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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A "ComAct pilot helyszíneken alkalmazható új/átalakított finanszírozási rendszerek részletes leírása" című 

jelentés az öt ComAct helyszínen - Bulgária, Észak-Macedónia, Magyarország, Litvánia és Ukrajna - a 

többlakásos lakóépületek mélyreható energetikai felújítására (mélyfelújítására) szolgáló finanszírozási 

rendszerekkel foglalkozik. Az érintett projektpartnerek ezeket a modelleket tartották a legmegfelelőbbnek a 

felújítási programok hatókörének és arányának növelésére az energiaszegény háztartások érdekeinek és 

igényeinek figyelembevétele mellett. Utóbbi kérdés különösen fontos, mivel a finanszírozáshoz való 

hozzáférést és a felújítási projektekben való egyenlő részvételt gyakran nevezték meg az egyik legfőbb 

akadályként a lakóépületek energiateljesítményének kézzelfogható javulása előtt az EU-ban. Ez az akadály 

különösen meghatározó a posztszocialista régióban, tekintettel az energiaszegény háztartások magas 

arányára és atöbblakásos lakóépületek megosztott tulajdonviszonyaira, ami növeli a piaci finanszírozású, 

teljes épületek felújítási projektjeinek összetettségét. 

Ezen akadályok leküzdése érdekében a dokumentum részletesen ismerteti azokat az új vagy átalakított 

finanszírozási konstrukciókat, amelyek az energiaszegény háztartások számára nagyobb hozzáférést 

biztosítanak, és amelyeket az öt ComAct országban önálló eszközként vagy más meglévő finanszírozási 

programokkal kombinálva bevezetésre javasolnak. A leírások tartalmazzák a helyi partnerek által készített 

műszaki, társadalmi és pénzügyi értékeléseket, beleértve az intézményi keret leírását, valamint a 

végrehajtási folyamat során kezelendő hiányosságok és szűk keresztmetszetek azonosítását. A finanszírozási 

programok tervezése a kulcsfontosságú szereplők (pénzintézetek, szolgáltatók, hatóságok, végfelhasználók) 

üzleti modelljének alapvető vázlataival párosul, az egyes országspecifikus eseteknek megfelelően, hogy az 

érintett szereplők érdekei védve legyenek, és ösztönözve legyenek a javasolt rendszerek szerinti tényleges 

felújítási projektekben való részvételre. 

A javasolt pénzügyi konstrukciókat a többlakásos társasházak felújítását támogató meglévő pénzügyi 

eszközök elemzésének eredményeként dolgozták ki az öt ComAct országban, melyek a "Finanszírozási 

modellek eszköztára energiaszegény háztartások számára" című jelentésben és a www.comact-

project.eu/toolbox weboldalon kerülnek bemutatásra. Az elemzés feltárta, hogy az épületállomány és a 

tulajdonosi modellek hasonlóságai ellenére a jogi keret, a pénzügyi kapacitások, a helyi tapasztalatok, sőt a 

társadalom "energiakultúrája" alapján különböző finanszírozási megközelítéseket alkalmaznak. Azonban az 

energiaszegénységet még mindig ritkán értelmezik a jövedelmi szegénységtől eltérő jelenségként. Ez 

fokozott politikai érdekérvényesítő erőfeszítéseket és az állami és magánfinanszírozó intézmények 

együttműködését teszi szükségessé annak érdekében, hogy jobb esélyekkel vehessenek részt felújítási 

programokban azok a háztartások, amelyek túlságosan megterhelő energiaköltségeik miatt a részvételükhöz 

szükséges forrásokat nehezen tudják biztosítani. E célból a javasolt finanszírozási rendszerek várhatóan ebbe 

az irányba terelik a helyi párbeszédet, a 2022-ben felülvizsgált Épületenergetikai Irányelv (Energy 

Performance of Buildings Directive – EPBD) új követelményeire építve. A felülvizsgált Európai Uniós irányelv 

az energiaszegénység közös uniós meghatározását és a felújítási minimumkövetelményeket támogatja, 

amelyek kulcsfontosságúak az Európai Klímarendeletben1 előírt új, ambiciózusabb energiahatékonysági 

célok eléréséhez. 

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) európai uniós 2021/1119 rendelete (2021. június 30.) az éghajlat-semlegesség elérésének kereteiről, 

valamint a 401/2009/EK és az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról ("Európai Klímarendelet"). Elérhető:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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BULGÁRIA 

 Általános információk 

Tulajdonosi kör Állami / vegyes  

A programért felelős hatóság  Bulgária kormánya / MRDPW 

A program végrehajtója Alapkezelő / EERSF 

Megvalósítási Modell Törlesztés energiaköltség-megtakarítással 

Üzemeltetői szolgáltatások Marketinges / facilitátor / értékelő / finanszírozó 

Finanszírozott projektek Épületfelújítás / Megújuló energiaforrások / 

Energetikai szövetkezetek / Vegyes 

Ambíció/célkitűzések A 100%-os támogatási rendszer átalakításának 

lehetővé tétele fenntarthatóbb pénzügyi 

mechanizmusok felé a támogatási komponens 

fokozatos csökkentésével, azzal a céllal, hogy 

növeljék a felújítások körét és mélységét, 

ugyanakkor megőrizzék az energiaszegény 

háztartások teljes körű támogatását. 

Kedvezményezettek  Lakástulajdonosok egyesületei, szakosodott 

közvetítők (felújítási projektmenedzserek) 

Finanszírozási eszköz Nemzeti költségvetés / uniós alapok / nemzetközi 

pénzügyi intézmények / befektetési alapok /  

Projekt / Ingatlantulajdonosok / ESCO-k / 

Pénzügyi eszközök Hitelek / garanciák  

 A finanszírozási rendszer részletes leírása 

I. Előzetes értékelés 

Az eszköz célja, hogy lehetővé tegye a 100%-os támogatási rendszer átalakítását fenntarthatóbb pénzügyi 

mechanizmusok irányába, a támogatási komponens fokozatos csökkentésével, a felújítások körének és 

mélységének növelése céljából, ugyanakkor az energiaszegény háztartások teljes körű támogatásának 

megőrzése mellett. A konkrét feladat az, hogy olyan mechanizmust biztosítson, amely támogatja a 

háztartások részvételét a nemzeti helyreállítási és alkalmazkodóképességi terv (NRRP) keretében 

meghirdetett új felújítási programban, amely 20%-os tulajdonosi társfinanszírozást igényel, mivel jelenleg 

nincs más olyan speciális alap, amely felújítási hitellehetőséget kínálna.  

2015 óta Bulgáriában a felújítási területet a többlakásos épületek felújításának energiahatékonyságát célzó 

nemzeti program uralja, amely 100%-os támogatással finanszírozza a C energiaosztályba tartozó projekteket. 

Ezzel a megközelítéssel azonban évente kevesebb mint 0,5%-os felújítási arányt érnek el, az átfogó 
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energetikai felújítások száma elhanyagolható. Az épületfelújítási vezérelvek legfontosabb és kötelező 

reformja a 100%-os támogatás-finanszírozási mechanizmusról a lakástulajdonosok részvételének fokozatos 

növelésére való áttérés a megfelelő pénzügyi mechanizmusok alkalmazásával. Ennek okai a következők: 

• kizárólag állami források felhasználásával, a 2030-ra kitűzött 19 026 656 m2-es nemzeti felújítási 

célkitűzés mellett a legjobb esetben is 6 762 800 m2-es felújításra kerül sor 2026 közepéig. 

• a támogatás nagyon kevés emberhez jut el (1100 épület a 66 865 rászorulóból). Ez azt jelenti, hogy 

a többlakásos épületekben élők 95%-a nem jut majd hozzá semmilyen felújítási támogatáshoz. 

Mivel a többlakásos épületek kb. 91%-a D vagy annál alacsonyabb energiaosztályba tartozik, a Nemzeti 

Hosszú távú Felújítási Stratégia becslése szerint a költségoptimalizált felújítási szint az A és B energiaosztály 

közötti küszöbérték (azaz 95 kWh/m2/a primerenergia) elérésekor érhető el. E becslések szerint a végső 

energiamegtakarítás a modellezett átlagos fogyasztás mintegy 80%-át teszi ki. Bár ez a modell nem 

tekinthető indikatívnak a felújítási projektekből származó pénzforgalom tekintetében, mégis jól mutatja a 

projektekben rejlő hatalmas potenciált. A legújabb tanulmányok szerint a válaszadók közel 70%-a esetében 

a háztartás fűtésre/hűtésre, melegvízre és villamos energiára fordított átlagos havi kiadásainak értéke 150-

160 BGN között mozog (35,3% esetében 101 és 150 BGN között; 32,2% 150 BGN feletti kiadást jelez). Az is 

kiderült, hogy ha csak a hagyományos energiatakarékossági intézkedéseket alkalmazzák (az épületek falai, 

ablakai, tetőszerkezete és földszinti padlózata + a világítási és elektromos rendszerekre vonatkozó 

intézkedések), akkor az energiamegtakarítások aránya 35% és 55% között mozog. Más megfelelő ESM-ek 

alkalmazása esetén akár 60%. A fenti statisztikákat figyelembe véve feltételezhető, hogy a háztartások 

többsége esetében a jelzett 150-160 BGN átlagos költség mellett az átlagos havi energiamegtakarítás 50 

BGN körül lesz (az említett tartomány alsó részén 35-55-60%-os energiamegtakarítással), sőt, akár 1,5-2 

szeresét is elérheti (a felső részen). Ezt a ComAct Burgasz városára vonatkozó tanulmánya is megerősíti, 

amely azt mutatja, hogy a háztartások átlagosan körülbelül 90 BGN/hó összeget hajlandóak fizetni a 

társfinanszírozásért. Ez teljesen elegendőnek tekinthető a 20%-os társfinanszírozási arány 

forgatókönyvében, ami a felújítás mélységétől és a lakás méretétől függően  

2000-4000 BGN-t jelentene. Sajnos az előnyökkel és a finanszírozási követelményekkel kapcsolatos 

tudatosság még mindig alacsony szinten van. A felújítással kapcsolatos további kihívások közé tartozik az 

általában alacsony jövedelmi szint és a finanszírozáshoz való korlátozott hozzáférés; a szabályozási reform 

szükségessége a tájékoztató és képzési kampányokkal együtt; a felügyeleti és minőségbiztosítási 

mechanizmusok hiánya, valamint az állami intézmények domináns szerepe, amely a túlzott támogatás-

finanszírozással együtt korlátozza a vállalkozások szerepét. 

II. Az energia-szegénység szempontjai 

Az energiaszegénység egy másik fontos kihívás az országban: a lakosság egyharmada nem tudja megfelelően 

felmelegíteni otthonát. Jelenleg a lakosságnak csak egy kis része részesül a "tüzelőanyag-támogatásban", 

míg van egy sokkal nagyobb csoport (a 3. jövedelmi tizedig), amely nem képes fedezni a beruházási 

költségeket, mivel statisztikailag a kiadásaik magasabbak, mint a rendelkezésre álló jövedelmük. A következő 

tizedes csoportok (4-6) a becslések szerint az épületállomány romló állapota és az energiaárak ingadozása 

miatt az energiaszegénység kockázatának vannak kitéve; másrészt ritkán rendelkeznek jelentős 

megtakarításokkal, és a finanszírozó intézmények gyakran nem értékelik őket hitelképesnek, ami komoly 

akadályt jelent a társfinanszírozást igénylő felújítási programokban való részvételüknek. Ennek érdekében 

párhuzamos mechanizmusokat kell biztosítani: az energiaszegénység definícióját, amely meghatározza a 

100%-os támogatásra szoruló háztartásokat, valamint az állam által garantált alacsony vagy kamatmentes 
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kölcsönöket az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások számára. Ami a definíciót illeti, az 

EnEffect a következőképpen fogalmazza meg:  

Az épületek felújítását támogató programok keretében történő kedvezményes finanszírozás céljából: 

Energia-szegények azok a háztartások, amelyek rendelkezésre álló jövedelme a lakásuk fűtött részében a 

normatívan meghatározott hőmérséklet biztosításával a hivatalos szegénységi küszöb alá esik.  

A normatívan megállapított hőmérséklet biztosításának költségeit az energetikai auditok során egy 

kiegészítő jegyzőkönyvvel határozzák meg, amelyet a program utasításai szerint állítanak ki: 

(a) a távfűtési hálózathoz nem csatlakozó épületek esetében a fűtési energiamix országos átlagára 

vonatkozó adatokat kell használni. Ezzel elkerülhető az adott épületre vonatkozó energiamix 

manipulálásának lehetősége; 

(b) a távhőhálózathoz csatlakozó épületek esetében a távhőszolgáltatás valós árait kell használni, 

függetlenül attól, hogy a háztartás használja-e vagy sem, és hogy vannak-e a hálózathoz csatlakoztatott 

radiátorok. 

Mindkét esetre vonatkozóan az épület közös használatú részeit nem veszik figyelembe a számítás során. 

 

1. ábra. A felújítási tevékenységek 100%-os támogatására jogosult háztartások becslése 

III. A meglévő jogi keret 

Sajnos a jogi keret még mindig kialakulatlan, és számos akadályt állít a felújítási folyamat elé. A társasházi 

törvény értelmében a lakástulajdonosi társulások számára még mindig nem lehetséges egy közös 

bankszámlát fenntartani, amely pénzügyi kapacitásuk bizonyítékaként és másodlagos garancia-

mechanizmusként szolgálhatna. A társasházak szakszerű kezelése továbbra is ritkaságszámba megy, és erre 

vonatkozóan nincs jogi kötelezettség. A döntéshozatali mechanizmusokat rendkívül bonyolítja az is, hogy a 

felújítási projekt megvalósításához a tulajdonosok 100%-os egyetértése szükséges. Ezeket az akadályokat 

azonban leküzdhetik a társasházi törvény függőben lévő módosításai, amelyeket a Regionális Fejlesztési és 

Közmunkaügyi Minisztérium (MRDPW) illetékes egysége már előkészített, de még nem terjesztették elő a 

parlamenti bizottságok elé megvitatásra.  
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Ráadásul a 2009 előtt épült épületek esetében nem kötelező az energiaútlevél vagy az energiateljesítményre 

vonatkozó tanúsítványok kiállítása. A felújítási tevékenységekhez szükséges minimálisan előírt osztály 

továbbra is C, ami messze elmarad a költségoptimalizált szintektől; az újonnan javasolt program azonban 

legalább B energiaosztályt írna elő. 

IV. Kedvezményezettek 

A program és a finanszírozási mechanizmus kedvezményezettjei a többlakásos társasházakban található, 

azonnali felújításra szoruló (D vagy annál alacsonyabb energiaosztályú) egyedi lakások tulajdonosai. Nincs 

határozott társadalmi-gazdasági profil ezen épületek lakóira, mivel a kommunista múlt örökségének 

köszönhetően a lehetséges jövedelmek, foglalkozások és demográfiai jellemzők teljes skáláját felölelő 

háztartásoknak adnak otthont. 

Az LTRS szerint a rossz energiateljesítménnyel rendelkező épületek, az E, F és G energiaosztályba tartozó 

épületek 91%-át teszik ki a fel nem újított épületeknek, a D osztályba tartozó épületek pedig további 8%-ot, 

ami az energiamegtakarítási potenciálra és a piac méretére utal. A lakóépületek 97,6%-a magántulajdonban 

van, 96,5% természetes személyek, 1,1% pedig jogi személyek tulajdonában. Az épületeknek csak a 2,4%-a 

van a központi kormányzat vagy a helyi hatóságok tulajdonában. Bulgária e sajátossága nagymértékben 

magyarázza a lakásállomány felújításának meglévő (szervezeti, jogi és magatartási) akadályait, és jelentős 

hatással van a stratégiai intézkedések és politikák kidolgozására. Február 1-jén a lakott lakások száma 2 666 

733 volt, ami az üres lakások arányát az összes lakáshoz képest 31%-ra teszi (26% a városokban és 43% a 

falvakban, a teljesen elnéptelenedett területeken pedig eléri a 100%-ot). A lakott lakóépületekben az üres 

lakások aránya meghaladja a 20%-ot, ami szintén jelentős probléma, amikor a tulajdonosok 100%-os 

hozzájárulására van szükség. 

Amint fentebb jeleztük, a bolgár LTRS-ben elvégzett költségoptimalizálási elemzés szerint az 

energiahatékony felújítással a modellezett végső energiafogyasztás akár 80%-át is meg lehet takarítani. 

