület” szöveg, 
ab) 20. és 20a. sorában a „hK/1000a” szövegrész helyébe a „khK/a” szöveg, 
ac) 24. sorában az „energiaigény” szövegrész helyébe az „energiaigény, ami nulla vagy annál nagyobb érték lehet” 

szöveg, 
ad) 38., 39. és 40. sorában a „h/1000a” szövegrész helyébe a „kh/a” szöveg, 

b) „IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok” részében foglalt IV.1. táblázatban 
ba) a „30” szövegrész helyébe a „3010)” szöveg, 
bb) a „qb” szövegrész helyébe a „qb

11)” szöveg 
lép. 

3. Hatályukat vesztik az R. 3. melléklet „III. Tervezési adatok” rész „I. Éghajlati adatok” alcímében foglalt I.1. táblázatban 
az „1000 szerese” szövegrészek. 

2. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez
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A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje 

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények 

A közel nulla energiaigényű épületeknek meg kell felelnie az 5. melléklet I. részében meghatározott követelményeknek. 
Meglévő épület önkéntes közel nulla energiaigényűvé minősítéséhez szükséges átalakítása során csak a felújítással 
érintett szerkezetre vonatkozik a követelmény. 

II. A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei 

1. A 2. és 3. pont kivételével a fajlagos hőveszteség tényező megengedett legnagyobb értéke az épület lehűlő felület (A) 
és fűtött terek levegő térfogat (V) arány függvényében a következő összefüggéssel számítandó: 

 A/V ≤ 0,3  q
m

 = 0,12  [W/m3K] 
 0,3 ≤ A/V ≤ 1,0  q

m
 = 0,05143 + 0,2296 (A/V)  [W/m3K] 

 A/V ≥ 1,0  q
m

 = 0,28  [W/m3K]  

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 1. ábrából is leolvashatók. 

 

1. ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke. 
 

2. Az itt meghatározott előírásokat önmagukban nem kell alkalmazni az olyan mezőgazdasági, ipari és műhely épületre, 
amelyben nincs huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség.  

3. Abban az esetben, ha az épület a fajlagos hőtároló tömege szerint nehéznek minősül, elegendő az 5. melléklet  
II. részében szereplő követelmény teljesítése ahhoz, hogy az épület közel nulla energiaigényűnek minősüljön. 

3. melléklet a 39/2015. (IX. 14.)  MvM rendelethez
„6. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez
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III. Összesített energetikai jellemző követelményértékek 

1. Általános esetben összesített energetikai jellemző követelményértéke az 1. táblázat szerint határozható meg. 
 

1. táblázat: Általános esetben összesített energetikai jellemző követelményértéke 
 

Sorszám 1. Rendeltetés 

2. EP Összesített 
energetikai jellemző 
követelményértéke 

(kWh/m2a) 

1. Lakó- és szállás jellegű épületek (nem tartalmazza a világítási energiaigényt) 100 

2. 
Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló 
kereskedelmi épületek (világítási energiaigényt is beleértve)1) 90 

3. 
Oktatási épületek és előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületek 
(világítási energiaigényt is beleértve) 85 

1) Az épület 1. melléklet V. részében meghatározottak szerint hűtött helyiségéinek a hűtéssel ellátott hasznos 
alapterület hányadában további 10 kWh/m2a-vel való megnövelése megengedett. 

2. Egyéb rendeltetésű épületek 
2.1. Az 1. pontban meghatározottól eltérő rendeltetésű épületekre, épületrészekre az összesített energetikai jellemző 

követelményértékét a következők szerint az épület és épületgépészeti referencia rendszer alapján lehet meghatározni: 
2.1.1. a fajlagos hőveszteség-tényező értéke a vizsgált épület, épületrész lehűlő felület (A) és fűtött terek levegő 

térfogat (V) arány függvényében a II. részben megadott követelményérték (az ott meghatározott előírásokat az 
összesített energetikai jellemző követelményértékének kifejezéséhez alkalmazni kell olyan mezőgazdasági ipari és 
műhely épületre, amelyben nincs huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség, továbbá a fajlagos hőtároló tömege 
szerint nehéznek minősülő épületeknél is); 

2.1.2. az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg; 
2.1.3. a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat – légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a használati 

melegvíz-ellátás nettó energiaigénye – az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) 
alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok, vagy ezek hiányában a tervezési programban meghatározottak szerint 
kell meghatározni; az épület szakaszos üzem korrekciós szorzójának értéke σ = 0,9. 

