
 

 

 

 

 

 

Épületenergetikai beruházások lakossági szinten 

 

2010. 02. 18-{n rendezte meg az Energetikai Szakkollégium Pattantyús-

Ábrah{m Géza emlékfélévének m{sodik előad{s{t, amelyet Vass Adri{nné, az 

Energia Központ Kht. oszt{lyvezetője tartott Épületenergetikai beruh{z{sok 

lakoss{gi szinten témakörben. 

Az előadó először az Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységét mutatta 

be, mely Európai Uniós forr{sú (KIOP, KEOP) és hazai forr{sú (NEP, ZBR-EH-09) 

p{ly{zatok, tov{bb{ az Energiatakarékoss{gi Hitel Alap kezelését végzi, illetve 

energiastatisztikai, valamint szakmai h{ttérintézeti tevékenységet folytat a 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi minisztérium sz{m{ra.  

A Központi Statisztikai Hivatal 2008-as adatai szerint Magyarorsz{gon a 

h{ztart{sok 76,5%-{ban van vezetékes földg{z közműbekötés. Teh{t a 

nagymértékű hazai lakoss{gi g{zfogyaszt{s csökkentése szempontj{ból 

kiemelendő, hogy A Nemzetközi Energiatakarékoss{gi Programban 2003-tól 

2009-ig 24.926 p{ly{zat nyert t{mogat{st, ami összesen 57.729 lak{st érint. Ennek 

keretében 2009-ben a „Nyíl{sz{ró csere és/vagy nyíl{sz{ró utólagos 

hőszigetelése” kategóri{ba esett a legtöbb sikeres p{ly{zat, a t{mogat{si 

keretösszeg legnagyobb h{nyad{t mégis a megújuló energiaforr{sok 

hasznosít{s{nak elősegítésére fordított{k. 

A Zöld Beruh{z{si Rendszer (ZBR) nyújtotta lehetőségekkel érdemes külön is 

megismerkedni, mely a hagyom{nyos és ipari technológi{val épített h{zak 

elavult fűtés-, melegvíz- és energiaell{tó rendszereinek korszerűsítését célozza 

meg. Az egyik {ltal{nos probléma az épületek elégtelen hőszigetelése, mely óri{si 

fűtési energiaveszteséget – és ez {ltal többlet széndioxid kibocs{t{st – okoz, így e 

téren nagymértékű megtakarít{s érhető el. Azonban sajnos az épületenergetikai 

korszerűsítés finanszíroz{sa gyakran nem lehetséges egy mag{nember sz{m{ra 

{llami t{mogat{s nélkül, ezért létrehozt{k a ZBR-EH-09 p{ly{zati kiír{st, melyet 

természetes személyek, lak{sszövetkezetek és t{rsash{zak is megp{ly{zhatnak. 

A ZBR keretében fontos megismerni a t{mogatható tevékenységek körét is. 

Ilyen a nyíl{sz{rók energia-megtakarít{st eredményező felújít{sa vagy cseréje, 



melyre azonban t{mogat{s csak abban az esetben p{ly{zható meg, ha a 

beruh{z{ssal érintett ingatlan szab{lyozott fűtési rendszerrel rendelkezik. 

T{mogatható emellett minden olyan beavatkoz{s is, mely az épület ny{ri szol{ris 

terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sug{rz{si nyereség 

csökkenne (gépi hűtés, légkondicion{ló beszerelése nélkül). Hasonlóan 

t{mogatható tov{bb{ homlokzatok és födémek hőszigetelése, a meglévő fűtési és 

haszn{lati melegvíz rendszerek felújít{sa, korszerűsítése, {talakít{sa és 

hővisszanyerős szellőzési rendszerek létesítése is.  

A kitűzött célok között kiemelt fontoss{gú a megújuló energiafelhaszn{l{s 

növelése, a hagyom{nyos energiahordozók megújuló energiaforr{sokkal való 

helyettesítésére ir{nyuló beruh{z{sok t{mogat{sa. Ilyenek péld{ul a 

napkollektorok, napelemek telepítése, illetve a kapcsolt hő- és villamos-

energiatermelés (földg{z, biog{z) berendezéseinek telepítése. Mindemellett 

biomassza, hőszivattyú illetve szélenergi{t hasznosító rendszerek kiépítésére is 

lehet p{ly{zni.  

Az elérhető t{mogat{s mértéke m{r megépített épületek esetében 30%, míg 

ennek maximum összeg kategóri{nként v{ltozó. Új épület építése maximum 

130m2 –ig t{mogatható, a t{mogat{s mértéke pedig maximum 25.000 Ft/ m2, míg a 

t{mogat{si összegre akkor jogosult a p{ly{zó, ha az igényelt t{mogat{si összeget 

sz{ml{kkal fedezni is tudja. 

Megemlítendő még a ZBR Klímabar{t Otthon Energiahatékonys{gi 

Alprogramja mely alapj{n megismerhető egy p{ly{zatkezelési folyamat 

többlépcsős rendszere is: döntés előkészítés (formai, jogosults{gi ellenőrzés; 

tartalmi ellenőrzés; döntés előterjesztése, döntés), szerződéskötés, elsz{mol{s 

ellenőrzés és a t{mogat{s kifizetés. 

Fontos, hogy a nyertes p{ly{zathoz mindenképpen be kell nyújtani a 

p{ly{zati adatlapot, mely tartalmazza a beruh{z{s előtti {llapotot bemutató 

energiatanúsítv{nyt. Szükséges a jelenlegi és az felújított {llapotra vonatkozó 

Környezetvédelmi Energetikai Sz{mít{s bead{sa is, melyet CD-n kell benyújtani. 

A mellékletek tartalmazz{k az {raj{nlatot, a tulajdoni lapot, a fényképeket a 

beruh{z{s előtti {llapotról. Csatolni kell a beruh{z{shoz szükséges hatós{gi 

engedélyeket, az energetikai sz{mít{st végző szakember nyilatkozat{t, 

t{rsash{zak esetén a lakóközgyűlési jegyzőkönyvet, új építésű energiatakarékos 

ingatlan kivitelezése esetén jogerős építési engedélyt, építési tervet. 

Vass Adri{nné összegzésül kiemelte, hogy a meg nem termelt energia nem 

kerül semmibe, így élnie kell a lakoss{gnak az épületenergetikai beruh{z{sok 

lehetőségeivel, melyek gazdas{gilag és környezetvédelmileg is kifizetődőek, és 

r{ad{sul még az {llam is t{mogatja. 

Boros Gerzson Dávid 
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