Gyakorlatilag a "normál üzletmenet" szerinti gyakorlatban a költségmegtakarítás a tüzelőanyag fajtától és 

egyéb teljesítmény-jellemzőktől függően 25-30% körül van. Az LTRS szerint az épületek felújítás előtti 

megoszlása a következő: az épületek legnagyobb része (40,5%) az E energiahatékonysági osztályba tartozott, 

majd az F (35,3%) és a G (16,1%) energiahatékonysági osztályba. A legtöbb épület korszerűsítése a 

minimálisan előírt C energiahatékonysági osztályba történő korszerűsítéssel járt, kisebb hányaduk (8,4%) a 

B osztályba került. Az energiahatékonysági tanácsadók szerint a felújítás ilyen szintjei körülbelül 40%-os 

energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Egy sok családos lakóépület felújítása és B energiaosztályba való 

átminősítése jellemzően azt eredményezi, hogy egy 65 m2 alapterületű lakóegység átlagos havi fűtési 

költsége 156,38 BGN-ről 107,64 BGN-re csökken. Ambiciózusabb intézkedésekkel ez 50-60%-ra emelhető, 

ami teljesen elegendő a társfinanszírozási rész kompenzálására a jelenlegi helyzetben. A további előnyöket 

leggyakrabban három csoportra osztják: környezeti, gazdasági és társadalmi. Az első csoportban vannak az 

energiahatékonyság legfontosabb és legközvetlenebb hatásai, mint például az energiamegtakarítás és az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. A második csoportba tartoznak többek között a gazdasági 

növekedésre, az innovációra és a versenyképességre, valamint az importfüggőségre gyakorolt pozitív 

makrogazdasági hatások. A hatások harmadik csoportja olyan szempontokat foglal magában, mint az 

egészségügyi előnyök, a szegénység csökkentése és a foglalkoztatás. Bulgária esetében az LTRS a társadalmi-

gazdasági szempontból több ilyen előny közül a megnövekedett jövedelem, az energia-szegénység 

csökkenése és az egészségügyi előnyök jelentik az egyén szintjén a legfontosabb szélesebb körű előnyöket. 
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V. Rendelkezésre álló források 

Az NRRP 1 176 960 000 BGN összegben biztosít finanszírozást soklakásos lakóépületek felújítására. Ebből 

941 568 000 BGN-t egy 100%-os támogatási program keretében osztanak ki kb. 865 épületre, és 270 

épületnek megfelelő 235 392 000 BGN-t pedig 2022 októberétől 80%-os támogatási arányban folyósítanak. 

Ezen felül 134 898 300 EUR (263 838 142 BGN) van elkülönítve lakóépületekre a régiók fejlesztési 

programjában, feltehetően újra 100%-os arányban. 

Nincs más elérhető finanszírozási forrás a többlakásos épületek felújítására a fent leírtakon kívül. A 

kereskedelmi bankok vagy a szakosodott alapok nem hajlandóak külön termékeket kifejleszteni a 

többlakásos épületek felújítására. 

Az NRRP keretében a lakástulajdonosoktól várt társfinanszírozás szerény 58 848 000 BGN. Ebből várhatóan 

legfeljebb 50%-ot fedez a piaci finanszírozás, a többit a lakástulajdonosok meglévő 

megtakarításaiból/bankbetéteiből biztosítják. Az EnEffect becslése alapján azonban 2030-ig a piac 

2.165.402.688-ra nőhet, ha a politika követi az LTRS-ben meghatározott célokat. A fent leírtak szerint a 

megtakarítások 30-60%-os, azaz havi 50-80 BGN közötti megtakarítást jelentenének. Ez elegendőnek 

tekinthető a társfinanszírozási költségek fedezésére, és egybeesik a lakástulajdonosok deklarált befektetési 

viselkedésével is. 

a) A háztartások rendelkezésre álló jövedelme 

Átlagos összjövedelem tizedes csoportok szerint 2020-ban, BGN 

Összes  Tizedes csoportok 

I II III IV V VI VII VII IX X 

15088 6275 7632 8301 9239 12173 13753 16892 19081 22396 31378 

Átlagos monetáris jövedelem tizedes csoportok szerint 2020-ban, BGN 

Összes Tizedes csoportok 

I II III IV V VI VII VII IX X 

14977 6168 7537 8204 9137 12041 13641 16761 18965 22283 31266 

b) Háztartási energiaköltségek  

Reális fűtési összegek a valós átlagos energiafogyasztás alapján 

Fűtéssel kapcsolatos havi költségek: 

Becsült reális 

minimális összeg, 

BGN 

Becsült reális 

maximális összeg, 

BGN 

Szén 32,23 139,68 

Fűtőolaj 44,66 193,53 

Földgáz (Nm3) 29,05 125,87 

Földgáz (Nm3) – kondenzációs kazán 26,99 116,97 
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Tűzifa (25%-os nedvességtartalommal) 25,27 109,52 

Fa pellet 38,22 165,63 

Távhő 32,73 141,82 

Villamosenergia 65,75 284,92 

Villamosenergia – légkondicionálók 22,45 97,27 

Villamosenergia - nagy hatékonyságú hőszivattyúk 

(VRF/VRV)   

18,60 80,59 

c) Fűtési összegek a normalizált (fűtési normák szerinti) energiafogyasztás szerint. 

Fűtéssel kapcsolatos havi költségek: 

Becsült reális 

minimális összeg, 

BGN 

Becsült reális 

maximális összeg, 

BGN 

Szén 80,93 350,72 

Fűtő olaj 112,13 485,90 

Földgáz (Nm3) 72,93 316,04 

Földgáz (Nm3) – kondenzációs kazán 67,77 293,69 

Tűzifa (25%-os nedvességtartalommal) 63,46 274,98 

Fa pellet 95,97 415,86 

Távhő 82,17 356,09 

Villamosenergia 165,09 715,38 

Villamosenergia – légkondicionálók 56,36 244,22 

Villamosenergia - nagy hatékonyságú hőszivattyúk 

(VRF/VRV)   

46,70 202,35 

Az első táblázatban szereplő értékek a valós képet mutatják az országban. Az emberek átlagosan kevesebb 

energiát költöttek fűtésre, mint amennyire valójában szükségük van, főként pénzügyi okokból. A második 

táblázat értékei azt mutatják, hogy mennyi lenne a költség, ha minden lakást a fűtési normáknak megfelelően 

fűtenének. Úgy gondoljuk, hogy a fűtési normák szerinti 100%-os fűtés sem reális, és a normál fűtés valós 

költségei valahol a két táblázat értékei között vannak, talán közelebb a második táblázat értékeihez. 

Nem fűtéssel kapcsolatos havi költségek: 

Becsült reális 

minimális összeg, 

BGN 

Becsült reális 

maximális összeg, 

BGN 

Villamosenergia 10,00 100,00 

Víz 10,00 50,00 
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Palackozott PB-gáz 9.90 29.70 

Társasházi közös költség 5,00 50,00 

d) A kedvezményezettek hitelfelvételi képessége és hajlandósága 

Bár elméletileg lehetetlen mérni a lakástulajdonosok beruházási szándékát, a ComAct burgaszi tanulmánya 

szerint a lakástulajdonosok mintegy 30%-a nem képes kifizetni a felújítással kapcsolatos költségeket, ami 

egybeesik az EnEffect becsléseivel a lakosság energia-szegénységi helyzetéről. Ugyanakkor azt is 

megállapították, hogy a háztartások hajlandóak havi 90 BGN körüli összeget fizetni a felújítási hitelekre, ami 

teljesen elegendő a várható felújítási költségek fedezésére. A válaszadók mintegy 50%-a saját 

megtakarításait és nem bankhitelt fog felhasználni a társfinanszírozási költségek fedezésére.  

e) Értéklánc-elemzés: az építőipari ágazat hozzáférhető szakértelme, kapacitása és minősége. 

Bulgária nemzeti reformprogramja reformokat irányoz elő a nemzeti költségvetésből finanszírozott 

regionális egyablakos ügyintézési pontok kísérleti és széles körű kiépítésére. A cél 6-28 regionális központ 

létrehozása, amelyek elsősorban tanácsadásra összpontosítanak. Ez ellentmond annak az alapgondolatnak, 

hogy az egyablakos ügyintézés célja az energetikai felújítási projektek teljes élettartamának megkönnyítése, 

más szóval "a teljes ügyfél utazás lefedése a tájékoztatástól, a technikai segítségnyújtástól, a pénzügyi 

támogatási rendszerek kialakításától és tanácsadástól az energiamegtakarítások nyomon követéséig". 

A helyi közigazgatás számára az egyedi felújítási programok részeként további adminisztratív és technikai 

támogatást irányoznak elő. A nemzeti reformprogram két olyan program létrehozását tartalmazza, amelyek 

célja az épületinformáció-kezelési készségek fejlesztése, és amelyek várhatóan az egyetemi oktatás részét 

képezik majd. Az energetikai és építőipari szakemberek szélesebb körű továbbképzésére irányuló programok 

nem képezik a terv részét, ami komoly problémának tekinthető, mivel az építőipari ágazat komoly 

problémákkal küzd mind a munkavállalók száma, mind pedig - ami még fontosabb - a készségek és a 

képzettség tekintetében. Ezért a programok sikeréhez elengedhetetlen a továbbképzési lehetőségek 

biztosítása.  

VI. EU tagállamokból vett inspirációk 

a) Magyarország  

Az EE-felújítás tekintetében piaci alapú megközelítést fogadtak el. Ennek alapja az épületek tulajdonosai és 

a többi érintett fél (pénzintézetek, hatóságok, szolgáltatók) közötti közvetítő szerepet betöltő, szakosodott 

tanácsadók által nyújtott magas színvonalú konzultációs szolgáltatások voltak. Ezt támogatta a jogszabályi 

keret, amely a lakástulajdonosok egyesületeit épületük karbantartására kötelezi. Ez egy jól fejlett és 

önszabályozott piacot hozott létre, ami elengedhetetlen a fenntartható épületfelújítási folyamathoz. 

b) Észtország 

A KredEx, - mint egy olyan pénzügyi intézmény, amely a lakáságazatot portfóliójának egyik elemeként kezeli-

, az EE-felújításhoz nyújtott finanszírozást a tudatosság növelésével és a bevált gyakorlatok terjesztésével 

kombinálta. Az érdekeltekkel folytatott aktív kommunikáció szerepet játszott a különböző érdekeltek közötti 

bizalom megteremtésében, ami fenntartható felújítási folyamathoz vezetett. A KredEx a műszaki tanácsadók 

bevonását is szabályozta azzal, hogy a honlapján szakértői listát vezetett.  
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c) Görögország 

A SAVE-AUTOMATE (Energiatakarékossági beavatkozások és megújuló energiaforrások a lakóépületekben) 

program tőkejuttatást biztosít az energetikai vizsgálatok és egyéb "immateriális javak" költségeinek 

fedezésére. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Nemzeti Erőforrás társ-finanszírozta a 

Regionális Operatív Program és a "Versenyképesség, Vállalkozás, Innováció" Operatív Programon keresztül. 

A programot az Energiaügyi Minisztérium indította el, kedvezményezettje a Görög Fejlesztési Bank, a végső 

kedvezményezettek pedig a lakóépületek tulajdonosai. 

d) Észak-Macedónia 

A ProCredit Bank Macedónia az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) forrásainak felhasználásával 

elindította a magánszemélyek és vállalkozások számára nyújtott energiahatékonysági hitelekből álló zöld 

finanszírozási termékprogramját. A kölcsönök a lakások energiahatékonysági fejlesztésére szolgálnak a 

zöldgazdaság-finanszírozási eszközök honlapján található technológiai kiválasztón leírt, támogatásra jogosult 

intézkedéseknek megfelelően. Néhány a támogatható intézkedések közül: külső falak, tető, padló 

szigetelése; ablakok, ajtók, biomassza kazánok, energiatakarékos világítás, gázkazánok, hőszivattyúk, 

napelemes fotovoltaikus rendszer stb. beszerelése. 
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MACEDÓNIA 

Általános információk 

Tulajdonosi kör  Állami /magán/ vegyes  

A programért felelős hatóság  Tulajdonos/döntéshozó testület 

A program végrehajtója Operatív irányítás 

Megvalósítási Modell  Nincs adat  

Üzemeltetői szolgáltatások  Marketinges / facilitátor / értékelő / finanszírozó stb. 

Finanszírozott projektek  Energiahatékonyság / megújuló energiaforrások / 

energiaszövetkezetek / stb. 

Ambíció/célkitűzések Küldetés és jövőkép, kapcsolat a nemzeti vagy helyi 

politikákkal 

Kedvezményezettek A szolgáltatások potenciális igénylői/felhasználói 

Finanszírozási eszköz Nemzeti költségvetés / uniós alapok / pénzügyi 

intézmények / befektetési alapok /  

Projekt / Ingatlantulajdonosok / ESCO-k / stb. 

Pénzügyi eszközök  Kölcsönök / saját tőke / garanciák / stb. 

 A finanszírozási rendszer részletes leírása 

I. Előzetes értékelés 

Macedóniában a nem hatékony energiafelhasználás költségei jelentősen befolyásolják a nemzetgazdaságot. 

A statisztikák azt mutatják, hogy a teljes végső energiafogyasztás legnagyobb összetevője az építőipar, amely 

mintegy 40%-ot tesz ki. Különböző nemzetközi és hazai tanulmányok 10-35%-os energia-megtakarítási 

potenciált becsülnek a lakossági szektorban. A macedóniai lakáságazat főbb jellemzői a következők: a 

lakóépületek többsége régi és rossz állapotban van; a nem teljesen legális lakások nagy száma; a rossz 

minőségű modern épületek nagy száma; az épületek szezonális kihasználtsága; az épületek rossz minősége, 

különösen a vidéki területeken, ahol hiányzik a külső szigetelés; a fűtés elektromos árammal; és a nem 

hatékony fa- és széntüzelésű kályhák használata. A lakásszektor fő jellemzői alapján az energiahatékonyság 

javításának technikai lehetőségei ebben az ágazatban igen jelentősök. 

A legutóbbi, 2002-es népszámlálás szerint a lakóépületek nagy többsége, mintegy 47%-a 1961 és 1980 

közötti alig húsz évben épült, míg az új építkezések száma ezt követően csökkent. A nyilvántartott lakások 

becsült száma ma több mint 760.000, amelyek több mint 55 millió négyzetméternyi lakóterületet tesznek ki.  

A statisztikák szerint 2002-ben 10.000 többlakásos lakóépület volt, és ez a szám mára 12.000-re emelkedett. 

Macedónia az EU-integrációs folyamat kezdeti szakaszában van, és célja az uniós vívmányok végrehajtása, 

valamint az uniós energiahatékonysági szabályok, normák és szabványok átvétele. Macedónia emellett az 

Energiaközösség tagja, és mint ilyen, három, az energiahatékonysággal kapcsolatos irányelvet kell 
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végrehajtania: Energiahatékonyság (EED-2012/27/EU); az épületek energia-teljesítménye (EPBD-

2010/31/EU); és a termékek energia-fogyasztásának címkézése (ELD-2010/3/EU). Az energiahatékonyság 

előmozdítása az európai menetrend részét képezi. Az energiahatékonysági vívmányok olyan intézkedéseket 

írnak elő, amelyek az energiaértéklánc minden szakaszában - a termelés, az átvitel, az elosztás és a fogyasztás 

- növelik a hatékonyságot. Az intézkedések különösen a lakossági szektorra összpontosítanak, ahol a 

legnagyobb a megtakarítási potenciál. 

Az uniós energiaügyi irányelvek átültetését támogató dokumentumok, elemzések, szakpolitikák és stratégiák 

többsége adományozói támogatással (EBRD, GIZ, USAID, EU, kétoldalú technikai támogatás stb.) készült, ami 

arról tanúskodik, hogy a kormányzati intézményeken belül továbbra is hiányzik az intézményi kapacitás a 

szakpolitikai reformok és a szükséges szerkezetátalakítás belső generálására. Másrészről az épületállomány 

minőségével súlyos problémák vannak mind az energiahatékonyság (szigetelés hiánya), mind az általános 

állapot (pl. szivárgó tetők) tekintetében, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek. A különböző városok 

épületeinek jellemzői jelentős eltérést mutat, ami a macedón települések közötti hatalmas 

egyenlőtlenségeket tükrözi. Negotinóban például az épületek 81%-ának van sérült, szigetelés nélküli 

homlokzata, míg Velesben ez az arány csak 28,7%. Ez az összehasonlítás azonban csak illusztrációként 

szolgál, mivel a vizsgált épületek száma nagyon eltérő (29, illetve 180). 

2018-ban a Habitat Macedónia Globális Energia Díjat kapott a többlakásos lakóépületek felújításában elért 

eredményeiért és az elért energiamegtakarításokért. Nevezetesen, Macedóniában több mint 60 lakóépület 

több mint 1900 lakást tartalmazó EE-felújításával az éves energiamegtakarítás összesen 7910 MWh, az éves 

szén-dioxid-kibocsátás pedig 3670 tonnával csökkent. 

A macedón lakásállomány utólagos korszerűsítésének becsült beruházási potenciálja több mint 500 millió 

euró. 

II. Az energia-szegénység szempontjai 

Egyértelmű meghatározás hiányában az energiaszegénység olyan helyzetnek tekinthető, amelyben egy 

háztartás nem tudja biztosítani a fűtéshez, hűtéshez, főzéshez és a háztartási készülékekhez szükséges 

alapvető energiaszükségleteit, a nem megfelelő pénzügyi és technikai feltételek együttes megléte miatt. Az 

energiaszegénység fő okai az alacsony jövedelmek, a magas energiaárak és a nem hatékony, technikailag 

rossz minőségű otthonok és készülékek. Az energiahatékonyságot célzó utólagos átalakítások potenciálisan 

hatékonyak lehetnek az energia-szegénység elleni küzdelemben, mivel növelik a lakásállomány energia-

teljesítményét, és így potenciálisan kiemelhetik a háztartásokat az energia-szegénységből azáltal, hogy 

csökkentik a lakások energiaigényét. Az energiahatékony utólagos átalakítások azonban különleges pénzügyi 

(pl. magas kezdeti költségek, viszonylag hosszú megtérülési idő) és technikai (pl. összetett beavatkozások, 

különböző érdekelt felek bevonása) jellemzőkkel bírnak. E jellemzők miatt gondosan meg kell tervezni őket, 

hogy ki lehessen aknázni az energia-szegénység csökkentésében rejlő lehetőségeket. 

Bár nincsen reprezentatív adat arról, hogy a többfunkciós családi házak háztartásai mennyire hajlamosak az 

energia-szegénységre, a HFHM által Szkopje néhány kerületében és három másik városban a többfunkciós 

családi házakban végzett alapos felmérés alapján néhány általános következtetést lehet levonni a 

többfunkciós családi házak energiahatékonyságára és az energia-szegénység jelenlétére vonatkozóan [12]. 

