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Az energiahatékonyság növelése épületekben 
 

A fogyasztói igények csökkentése az energiahatékony technológiák támogatása révén nagy hatást 

fog gyakorolni a villamosenergia-iparra a következő 20 évben. A legnagyobb eredmények a lakó- 

és kereskedelmi épületek területén érhetők el, amelyek az összes villamosenergia-fogyasztás két-

harmadát képviselik az USA-ban. Ez az összeállítás számszerűsíti az épületek villamos fogyasztá-

sának legfontosabb összetevőit, összefoglalja az energiahatékony technológiákat ezek javítására, 

és kimutatja a kormány energiahatékonysági programjainak és a különböző önkéntes energiataka-

rékossági kezdeményezéseknek a fogyasztáscsökkentő hatását. A takarékoskodás az energiahordo-

zó-készletekkel és a környezet kímélése csak a villamosenergia-igény növekedési üteme csökkenté-

sével, azaz a készülékek hatásfokának további javításával érhetők el. 

 

Tárgyszavak: energiahatékonyság; épület; igénykezelés; technológia. 

 
Az USA villamosenergia-termelése 1990 és 

1999 között évi 2,2%-al nőtt, durván 3,0-ról 

3,7 trillió KWh-ra, és az erőművek nyári (!) 

csúcsterhelése évente 2,5%-kal nőtt 546-ról 

680 GW-ra. Ugyanezen idő alatt a nyári nettó 

termelő kapacitás csak 0,6%-kal nőtt évente, 

735-ről 781 GW-ra, minimálisra csökkentve a 

tartalékokat, feszültséget okozva az ellátórend-

szerben. Ezek a hiányok erőteljes új erőművi 

beruházásokhoz vezettek. 

 

A fogyasztóoldali terheléskezelő programok 

hatásosak voltak annak révén, hogy az új erő-

művek építése iránti igényeket késleltették 

bizonyos alacsony prioritású terhelések csúcs-

időszaki kikapcsolásával, csúcsidőszaki fo- 
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gyasztásról csúcson kívülire való áthelyezé-

sükkel. Mindamellett ez a fajta terheléskezelés 

csak rövid távú megoldás a hosszú távú prob-

lémára. Nem a gazdasági növekedés miatti 

növekvő energiaigény gerjeszti a villamos 

energia iránti igény növekedését, hanem a vil-

lamos energia által nyújtott több és jobb minő-

ségű szolgáltatások. A bővülő villamos infra-

struktúra ugyanakkor csökkenti a fosszilis tar-

talékok élettartamát, növeli a környezeti terhe-

ket ismeretlen, esetleg katasztrofális klímavál-

tozásokat okozva. Az energiahatékonysági 

programok ezt a gyökeres problémát célozzák 

meg, keresve a kisebb energiafelhasználással 

megvalósítható magasabb szintű szolgáltatá-

sokat, ezáltal a csökkentve a szennyezések 

kibocsátását. Ezek a programok igyekeznek 

javítani a villamosenergia-termelés hatásfokát, 

és fokozni a végfelhasználói megtakarításokat, 

ezáltal még jobban csökkenteni a primer ener-

giafogyasztást. 

 

A gőzturbinával megvalósított villamosenergia-

termelés folyamán veszteségek keletkeznek. A 

gőzturbina átalakítási veszteségei elérik a pri-

mer energia 67%-át, az erőmű saját fogyasztá-

sa a megtermelt bruttó villamos energia 5%-a, 

a villamos energia szállításának és elosztásá-

nak veszteségei elérik annak 9%-át. Mindez 

azt jelenti, hogy a termelés során elfogyasztott 

primer energiának csak 28%-a kerül a fogyasz-

tókhoz felhasználható villamos energiaként. 

1999-ben az USA-ban a villamos energia a 

teljes energiafelhasználás 40%-át tette ki, a 

lakó- és kereskedelmi épületek villamosener-

gia-fogyasztása pedig a fogyasztókhoz eljutta-

tott teljes villamosenergia-mennyiség 67%-a 

volt. Költségekben ez az energiafogyasztás az 

USA villamosenergia-kiadásainak 78%-át je-

lentette (172 Mrd USD). Ez a dominancia a 

villamos energia piacán, és a költségek ilyen 

magas hányada tehát az épületek szektorában 

adja a legnagyobb lehetőséget az energiataka-

rékos technológiák költséghatékony alkalma-

zására. 