2.2. Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer adataival 
kell számítani: 

2.2.1. a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal megegyezően 
adottságként veendő figyelembe, 

2.2.2. a feltételezett energiahordozó földgáz, 
2.2.3. a feltételezett hőtermelő kondenzációs kazán, 
2.2.4. a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 1 K arányossági sávval, 
2.2.5. a fűtési rendszerben tároló nincs, 
2.2.6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül való 

vezetése), 
2.2.7. a vezetékek hőveszteségének számításakor az 55/45 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét kell alapul 

venni, 
2.2.8. a szivattyú fordulatszám szabályozású, a fűtővíz hőfoklépcsője 10 K, 
2.2.9. a melegvíz-ellátás hőtermelője földgáztüzelésű kondenzációs kazán, 
2.2.10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező, 

2.2.11. 500 m2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van, 
2.2.12. a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül), 
2.2.13. a tároló indirekt fűtésű, 
2.2.14. a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges állapottal megegyezően adottságként 

veendő figyelembe. 
2.3. A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni. 
2.4. Az így meghatározott fajlagos éves bruttó energiaigény mínusz 10 kWh/m2a tekintendő követelményértéknek. 



19590 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 127. szám 

 
 

IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya 

1. Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os 
mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik 
vagy a közelben előállított. A III. rész 2. pontjában meghatározott egyéb rendeltetésű épületeknél minimálisan 
alkalmazandó megújuló részaránynak nem kell meghaladnia a 25 kWh/m2-évet. A minimálisan alkalmazandó megújuló 
energiaigény mértéke a következő képlettel határozható meg: 

 
Esus min= 0,25 · EP méretezett  

 
ahol  
Esus min: a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke, 
EP méretezett: a 2. melléklet XII. része szerint meghatározott az épület számított összesített energetikai jellemzője. 

2. Az 1. pontban meghatározott megújuló primer energia részarány biztosításával az összesített energetikai jellemző 
követelmény értékét nem befolyásolja (az összesített energetikai jellemző méretezett értékénél a megújuló primer 
energiafogyasztás nem kerül számításba a 3. melléklet V.1. táblázatának megfelelően). 

3. Az 1. pont szerint közelben előállítottnak minősül a megtermelt energia, 
3.1. ha azt az energia előállító létesítményt az energiát felhasználó vizsgált épület ellátására és azzal együtt hozták 

létre, engedélyezték és az épület használatbavételéhez üzembe helyezték, 
3.2. ha azt olyan távfűtésből vagy távhűtésből fedezték, ami az energiatovábbítására felhasznált elektromos áramon 

kívül kizárólag a IV.1. táblázatban foglalt energiahordozókat hasznosítja, és azokon kívül más energiahordozó 
felhasználására a távhűtési vagy távfűtési rendszerben nincsen lehetőség. 

4. Az 1. pontban meghatározott megújuló primer energia részarány számításánál a felhasznált energiahordozókat  
az IV.1. táblázatban meghatározott megújuló primer energia átalakítási tényezőkkel kell figyelembe venni. 

IV.1. táblázat: Megújuló primer energia átalakítási tényezők a megújuló részarány számításba vételéhez  
(az EP méretezéshez a 3. melléklet V. 1. táblázatot kell használni) 

Sorszám 1. Energia 2. esus 

1. az országos hálózatból vett elektromos áram 0,1 

2. megújuló: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül 
előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet 

1,0 

3. megújuló: nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, 
hidrotermikus, légtermikus energia 

1,0 

 
4.1. Az épület fűtésére felhasznált megújuló hőmennyiség a fűtés üzemideje alatt, de legfeljebb október 15-e és április 

15-e között vehető figyelembe. 
4.2. A gépészeti és elektromos berendezésekkel átalakított napenergián kívül számításba vehető még a bevilágító 

felületeken és más passzív hő nyerő felületeken (pl. Tromb fal, tömegfal, transzparens hőszigetelés) belső téren fűtést 
kiváltó szoláris hőnyereség a hőtároló tömeg figyelembevételével vett hatásos hányada. 

4.3. A jellemzően hőszivattyúzás útján vagy más módon a környezetből felvett hő (geotermikus, hidrotermikus, 
légtermikus energia) akkor vehető figyelembe, ha az természetes forrásból származik. Épületből távozó vagy az 
épületben keletkező hő nem vehető figyelembe, kivéve a más épületekből a közcsatornákba engedett víz hőjét. Az 
épület hűtésére felhasznált hő a hűtés üzemideje alatt, de legfeljebb április 15-e és október 15-e között vehető 
figyelembe.” 
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