III. Jogi keret 

Az energiahatékonysággal kapcsolatos szakpolitikák és rendeletek a következők: 

• Az energiáról szóló törvény (Macedón Köztársaság Hivatalos Közlönye, 96/18. sz.) 
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• Energiahatékonysági törvény (Macedón Köztársaság Hivatalos Közlönye 32/20. sz.) 

• Az Észak-Macedón Köztársaság 2040-ig szóló energiafejlesztési stratégiája (elfogadva 2019.12.28-

án)2  

• Stratégia az energiahatékonyság előmozdítására 2020-ig (Macedónia Hivatalos Lapja, 143/10. sz.)3  

• A Macedóniai Köztársaság harmadik energiahatékonysági cselekvési terve a 2016–2018 közötti 

időszakra (elfogadva: 2017.07.18.) 4 

• Az épületek energiateljesítményére vonatkozó szabálykönyv (Macedónia Hivatalos Lapja, 94/13. 

szám)5 

• Az energiaaudit szabálykönyve (Macedónia Hivatalos Lapja, 94/13. szám)6 

Az Energia-közösségi Megállapodás értelmében Macedónia összehangolja nemzeti jogszabályait az Európai 

Unió hatályos jogszabályaival az energia, a környezetvédelem, a verseny, a megújuló energiaforrások, az 

energiahatékonyság és a kőolajkészletek területén. Az energiaágazatra vonatkozó jogszabályok jelenleg 

felülvizsgálat alatt állnak; a parlament 2018. május 21-én fogadta el az új energiatörvényt, valamint a 

macedóniai jogalkotásban először az energiahatékonysági törvényt, amely 2020. február 18-tól hatályos. Ez 

az átfogó energiahatékonysági törvény átülteti az EU energiahatékonysági irányelvét, az épületek energia-

teljesítményéről szóló irányelvet, az energiával kapcsolatos termékek címkézéséről szóló rendeletet és az 

energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről szóló irányelvet. Az energiahatékonysági 

törvény végrehajtása érdekében azonban módosítani kell a meglévő másodlagos jogszabályokat; például az 

épületek energia-teljesítményéről szóló hatályos szabálykönyvet módosítani kell a törvény teljes körű 

végrehajtása érdekében. Az országnak továbbá el kell fogadnia az épületek energia-teljesítményére 

vonatkozó minimum-követelményekről, a nemzeti számítási módszertanról, az épületek energia-

teljesítményének tanúsításáról, valamint a fűtési és légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséről szóló frissített 

rendeletet. Ez lehetővé teszi az ország számára a 2010/31/EU irányelv végrehajtását. 

Ezen felül kidolgoztak és a 2019-es év végén elfogadtak egy energiastratégiát, amely az EU energiaunió 

ötdimenziós keretrendszerére (biztonság, szolidaritás és bizalom, teljesen integrált belső energiapiac, 

energiahatékonyság, klíma-politikai lépések - a gazdaság szén-dioxid-mentessé tétele, valamint kutatás, 

innováció és versenyképesség) támaszkodik, figyelembe véve az országspecifikumokat, és tartalmaz egy 

2040-es jövőképet. A stratégia három forgatókönyvet határoz meg - referencia, mérsékelt átmenet és zöld 

-, és a stratégiai célok eredményeit az egyes stratégiai célokhoz kapcsolódó hat mutató segítségével értékeli. 

Jelenleg a Macedón Tudományos és Művészeti Akadémia (MANU) a negyedik energiahatékonysági 

cselekvési terv előkészítésén dolgozik, mivel az előző cselekvési terv elavult. 

Az energiapolitika végrehajtásában a kormányt az Energiaszabályozó Bizottság (ERC) és az Energiaügynökség 

támogatja, amelyeket 2003-ban hoztak létre és 2007 óta működnek. 

 
2 http://www.economy.gov.mk/doc/2759 

3 http://www.economy.gov.mk/doc/2535 

4 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Tret%20NEEAP_V02%20(MKD).pdf 

5 http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf 

6 http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_kontroli.pdf 
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18 

 

Az épületek energia-teljesítményének növelése érdekében Macedónia létrehozta a jogszabályi keretet, 

amely magában foglalja az épületek energia-teljesítményére vonatkozó szabálykönyvet, amelyet az új 

energiahatékonysági törvénnyel összhangban kell összehangolni és módosítani. A hatályos szabálykönyv az 

új  épületek esetében a minimális energiahatékonysági osztályt "C" osztályúként, QH,nd,ref≤100 kWh/(m2a), 

az utólagosan felújított épületek esetében pedig "D" osztályúként, QH,nd,ref≤150 kWh/(m2a) határozza meg. 

Jelenleg a nagy energiahatékonyságú és szén-dioxid-mentes épületállomány elérésében a fő hiányosságot 

az jelenti, hogy a múltban nem volt hosszú távú épületfelújítási stratégia. Ezt a stratégiát ma már az újonnan 

elfogadott Energiahatékonyságról Szóló Törvény 31. cikke határozza meg; ez a stratégia a lakó-, köz- és 

kereskedelmi épületek felújítására vonatkozik legalább 10 éves időtartamra, háromévente kötelező 

felülvizsgálattal. 

IV. Kedvezményezettek 

A REERF által nyújtott kölcsönök kedvezményezettjei vagy címzettjei a következők: 

• Lakástulajdonosok és HOA-k többlakásos épületekben energiahatékonysági korszerűsítésekre, 

• Önálló házak tulajdonosai energiahatékonysági felújítás céljából, beleértve a vidéki területeken és a 

marginalizált közösségekben található otthonokat is. 

A kiválasztott épületekben energiaauditokat végeztek, meghatározva az energiateljesítményt (az 

energiaigény és az épület tényleges energiafogyasztása között), a környezeti hatást és a gazdasági 

előnyöket/értékelést. 20 részletes és 17 helyszíni energiaauditot végeztek el, amelyek megerősítették, hogy 

a felújított épületekben 20-39%-os energia-megtakarítás érhető el, és ugyanez az összeg 6-8 éven belül 

megtérülhet az energia-megtakarítás révén. 

V. Rendelkezésre álló források 

a) Állami támogatások 

A kormány egy éves nemzeti program keretében támogatja a megújuló energiaforrások és az elektromos 

energia felhasználását a háztartásokban. A végrehajtó a Gazdasági Minisztérium, amely a programban 

meghatározott alábbi támogatási rendszereket valósítja meg: 

• napkollektoros rendszer beszerzési és telepítési költségeinek akár 30%-os, de legfeljebb 300 EUR 

(~18 000 MKD) visszatérítése; 

• PVC vagy alumínium ablakok beszerzési és beszerelési költségeinek akár 50%-a, de legfeljebb 500 

EUR (~30 000 MKD) visszatérítése; és 

• pelletkályha beszerzési költségeinek akár 50%-a, de legfeljebb 500 EUR (~30 000 MKD) 

visszatérítése. 

A programot minden évben felülvizsgálják, és néhány új technológiát is figyelembe vesznek, amelyek 

támogatására egyre több pénzt fordítanak. Az Energiastratégia szerint a program iránti érdeklődés 

nyilvánvaló, mivel az összes pályázó száma minden évben növekszik. A támogatásokat a "beérkezési 

sorrendben történő kiszolgálás" elve alapján valósítják meg 
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Az új "Program a megújuló energiaforrások támogatására és az energiahatékonyság növelésére a 2020-as 

évre" a pályázók további kategóriáira, illetve az alacsony jövedelmű pályázókra terjedt ki, akik esetében a 

támogatás százalékos aránya 70%-ra emelkedett. 

Ezen túlmenően a macedón kormány az elmúlt fűtési szezonban a négy legszennyezettebb város 

háztartásainak nyújtott támogatással küzdött a légszennyezés ellen: Szkopje, Bitola, Tetovo és Kicevo. Ez az 

intézkedés az AD ESM nemzeti villamosenergia-termelő vállalaton keresztül valósul meg, amely 1000 euróig 

terjedő pénzügyi támogatással támogatja azokat a háztartásokat, amelyek a régi fatüzelésű kályhákat 

inverteres légkondicionáló berendezésre cserélték. A teljes elkülönített költségvetés 4 millió euró volt, és 

Szkopjéban 5200, Bitolában 2500, Tetovóban 1500, Kicevóban pedig 800 háztartást érintett. 

b) Önkormányzati támogatások 

Szkopje város költségvetése: 

• A háztartásokban vásárolt és beszerelt inverteres légkondicionálók költségeinek egy részének 

megtérítése, 

• Kéményseprő bérlése - Szkopje városa 1200 MKD erejéig megtéríti a költségek egy részét, 

• A vásárolt elektromos robogó vagy kerékpár költségeinek egy részének megtérítése. 

Önkormányzati költségvetések: Vannak visszatérő támogatások különböző településeken, de jelenleg nincs 

aktív támogatás az EE felújítására. 7 

c) Kölcsönök 

Kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek: Halkbank-ÖKO-hitelek magánszemélyeknek, Halkbank - ÖKO-

hitelek jogi személyeknek, Sparkasse az Energiaközösséggel együttműködve, ÖKO-hitelek az ÖKO-lakás 

energiahatékonyságának javítására, Ohrid bank - A++ KÉSZPÉNZHITEL, Ohrid bank - A++ MEGHATÁROZOTT 

CÉLÚ KÉSZPÉNZHITELEK, Procredit bank és ЕБОР - Zöld hitel az EE otthonra. 

Fejlesztési bankok által nyújtott kölcsönök: Észak Macedóniai Fejlesztési Bank JSC Skopje – Fenntartható 

energiaforrásokkal kapcsolatos projektek finanszírozása: Energiahatékonysági projektek finanszírozása, 

Észak-Macedóniai Fejlesztési Bank JSC Skopje – Fenntartható energiaforrás projektek finanszírozása: 

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek finanszírozása 

Mikró finanszírozással foglalkozó intézmények által nyújtott hitelek: Horizonti Mikró hitel Alapítvány, 

Moznosti Takarékszövetkezet 

A felújítási piac mérete 

A HFHM hivatalos statisztikai adatok elemzése szerint az ország teljes lakásállományának 78%-a tömeges 

urbanizációs időszakban (1946-1989) jött létre. Mintegy 110 000 lakás (a meglévő lakásállomány 16%-a) 

azonnali felújításra szorul. Becslések szerint több mint 100 000 egység (társasházi lakások) szorul 

energiahatékonysági beavatkozásra. 

A Habitat Macedónia adatai és elemzése szerint a becslések szerint mintegy 12 000 többlakásos lakóépület 

és körülbelül 770 000 lakás van. Ezen épületek többsége 30-50 éves, nincs hőszigetelésük és rossz az energia- 

 

 
7 Az írás dátuma: 2021. október, a helyhatósági választások idején 
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teljesítményük. Becslések szerint Macedónia teljes lakóépület állományának mintegy 6%-a megfelel a 

nemzeti energiateljesítményre vonatkozó követelményeknek, és a C vagy D energiaosztályba tartozik, míg 

az összes többi lakóépület alacsonyabb energiaosztályba sorolható, és így energiahatékonysági (EE) utólagos 

átalakításra szorul. A becslések szerint a többlakásos lakóépületek lakásállományának EE-felújítására 

irányuló beruházási potenciál 500 millió euróra tehető. Csak a fővárosban, Szkopjéban az összes háztartás 

mintegy 11,8%-a van csatlakoztatva a távfűtéshez. 

A macedóniai épületállomány minőségének értékeléséhez az Állami Statisztikai Hivatal 2014-es adataira 

támaszkodhatunk a háztartások energiafogyasztásával kapcsolatban [9]. A hőszigetelt lakásokban lévő 

háztartások aránya 17,78%. Az épületek hőszigetelése (a beépítés évétől függetlenül) főként a külső falakon, 

a tetőn és a mennyezeten található, a legkevésbé szigetelt a padló. 

Az energiaköltségek viszonylag alacsony szintje és az egyéb mutatók gyenge teljesítménye arra utal, hogy az 

energiaszegény észak-macedóniai lakosok az energiaköltségek alacsonyan tartása mellett döntenek azzal, 

hogy alul fűtik otthonaikat. Az EU-SILC szerint 2019-ben a háztartások több mint egyharmadának volt 

hátraléka a közüzemi számlákkal. Más becslések azonban ennél lényegesen alacsonyabb számot jeleznek 

[12]. A tűzifa használatának magas elterjedtsége szintén megkérdőjelezi a hátralékok, mint az 

energiaszegénység mutatójának hasznosságát Észak-Macedóniában. A REACH-jelentés alapján az egy- vagy 

kéttagú, illetve a hatnál több tagot számláló háztartások hajlamosabbak az energiaszegénységre. Ezek teszik 

ki az összes háztartás 41%-át [7]. 

Macedónia lakosságának mintegy 75-80%-a városokban él, fele a Szkopje körüli tágabb térségben [10]. A 

lakások 42%-a MFAB-okban található [11]. A lakástulajdonosi arány 88,3%. Más nyugat-balkáni országokhoz 

hasonlóan a decentralizált fűtési rendszerek használata dominál, még a városi területeken is [1]. A távfűtés 

az MFAB-ok kevesebb mint 10%-ában van jelen, amelyek mindegyike Szkopjéban található. Az MFAB-ok 

mintegy 30%-ában kizárólag kis hőtermelő kazánokat használnak, míg az épületek 60%-át elektromos 

készülékekkel fűtik. Bár a távfűtést a leghatékonyabb fűtési rendszernek tartják, a műszaki állapota az egész 

nyugat-balkáni régióban jelentős hiányosságokat mutat a technológiában rejlő lehetőségekhez képest. 

Gyakoriak a magas energiaveszteségek és a rossz minőségű víz miatti idő előtti romlás, valamint a 

fogyasztásalapú számlázás hiánya. A legtöbb nyugat-balkáni várostól eltérően Szkopje privatizált 

távhőszolgáltató társasággal rendelkezik ([1]41-43. oldal). Továbbá a tűzifával való fűtés meglepően elterjedt 

a városi területeken is. A HFHM tanulmánya szerint Szkopjén kívül a villamos energia és a tűzifa kombinációja 

még az MFAB-okban is nagyon gyakori [13]. Ennek eredményeképpen a lakosok még akkor is magas szintű 

légszennyezésnek lehetnek kitéve, ha MFAB-ban élnek. A nedves, rossz minőségű fa használata nagyon 

gyakori [1] [7]. 

A 2013-as adatok [7] alapján a mezőgazdasági területeken élő háztartások jövedelmük kisebb hányadát 

költik háztartási energiára, mint az urbanizált vagy vegyes területeken élők. Ennek oka lehet, hogy a vidéki 

területeken a tűzifa és a víz könnyebben és olcsóbban vagy ingyenesen elérhető. Valószínűleg a magasabb 

munkanélküliségi ráta és az energiaforrások korlátozott elérhetősége miatt a városokban az 

energiaköltségek nagyobb pénzügyi terhet jelentenek a városi háztartások számára. Még ha az épületek 

energiahatékonysága rosszabb is a vidéki területeken, az energiaszegénység nem feltétlenül súlyosabb. 

A HFHM által készített felmérés azt is mutatja, hogy még a magasabb középosztálybeli területek háztartásai 

is, mint például Gjorche Petrov vagy Veles, átlagosan jövedelmük 11%-át, illetve 9,8%-át költik energiára, 

ami  
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hasonló az országos átlaghoz. Ez azt jelezheti, hogy az országban inkább az energiahatékonysággal 

kapcsolatos általános probléma van, mintsem a nagyon egyenlőtlen eloszlás. Továbbá az a szokás, hogy a 

lakóterületnek csak bizonyos részeit fűtik, nem csak a családi házakra korlátozódik: a fent említett 

területeken a viszonylag szerencsés pénzügyi helyzetük ellenére a lakásoknak csak egy részét fűtik: Gjorche 

Petrovban 50,75 m²-t fűtenek az átlagos 66,69 m²-ből. Velesben ezek a számok 36,88 m² és 60,5 m². Mindent 

egybevetve úgy tűnik, hogy a városi területeken és a többlakásos házakban élők némileg másfajta energia-

szegénységgel szembesülnek, mint a vidéki területeken és a családi házakban élők. Továbbá a Szkopje és 

más városok közötti különbség jelentős lehet, és érdemes lenne további vizsgálatokat végezni. 

VI. Értéklánc-elemzés 

Műszaki szempontból a macedón gazdaság és építőipar elegendő kapacitással rendelkezik a többlakásos 

lakóépületek felújítási igényeinek kielégítésére. A problémát a szigetelés és az építőanyagok árai, a 

többlakásos társasházak tulajdonosainak társadalmi-gazdasági helyzete, valamint a tulajdonosi 

szegmentáció jelenti. 

Macedóniában a többlakásos épületek több mint 95%-a magántulajdonban van, így az EE-rekonstrukciós 

projekt kezdeményezése, megszervezése és végrehajtása igen bonyolult. Figyelembe véve az önkormányzati 

szintű bonyolult döntéshozatali eljárásokat és a többlakásos társasházak megfelelő irányításának hiányát, a 

probléma még nagyobb.    

A lakástulajdonosok eltérő társadalmi-gazdasági helyzete az egyes MFAB-okban további terhet jelent az EE-

intézkedések megszervezésében és végrehajtásában. Az önkormányzatok támogatást nyújtanak, és még így 

is nehézségekbe ütközik az épület utólagos átalakítása. 