 

 

Energiahatékony technológiák 
az épületek 
energiafelhasználásában 
 

Az 1. táblázat a lakó- és kereskedelmi épüle-

tek villamosenergia-fogyasztási adatait mutatja 

az 1999. évre az Egyesült Államokban. A kö-

vetkező pontok a legnagyobb súlyú hat kategó-

riára nézve bemutatják a fogyasztás jellemzőit 

és az energiahatékonysági intézkedések lehe-

tőségeit (a harmadik „Egyéb” kategória kivéte-

lével, amely kis szobai villamos melegítőket és 

egyéb meghatározhatatlan fogyasztókat takar). 

Ezek a kategóriák a kétféle épületkategória 

összesített energiafogyasztását tekintve csök-

kenő sorrendben: 

 

 54



Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság 
 

 
 

1. táblázat 
Az épületek villamosenergia-végfelhasználási adatai, 1999 

(kvad BTUa) 
 
A villamos energia 
végfelhasználása 

Kereskedelmi Lakossági Épületszektor együtt 

Világítás 1,21 32,7% 0,36 9,2% 1,57 20,7% 

Légkondicionálás 0,57 15,4% 0,60 15,3% 1,17 15,4% 

Egyebekb 0,29 7,8% 0,69 17,6% 0,97 12,8% 

Hűtőgépek 0,18 4,9% 0,54 13,8% 0,73 9,6% 

Helyiségek fűtése 0,19 5,1% 0,46 11,8% 0,65 8,6% 

Elektronika 0,30 8,1% 0,29 7,4% 0,59 7,8% 

Vízmelegítés 0,14 3,8% 0,43 11,0% 0,57 7,5% 

Kiigazítás az Állami Energetikai 
Adat-rendszerhez képestc

0,40 10,8% – – 0,40 5,3% 

Szellőzés 0,27 7,3% – – 0,27 3,6% 

Mosó-, mosogató gépek, szárítók – – 0,27 6,9% 0,27 3,6% 

Tűzhelyek 0,03 0,8% 0,21 5,4% 0,24 3,2% 

Számítógépek 0,10 2,7% 0,06 1,5% 0,17 2,2% 

Összesen 3,70 100,0% 3,91 100,0% 7,60 100,0% 

a a kvad amerikai váltószám, 1 kvad = 1015, 1 BTU = 0,29307 kWh 
b kis villamos készülékek, fűtőeszközök, motorok, úszómedence-melegítők 
c A különböző forrásokból származó és eltérő adatok miatti korrekció, főleg a kereskedelmi szektor miatt  

 
• világítás, 
• légkondicionálás,  
• hűtőgépek,  
• helyiségfűtés,  
• elektronika,  
• vízmelegítés.  
 
Feltűnő a világítás közhiedelemmel ellentétes 
elsősége és a légkondicionálás második helye-
zése (ez egyben indokolja azt is, miért a nyár 
jelenti az USA-ban a korábban említett fo-
gyasztási csúcsot). 

Világítás 

 

A világítási energia jelenti a legnagyobb ener-

giaigényt az épületekben, az összes villamos-

energia-fogyasztás 20%-át képviseli. Egy 

1995-ös felmérés szerint az irodahelyiségek és 

kereskedelmi eladóterek 77%-át fénycsővel, 

14%-át izzólámpával, 3%-át kompakt fény-

csővel, a többit halogén és nagyintenzitású 

gázkisüléses lámpákkal világítják meg. A ke-

reskedelmi célú helyiségek 48%-át elektro-
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nikus gyújtású energiatakarékos fénycsövekkel 

világítják meg. A tipikus fénycsőarmatúrák 34 

W teljesítményű fénycsővel és 16 W fogyasz-

tású mágneses fénycsőelőtéttel vannak felsze-

relve, minden fénycsőhöz saját külön fénycső-

előtét tartozik. A hagyományos fénycsőarma-

túrák elektronikus gyújtású energiatakarékos 

armatúrára való cserélésével, és két fénycső 

egy közös fénycsőelőtéttel való működtetésé-

vel 31% energiamegtakarítás érhető el. 

