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Készen áll-e Európa az 
intelligens épületek 

forradalmára? 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Európai országok még nem kellőképpen élnek az intelligens épületek adta lehetőségekkel. Az EU-országoknak egy 2017 februári, az intelligens épületekre való áttérésére vonatkozó elemzése arra a következtetésre jut, hogy egyetlen tagállam sem áll készen arra, hogy kihasználja az intelligens építési technológiák előnyeit.Az intelligens épületek rugalmasan kapcsolódnak egymáshoz és kölcsönhatásba lépnek az energiarendszerrel, képesek hatékonyan előállítani, tárolni és / vagy fogyasztani az energiát. De elsősorban az épületeknek energiahatékonynak kell lenniük, ez az intelligens épületállomány előfeltétele.

http://bpie.eu/publication/is-europe-ready-for-the-smart-buildings-revolution/
http://bpie.eu/publication/is-europe-ready-for-the-smart-buildings-revolution/
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Mi a REBUS projekt lényege? 
Hazai és nemzetközi szinten összehangolt és megfelelő 

szakpolitikai intézkedésekkel  
 
 

az épületenergetikai beruházásokhoz a Strukturális Alapok és 
egyéb pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználása 

 
 

a középületek energiahatékonyságának javítása,  
a közigazgatásban dolgozók kapacitásbővítése, széleskörű helyi 
szakmai háttér bevonásával (7 helyi akciótervező csoport/Local 

Stakeholder Group) 
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Mi az ERP? 
• A REBUS támogatja a helyi önkormányzatokat, egyéb 

szervezeteket az energiahatékonysági tervek 
kidolgozásában, megvalósításában és nyomon 
követésében, az ún. „energiahatékony 
középületfelújítási útvonal” (ENERGY RENOVATION 
PATH - ERP) megtervezése révén 

 
• Az „Energy Renovation Path (ERP)” egy a REBUS 

projekt által javasolt eszköz az állami szektor 
támogatására, különböző módszerek és 
intézkedések megismertetése által hozzájárulva az 
állami tulajdonú középület-állomány hatékonyabb  
felújításához. 

 
• A REBUS projekt a fejlettebb (pl. svéd, angol, olasz, 

német) és kevésbé fejlett európai régiók (román, 
lengyel, magyar) közötti interregionális 
tapasztalatcserén keresztül azonosította be azokat 
a tapasztalatokat, amelyekre az ERP épít. 
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Mi az ERP? 
Tapasztalatokat gyűjt össze a nemzetközi partnerek által beazonosított jó 
gyakorlatokból, amelyek a középületek energiahatékony felújításával 
kapcsolatosak és 4 fő témakörre fókuszálnak (teljes folyamat):   
 
 
 
 
 
 útmutatást (lépéseket, javaslatokat, tippeket) ad a tervezéssel, 

kivitelezéssel, monitoringgal kapcsolatban a középületek 
energiahatékony felújításához  

 kézikönyvként kíván segítséget nyújtani a döntéshozók (pl. 
önkormányzatok) és érintett hatóságok számára a szakpolitikai 
intézkedéseik, ill. középületekkel kapcsolatos energetikai projektjeik 
tervezésénél, vagy azok módosításánál, javításánál 

 

 

HORIZONTÁLIS TÉMAKÖR: KAPACITÁSBŐVÍTÉS  

MEGVALÓSÍTÁS/ 
KIVITELEZÉS 
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TERVEZÉS 
• A tervezés az energiahatékony felújítási folyamat első, 

létfontosságú fázisa  
• A felújítandó épület kiválasztása (prioritási sorrend, 

adatgyűjtés): 
•  

- A megbízható információk, készségek és hatékony 
döntéshozatali struktúrák hiánya akadályozhatja a 
felújítandó épületek prioritási sorrendjének felállítását 

Forrás:www.pbctoday.co.uk/ 

Kréta Régió 
SHERPA projekt 
Prioritási sorrend a 
felújítandó középületek 
kiválasztására  
https://sherpa.interreg-
med.eu/  

https://sherpa.interreg-med.eu/
https://sherpa.interreg-med.eu/
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MEGVALÓSÍTÁS/ 
KIVITELEZÉS 
• A megvalósítás/kivitelezési fázis magában foglalja a vállalkozó(k) 

kiválasztását, aki(k) felelős(ek) a megegyezés szerinti 
energiatakarékossági beruházások kivitelezéséért és a beruházás 
minőségének felügyeletéért. 