A Habitat Macedónia az 1900 lakásnál is többet magában foglaló 60 db-ot meghaladó lakóépület energetikai 

felújítása során szerzett tapasztalatai azt mutatták, hogy az átfogó intézkedések (ablakok és ajtók cseréje, 

tetőfedés, hőszigetelés stb.) alkalmazása 7910 MWh éves energiamegtakarítást és 3670 t CO2-kibocsátás 

éves csökkentését eredményezi. Ez arra utal, hogy több információra, jobb ösztönzésre és szervezésre van 

szükség a lakóépületek tulajdonosai számára az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása érdekében. 

Még mindig számottevő a hajlandóság, az érdeklődés, a tudás és a tapasztalat hiánya, valamint a háztartások 

nagyon alacsony szintű tudatossága az energiahatékonysági intézkedések végrehajtására. Az 

energiahatékonyság finanszírozása korlátozott, de a többlakásos épületek energiahatékonysági 

intézkedéseinek végrehajtása során a fő probléma még mindig a szervezéssel, az irányítással és a szabályok 

betartásával kapcsolatos. 
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MAGYARORSZÁG 

Általános információk 

Tulajdonosi kör  Magán/ vegyes 

A programért felelős hatóság  Magyarország Kormánya 

A program végrehajtója Magyar Államkincstár, Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program Irányító 

Hatósága, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző és 

Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Megvalósítási Modell  Támogatási és hitelprogram kombinációja épület-

szinten 

Üzemeltetői szolgáltatások Marketinges / facilitátor / értékelő / finanszírozó  

Finanszírozott projektek Épületfelújítás / Megújuló energiaforrások 

Ambíció/célkitűzések Hitel- és támogatási rendszerek kombinálása a 

többlakásos épületek állapotának javítására, a 

felújítások energiahatékonysági tartalmának 

növelése a 2040-es és 2050-es nemzeti 

kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az 

alacsony jövedelmű háztartások támogatása a 

felújítási tevékenységekben való részvétel 

érdekében. 

Kedvezményezettek Többlakásos épületek közösségei (társasházak és 

szövetkezetek) 

Finanszírozási eszköz Nemzeti költségvetés / uniós alapok / 

ingatlantulajdonosok 

Pénzügyi eszközök Hitelek / garanciák / támogatások 

 A finanszírozási rendszer részletes leírása 

I. Előzetes értékelés 

A jelentés célja egy új pénzügyi konstrukció kidolgozása a (részben) alacsony jövedelmű családok által lakott 

többlakásos épületek mélyfelújítására Magyarországon. A javasolt pénzügyi rendszer magában foglalja a 

jelenleg elérhető hitelprogramok elemeit, a 2001-2009 között Magyarországon elérhető korábbi támogatási 

programok elemeit, valamint az Európai Unió más tagállamaiban erre a célra kidolgozott különböző pénzügyi 

rendszerek elemeit.   

Magyarország Hosszú Távú Felújítási Stratégiája (2021. július) szerint a teljes energiafogyasztás 27%-a 

lakóépületekhez tartozik, de csak 6%-a többlakásos épületekhez (ahol a lakosság 40%-a él). Az átlagos primer 
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energiafogyasztás m²-re vetítve 215 kWh a lakóegységek tekintetében, ami hasonló Lengyelországhoz, 

Horvátországhoz vagy Csehországhoz. A lakóépületek felújítási aránya évente körülbelül 1%8.  

Egy 2020-as országos szintű felmérés szerint a szigetelt lakóépületek aránya a négy fő épülettípuson belül a 

következő: 

1-es táblázat    Szigetelt lakóépületek aránya (%) 

 Családi házak 
Előre gyártott 

lakások 

Kis (4-10 egység) 

épületek, 

hagyományos 

technológia 

Nagy (10-nél 

több) épületek, 

hagyományos 

technológia 

Szigetelt 33 44 26 16 

Nem szigetelt 63 52 63 77 

Részben szigetelt 1 4 7 6 

Nem eldönthető 4 0 4 1 

Forrás: Hosszú Távú Felújítási Stratégia, 2021. 23. o. 

Egy országos műszaki felmérés alapján a hosszú távú stratégia meghatározta azokat az épületeket, amelyek 

a legrosszabbul teljesítenek az energiafogyasztásuk (m²-re vetítve) tekintetében. Ezek jellemzően vidéki 

területeken található, vályogból épült családi házak és az 1945-1960 között épült családi házak. 

A Hosszú Távú Felújítási Stratégia háttértanulmánya kiemelte, hogy az egyik legnagyobb potenciál (az egy 

egységnyi befektetett pénzből megtakarított energia mennyisége) az 1980 előtt épült családi házakban rejlik, 

mivel azok különösen rossz energiahatékonysággal rendelkeznek. Másrészt a panelépületek még nagyobb 

potenciállal rendelkeznek annak ellenére, hogy a régi családi házaknál körülbelül kétszer alacsonyabb az 

energiahatékonyságuk, de felújításuk is sokkal kevésbé költséges. Az 1990 után épült többcsaládos épületek 

felújítása a magas energiateljesítményi színvonaluk miatt nagyon költséghatékonyan nem valósítható meg. 

Az energetikai modellezés szerint a többlakásos lakásállomány költség-optimalizált felújítása a felére 

csökkentené az állomány jelenlegi végső energiafogyasztását. 

Még ha a mélyreható felújítás gazdasági és környezeti haszna jelentős is, a beavatkozások megtérülési ideje 

is hosszú. Egy 2018-ban a Fővárosi Önkormányzat számára készített tanulmány szerint egy hagyományos 

technológiával, a II. világháború előtt épült, többlakásos épület átfogó felújításának megtérülési ideje 

mintegy 20 év, panelépületek esetében ugyanez 17 év. Még ha az energiaárak az európai piacon 2021-ben 

meredeken emelkedtek is, ami elméletileg csökkentette volna a törlesztési időszakot, a magyarországi 

lakosok védve vannak ettől az emelkedéstől, mivel az energia és a gáz lakossági árát az állam 2013 óta 

mesterségesen maximálja. Ezzel szemben az építőipari árak meredeken emelkednek (pl. 2021-ben 22,3%-

kal, 2022-ben pedig további 20-30% várható), ez pedig jelentősen megnöveli a megtérülési időt. 

II. Az energiaszegénység szempontjai 

Az Európai Unió jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó statisztikája (EU-SILC) által meghatározott 

mutatók szerint 2018-ban Magyarországon a lakosság 6,1%-a nem tudta megfelelően kifűteni otthonát, míg 

 
8 Ez a mutató az elmúlt 10 évben évente átlagosan szigetelt épületek arányán alapul. Következésképpen ez egy 
nagyon durva becslés. 
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26,3%-a nem tudta szükség esetén megfelelően lehűteni azt. Ugyanezen SILC-felmérés alapján a háztartások 

11,1%-a volt elmaradva a közüzemi számlák kifizetésével 2018-ban. 2015-ben a magyar lakosság 9%-a fizette 

jövedelmének több mint kétszeresét energiaköltségekre, mint az országos középérték. Tanulmányok szerint 

(pl. az Energiaklubé) az energiaszegénység vidéken jelentősebb, míg városi környezetben kevésbé releváns. 

Az energiaszegénység legnagyobb kockázatának kitett társadalmi csoportok az alacsony keresetű 

nyugdíjasok, az egyedülálló anyák, a fogyatékkal élők és a sokgyermekes családok.   

Az MRI által Budapest III. kerületében egy 2021-es felmérés szerint az átlagosnál alacsonyabb szociális 

státuszú (a lakók iskolai végzettsége és foglalkoztatási státusza a 2011-es népszámlálási adatok alapján) 

többlakásos épületekben 25% volt azon háztartások aránya, amelyek nem tudták felmelegíteni a lakást, 41% 

volt azon háztartások aránya, amelyek nem tudták lehűteni a lakást, és 3% volt elmaradva a közüzemi 

számlák kifizetésével. A megkérdezett háztartások 13%-a jövedelmének több mint 15%-át fizette energiára 

(gáz/távfűtés és villany). 

A nemzeti szakpolitikai dokumentumok és stratégiák nem foglalkoznak megfelelően az energia-

szegénységgel. A gyakorlatban három fő beavatkozás van, amelyek közvetlenül javítják az energia 

megfizethetőségét: 

• "Szociális tűzifaprogram", amelyet a magyarországi települések (falvak és kisvárosok) mintegy 70%-

ában alkalmaznak. A helyi önkormányzat jogosult központi forrásra pályázni, majd az ebből vásárolt 

tűzifát szétosztani rászoruló lakosai között. A közelmúltban készült tanulmányok szerint az ilyen 

típusú támogatást igénylő háztartások egy fűtési szezonban tűzifaszükségletük kb. 1/3-át tudják 

fedezni. Ez a fajta támogatás a többlakásos épületek szempontjából irreleváns, mivel a tűzifát csak 

családi házakban használják. 

• A "védett fogyasztók" meghatározása, akik a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozás 

felmerülése esetén jogosultak részletekben fizetni, és amennyiben erre nem képesek, speciális 

mérőórákat (előre fizetett mérőórákat) kapnak, amelyekkel elkerülhető, hogy a jövőben tartozást 

halmozzanak fel. A háztartások kérhetik a "védett fogyasztó" címet abban az esetben, ha bizonyos 

típusú szociális juttatásokban részesülnek, ami csak a leginkább rászorultaknak jár. A védett 

fogyasztók száma Magyarországon 50 000 alatt van (a kb. 4,1 millió háztartáshoz képest). 

• Lakásfenntartási támogatás. Ez a támogatási rendszer 2015-től teljesen helyi szintűvé vált, így a helyi 

önkormányzatok pénzügyi lehetőségeitől függ, hogy biztosítják-e vagy sem, és mely háztartások 

számára. Míg 2015-ben, közvetlenül azelőtt, hogy az állam kivonult e támogatási forma 

társfinanszírozásából, a lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások száma meghaladta a 

330 000-et, addig 2016-ban 223 000-re csökkent, és 2017-ben is hasonlóan alakult, átlagosan 3000 

Ft (kb. 10 euró) /hó támogatási szint mellett. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi háztartások 

mintegy 5,4%-a részesül lakásfenntartási támogatásban, de ez az arány településenként nagyon 

eltérő lehet. 

Az energiaszegénység részaránya és jelentősége fontos a probléma nagyságrendjének és jellegének 

értékeléséhez. Az energiaszegénység egyéni háztartási szintű meghatározása azonban kevésbé fontos a 

többlakásos épületek felújítását célzó támogatási program bevezetése esetén. Egy ilyen programban a 

beavatkozások az energiahatékonyságra összpontosítanak, de azok a háztartások, amelyeknek extra 

támogatásra lehet szükségük, egyszerűen a társasházi közösségen belüli szegények, és nem kifejezetten 

energiaszegények. Ezért módszerekre van szükség a beavatkozásokkal elérni kívánt energetikai célok 

meghatározásához és az épületeken belüli szegény háztartások felkutatásához. 
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III. Meglévő jogi keret 

A többlakásos épületek üzemeltetését, kezelését és felújítását szabályozó jogi keretrendszer meglehetősen 

fejlett Magyarországon. Annak ellenére, hogy a társasházi és a szövetkezeti törvényekkel szemben 

folyamatos  

kritikák hangzanak el, ezek sokkal fejlettebbek, mint a legtöbb kelet-európai országban. Ami a felújítás 

kritikus kérdéseit illeti: 

• Gyakorlatilag minden 6 egységnél nagyobb többlakásos épület társasház (vagy kis részben 

szövetkezet) jogi formában működik. 

• A társasházakat vagyonkezelők ("közös képviselők") kezelik. Ez a kezelő lehet a tulajdonosok egyike 

is, de a legtöbb esetben hivatásos kezelőket szerződtetnek, akik számára kötelező a minősítés és az 

országos nyilvántartásba való bejegyzés. 

• Az épület "rendszeres karbantartását és felújítását" meghaladó felújításokról (pl. szigetelés, 

nyílászárók cseréje, gépészet javítása) szóló döntéshez a tulajdonosok - érvényes közgyűlésen 

jelenlévő - egyszerű többsége szükséges. (Egyes támogatási programokban korábban, illetve egyes 

bankok esetében magasabb egyetértési arány is szükséges lehet, de ez ritkán haladja meg a 60-

70%-ot.) 

• A társasházak jogi személyek, és jogosultak közös kölcsönt felvenni a pénzintézetektől. 

A többlakásos épületek üzemeltetésére és felújítására vonatkozó jogi keret tehát meglehetősen rendezett.  

Sokkal több hiányosság van a rendelkezésre álló pénzügyi konstrukciók tekintetében. Az egyetlen jelenleg 

elérhető támogatás a kamattámogatás, amely már 1988 óta létezik a társasházak és szövetkezeti épületek 

közös részeinek felújítására. A támogatás mértéke az első 5 évben a kamatláb 70%-a, míg a következő 5 

évben a 35%-a. 

2000 és 2009 között nagyvonalú támogatási rendszer létezett, amely 66%-os támogatást nyújtott a 

többlakásos épületek közös helyiségeinek energiahatékony felújítására, amelyet a kamattámogatott hitel és 

a lakástakarékpénztári támogatási rendszer (Bausparkasse) kombinációja egészített ki. Ez egyfajta 

túltámogatási rendszer volt, amelyből a családi házak ki voltak zárva. 2015-ben egy alkalommal további 

támogatás indult, amely 50%-os támogatást nyújtott a többcsaládos épületek energiahatékonysági 

beavatkozásaihoz. 430 épület részesült ebből. Azóta erre a célra nem jár támogatás. 

Az ország energiahatékonysági céljait Magyarország hosszú távú felújítási stratégiája írja le, és ugyanebben 

a dokumentumban pénzügyi konstrukciókat is felvázolnak, de egyik megoldás sem tűnik elégségesnek: a 

stratégia szerint a cél az, hogy 2050-re a lakásállomány 90%-ában közel nulla energiafogyasztást érjenek el 

a CO2-kibocsátás 60%-os megtakarításával (2018-2020-hoz képest) 2040-ig. 

E célok elérése érdekében a stratégiában meghatározott főbb pénzügyi eszközök a következők: 

• Támogatás a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonának felújításához. Ez a támogatási 

rendszer 2020 januárjában indult és elméletileg 2022 júliusában jár le. A felújítási intézkedéseket a 

költségek 50%-áig (és legfeljebb 3 millió forintig) finanszírozza.  A támogatás bármilyen felújítási 

intézkedésre felhasználható, ami a lakást vagy a családi házat érinti, nem jár energiahatékonysági 

kötelezettséggel. A felmérések szerint a program népszerű a családi házak tulajdonosai körében, 

leggyakrabban a szobák és fürdőszobák felújítására veszik igénybe, a fűtési rendszerek felújítása 

pedig a harmadik helyen szerepel. Ezt a támogatást csak az egyes családok vehetik igénybe, 

többlakásos épületek közös helyiségeinek felújítására nem használható fel. 
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• Az EPC (energia-teljesítményre vonatkozó szerződés) és az ESCO (energia-szolgáltatási szerződés) 

rendszerek bevonása a lakásfelújítások finanszírozásába. Ezekben a rendszerekben a felújítást 

alapvetően a harmadik fél által megtakarított energiából finanszírozzák (aki általában a 

beavatkozások finanszírozását is végzi). Tekintettel arra, hogy a mélyreható felújítás magas kezdeti 

költséggel és hosszú megtérülési idővel jár, a harmadik felek általában nem kötnek ilyen hosszú távú 

szerződést. Ráadásul minél hosszabb az ESCO-szerződés időtartama, annál nagyobbak a kockázatok 

(pl. energiaárak, megtakarított energia), amelyeken a lakástulajdonosnak és az ESCO-vállalatnak 

osztoznia kell. Ez a kockázatmegosztás elméletileg lehetséges, de rendkívül bonyolult szerződéseket 

eredményez, amelyeket a tulajdonosok közössége nehezen tud értelmezni és elfogadni. Ezért az 

ESCO-szerződések rendkívül ritkák a magántulajdonú többlakásos házak mélyfelújítása esetén 

Európa-szerte. 

• A kormány 2021. december 6-tól programot hirdetett a napelemek önálló, vagy az új, 

villamosenergia-alapú fűtési rendszerek beszerelésével és a nyílászárók cseréjével összekötött 

telepítésére. A program - amely 100%-os támogatást nyújt - a tervek szerint a Helyreállítási Alapból 

(RRF) kerül finanszírozásra - amint azt az Európai Bizottság elfogadja. Azok a háztartások jogosultak 

a támogatásra, ahol az ingatlan tulajdonosainak egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 

meghatározott összeget (ami nagyjából a magyarországi átlagjövedelem). Az egyes pályázatok 

elbírálásánál előnyben részesülnek azok a családok, akik hátrányos helyzetű kistérségben élnek és 

több gyermeket nevelnek. Így ennek a támogatási rendszernek van egy enyhe szociális jellege. A 

támogatási rendszer egyik hátránya, hogy napelemek és fűtési rendszerek telepítését támogatja az 

épületburkolat szigetelése nélkül, így az ingatlan energiafogyasztása nem csökken, csak az 

energiaforrást cserélik ki környezetkímélőbbre.   