 

Egy 1993-as felmérés szerint a lakások 98%-a 

izzólámpával van megvilágítva. A lakóhelyi-

ségekben napi egy óránál hosszabb ideig be-

kapcsolt világításoknak csak 13%-a fénycsö-

ves, és a napi 15 percnél hosszabb ideig hasz-

nálatos világítások kevesebb, mint 1%-a tar-

talmaz kompakt fénycsövet. Az izzólámpák a 

legolcsóbban megvásárolható, de a legdrágáb-

ban üzemeltethető és legnagyobb energiafo-

gyasztású fényforrások. Egy hagyományos 

izzólámpa energiavesztesége 90%, ami hővé 

alakul, és ez duplán káros: nyáron felesleges 

terhelést okoz a légkondicionálásnak is. Az 

izzólámpa lecserélése kompakt fénycsőre 75% 

energiaköltség-megtakarítást jelent, mivel a 

15W-os kompakt fénycső fénykibocsátása 

ugyanannyi, mint egy 60W-os izzóé. A kom-

pakt fénycső üzemideje 10 000 óra, ami 10–13-

szor hosszabb, mint az izzólámpáé, és 80%-kal 

kisebb hőkibocsátással üzemel, ezáltal csök-

kentve a légkondicionálás terhelését. Az EIA 

(Energy Information Administration, Energe-

tikai Információs Hatóság) becslése szerint ha 

minden izzót kompakt fénycsőre cserélnének 

az USA-ban, 31,7 Mrd kWh energia-

megtakarítást lehetne elérni, ami az USA ház-

tartási villamosenergia-fogyasztásának 35%-át 

jelentené 1993-as szinten. 

 

A további olyan fontos világítási technológiák, 

amelyek alkalmazásával energiamegtakarítást 

lehet elérni, a következők: fotocella által vezé-

relt fényerő-szabályozók, jelenlét-érzékelő 

kapcsolók és LED-es világítások. A jól terve-

zett dolgozó és lakótér maximálisan hasznosít-

ja a természetes világítást. A nagy megvilágított 

terek esetében a világítást a természetes fény 

kompenzálása érdekében ki- és bekapcsoló au-

tomatikus érzékelő és szabályozó egységekkel 

jelentős energiamegtakarítást lehet elérni. 

 

Légkondicionálás és fűtés 

 

A helyiségek hűtése a második legnagyobb 

villamosenergia-igényű terület, az energia-

igény nagyjából egyenlően oszlik meg a lakó 

és a kereskedelmi épületek között. A hűtés 

energia-egységköltsége valószínűleg a legna-

gyobb az összes energiafelhasználás között. A 

helyiségek villamos fűtésének szintén jelentős 

hatása van a villamosenergia-felhasználásra, 

különösen a lakossági szektorban, bár ez ki-

sebb súlyú, mint a légkondicionálás. 
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A kívülről jövő hő csapdába ejtésére és az épü-

letekbe való bejutásának megakadályozására 

szolgáló passzív módszerek, mint a közvetlen 

melegítés napsugárzással, a hőszigetelés, a 

hővisszaverő tetők, a sugárzás egyéb akadályai 

jelentik a leginkább költséghatékony megol-

dásokat a villamosenergia-felhasználás csök-

kentésére. A fűtési és hűtési energiafelhaszná-

lás csökkentésének másik módja a programoz-

ható termosztátok használata, amelyek auto-

matikusan más hőmérsékletet állítanak be 

azokban a napszakokban, amikor általában 

üres az épület. Ezek a termosztátok általában 

napi négy külön beállítási ponttal, munkanapi 

és hétvégi programmal működnek. Áruk álta-

lában 100 USD alatt van, és egy évnél rövi-

debb idő alatt megtérülnek az energiaköltség 

megtakarításából. 

 

Sok, az olcsó energia időszakában épült régi 

épület központi hőszivattyút használ a hűtés-

hez, és közvetlen villamos ellenállásfűtést a 

fűtésre. Sok régi központi légkondicionáló 

rendszer nem felel meg még az 1992-es szö-

vetségi hatékonysági előírásoknak sem. Ezek 

legalább 10 SEER (seasonal energy efficiency 

rating, szezonális energetikai hatékonysági 

besorolás) értéket írnak elő, a SEER értéket az 

egész hűtési szezonban felhasznált összes hű-

tési teljesítmény és az erre felhasznált összes 

villamos energia hányadosa adja. Clinton el-

nök hivatali időszaka alatt a minimálisan előírt 

hatékonysági értéket 13 SEER-re emelték, 

majd a Bush-adminisztráció 12 SEER-re csök-

kentette ezt, 2006-os határidővel. Egy felmérés 

szerint a légkondicionálókra előírt SEER-érték 

felemelése 10-ről 12-re az előírások betartása 

esetén jelentős hatásokkal fog járni 2020-ig: 