• Pályázatok és finanszírozás: beszerzési szabályok, rendelkezésre 
álló finanszírozási rendszerek (pl. ESCO szerződések / 
beruházások / támogatások) 

Hylliebadet Malmö  
11,000 m2 
Fő szempont a tervezésnél és kivitelezésnél: 
energiahatékonyság 
(pl. extra homlokzati szigetelés, napelemek, 
vízkezelő  
rendszer, amely minimalizálja az 
energiaveszteséget) 
Svédország legenergiahatékonyabb uszodája! Forrás: www.munters.com/ 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Számos országban már zöld és innovatív közbeszerzési eljárásokat alkalmaznak. 
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MONITORING  
• Mire használhatók az adatok?  

- A beruházás elemzése és tervezési 
korrekciós / nyomon követési intézkedések 
(ha szükséges)  

- hosszútávú működési teljesítmény 
biztosítása  

- további energiatakarékossági intézkedések 
megtervezése  

- az energiafelhasználók általános 
tudatosságának és ismereteinek növelése 

- a projekt és eredményeinek terjesztése 
• A piacon rendelkezésre álló 

eszközök/megoldások, ellenőrzési módszerek:  
- Nehézséget jelenthet a piacon meglévő 

megoldások kiválasztása/használata 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Olaszországban pl. Arezzoban a Zöld Kórház projekt egyik legfőbb eleme volt egy épületirányítási rendszer installációja, amely lehetővé teszi a kombinált hő és áramtermelés, a fűtés, szellőzés és légkondicionálás üzemek kezelését és ellenőrzését, a villamos energia és a földgázfelhasználás adatainak gyűjtése mellett. Nálunk pl. a Közép-Európai Egyetem épületeiben működik ilyen okos épületirányítási rendszer.
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MONITORING  
Malmö Város -  
Mercury projekt 
 
 
 
 
 
Előnyök: 
- A rendszer nagyobb 

megbízhatósága 
- Egy képernyő minden épület 

számára - könnyű az 
épületek optimalizálása 

- Egyszerű nyomonkövetés - 
minden riasztás (A-E 
riasztás) egy képernyőn 

A régi 
monitoring 
helyiség… 

…és az új 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A Citect SCADA adatgyűjtő és vezérlő programcsomag
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KAPACITÁSBŐVÍTÉS 
• Az épülethasználók általános tudatosságának növelése és 

az szokásainak megváltoztatása: 
- Kommunikáció az épület használóival energia 

témakörben 

- Az épülethasználók képzése az energia hatékony 
felhasználásáról 

- Az épületek használóinak megismertetése az új / 
korszerűsített rendszerekkel, berendezésekkel 
és eszközökkel 

- Az épülethasználók bevonása az 
energiatakarékossági akciókba 

• A köztisztviselők kapacitásbővítése 

- Az épületállomány kezelésében résztvevő 
köztisztviselők szemléletformálása, 
tudatosságának növelése és készségfejlesztése 
az energiával kapcsolatos kérdésekben 

Előadó
Bemutató megjegyzései
The big switch-off kampány, 2 hetes kampány a szemléletformálásra. 2012 óta. Egy éven át követték nyomon az épületeket és 5-10%-os megtakarítást értek el…
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Az ERP minden felújítási projektre alkalmazható és segít a 
leggyakoribb kihívások leküzdésében 

 
Az útmutató összegyűjti a nemzetközi jó gyakorlatok tapasztalatait, 

ideértve hasznos tippeket és iránymutatásokat a középületek 
energiahatékony felújítási munkáinak  

tervezésére, megvalósítására és nyomonkövetésére. 
  

Az ERP célja az energiahatékonyság javítása az energiamegtakarítás 
érdekében, amely által pénzt takaríthatnak meg a polgárok számára 

nyújtott szolgáltatásokba való befektetés érdekében. 
 
 

„Kevesebb energia- és pénzpazarlás = több szolgáltatás a polgárok 
számára” 

AZ ERP összefoglalva… 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A magyar verzió várhatóan március végéig elkészül, akkor letölthető lesz a BORA 94 honlapjáról. A projekt végéig folyamatosan frissítésre kerül majd. 
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Miért fontos az energiamegtakarítás és a tudatosabb 
energiafelhasználás?  

Végezetül… 

Forrás: hdw.eweb4.com/ Forrás: www.surfnetkids.com/ 

Míg a szükségletek egyre nőnek… …a készletek végesek… 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A készleteink végesek…viszont a szükségletek egyre nőnek…
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Köszönöm! 
www.bora94.hu 

interregeurope.eu/rebus/ 
 

@REBUS_Project 
 

@interregeuroperebus 
 

REBUS Project  
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