• 2017-ben a túlnyomórészt uniós forrásokból finanszírozott operatív programok részeként 

bevezették a lakossági energiahatékonysági hitelprogramot. Ez a program kamatmentes 

kölcsönöket kínált családi és többlakásos épületek energiahatékony felújítására. (A források 

legfeljebb 25%-át lehetett többcsaládos épületek felújítására fordítani). A hitelt a Magyar Fejlesztési 

Bank osztotta szét, az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi bankokon keresztül. A 

gyakorlatban a legtöbb forrást a családi házak használták fel napelemek felszerelésére. Nagyon 

kevés többlakásos épület tudott részesülni ebből a támogatási konstrukcióból, mivel az 

adminisztratív követelmények és a kért biztosítékok (a hitel 20%-áig terjedő zálogjog) szinte 

lehetetlenné tették a hitel felvételét (2017-2019 között mindössze 60 épület részesült a 

támogatásból). A Hosszú Távú Felújítási Stratégia utal e hitelprogram esetleges jövőbeli 

folytatására. 

• Az energiahatékony beavatkozások végrehajtásának leghatékonyabb eszközének mind a lakossági, 

mind a nem lakossági szektorban a 2021-ben bevezetett energiahatékonysági kötelezettség-

vállalási rendszert tekintik, amely azonban még messze van a részletes kidolgozásától. A 

kormányzati oldal részéről erős a meggyőződés, hogy pusztán piaci alapú megoldásokkal jelentős 

energia-megtakarítást lehet elérni az energia-szolgáltatókon (áram- és gázszolgáltatók) keresztül, 

akik bizonyos beavatkozásokat hajtanak végre a végső kedvezményezettek épületeiben. Azonban 

még a stratégia is elismeri, hogy a piac azokat a beavatkozásokat fogja előnyben részesíteni, 

amelyek "alacsonyabban lógó gyümölcsöknek" számítanak, azaz a kkv-k vagy a középületek 

szektorában a kisebb léptékű beavatkozásokat, de a lakóépületek szektorában a mélyreható 

felújításokat biztosan nem.   

A tervezett (és részben végrehajtott) intézkedések két végletet képviselnek, de a kettő között nincs semmi: 

vagy jelentősen támogatják (50-100%) az olyan beavatkozásokat, amelyek korlátozott energiahatékonysági 



 
 

 
27 

eredménnyel járnak, de képesek felszívni az építőiparban dolgozó munkaerőt és növelni az árakat; vagy a 

piac az egyetlen szereplő, amelynek biztosítania kell az energiahatékonyságot a végső fogyasztóknál. 

Továbbá a jelenlegi jogi és támogatási feltételek az energiahatékonyság szempontjából rossz felújítási 

sorrendet ösztönöznek. Az épületek energetikai paramétereit szabályozó 7/2006 TNM rendelet szerint a 

nagyobb felújításokra, azaz az épület alapterületének legalább 25%-át érintő felújításokra szigorú műszaki 

kötelezettségek vonatkoznak: nagyobb felújítás esetén kötelező egy bizonyos költség-optimalizált 

beavatkozási szint elérése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy épületen külső szigetelés történik, az 

jelentősen megnöveli az előzetes költségeket, mivel további beavatkozások elvégzése kötelező. Ez a 

műszakilag indokolt követelmény állami támogatás hiányában arra vezet, hogy elfeledkezzenek a 

szigetelésről, és a fűtési rendszer korszerűsítésére koncentráljanak, amely így az eredetileg magas energia-

felhasználáshoz igazodik. 

IV. Fő kedvezményezettek 

A jelenlegi támogatási rendszernek (kamattámogatás) nincs technikai, vagy szociális célja. A támogatás 

társasházak és szövetkezetek közös részeinek felújítására használható fel.  

Az általunk ebben a dokumentumban leírt felújítási támogatási rendszernek figyelembe kell vennie a 

különböző célokat, amelyek legitimálják a különböző célcsoportok meghatározását: 

• Az energiahatékony beavatkozások externális előnyökkel járnak a társadalom egésze számára 

(kevesebb CO₂-kibocsátás, kevesebb szennyezés), ezért észszerű általános támogatást nyújtani 

minden háztartás számára abban az esetben, ha az energiahatékony beavatkozással jár együtt. (A 

támogatás mértékét egy külön fejezetben tárgyaljuk.) 

• Mivel Magyarországon a lakásállomány több mint 90%-a magántulajdonban van, a felújítási 

beavatkozásokat a magántulajdonosoknak kell fizetniük, függetlenül attól, hogy mennyire alacsony 

jövedelműek. Ennek a jövedelmi szegénységnek kettős negatív hatása lehet a felújítás esetén: 1) a 

szegény tulajdonosok a felújítás ellen szavazhatnak, és amennyiben ők képviselik a közgyűlésen 

jelen lévő tulajdonosok többségét, megbéníthatják a felújítási folyamatot. 2) Amennyiben a 

társasházi közösség többsége a felújítás mellett szavaz, ami magasabb hozzájárulást eredményez a 

közös költséghez, és a jövedelmi szempontból szegény lakók kisebbsége nem képes ennek 

megfelelően fizetni, kiszorulhatnak a közösségből, és el kell hagyniuk az épületet, hogy elkerüljék a 

hátralékok keletkezését. E lehetséges negatív következmények mindegyikét el kell kerülni egy 

támogatási rendszerrel. 

V. Rendelkezésre álló források 

Mint már említettük, jelenleg csak kamattámogatás áll rendelkezésre, 1988-tól. Ennek mértékéről nem 

állnak rendelkezésre adatok, de nem tűnik jelentősnek. (A bankok az interjúk során a kedvezményezettek 

alacsony számáról számoltak be, mégpedig kisebb léptékű projektek esetében). Ahogy a házkezelők 

kifejtették, a közösségek jellemzően várnak egy esetleges jövőbeli támogatási rendszerre (ahogy az 2009 

előtt létezett), és igyekeznek elkerülni a nagy összegű hitelek felvételét. 

A magyar helyreállítási és alkalmazkodó-képességi eszköztervben (amelyet a Bizottság egyelőre egyébként 

nem fogad el) gyakorlatilag nincs forrás a lakóépületek felújítására. 

Nincsenek egyértelmű iránymutatások és tervek a többlakásos épületek felújításának jövőbeli támogatására 

vonatkozó pontos intézkedésekről és költségvetési keretekről. A legvalószínűbb forrás a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP Plusz és a budapesti VEKOP) lesz. Ezen operatív programok 
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legfrissebb (2021 szeptemberétől hatályos) változata nem tartalmaz egyértelmű információkat a potenciális 

kedvezményezettekről, a végrehajtás módjairól (valószínűleg az energia-kötelezettségi rendszerek és az 

ESCO-k révén, ahogyan a programban nevezik őket) és a források nagyságrendjéről. 

Az egyetlen információ, amely az operatív programtervezetből kinyerhető, a magasabb 

energiahatékonyságú felújított lakóegységek (nem világos, hogy családi házról vagy többlakásos épületről 

van-e szó) feltüntetett száma: 4 500 egység 2024-ig és 27 000 egység 2029-ig. Független szakértők 

hangsúlyozzák, hogy évente 120-130 000 lakást kellene felújítani ahhoz, hogy 2050-re elérjük az 

energiasemlegességre vonatkozó célokat. Ezek a mutatók messze vannak ezektől a céloktól.     

Mivel a társasházak és szövetkezetek többsége jogosult a támogatott hitelre, más kereskedelmi hiteleket 

gyakorlatilag nem vesznek igénybe. Néhány helyi önkormányzatnál azonban vannak olyan kisléptékű 

támogatási programok, amelyek társasházaknál sürgős és kisebb léptékű beavatkozásokhoz nyújtanak 

társfinanszírozást. (Pl. a ComAct magyar pilot projektjének helyszínén, Budapest III. kerületében volt egy 

támogatási program, amely 30%-os támogatást nyújtott kis léptékű felújításokhoz kb. 5.500 euró/épület 

összegig, 195.000 euró költségvetési kerettel. A program tehát nem volt érdemi, és a Covid-járvány okozta 

költségvetési megszorítások miatt 2021-ben megszűnt). 

VI. A felújítási piac mérete, valamint energia- és pénzügyi megtakarítási lehetőségek 
a háztartások szintjén 

Amennyiben évi 100-130 ezer lakás felújításával számolunk, hogy 2050-re elérjük a szén-dioxid-

semlegességet, ez 250-350 milliárd forint/év költséget jelentene.  

Abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a költségoptimum eléréséhez átlagosan 50%-os 

energiamegtakarítást kell elérni a mélyfelújítással, akkor ezt pénzügyi megtakarítássá kell alakítanunk. Ehhez 

figyelembe kell vennünk: 

• A hőmennyiség mérése lakásszinten történik, amennyiben a lakásokban egyedi fűtés vagy távfűtés 

van egyedi mérőórákkal. Amennyiben nincsenek egyedi mérők, az épületek mérése távfűtés esetén 

külön-külön történik. Így az épületben végrehajtott minden energiahatékony beavatkozás az 

épületek szintjén csökkentett energiaköltségekben tükröződik, amelyek azonban a lakások között 

különböző módon oszthatók meg (vagy m²-enként, vagy az átalánydíj és a lakások méretének 

kombinációjával, hogy a lakások eltérő elhelyezkedése az épületeken belül egyensúlyban legyen). 

• A fűtés módja, mint a legtöbb fűtési forrás alap-, fix és változó díjas, megtakarítás csak a változó 

részből realizálható. Gáz esetében a fix rész nem jelentős (évente kb. 25 euró), míg a távfűtésnél 

elérheti a teljes költség felét. 

• Magyarországon a közüzemi szolgáltatások átlagos költségei háztartásonként kb. 100 euró/hó 

voltak 2017-ben. Ez több költségtételt fedezhet, köztük az energiát is.  

Ahhoz, hogy a fűtési energiamegtakarítás fogalmát számokba foglaljuk, hasznát vehetjük a Budapest III. 

kerületében a többlakásos lakások tulajdonosai körében nemrégiben végzett Városkutatás Kft. által készített 

felmérésnek. E felmérés szerint a távfűtéses lakások átlagos havi költsége 14 000 Ft (39 euró/hó) volt. Abban 

az esetben, ha figyelembe vesszük, hogy ennek kb. fele fix díj, míg 50%-a változó, akkor az 50%-os 

energiamegtakarítás 42.000 Ft (120 euró) éves megtakarítást eredményezne. 

Ha a gázfűtésre vonatkozó adatokat vesszük figyelembe, az átlagos havi költség 9500 Ft (26,5 euró) volt, és 

annak tudatában, hogy ennek mintegy 90%-a változó költség, több mint 50%-os energiamegtakarítás éves 

szinten 51.300 forint megtakarítást jelent. 
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Másrészt, ha a teljes többlakásos épületállományban a költségoptimális szint eléréséhez átlagosan 50%-os 

energiamegtakarításra lenne szükség, ez egyben azt is jelenti, hogy sok épületben van lehetőség 

megtakarításra a költségoptimális szint érdekében. Épületszinten ez az arány 60-70% lehet.  

VII. A kedvezményezettek hitelfelvételi képessége és hajlandósága 

A társasházak nevében történő közös hitelfelvétel már bevett gyakorlat (az első közös hiteleket a 2000-es 

évek elején vették fel). Ennek azonban jelenleg két fő akadálya van: 

• A támogatási rendszerek hiánya és a korlátozott kamattámogatási rendszerek (legfeljebb 10 éves 

futamidő, 70-35%-os kamat) miatt a felújítási hitelek törlesztőrészletei még mindig magasak, és 

messze meghaladják a megtakarítható energiaköltséget. Így a felújítási hitel felvétele jó lehetőség 

lehet, de biztosan nem a szegények számára. 

• Még mindig vannak olyan társasházak és szövetkezetek, amelyek nem jogosultak felújítási hitelre, 

vagy azért, mert magas a hátralékuk (az éves társasházi díj teljes összegének több mint 10%-a, ami 

általában a kereskedelmi bankoknál kritérium a hitelfelvételhez), vagy azért, mert nem tudnak 

előleget vagy foglalót biztosítani a hitelhez.   

A 2021-ben 200 III. kerületi társasháztulajdonos körében a Városkutatás Kft. által végzett felmérésből 

kiderült, hogy az átlagosnál alacsonyabb társadalmi helyzete ellenére – a budapesti átlaghoz képest – még 

mindig a megkérdezettek 55%-a venne fel felújítási hitelt, és fizetne kb. havi 8000 Ft törlesztőrészletet. 

VIII. Értéklánc elemzés: az építőipar hozzáférhető szaktudása, kapacitása és 
minősége 

Az építési kapacitások általában szűkösek, és az utóbbi időben tovább romlott a helyzet a nagyarányú uniós 

finanszírozású infrastruktúra-fejlesztések és épületépítések, valamint az új lakások építésének valamint a 

fent említett lakásfelújítások erősebb állami támogatása miatt. Tehát mind munkaerőből, mind 

szakértelemből hiány van. 

Létezik egy 2021-től működő, az állam által finanszírozott és a Mérnöki Kamara által nyújtott ingyenes 

tanácsadási rendszer, amely a lakások és családi házak, valamint a kkv-k számára ad tanácsot az alapvető 

energiahatékonysági beavatkozásokkal kapcsolatban. Ez a rendszer nem terjed ki a többlakásos épületekre. 

Egy uniós finanszírozású H2020 projekt (RenoHub) eredményeként 3 egyablakos ügyfélszolgálat nyílt (kettő 

Budapesten 2021 decemberében és egy Zalaegerszegen), amelyek személyre szabott tanácsadást nyújtanak 

családi és többlakásos épületek energiahatékony felújításával kapcsolatban. Hatékonyságukról egyelőre 

korlátozottak a tapasztalatok, de egy kérdést mindenképpen meg kell oldani: a RenoHub projekt 2022 

novemberében lejár, így az egyablakos ügyintézőhelyeknek addigra önfenntartóvá kell válniuk. 

IX. Inspiráció az EU-tagállamokból 

Litvánia  

A többlakásos épületek energiahatékony felújítását támogató litván rendszer 2013-tól kezdett nagyon 

sikeressé válni, amikor a helyi önkormányzatok nagyobb szerepet kaptak. Egy új magyarországi rendszer 

kialakításakor a litván rendszer több elemét is figyelembe lehet venni: 

• A támogatási és hitelprogramok kombinációja 

• A felújítási hitelek hosszú futamideje 

• Számításba kell venni, hogy a hitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg a megtakarított energiát 
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• A helyi önkormányzatok aktív szerepvállalása a városi energiahatékonysági tervek elkészítésében; 

támogatni kell a társasházakat a felújítások megvalósításában 

• A fűtési támogatásban részesülő tulajdonosok extra finanszírozása – 100%-os támogatási intenzitás 

a hitelrészletek fizetésére 

Észtország 

• Az észt KredEx Alapot felújítási hitelekre is alkalmazzák már évek óta. A program során felgyűlt 

tapasztalatatokat érdemes figyelembe venni: 

• Támogatási és hitelkonstrukciók kombinációja 

• Évtizedek óta stabil, megbízható rendszer 

• Extra támogatás nem magánszemélyeknek, hanem marginalizáltabb területeknek (területi célzás) 

• Magasabb támogatási arány a magasabb szintű energiamegtakarításért 

• Housing Investment Trust (Állami Pénzügyi Ügynökség) azon társasházak számára, amelyek nem 

hitelképesek a kereskedelmi bankok számára 

• 80%-os állami garancia társasházi hitelekre 

• A felújítási hitel futamideje 20 év is lehet (16 év az átlag) 

a)  A rendszer keretrendszerének megtervezése 

A kívánt (jelenleg nem létező) támogatási rendszer a következő két fő pillérből állna: 

A felújítási tevékenységek általános finanszírozási keretének megerősítése: 

• A társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújításához nyújtott hitelek 

kamattámogatása. A programot nemzeti forrásból - vagy CO₂-kvótákból, vagy az 

energiakötelezettségi rendszerből származó kifizetésekből - biztosítanák. Ez a hitelprogram némi 

módosítással meglehetősen hasonló lenne a jelenleg működőhöz: 

 A támogatás az első 10 évben a kamat 70%-a, a következő 10 évben pedig a kamat 35%-a 

lenne. (Így a támogatás időtartama megduplázódna). 

 A kereskedelmi bankok feltételeit az állam a jelenleginél jobban ellenőrizné: 1) maximalizálnák 

a kamatfelárat, 2) enyhítenék a belépési feltételeket (például a társasházi díjjal hátralékos 

tulajdonosok maximális arányát), 3) csökkentenék a magas betétekre vonatkozó biztosítéki 

kötelezettségeket. 

 A "kedvezményezett számára kedvezőbb feltételekért" cserébe az állam 80%-os garanciát 

nyújtana az ilyen típusú kölcsönökre.   

 A lakóépületek felújítására vonatkozó, jelenleg 27%-os ÁFA 5%-ra csökkentése. (Ez jelenleg 

bizonyos körülmények között az új építkezéseknél is így van.) Érdemes lenne megvizsgálni, 

hogy szükség van-e felső határra az ÁFA csökkentésnél (pl. 2 millió Ft/lakás összeghatárig). 

 A 2018-ban megszüntetett lakástakarék-pénztár újbóli bevezetése. Ez a program 4 éven 

keresztül minden megtakarított összeg után bizonyos összegű támogatást nyújt (maximális 

támogatási szint mellett), és viszonylag kedvezményes hitelhez is kötődik. A szerződéseket 

természetes személyek, illetve társasházak és szövetkezetek is köthetik. Ez a rendszer nagyon 

sikeres volt mind a családi, mind a többcsaládos épületek felújításának társfinanszírozásában. 

 Koncentrált erőfeszítésekre van szükség a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a 

meghatározott képzésekben, hogy sokkal képzettebb munkaerőt hozzunk létre az építőipar 
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számára. A mostani kapacitások még a jelenlegi kereslet kielégítésére sem elegendőek. 