• 16 700 MW-tal kevesebb csúcsenergia-

igény, ami egyenlő 33 nagy erőmű, vagy 

több mint 100 átlagos csúcserőmű teljesít-

ményével, 

• évi 1,5 Mrd USD csökkenés a fogyasztói 

villanyszámlákban, 

• évi 20 Mrd kWh-val kevesebb energiafel-

használás (ami egyenlő pl. Wisconsin állam 

összes háztartásának villamosenergia-fel-

használásával), és 

• 53 millió tonnával kevesebb szén-dioxid 

kibocsátása, ami egyenlő 3,6 millió autó 

teljes élettartama alatti kibocsátásával. 

 

A hűtés és a fűtés együttes energiatakarékos 

megvalósításának korszerű eszköze a geo-

termális hőszivattyú, amely a föld egész éven 

át állandó hőmérsékletét használja fel. Zárt 

csőrendszerben áramló víz a hőcserélő elvén 

juttatja nyáron a légkondicionálás által kivont 

hőt a talajba, télen pedig a földből juttatja a 

fűtési energiát a helyiségekbe. A jó minőségű 

hőszivattyúk léghűtési SEER-értéke 14–16, és 

a fűtést is nagyon jó hatásfokkal lehet velük 

megvalósítani, nem beszélve arról, hogy a 

használati melegvizet is szolgáltatják.  
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Hűtőgépek 

 

A légkondicionálás után a hűtés okozza a leg-

nagyobb egyedi energiafelhasználást az USA-

ban a lakosság körében. A szövetségi szabvá-

nyok a hűtőszekrények minimális energiafo-

gyasztását 1990-ben 976 kWh/év-re, 1993-ban 

691 kWh/év-re, majd 2002-ben 483 kWh/év-re 

korlátozták. Az utóbbi érték egyenlő egy teljes 

éven át folyamatosan bekapcsolt 55 W-os izzó 

fogyasztásával. A jelenleg kapható hűtőgépek 

jobb tervezésű kompresszorokkal, hőcserélők-

kel és jobb hőszigeteléssel vannak felszerelve, 

amelyek révén fogyasztásuk kevesebb az 

1990-es szabvány felénél. A legjobb hatásfokú 

modellek felső fagyasztóval vannak kialakítva, 

és az italhűtő jéghez az ajtó kinyitása nélkül 

lehet hozzáférni. Az EPA (Environmental 

Protection Agency, Környezetvédelmi Ügynök-

ség) Energy Star minősítésének megszerzésé-

hez arra van szükség, hogy a minősítő címkét 

viselő termék energetikai hatásfoka 10%-kal 

meghaladja a szövetségi szabvány előírásait. Az 

EPA Energy Star önkéntes árucímkézési prog-

ram, amit azért hoztak létre, hogy segítse az 

energiatudatos vásárlókat a jó hatásfokú termé-

kek kiválasztásában. (Lásd 59. oldal) 

 

Elektronikai és irodai eszközök 

 

Az EPA Energy Star minősítése a TV-k, videó-

készülékek és egyéb szórakoztató elektronikai 

eszközök területén is elterjedt. Kevéssé ismert, 

de nagyon jelentős tényező az, hogy ezek a 

készülékek jelentős teljesítményt vesznek fel 

akkor is, amikor készenléti, vagyis kikapcsolt, 

de távirányítóval újraindítható állapotban van-

nak. Az Energy Star címkét azok a termé- 

kek jogosultak viselni, amelyeknél ez a ké-

szenléti teljesítményfelvétel 3 W alatt van, 

szemben a tipikus 12 W-tal. Az EPA számításai 

szerint: 

• Ha mindenki csak Energy Star címkével 

megjelölt szórakoztató elektronikai termé-

keket vásárolna, az USA 500 M USD ener-

giaköltséget takarítana meg, és egymillió 

autó károsanyag-kibocsátásának megfele-

lő értékkel tudná csökkenteni a légszennye-

zést évente. 

• Az amerikaiak évente 1 Mrd USD-nál 

nagyobb összeget költenek a TV-k, vi- 

deók készenléti állapotbeli energiafogyasz-

tására. 

• Az Energy Star minősítésű TV-k, videók 

75%-kal kevesebb energiát vesznek fel 

készenléti állapotban, mint a hagyományo-

sak. 