Bármilyen extra támogatás könnyen az építőipari árak ugrásszerű növekedéséhez vezethet. 

Energetikai és szociális célú extra támogatások nyújtása: 

• Az energiahatékonyság különböző szintjeinek eléréséhez nyújtott támogatási rendszer. Egy 

alapszintű (20%-os) támogatás minden olyan pályázó számára elérhető lenne, aki legalább 25%-os 

energiamegtakarítást ígér (fűtés vagy villamosenergia-felhasználás). Ezen felül 10+10%-os 

bónuszokat lehet biztosítani a további energiamegtakarításért (pl. 10% a további 15%-os 

energiamegtakarításért, és további 10% a költségoptimalizált beavatkozási szint eléréséért: 7/2006 

TNM rendelet). A pályázóknak épületfelújítási útlevelet kell kidolgozniuk, és ennek megfelelően kell 

megkezdeniük a felújítások végrehajtását. A  

• támogatás első 20%-át a beruházás előtt nyújtanák, míg a bónuszokat a beruházás befejezése és az 

energiamegtakarítás bizonyítása után kapnák meg. Abban az esetben, ha a társfinanszírozás a 

támogatási komponens mellett (támogatott) hitelből történik, akkor a bónusz a hitel tőkerészéből 

vonható le. A támogatási rendszer uniós forrásokból (Next Generation EU) finanszírozható. A 

támogatási rendszer alapos monitoring rendszert tartalmazna. Ez magában foglalja az eredmények 

(megtakarított energia) nyomon követését, az új energiacímkék meghatározását és a nemzeti 

nyomon követési rendszerekhez való közvetlen kapcsolódást, amelyeknek pontos adatokra van 

szükségük a nemzeti szinten megtakarított energia kiszámításához. 

• Szociális célzottság alapján a támogatás további 35%-a lenne adható. Ezáltal a támogatás mértéke 

az alacsony jövedelmű családok esetében elérheti az 55-75%-ot. A támogatás nem a háztartás, 

hanem a társasház/szövetkezet számlájára kerülne azzal a kötelezettséggel, hogy ennek az 

összegnek az adott alacsony jövedelmű háztartás hozzájárulását kell csökkentenie. A háztartások 

jogosultságát a helyi önkormányzatok határoznák meg, amelyek az államtól külön erre a célra 

elkülönített összeget kapnának (esetleg egy nemzeti Szociális Klímaalapból). A jogosultság alapja 

lehet a lakhatási támogatásra való jogosultság (a lakosság kb. 5,4%-a kapja), de mivel a lakhatási 

támogatás rendszere 2015-től tisztán helyi rendszer, nagyban függ a helyi önkormányzatok 

pénzügyi lehetőségeitől. Így előfordulhat, hogy egy szegény önkormányzat nagyon szelektív 

lakhatási támogatási rendszert működtet, míg egy gazdagabb önkormányzat bőkezűbb rendszert. 

Az ilyen egyenlőtlenségek elkerülése érdekében a helyi önkormányzatok finanszírozást kapnának 

erre a konkrét társfinanszírozási célra. 

A támogatási program és a hitelprogram egymástól független lenne, de valószínűleg projekt szinten 

összekapcsolódnának (ahogy ez 2010 előtt történt). Fontos, hogy a hitelprogram önmagában elég hatékony 

lenne ahhoz, hogy a támogatási program nélkül is felújítási tevékenységeket generáljon, de a támogatási 

program nagyobb energiamegtakarítást és nagyobb társadalmi igazságosságot eredményezhet a 

végrehajtás során. 

A fenti programokat többlakásos épületekre tervezték, mivel jelenleg a családi házakra igen nagyvonalú 

támogatási programok állnak rendelkezésre. Amennyiben ezek a támogatások megszűnnek, a támogatási 

feltételek összehangolása és a családi házakra való kiterjesztése megfontolandó. 

X. Célpiac 

Az európai iránymutatások szerint nemzeti szinten külön stratégiát kell kidolgozni - a hosszú távú felújítási 

stratégiába beépítve - arra a lakóépület-szegmensre, amely a legrosszabb teljesítményt nyújtja. A műszaki 

felmérések azonban bebizonyították, hogy a legrosszabb energetikai paraméterek a családi házak között 
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találhatók. A többlakásos épületek műszaki paraméterei sokkal jobbak, mint a családi házaké, és a különböző 

típusú többlakásos épületek között (amennyiben 1982 előtt épültek) nincs átfogó különbség az energetikai 

paraméterek tekintetében.   

Ami a hitelprogramot illeti, az tisztán piaci alapon működne, így azok a társasházak és szövetkezetek 

juthatnak hozzá, amelyek aktívabbak a piacon. A hitelprogram nem energiahatékonysági beavatkozásokhoz 

kötött, hanem bármilyen felújítási intézkedésre felhasználható a többlakásos épületek közös tulajdonú 

helyiségeinek felújítására. 

A támogatási rendszer az energiahatékonysági teljesítményre és szociális célokra irányulna. Nem céloz meg 

semmilyen speciális épületszegmenst. Sokkal fontosabb lenne, hogy évente 100 000-130 000 lakóegység 

átfogó felújítását érjék el (ami évente a lakásállomány mintegy 3%-át jelentené). 

A támogatási rendszer célja, hogy az épületfelújítási útlevél alkalmazásával elkerülje a "lock-in" hatást 

(kevésbé hatékony beavatkozások, amelyek azonban visszatartják a tulajdonosokat attól, hogy rövid időn 

belül felújításokat hajtsanak végre az épület ugyanazon elemein). A rendszer arra törekszik, hogy átlagosan 

50%-os energiamegtakarítást érjen el (az egyes épületek költségoptimalizált szintjének elérése érdekében). 

XI. Szükséges források 

Abban az esetben, ha évente 115 000 felújítandó lakásegységgel számolunk, amelynek 40%-a többlakásos 

lakás lenne, és 2,5 millió forintos átlagos felújítási költséget (7000 euró) véve alapul, akkor a teljes költség 

115 milliárd forint lenne. 50%-os támogatással: 57 milliárd, míg a lakók kb. 5%-a további 35%-os támogatást 

kapna (12,6 milliárd Ft). Figyelembe véve, hogy a lakók 95%-a 20 éves támogatott hitelt venne fel, a 

támogatás tartalma évente kb. 14 milliárd Ft lenne. Így a többlakásos lakásállomány energiahatékony 

felújításának maximális állami terhe évente mintegy 84 milliárd forint (230 millió milliárd forint) lenne, 

amelynek túlnyomó többsége uniós forrásból származhat.      

Megvalósítási folyamat: 

a) Fő végrehajtási egység 

A rendszer hitelkomponense nem igényel különösebb megvalósítást. Ezt a Magyar Államkincstár (MÁK) 

kezelheti. 

A támogatási elemet európai alapokból finanszíroznák, ezért annak végrehajtását az egyedi operatív 

program irányító hatóságához kell kötni. A támogatási rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

(beleértve a pályázatok értékelését, az energia-teljesítmény nyomon követését, a helyi önkormányzatoknak 

az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartások finanszírozására szánt egyedi alapok kezelését) azonban 

különleges kapacitásokat igényelnének. Ezért célszerű az irányítási feladatokat egy külön kormányhivatalra, 

például az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra bízni. 

(Ez a szervezet már korábban is kezelte a felújítási támogatási rendszereket, és még mindig erős kapcsolatai 

vannak az építőiparral és a kutatás-fejlesztéssel.) 

b) Alkalmassági feltételek 

Ami a hitelprogramot illeti, az továbbra is felhasználható lenne a társasházak és szövetkezetek közös 

részeinek bármilyen felújítására. A támogatási rendszerre szintén minden többlakásos épület jogosult lenne, 

azonban mindegyiknek rendelkeznie kell egy épületfelújítási útlevéllel, amely tartalmazza a hosszú távon a 

"zéró kibocsátás" eléréséhez szükséges beavatkozások sorát (az EPBD módosítására vonatkozó jelenlegi 

tervezet szerint ez 80 kWh/m²/év-nél kevesebbet eredményezne). 
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c) A projektek típusai 

Részleges felújítás és mélyreható felújítás is lehetséges, de a támogatási rendszer esetében az épületnek ki 

kell dolgoznia egy épületfelújítási útlevelet, és ennek megfelelően kell felújítania, annak érdekében, hogy a 

részleges felújítás ne vezessen "lock-in effektushoz" 

d) Speciális feltételek a veszélyeztetett/energiaszegény háztartások számára 

Annak elkerülése érdekében, hogy az alacsony jövedelmű lakosok megbénítsák a felújítási folyamatot, vagy 

a közös költségek drasztikus növekedése miatt kiszoruljanak, számukra külön támogatási rendszert 

dolgoznának ki. Elsőként azt fontolgattuk, hogy kiegészítő támogatást nyújtunk (a felújítási költségek 75%-

áig) azoknak a háztartásoknak, amelyek már kapnak lakhatási támogatást (a háztartások kb. 5,4%-a). 

Másrészt fontos tudni, hogy a lakhatási támogatás 2015-től helyi támogatás, így a jogosultsági feltételek és 

az összeg nagysága nagyban függ az adott önkormányzatok pénzügyi lehetőségeitől. Annak érdekében, hogy 

a szegény településeken az alacsony jövedelmű háztartások ne kapjanak extra társfinanszírozást a felújítási 

munkálatokhoz, javasoljuk egy külön pénzügyi alap létrehozását (a Szociális Klímaalapból), amelyet az egyes 

önkormányzatok meghatározott mutatók (pl. szociális szegénységi mutatók) alapján kaphatnak meg, és 

helyben dönthetnek arról, hogy hogyan osztják szét az alacsony jövedelmű családok támogatására a felújítási 

munkálatok társfinanszírozásában. 

e) Pályázati eljárás, rangsor  

A támogatási rendszer egyik legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy 

csak úgy hirtelen meghirdessék, és "érkezési sorrend" alapján lehessen felhasználni, hanem hosszú távú 

programnak kell lennie, amelyre mind a kedvezményezettek, mind a piaci szereplők saját stratégiájukat 

alapozhatják. Ezért nagyon fontos, hogy a pályázati szakasz évente legalább kétszer legyen nyitott, és a 

feltételek ne változzanak jelentősen az évek során. 

Az értékelési kritériumok előnyben részesíthetik azokat a tervezett beavatkozásokat, amelyek 

összetettebbek és költségoptimalizált megoldásokhoz vezetnek. Ez magasabb költségeket - támogatást - 

eredményez az állam részéről (uniós források), de a magyarországi karbonsemlegességi célok eléréséhez 

vezethet. 

f) A projektek tipikus felépítése és programindító pontok 

Egy tipikus projekt méretét nem lehet megfelelően megbecsülni, mivel a többlakásos épületek mérete és 

jelenlegi műszaki állapota nagyon eltérő. A projektfejlesztés és a megvalósítás folyamata azonban nagyon 

hasonló lenne: 

1. Az épület műszaki felmérése és az épületfelújítási útlevél elkészítése (az útlevél elkészítésének 

támogatható költségnek kell lennie, költségkorlátozással). 

2. A meghozandó technikai lépések megvitatása és az intézkedések jóváhagyása a közgyűlésen (50% 

+ 1 szavazat szükséges). 

3. Előszerződés aláírása egy pénzintézettel a felújítási munkálatok társfinanszírozására 

(kamattámogatott kölcsönnel). Lakás-takarékpénztári kapcsolatok esetleges bevonása, ha a 

közösség tulajdonában van, vagy a tulajdonosok átruházhatják személyes kapcsolataik tulajdonjogát 

az épületre. A kölcsönnek a felújítási költségeket 70%-ig kell fedeznie (10% előleg, 20% előzetes 

támogatás). 

4. A felújítási munkákra legalább 3 ajánlat kérése. 
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5. Pályázat elkészítése - nagy valószínűséggel külső szakértő bevonásával. A szakértői költségnek 

támogatható költségnek kell lennie a támogatáshoz, felső korláttal. 

6. Az odaítélést követően a felújítási munkákat 18 hónapon belül meg kell valósítani. A megvalósítás 

kezelési költsége korlátozottan elszámolható költség legyen. 

7. Az állami ügynökség által végzett minőségellenőrzés után a fennmaradó 10+10%-os támogatást 

átutalják, ami csökkenti a hitel tőkeköltségeit. 

8. Az érintettek bevonása 

XII. Lakástulajdonosok 

Az összes támogatás (hitel, támogatás, lakástakarék) kombinálása esetén a támogatás aránya akár 65-70% 

is lehet. A jövedelemszegény háztartások esetében ez tovább emelkedik, 80-85%-ra. A saját részre eső 

törlesztőrészlet (15-35%) reálisan összevethető a felújítási beavatkozásoknak köszönhetően megtakarított 

energiával. 

Másrészt fontos megjegyezni, hogy a korábbi nagyvonalú támogatási rendszerek (2001-2009 között) 

tapasztalatai alapján kiderült, hogy a tulajdonosokat végül nem elsősorban a megtakarított energia, hanem 

az épület látványának javítása és a komfortfokozat növelése érdekelte. 

XIII. Ingatlankezelők (közös képviselők) 

Az társasházkezelők számára a támogatásra kiírt pályázaton való részvétel egyszerre lehetőség és teher. Az 

kezelők piaca versenypiac, ahol a sikeres pályázatok növelhetik a vagyonkezelő cég presztízsét. Másrészt a 

támogatási pályázatban való részvétel óriási munkaterhelést jelent, amit többnyire semmilyen pluszfizetés 

nem kompenzál a kezelő számára. Annak érdekében tehát, hogy az ingatlankezelők közvetlen pénzügyi 

érdekeltséggel rendelkezzenek a projektben, többletköltségeiket be kell vonni a támogatható költségek 

közé. 

XIV. Helyi önkormányzatok 

Számos helyi önkormányzat aktívan részt vett a többlakásos épületek energiahatékony felújításához nyújtott 

támogatások társfinanszírozásában, és már 2001-2009 között tájékoztatta a közösségeket a lehetőségről. A 

helyi önkormányzatok közül sokan még mindig nyújtanak kis összegű támogatásokat vagy kölcsönöket ilyen 

célokra. Az elmúlt 12 év kormányzati központosítási folyamata és a helyi önkormányzatoktól történő 

forráselvonás miatt azonban a helyi hatóságok csak nagyon korlátozott mértékben képesek befolyásolni a 

felújítási folyamatot. Még mindig ők rendelkeznek a legalaposabb rálátással a településeik szociális 

problémáira, és sokan közülük egyfajta lakhatási támogatási rendszert működtetnek. Így ők lehetnek a 

legmegfelelőbb szereplők arra, hogy személyre szabott segítséget nyújtsanak a leginkább rászoruló 

lakosoknak, és képesek lennének a legkevésbé szervezett közösségeket is támogatni. Ehhez azonban a 

Szociális Klímaalap kedvezményezettjeinek is kellene lenniük, és pénzügyi eszközöket kellene szerezniük e 

célokra.   

XV. Kereskedelmi bankok  

Vannak olyan kereskedelmi bankok, amelyek évtizedek óta adnak felújítási hitelt társasházaknak és 

szövetkezeteknek (pl. OTP Bank, Raiffeisen Bank). Ezek a bankok egyáltalán nem voltak hajlandók kiadni 

azokat a kamatmentes hiteleket, amelyeket 2017-2019 között felújítási célokra nyújtottak (főleg családi 

házakra), mivel ezeket a hiteleket a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kezelte, a kereskedelmi bankok csak 

ügynökök voltak, és az átvállalási eljárást kétszer is lezárták. A kereskedelmi bankok sokkal hatékonyabbak - 

és motiváltabbak - a saját termékeik értékesítésében, és hisznek a közös hitelekben, de ahhoz, hogy a piac 
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szélesedjen, és a finanszírozásba magasabb kockázati tényezőkkel (pl. magasabb hátralékarány) rendelkező 

társasházak és szövetkezetek is bekapcsolódjanak, extra biztosítékra van szükség, amit állami garancia 

formájában kellene nyújtani. (A társasház-felújítási hitelpiac a 2000-es évek elején az IFC garanciaterméke 

révén indult be). 

XVI.  Ellátási lánc 

Az a legnagyobb veszély, hogy a támogatási rendszer a felújítás iránti kereslet erőteljes növekedéséhez 

vezet, amelyet nem követ a kínálat növekedése, és ennek következtében az árak olyan jelentősen 

emelkednek, hogy a támogatás gyakorlatilag "beépül az árba". Ez szokott történni, amikor hirtelen nagy 

támogatási összeget zúdítanak a piacra. Ebből a szempontból egy mérsékeltebb támogatás, hosszabb 

felhasználási idővel jobb választás lenne. Másrészt Magyarország a 2040-re és 2050-re kitűzött célok 

tekintetében (2030-ra nem, mert arra a határidőre nagyon mérsékelt célokat tűztek ki) jóval túl van a 

kötelezettségein. Ha tehát megvárjuk, hogy a piac növekedjen és zökkenőmentesen fejlődjön, akkor éveket 

veszíthetünk a felújítási ráta 1 százalékról 3%-ra történő emelésére. 

Ezt a problémát számos tagállam felismerte, és már történtek kísérletek az építőipari árak mesterséges 

emelkedésének korlátozására. Ezek a kísérletek arra irányulnak, hogy megállapítsanak egy maximális árat, 

amelyet támogatnak, vagy növeljék a támogatás összegét, ha az ár csökken. Mindezen példák ellenére attól 

tartunk, hogy a piaci mechanizmusokba való bármilyen beavatkozás adminisztratív többletköltségeket (a 

támogatható árak ellenőrzése és indexálása) és nem kívánt hatásokat (például a végső kedvezményezettek 

önrészének növelésének szükségessége) eredményezhet.    

Éppen ezért két fontos lépést tartunk kulcsfontosságúnak a felújítási árak irracionális emelésének elkerülése 

érdekében: 

• Az államnak be kellene jelentenie, hogy a támogatási rendszer nem egy egyszeri projekt, hanem egy 

olyan program, amely az EU 2021-2027-es költségvetési időszakában is folytatódik, így mind a 

kereslet, mind a kínálat lépésről lépésre fejlődhet. 

• A felújítás kínálati oldalát bővíteni kell, és erősíteni kell a versenyt. Ez extra erőfeszítéseket 

igényelhet az oktatás és képzés terén, valamint extra erőfeszítéseket a Gazdasági Versenyhivatal 

(GVH) működésével kapcsolatban, hogy bírságokat szabjon ki, ha a piacon a vállalatok áregyeztetése 

tapasztalható. 

XVII.  Kommunikáció 

A 2001-2009 között létező felújítási támogatási rendszer tapasztalatai alapján egy komplex új rendszer 

bevezetése időbe telik, de mivel Magyarországon a lakosságnak már vannak emlékei egy korábbi rendszerről, 

és sok épületet felújítottak akkoriban, úgy gondoljuk, hogy egy új rendszert sokkal könnyebb lenne 

bevezetni. Mind a helyi önkormányzatok, mind az ingatlankezelők, mind az ingatlantulajdonosok évek óta 

várnak támogatásra. Így egy országos médiakampány újra mozgásra késztetné a szereplőket. 

XVIII.  A működéshez szükséges erőforrások 

A tervezett támogatási rendszer működtetése jelentős mennyiségű emberi erőforrást igényelne különböző 

szinteken. Először is a többlakásos lakóközösségeknek időt és erőforrásokat kell befektetniük a felújítási 

útlevelek (útitervek) elkészítésébe és a lakóközösségek működésének megszervezésébe. A siker nagyban 

függ a házkezelőktől/közös képviselőktől. 
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A helyi önkormányzatoknak is további forrásokra lenne szükségük ahhoz, hogy segíteni tudják a 

társasházi/szövetkezeti közösségeket, valamint, hogy létrehozzák és működtessék a jövedelemmel nem 

rendelkező háztartásoknak nyújtott, személyre szabott támogatások kereteit.  

Állami szinten is többlet emberi erőforrásra lenne szükség, amennyiben a tervezett felújítások műszaki 

ellenőrzése sokkal alaposabb lenne, mint bármely más, korábban Magyarországon létező támogatási 

rendszerben. 

Ami a jogi változtatásokat illeti, nincs szükség lényeges változtatásra, mivel a többlakásos épületek működési 

keretei már kialakultak, a kereskedelmi bankok ismerik a közös hiteleket, és a támogatási programok 

öröksége is megvan. Így a rendszer leginkább szükséges eleme a politikai akarat. 

XIX.  A kockázatkezelésnél figyelembe vett szempontok 

A tervezett kombinált hitel- és támogatási program számos kockázatot tartalmazhat, amelyeket alaposan 

mérlegelni kell: 

• A kereskedelmi bankok megpróbálnak túl magas felárat alkalmazni a felújítási hitelekre, ami növeli 

az állam pénzügyi terheit, miközben nem csökkenti eléggé a magántulajdonosok pénzügyi terheit. 

• A garanciákkal és kedvező feltételekkel kombinált felújítási hitelek a lakás-takarékpénztári rendszer 

újbóli bevezetésével és a felújításokra kivetett ÁFA csökkentésével együtt túl nagy pénzügyi 

hozzájárulást igényelnek az államtól, és hosszú távon nem biztos, hogy fenntarthatóak. 

• A támogatásnak az építési piacon való megjelenése következtében az árak emelkednek, és a 

támogatási elem "beépül az árba". 

• Az önkormányzatoknak nehézséget okozhat egy olyan testre szabott támogatási mechanizmus 

létrehozása és kezelése, amely az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartásokat segíti a felújítási 

intézkedések társfinanszírozásában. 

• Az alapos monitoring folyamat sok munkaerőt és adminisztrációt igényelne, ami lassíthatja és 

bonyolíthatja a felújítási folyamatokat. 

XX.  Monitoring rendszer 

Ahogy az korábban említésre került, a siker egyik kulcsa a végrehajtás minőség-ellenőrzése és a végrehajtott 

felújítások energia-teljesítményének nyomon követése. A jelenlegi kormányzati elképzelések az 

épületállományban történő energiahatékony beavatkozások végrehajtását az energetikai kötelezettségi 

rendszerre alapozzák - amely még nincs kidolgozva -, amelyet egy energia-auditáló szervezet tanúsítana. Úgy 

véljük, hogy egy energia-kötelezettségi rendszer messze nem elegendő a többlakásos épületállományban 

(amely szervezeti szempontból az egyik legbonyolultabb szegmens) történő nagyarányú felújítások 

végrehajtásához, de az energiaauditok végrehajtására kiépített kapacitás az itt bemutatott kombinált hitel- 

és támogatási rendszerhez kapcsolódhat. 

Fontos szempont lenne, hogy a program ne a beígért, hanem az elért energia-teljesítményen alapuljon. 

XXI.  A gyakorlati megvalósítás következő lépései 

A fent vázolt rendszer bevezetésének jelentős akadályai vannak. Vannak politikai akadályok: nincs 

hajlandóság arra, hogy a többlakásos épületek felújítását állami forrásból érdemben támogassák. Ezért 

először a döntéshozókat kell meggyőzni, ami első lépésként erős érvelést és pénzügyi modellépítést igényel. 

(Ezt néhány civil szervezet részben már elvégezte.) Ezután erős koalícióépítésre van szükség az érdekelt nem 

politikai szakértői csoportokkal, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel, hogy megerősítsék az érdekelt 

felek hangját. 
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Pénzügyi akadályok is vannak, mivel a Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapra vonatkozó javaslatot a 

Bizottság nem hagyta jóvá (és egyébként sem tartalmazott intézkedéseket a többlakásos épületek 

felújítására), és a Magyarországgal szemben valószínűleg hamarosan induló jogállamisági eljárás miatt 

minden más európai uniós forrás befagyasztásra kerül. Így nincs európai uniós forrás egy bőkezűbb 

támogatási rendszerre. Először ezeket a pénzügyi akadályokat kell elhárítani, majd a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programot kell újra tervezni. 

Jogi változtatásokra szintén szükség van: a lakástámogatásokról szóló kormányrendeletet (12/2001) 

módosítani kell a többlakásos épületek felújításához nyújtott támogatott hitel feltételeinek módosítása 

érdekében. Változásokra lehet szükség a felújításokra kivetett ÁFA tekintetében is. 
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Litvánia 

Általános információk 

Tulajdonosi kör  Magán/ vegyes 

A programért felelős hatóság  Tulajdonos/döntéshozó testület 

A program végrehajtója Operatív irányítás  

Megvalósítási Modell Nincs adat  

Üzemeltetői szolgáltatások  Marketinges / facilitátor / értékelő / finanszírozó stb. 

Finanszírozott projektek  Energia hatékonyság /Megújuló energiaforrások 

/Energia szövetkezetek / stb. 

Ambíció/célkitűzések Küldetés és jövőkép, kapcsolat a nemzeti vagy helyi 

politikákkal 

Kedvezményezettek A szolgáltatások potenciális igénylői/felhasználói 

Finanszírozási eszköz  Nemzeti költségvetés /EU strukturális alapok / 

Pénzügyi intézmények/ingatlantulajdonosok 

Pénzügyi eszközök  Hitelek /támogatások / garanciák 

 

A finanszírozási rendszer részletes leírása 

I. Előzetes értékelés 

Az ismertetett finanszírozási rendszer fő célkitűzése az energiaszegénység csökkentése és az energia 

megfizethetőségének javítása a társadalom minden szegmense számára az épületek 

energiahatékonyságának növelése révén. Ezzel egyidejűleg pozitív környezeti hatás is megvalósul, ami 

megfelel a Green Deal célkitűzéseinek. 

A felújítási irányelvek végrehajtásának első lépése, hogy az épület társtulajdonosai döntsenek a felújításról. 

A lakástulajdonosoknak együtt kell működniük, de eltérő társadalmi hátterük és az energiahatékonysággal 

kapcsolatos ismereteik hiánya nem teszi lehetővé, hogy közösen hozzák meg a szükséges döntéseket. 

Tájékoztatásra van szükség arról, hogy mi fog változni a felújítás után, és az elért mutatóknak egyértelműnek 

és mérhetőnek kell lenniük. A felújítás műszaki projekt megrendelését, a szerződés részleteinek 

megtárgyalását és a végrehajtás felügyeletét is igényli, amelyek egy részének elvégzéséhez sok 

lakástulajdonosnak nincs meg a kapacitása vagy szakértelme, ezért elengedhetetlen a műszaki tanácsadó 

bevonása. Ha már megszületett a döntés a felújítás mellett, nagyon fontos a finanszírozás kérdése, amelyet 

a támogatások motiválnak. Egy másik fontos szempont a felelősségi mechanizmus. A lakóknak biztosnak kell 

lenniük abban, hogy milyen eredményt követelhetnek, és hová fordulhatnak, ha a célokat nem érik el. A jogi 

mechanizmusnak nagyon világosnak kell lennie, és a lakosokat képviselőiken keresztül be kell vonni a felújítás 

minden szakaszába. 
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A változást nemcsak az információhiány, hanem a kedvezőtlen gazdasági ciklus miatt a felújítás elégtelen 

üteme is hátráltatja, bár hosszú távon, ha a támogatási intézkedéscsomagot megfelelően alakítják ki, a 

felújítási hullám lendületet adhat mind az építőiparnak, mind az egész nemzetgazdaságnak. A vonzó 

pénzügyi eszközök hiánya (az eszközöknek magukban kell foglalniuk a megújuló erőforrásokat hasznosító 

nap- vagy szélerőművekbe történő beruházásokat, az olyan kisebb felújítási projektekhez nyújtott hiteleket, 

amelyek egy vagy több energiahatékonysági intézkedésbe való beruházással járulnak hozzá az 

energiahatékonysághoz (pl. fűtési rendszerek, energiahatékonysági intézkedések, mint a tető vagy a padlás 

szigetelése, ablakok stb. felújítása), egyéb pénzügyi eszközök, amelyek célja a hőenergia fogyasztás 

csökkentése, az energiaforrások észszerű felhasználása, a lakások hatékony használata, a lakókörnyezet és 

az életminőség javítása. 

II. Energiaszegénységi szempontok 

Az energiaszegénység tágabb jelenség, mint az általános értelemben vett szegénység - a lakhatás állapota, 

az energiahatékonyság, a fűtési rendszer stb. is befolyásolja. Ez a szegénységnek egy különálló formája, 

amely számos negatív következménnyel jár az emberek egészségére és jólétére nézve. Pszichológiai 

hatásokat és társadalmi elszigetelődést okoz, ezért a probléma átfogó megoldást igényel, amely egyesíti a 

társadalmi, környezeti és gazdasági szempontokat. 

Az energiaszegénység elleni küzdelmet a kulcsfontosságú nemzeti stratégiai dokumentumokban kell 

rögzíteni, és jogi mechanizmussal kell rendelkezni e célok eléréséhez. Litvániában például az állam fedezi a 

hátrányos helyzetűek felújításának teljes költségét. Létezik egy támogatási rendszer, ahol a támogatás 

mértéke az épület energiahatékonysági szintjétől függ (erről bővebben a litván esettanulmányban). Fontos 

a felújítási döntések jogalapja. Litvániában például a Polgári Törvénykönyv szerint a többlakásos épületek 

felújításáról szóló döntés meghozatalához elegendő az 50% plusz egy szavazat. 

Az energia-szegénységben élő háztartások hatékony szociális támogatási rendszerének létrehozásához 

elengedhetetlen az energiaszegénység fogalmának jogszabályban történő meghatározása. Litvániában 

például az energia-szegénységben élő személyeket a kiszolgáltatott fogyasztókkal azonosítják, ezzel szűkítve 

az energiaszegénység fogalmát. Szükséges továbbá a nemzeti jogszabályokban szegénységi mutatókat is 

meghatározni (Litvánia például bizonyos esetekben az EU Energiaszegénység Megfigyelőközpontjának 

mutatóit használja (közüzemi számlákkal hátralékban lévő háztartások; pénzhiány miatt nem tudják 

megfelelően fűteni otthonukat; a jövedelem nagy részét energiaköltségekre költik; rejtett 

energiaszegénység). 

III. Fő kedvezményezettek  

A közvetlen kedvezményezettek a lakástulajdonosok (Litvániában például az emberek közel 90%-a saját 

otthonában él, nem pedig bérelt lakásban, így a hatékonysági kérdések nagyon fontosak a számukra).  

Másodlagos csoport az állam, amely érdekelt az energiaszegénységben élők számának csökkentésében, 

mivel így megtakaríthat a szociális juttatásokra és támogatásokra szánt költségvetésből, valamint teljesítheti 

az éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásait és csökkentheti a kibocsátást. A magánbefektetők is profitálnak 

a felújítási folyamatokhoz nyújtott hitelekből és garanciákból, és fellendül az építőipari vállalatok és a 

felújítási anyagokat gyártó cégek tevékenysége. Végül a közösségek is profitálnak a felújításból, mivel a közös 

tevékenységek, a szabadidős terek, valamint a szebb és funkcionálisabb környezet révén mobilizáltabbá 

válnak. 

A lakástulajdonosok számára a felújítás motiváló tényezői a következők: esztétikai előnyök, hangszigetelés, 

a lakás egyedi fűtésének ellenőrzése, az ingatlan értékének növekedése, alacsonyabb fűtésszámlák és az 
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épület hosszabb élettartama. Másrészt a társadalmi-gazdasági átalakulási folyamatok fontosak az EU-

tagállamok számára, hogy kommunikálják az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettség-vállalásaikat. A 

felújítás a kulcs az energiaszegénység csökkentéséhez. Fontos megjegyezni, hogy a felújítási folyamatok az 

épület-környezet és a feldolgozóipari ágazatok széles körére is kiterjednek, közvetlenül és közvetve 

hozzájárulva a gazdasági fejlődéshez és a munkahelyek számának növekedéséhez. 

IV. Elérhető erőforrások 

A tervezett felújítási volumeneket és az állami finanszírozást hosszú távú stratégiákban kell meghatározni. 

Litvániában például a 2021 végén elfogadott Nemzeti Energiafejlesztési Program (NEDP) 2030-ra közel 

megduplázza azon háztartások számát, amelyek jövedelmük nagy részét energiára költik (a 2016-os 17,1%-

ról 2030-ra 8,6%-ra). A NEDP-re 2030-ig 2,6 milliárd eurót különítenek el. 2030-ra várhatóan 200 000 

energia-szegénységben élő háztartás részesül a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság 

területén állami ösztönző és támogatási rendszerből, és további támogatási intézkedéseket terveznek az 

önkormányzatok számára napelemparkok (polgári energiaközösségek) vagy más, az energiaszegénység 

csökkentését elősegítő intézkedések kialakítására. 

Fontos, hogy megfelelő együttműködési rendszereket találjunk állami források, európai alapok és 

magánfinanszírozási intézmények bevonásával. A költségvetési források korlátozottak, a felújítási projektek 

pedig a hosszú megtérülési idő miatt nem túl vonzóak a magánfinanszírozók számára, ezért fontos 

megfontolni a garanciális és kedvezményes hitelmechanizmusokat. A közvetlen hitelek gyakran a lakók 

számára sem megfelelőek, és a legcélszerűbb, ha a projektgazda intézi a pénzügyi kérdéseket és az 

összegeket havi számlákon keresztül, hosszabb idő alatt osztják szét a lakók között. Azt is fontos megjegyezni, 

hogy - legalábbis Litvániában - az energiahatékonysági programok akkor voltak a legsikeresebbek, amikor 

fejlesztési programként, nem pedig tisztán éghajlat-finanszírozási eszközként tervezték őket. 

A litván felújítási piac volumene azon a feltételezésen alapul, hogy az épületállomány 75%-a 1992 előtt épült. 

A felújítás több mint 10%-a már befejeződött, a fennmaradó rész felújítás tárgyát képezi, mivel a háztartások 

szintjén az energia- és pénzügyi megtakarítási potenciál becslések szerint legalább 40%. 

Fontos, hogy jogszabályban rögzítsük azt a szegénységi szintet, amelynél a támogatási intézkedések 

alkalmazandók. Litvániában nincs ilyen mutató, de az energiaügyi minisztérium jelenleg tárgyalja az 

energiaügyi szegénységi küszöb bevezetésének gondolatát, amely a háztartások energiaforrásokra fordított 

jövedelmének 15%-a lenne. A Litván Energetikai Intézet által készített tanulmány szerint 2019-ben a 

háztartások 17%-a lépte túl ezt a küszöböt. A háztartások 32,4%-a jövedelmének több mint 10%-át, 10,1%-

a pedig több mint 20%-át fordította energiára. A háztartások 26,8%-a nem tudta megfelelően fűteni 

otthonát, 7,4%-uk pedig késve fizette ki a közüzemi számláit. 

V. Inspiráció az EU tagállamaiból 

Lettországi eset 

Lettországban a lakóépületek felújítása a Sunshine projekt segítségével történik az ESCO-modell keretében. 

Lettországban nagyszámú szovjet korabeli, alacsony hatékonyságú, valamint nagyméretű és nem 

funkcionális épület található. 