 

Az Energy Star minősítés az irodai eszközök, a 

fénymásolók és nyomtatók területén is elter-

jedt. Ezek az eszközök automatikusan kikap-

csolnak, ha nem használják őket. Az energia-

megtakarítás ezeknél az eszközöknél 60%-nál 

több is lehet a hagyományosokhoz képest.  
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Vízmelegítés 

 

Utolsóként a sorban a villamos vízmelegítők is 

jelentős villamosenergia-végfelhasználók a 

lakóépületekben, itt is számos energiamegta-

karítási lehetőség közül lehet választani. A 

legegyszerűbb intézkedés a forróvíztartály és 

-csövek hőszigetelése, elkerülendő a szükség-

telen hőveszteséget. További megoldás a nap-

kollektor, amelyet a víz előmelegítésére lehet 

használni, vagy a „tartály nélküli”, átfolyó 

vízmelegítők, amelyek csak akkor kapcsolnak 

be, ha a víz áramlik. A villamos vízmelegítők 

hatásfokára jelenleg is érvényes 1990. évi szö-

vetségi szabvány legalább 88%-ot ír elő.  

 

 

Energiahatékonysági 
programok 
 

Az energiafelvétel drámai csökkentésére al-

kalmas hatékony technológiák léteznek, de az 

ilyen termékeket a vásárlók általában figyel-

men kívül hagyják magas áruk és a az árkü-

lönbözet megtérülésére vonatkozó kevés in-

formáció miatt. Az olcsóbb, de nagyobb ener-

giafogyasztású, ezért drágább üzemeltetésű, 

hagyományos készülékek teljes életciklusára 

vonatkozó költségekkel az átlagember nem 

foglalkozik. Az energiahatékony termékek és 

eljárások elterjedését serkentő, az ezekkel kap- 

 

csolatos pénzügyi előnyöket népszerűsítő 

programok széles választéka létezik az USA-

ban, ezek közül a leghatékonyabbakat ismerte-

tik a következő pontok.  

 

EPA – Energy Star 

 

Mint az már az előbbiekben szóba került, az 

Energy Star partnerségre törekszik az energia-

fogyasztó berendezések gyártóival a jó hatás-

fokú termékekre vonatkozó előírások közös 

kidolgozása során. Ez önkéntes program, ahol 

a gyártó számára az indíték az, hogy az ener-

gia- és környezettudatos fogyasztó észrevegye 

az Energy Star címkét, és az ő termékét vásá-

rolja. Az amerikai fogyasztók több mint 120 

millió Energy Star címkével megjelölt terméket 

vásároltak 2000-ben és több mint 49 Mrd kWh, 

3,9 Mrd USD értékű energiát takarítottak meg 

ezáltal. A program a kis energiaigényű teljes 

épületeket is minősíti. A kereskedelmi épületek 

több, mint 16%-a viseli az Energy Star címkét, 

miáltal a tulajdonosok több, mint 27 Mrd kWh-t 

takarítottak meg 2000-ben. Az Energy Star 

program 25 000 olyan ház megépítését ösztö-

nözte, amely 35%-kal kevesebb energiát fo-

gyaszt, mint a hagyományosak. Ez a címke 

tehát marketingeszközként szolgál, amely arról 

tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a magasabb 

beszerzési ár meg fog térülni az üzemeltetés 

energiamegtakarításai révén. 
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Az USA Energiaügyi Minisztériumának 

”Amerika Újjáépítése” programja 

 

Az „Amerikai Újjáépítése” (Rebuild America) 

programot az Energiaügyi Minisztérium (DOE) 

finanszírozza, pályázati pénzeket nyújtva or-

szágszerte az önkormányzatoknak a régi keres-

kedelmi, lakó- és oktatási épületek felújítására, 

energetikai korszerűsítésére. A program célja az 

energiafelhasználás és az energiaköltségek 20–

30%-os csökkentése az ilyen épületeknél. A 

program 1995 és 2000 között 36 millió dollárral 

gazdálkodott és évi 96 millió dollár energia-

költség-megtakarítást ért el. A megtakarításokat 

51 államban 428 millió USD felújítási beruhá-

zással érték el. Minden, a DOE által ebben a 

programban kiadott dollár tehát 14,35 USD 

energiaköltség-megtakarítást eredményezett és 

11,80 USD magánberuházást mozgósított. 