Az ESCO egy olyan modell, amelyben egy energiaszolgáltató vállalat (ESCO) szolgáltatásként 

energiamegtakarítást ér el egy ingatlanban vagy ingatlanportfólióban. Ez a modell meghatározott ideig 

garantálja a megtakarításokat, cserébe az energiaköltségek megtakarításából származó fizetésért. A 

Sunshine az ESCO és az ERFA, az EU intézményi alapja közötti együttműködés alapján működik. A 
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beavatkozások célja nemcsak az energiafogyasztás csökkentése, hanem az emberek otthoni 

komfortérzetének javítása is. 

A lett kormány igyekszik olyan mechanizmusokat létrehozni, amelyek támogatják az energiahatékonysági 

beruházások műszaki és pénzügyi megvalósíthatóságát, és az energiateljesítményre vonatkozó szerződéses 

modell (EPC) alapján felújítási programot indított. Ez azt jelenti, hogy a végső felhasználó ugyanazt a számlát 

fizeti a házkezelő társaságnak (HMC), mint a felújítás előtt, amely a teljes üzemeltetésért felelős. A HMC 

csökkentett díjat fizet az energia-szolgáltatóknak. A végrehajtott energiahatékonysági intézkedéseknek és a 

számla-megtakarításnak köszönhetően az ESCO-t fizetik ki. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy az 

épületek mérete és a teljes felújítás szükségessége miatt általában csak nagy projektek valósulnak meg. A 

projekteket legfeljebb 40%-ban az ERFA finanszírozza, a fennmaradó részt pedig az energiaszámlák 

megtakarításaiból fedezik. Minden projektet ESCO hajt végre, amely garantálja az energiamegtakarítás 

meghatározott szintjét, és az ERFA-ból származó pénzeszközökhöz plusz a havi számlán megtakarított 

energiához jut az első 20 évben a számlán történő finanszírozás révén. A program sikeres, de pénzügyi 

kihívásokkal küzd. Az ESCO-knak nagy összegeket kell előre befektetniük, és csak sok év alatt térülnek meg. 

E helyzet megoldására hozták létre a Lett Épülethatékonysági Alapot, hogy megvásárolja az ESCO-k 

követeléseit, amelyeket a másodlagos pénzügyi piacokon értékesíthető pénzügyi termékekké lehet 

átalakítani. 
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Ukrajna 

Általános információk 

Tulajdonosi kör  Állami/ magán/ vegyes 

A programért felelős hatóság  Tulajdonos/döntéshozó testület 

A program végrehajtója Operatív irányítás  

Megvalósítási Modell  Nincs adat  

Üzemeltetői szolgáltatások  Marketinges / facilitátor / értékelő / finanszírozó stb. 

Finanszírozott projektek Energia hatékonyság /Megújuló energiaforrások 

/Energia szövetkezetek / stb. 

Ambíció/célkitűzések Küldetés és jövőkép, kapcsolat a nemzeti vagy helyi 

politikákkal 

Kedvezményezettek A szolgáltatások potenciális igénylői/felhasználói 

Finanszírozási eszköz  Nemzeti költségvetés /EU alapok / Pénzügyi 

intézmények/Befektetési 

alapok/ingatlantulajdonosok/ESCO-k stb. 

Pénzügyi eszközök  Hitelek /saját tőke / garanciák stb. 

 A finanszírozási rendszer részletes leírása  

I. Előzetes értékelés 

2021. szeptember 1-jétől Ukrajnában az Energodom programot hajtják végre. Az Energodom programot az 

állami Energiahatékonysági Alap dolgozta ki. Az Energiahatékonysági Alap egy olyan állami intézmény, amely 

eszközöket biztosít a többlakásos épületek hőtechnikai újításaihoz, ahol lakástulajdonosi társulások (HOA) 

jöttek létre. Az Alap támogatást nyújt a lakástulajdonosok egyesületeinek nyújtott támogatások és átfogó 

műszaki megoldások formájában a többlakásos épületek energiahatékonysági felújításaihoz a legjobb 

európai gyakorlatoknak megfelelően. A megvalósítást követően ezek a megoldások nemcsak azt teszik 

lehetővé, hogy a többlakásos épületek társtulajdonosai megtakarítást érjenek el a közüzemi számláikon, 

hanem azt is, hogy életszínvonaluk is emelkedjen. Az Alap tevékenységét Ukrajna állami költségvetéséből, 

valamint az EU és a német kormány pénzügyi támogatásából finanszírozzák. Az Energiahatékonysági 

Alapprogramot a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal (IFC), a Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-val és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával (UNDP) 

együttműködésben hajtják végre.      

Az alap munkája során Ukrajna 2017. június 8-án kelt, "Az energiahatékonysági alapról" szóló 2095-VIII. 

számú törvénye szerint működik. Az Energodom program 2019. augusztus 16-tól 2023. december 31-ig 

érvényes. A hatékonysági alap költségvetése 3 635 397 ezer hrivnya. ugyanakkor Ukrajna társasházai 713 

pályázatot nyújtottak be 5 697 397 ezer hrivnya összegre.   
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Ukrajna helyi hatóságai rendszerint az Energodom programból finanszírozott HOA-k számára nyújtott 

kiegészítő finanszírozásról vagy költségtérítésről döntenek. Így az Odesszai Városi Tanács ülésének 

határozatával 20 000 ezer UAH-t különítettek el az Energom program finanszírozására a 2021-2023-as 

időszakra. 

Ukrajnában nincsenek más pénzügyi támogatási források a lakóépületek energetikai korszerűsítésére. Így a 

társasházak energetikai korszerűsítésének egyetlen megbízható finanszírozási forrása Ukrajnában a 

következő: az Energodom program a helyi hatóságok társfinanszírozási mechanizmusával, a társasházak 

társtulajdonosainak saját forrásai és a helyi költségvetésekből finanszírozott célzott tőkejavítási programok.    

Az Energom program a hőtechnikai korszerűsítési projektek megvalósítási költségeinek részleges 

kompenzációját biztosítja (csak komplex intézkedések, nem egyedi munkák). A program 2 csomagot 

tartalmaz: 

• “A" csomag - (alap) Viszonylag olcsó, magas megtérüléssel járó energiahatékonysági 

intézkedésekből áll (elsősorban a fűtési rendszer, a melegvíz-ellátás és a közös helyiségek 

világításának korszerűsítése). 

• "B" csomag - (komplex) magában foglalja az „A” csomag intézkedéseit, valamint az épület külső 

hőszigetelését 

A tőkejavítási programok a társasházak közös tulajdonának, azaz a ház műszaki rendszereinek, a ház tartó- 

és burkolatszerkezeteinek javítására irányulnak. 

II. Fő kedvezményezettek  

Az Energodom program keretében csak olyan társasházak kaphatnak támogatást, amelyek házai 2006 előtt 

épültek. A tőkejavítási programok minden olyan HOA-ra / lakásszövetkezetre vonatkoznak, amelyek 

élettartama meghaladja a 25 évet, és a ház műszaki rendszereinek, teherhordó szerkezeteinek és 

épületburkolatának javítását biztosítják. 

Az energetikai korszerűsítés (javítás) ezen kedvezményezettek számára lehetővé teszi a következőket: 

• Az energiafogyasztás csökkentése; 

• A közüzemi számlák csökkentése; 

• A ház megjelenésének javítása; 

• A kényelem és az életkörülmények javítása; 

• Az ingatlan értékének növelése;  

• Környezetvédelem; 

• A ház műszaki állapotának javítása  

• A ház élettartamának meghosszabbítása 

III. Az épületállomány elemzése 

Ukrajna többlakásos lakásállománya 180 456 házból áll, amelyek összterülete 984 800 ezer négyzetméter.  

Odessza városának többlakásos lakásállománya 8289 házból áll, amelyek összterülete 19300,2 ezer 

négyzetméter. 

A DBN 2.6-31:2016 "Az épületek hőszigetelése" követelményei szerint Odessza város többlakásos 

lakásállományának 65%-a energetikai korszerűsítésre szorul. 

A ComAct projektben részt vevő odesszai társasházak műszaki felmérései megállapították: 
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• A házak 100%-a nem felel meg a fűtésre, melegvíz-ellátásra és a közös helyiségek világítására 

vonatkozó szabványos energiafogyasztási követelményeknek, ezeknek a házaknak az 

energiahatékonysága "C" osztály alatti; 

• a vizsgált házak teherhordó szerkezetei és épületburkolatai kielégítő műszaki állapotban vannak; 

• a hőellátás, a vízellátás és a csatornázás rendszere javításra és részben cserére szorul. 

IV. Meglévő jogi keret 

Ukrajna Polgári Törvénykönyve, Ukrajna Lakástörvénykönyve, Ukrajna törvénye "A végrehajtás és a 

tulajdonosi jogok jellemzőiről a társasházakban", Ukrajna törvénye "A HOA-król", Ukrajna törvénye "Az 

együttműködésről" meghatározta a jogokat, kötelezettségeket és felelősségeket az alábbiakra: 

• társasházak tulajdonostársai; 

• OSMD és lakásszövetkezetek  

• Ukrajna helyi önkormányzati szervei és központi végrehajtó hatóságai.  

Ezek a törvények határozzák meg e szervezetek és a társasházak társtulajdonosainak jogi viszonyát. 

A 2021. október 21-i 1818-IX. számú "Az energiahatékonyságról" szóló törvény meghatározza az 

energiahatékonyság területén az energia termelésében, szállításában, szállításában, átvitelében, 

elosztásában, ellátásában és fogyasztásában felmerülő kapcsolatok jogi, gazdasági és szervezeti alapjait. 

Ukrajna "Az épületek energiahatékonyságáról" szóló, 2020. december 1-jén kelt 2118-VIII. számú törvénye 

meghatározza az épületek energiahatékonyságának biztosításával kapcsolatos tevékenységek jogi, 

társadalmi-gazdasági és szervezési elveit, és célja az épületek energiafogyasztásának csökkentése. 

Ukrajna 2017. június 8-án kelt 2095-VIII. számú, "Az Energiahatékonysági Alapról" szóló törvénye 

meghatározza az Energiahatékonysági Alap által "a kedvezményezetteknek az energiahatékonysági 

intézkedések végrehajtásával kapcsolatos támogatható költségek részleges megtérítésére nyújtott 

támogatások nyújtásának feltételeit és eljárását". E törvény alapján került kidolgozásra az Energodom 

program, amelyet az Alap Felügyelő Bizottsága 2019. augusztus 16-án hagyott jóvá. 

Ukrajna "Az építészeti tevékenységekről" szóló törvénye, "A várostervezési tevékenységek szabályozásáról" 

szóló törvény, az épületek energiahatékonyságának meghatározására szolgáló módszertan, amelyet Ukrajna 

Építésügyi, Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Regionális Fejlesztési Minisztériumának 2018. július 11-

i 169. számú rendelete hagyott jóvá, DBN V.2.6-31: 2016. évi "Az épületek hőszigetelése" című dokumentum 

célja az épületek energetikai korszerűsítése során a műszaki és szervezési követelmények rendezése. 

Ukrajna jogszabályai biztosították a lakásállomány energetikai korszerűsítésének jogi-, műszaki- és gazdasági 

hátterét, de nem kötelezték a végrehajtó hatóságokat arra, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak az ukrajnai 

lakásállomány energetikai korszerűsítéséhez. 

V. Rendelkezésre álló források 

„Az épületek energiahatékonyságáról” szóló törvényének 16. cikkelye a következő finanszírozási forrásokat 

határozza meg: „Az épületek energiahatékonysági intézkedéseinek finanszírozása az épületek 

tulajdonosának (társtulajdonosainak) költségére, az államtól származó pénzeszközök és helyi 

költségvetésből, egyéb, törvényben nem tiltott forrásból, valamint köz-magán társulás vagy 

energiaszolgáltatás alapján történik”. 01.012022. alapján két fő finanszírozási forrás létezik a HOA-épületek 

energetikai korszerűsítésére Ukrajnában – az Állami Energiahatékonysági Alap Energodim programja és a 

helyi hatóságok speciális társfinanszírozási programjai.  
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Az állami Energiahatékonysági Alap Energodim programja két finanszírozási forrással rendelkezik. Az egyik 

az állami költségvetés, a másik a nemzetközi adományozók. A 01.012022 alapján: 

• Állami költségvetés – nincs forrás 

• Nemzetközi adományozók 3 635 842 ezer UAH 2019-2023 között 

• A helyi önkormányzatok speciális társfinanszírozási programjai különböző típusú pénzügyi 

támogatást nyújtanak a HOAS számára 

• Odessza város költségvetése 20 000 ezer UAH 2019-2023 között 

• A HOA-knak lehetőségük van banki kölcsönt szerezni a következő feltételekkel: 

Csak a HOA-k számára az 

Energodom program 

keretében: 

Kamatláb Maximum összeg Hitelfeltételek 

11.3%/év-től 20 millió UAH 

84 hónap 

1 Energia audit 

egyszeri 1% jutalék 

a kölcsön 

összegére 

30% önrész 

2 A projektdokumentáció 

elkészítéséhez 

11.3%/év-től 

30% önrész egyszeri 1% jutalék 

a kölcsön 

összegére 

3.Energiahatékony 

intézkedések végrehajtása 

11.3%/év-től 

Önrész nélkül Az első évben havi 

0,1% jutalék a 

kölcsön összegére 

A kiválasztott banktól függően a feltételek változhatnak. 

 HOA-k és házépítő szövetkezetek  

Bármilyen intézkedés 

finanszírozása, beleértve az 

energiahatékonyságot is, 

amely nem kapcsolódik az 

Energodom Programhoz 

(felszerelés anyagok, munkák 

(szolgáltatások) HOA-k / 

lakásszövetkezetek számára 

12.5%/év kamat, 

+ egyszeri 1% jutalék 

a hitelre  

3 millió UAH 

 

20% önrész 

84 hónap 

Meg kell jegyezni, hogy a HOA-k/lakásszövetkezetek vezetői körében végzett felmérések során a következő 

eredmények születtek a házaik energetikai korszerűsítésének lehetséges finanszírozási forrásairól: 
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• 100%-ban a társtulajdonosok hozzájárulásainak köszönhetően; 

• 11,7% hitelfelvétel 

• 5,1% támogatás szponzoroktól 

• 17.65% Energodom Program; 

• 17.65% Meleg hitel program 

• Így a válaszadóknak csupán 11,7%-a tekinti a hitelt a lakásuk energetikai korszerűsítésének 

finanszírozási eszközének. 

Rendelkezésre álló finanszírozási források 

• HOA-k és házépítő szövetkezetek saját tőkéje; 

• Támogatások, jótékonysági segélyek 

• Csak HOA-knak állami és helyi költségvetési átutalások; 

• Helyi költségvetésből finanszírozott, célirányos tőkejavítási programok. 

VI. Energiahatékonysági beruházások lehetősége 

Egy nemrégiben 200 háztartás körében végzett felmérés megállapította, hogy Ukrajnában a jövedelmi 

szintek a következők:   

• minimum jövedelem 1.860 UAH; 

• maximum jövedelem 50.000 UAH; 

• átlag jövedelem 10.240 UAH. 

Összehasonlításként a háztartási energia fogyasztások: 

• minimum fogyasztás 54 kW / óra /hó; 

• maximum fogyasztás 833 kW /óra /hó; 

• átlag fogyasztás 241 kW / óra /hó. 

A lakóépületek műszaki vizsgálata meggyőzően kimutatta, hogy a lakóépületekbe érkező energiaforrásokat 

nem hatékonyan használják fel. 

A hőenergia és a villamos energia elszámolását a ház közös mérői végzik. Valójában a források éves kiadása 

a következő volt: 

• fűtés 41.48-108.58 kWh/ m2 /év, az átlag 85.9 kWh / m2 /év; 

• a ház villamosáram fogyasztása 0.21-3.47 kWh / m2 /év, az átlag 1.28 kWh / m2 /év. 

Ezek a számok jelentősen meghaladják a kényelmes élethez szükséges szabályozási követelményeket, és az 

energia nem hatékony felhasználását jelzik. 

A hő-és a villamosenergia fogyasztás csökkenthető a következőkkel: 

1. Olcsó intézkedések: 

• a padlások és pincék légcseréjének szabályozása; 

• a csövek felmelegítése hőhordozóval; 

• az épület körüli burkolat részleges vízszigetelése 

• az izzólámpák cseréje LED-es lámpákra; 

• hőárnyékolók beépítése a lakásokban. 
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Ezeknek a tevékenységeknek a költségei 50.000 és 100.000 UAH között mozognak. 4000 m2 alapterületű 

ház esetében ez akár 20%-kal csökkenti az energiafogyasztást. 

2. A kiadások átlagos költségének mérése 

• egyedi hőpont telepítése; 

• ablakok és ajtók cseréje energiahatékonyra; 

• hőenergia-mérő egységek beépítése hőfokszabályzóval a lakásokba. 

Ezeknek a tevékenységeknek a költsége 200.000 – 500.000 UAH, ez akár 25-35%-kal csökkenti az 

energiafogyasztást. 

3. Költséges intézkedések:  

• hőszivattyúk telepítése, napkollektorok telepítése, napelemek telepítése a házak tetejére, 

energiavisszanyerő szellőztető rendszerek telepítése, épületburkolat szigetelése. 

Ezeknek az intézkedéseknek a költségei több mint hárommillió UAH-t tesznek ki. 

Ezek végrehajtása 50-70%-kal csökkenti az energiafogyasztást.  
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@ComActProject 

ComAct project 

www.comact-project.eu 

https://twitter.com/ComActProject
https://www.facebook.com/ComAct-project-101696498416631
http://www.comact-project.eu/