 

DOE – Lakossági és Kereskedelmi 

Készülékek programja 

 

Ez a DOE program (angolul residential 

appliances and commercial equipment prog-

ram), amely 1978-ban kezdődött, a minimáli-

san előírt energetikai hatásfokértékeket hatá-

rozza meg és juttatja érvényre. A DOE orszá-

gos laboratóriumaiban tesztelési eljárásokat és 

normákat fejlesztettek ki a fűtőkészülékek, 

légkondicionálók, vízmelegítők, hűtőszekré-

nyek, fagyasztók, tűzhelyek, sütők, szárítók, 

mosogatók, mosógépek és medencék vízmele-

gítői részére. 1978 és 1996 között a program 

200 M USD-ba került és 615,3 GWh primer 

energiát takarított meg.  

 

Erőművi igénykezelési programok 

 

Az erőművi igénykezelési program (DSM, 

demand side management) 1998-ban 27,2 GW 

csúcsteljesítményt, 49,2 Mrd kWh energiát ta-

karított meg 1,4 Mrd USD értékben. Mind ener-

giahatékonysági mind a terheléskezelési prog-

ramok lehetővé tették az országos csúcsterhelés 

kb. 13,6–13,6 GW nagyságú csökkentését. 

1999-ben a nagy erőművek csúcsterhelés-csök-

kenése 13,5 GW-ra esett vissza, az elért ener-

giamegtakarítás 49,7 Mrd kWh. E programok 

ráfordításai azonban igen nagyok voltak, körül-

belül 25-ször költségesebbeknek bizonyultak a 

leghatékonyabb kormányzati programoknál. 

Valószínűtlen, hogy az erősen versenyző, sza-

bályozatlan piacon az energiatermelők támo-

gassanak ilyen programokat.  

 

 

Az energiatermelő kapacitásokra 
gyakorolt potenciális hatás 
 

A DOE egyik munkacsoportjának jelentése 

szerint ha semmi nem változik, 2020-ra az 

épületek primer energiafelhasználása 37%-kal, 

az ezáltal okozott szén-dioxid-kibocsátás 
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48%-kal nő az 1990-es szinthez képest. A je-

lentés szerint az energiafelhasználás éves nö-

vekedése 1,2% lesz 2010-ig, azután évi 0,8%-

ra esik vissza. A szakemberek ezért intézkedé-

seket javasolnak: a készülékekre előírt hatás-

fok növelését, az önkéntes programok (mint az 

Energy Star vagy a Rebuild America) nagyobb 

támogatását, és az épületek hatásfok-növelé-

sének kutatására-fejlesztésére szolgáló pénzalap 

megkétszerezését. Ebben az esetben a lakossági 

szektorban az energiaköltségek 2020-ra az 

1997-es szint alá, a kereskedelmi szektorban 

pedig éppen csak ezt meghaladó szintre csök-

kenhetnek. A szén-dioxid kibocsátása 40%-kal 

csökkenthető, és értéke a 1990-es szint alá vihe-

tő. A villamos energia iránti igény 22%-kal 

csökkenthető 2020-ra ahhoz képest, ha semmi 

sem változna. A vizsgált időszakra a Nemzeti 

Energia Politika 770, egyenként 300 MW telje-

sítményű új erőmű építésével számol. Ezen 

számítások szerint ebből 600 új erőmű elhagy-

ható az energiatakarékossági előírások és ön-

kéntes programok segítségével. 
 
 
Következtetések 
 
Ezen összeállítás középpontjában az áll, hogy 

az energiahatékony technológiák jelenleg is-

mert  és jövőbeni  lehetőségeinek  segítségével 

hogyan lehet csökkenteni az energiafelhaszná-

lás és az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi 

és közegészségügyi költségek növekedésének 

ütemét. A villamosenergia-termelés és -továb-

bítás folyamatában rejlő veszteségek csökken-

tésének lehetősége erősítő hatást gyakorol az 

energiaigények csökkentésére. Az épületszek-

tornak jelentős szerepe van az energiaigények 

csökkentésében az energiahatékonyság révén, 

különösen a kereskedelmi világítás és a lakos-

sági/kereskedelmi légkondicionálás területén. 

Az Energiaügyi Minisztérium törekvéseinek 

három fő területe az előírt minimális hatásfok-

mutatók, az önkéntes hatásfokjavító progra-

mok támogatása és a részvétel a kutatás-

fejlesztési programok költségeinek fedezésé-

ben. E három tényező együttesen a 2020-ig 

elérhető energiamegtakarítások 90–95%-át 

eredményezheti, és nagyon költséghatékony 

módon javíthatja az épületek szolgáltatásait.  
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