
ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK  
ÖSZTÖNZÉSE A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN 
A FELÚJÍTÁSI HULLÁM ÉS A REPowerEU 
KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL



JAVASLATOK A TAGÁLLAMOK  
ÉS AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Az Európai Unió 2020-ban elfogadta az európai Felújítási Hullám 
stratégiát, amelynek célja, hogy 2030-ig megkétszerezze az uniós épületek 
felújítási arányát, ezzel növelve az EU energia- és erőforrás-hatékony-
ságát. A Fit for 55 csomag, amelynek célja, hogy 2030-ig legalább 55%-
kal csökkenjen az EU üvegházhatású gázkibocsátása, számos jogalkotási 
javaslatot és szakpolitikai kezdeményezést tartalmaz, ami szükségessé 
tette az energiahatékonysági irányelv (EED) és az épületek energiateljesít-
ményéről szóló irányelv (EPBD) felülvizsgálatát. Végül, de nem utolsósor-
ban a nemrég elfogadott, orosz gázimporttól való függőség csökkentését 
célzó REPowerEU terv emelte meg az építőparban a 2030-as energia-
hatékonysági célértéket 9%-ról 13%-ra. 

Az építőipar az Európai Unió végső energiafogyasztásának mintegy 40, 
CO2-kibocsátásának 36%-ért felelős. Jelentősen potenciállal rendelkezik 
az energiahatékonyság sokrétű előnyeinek kiaknázásában: előmozdít-
ja az energiabiztonságot, mérsékli az energiaszegénységet, csökkenti 
az éghaj latváltozást, elősegíti a gazdasági fejlődést és munkahelyeket 
teremt. Szemléltetésképpen: a társasházak és családi házak teljeskörű 
szigetelése a földgázfogyasztást 53%-kal, ezáltal a fűtésre fordított végső 
energiafogyasztást 49%-kal csökkentené Szlovákiában.

A visegrádi országokban (V4) a családi házak kétharmada még nem esett 
át jelentős felújításon. Csehországban a családi házak mindössze 1,4%-
át korszerűsítik évente, Magyarországon pedig a mélyfelújítások aránya 
1% alatt marad. Lengyelországban a családi házak 70%-ában szén a fő 
fűtőanyag, míg Szlovákiában a családi házak 60,3%-át fűtik gázzal. 

Az alábbi szakpolitikai anyag összefoglalja azokat a javaslatokat, ame-
lyekkel a V4-országok hatékonyan végre tudják hajtani a vonatkozó uniós 
előírásokat és szabályozást a felújítások mennyiségének és minőségének 
növelése érdekében, szem előtt tartva azt is, hogy mind az energiaárak, 
mind az építőanyagok ára várhatóan hatalmasat fog nőni. Az ajánlásokat 
a “Buildings for the Visegrad Future” projektkonzorcium szakértői dol-
gozták ki, továbbá számos érdekelttel konzultáltak, felhasználva a piaci 
tapasztalatokat és sokféle szakmai ismeretet, megközelítést.
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STRATÉGIAI ÉS SZAKPOLITIKAI 
AJÁNLÁSOK

Az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése érdekében a V4 
országoknak azonnal cselekedniük kell vagy minimum cselekvési terveket kell 
készíteniük a következő kulcsfontosságú területeken:  

Bármilyen, az épületek energiahaté-
konyságát javító fejlesztési program 
azonnali elindítása, a REPowerEU uniós 
alapból finanszírozva, 

аzonnali, gyors intézkedések beve-
zetésének támogatása, amelyek a  
leghamarabb, lehetőleg még a mosta-
ni fűtési szezon előtt megvalósít- 
hatóak: mint pl. ablakcsere, termosz-
tatikus szelepek felszerelése, önkéntes 
viselkedésváltozások népszerűsítése, 
stb., és 

nemzeti szakpolitikai eszközök kidolgozása vagy 
felülvizsgálata, amelyek egyértelmű terveket és 
célkitűzéseket tartalmaznak legalább 2030-ig 
az energiahatékonyság és a megújuló energia-
források vonatkozásában. Ezek olyan strukturális 
változásokhoz vezessenek, mint a fosszilis tüzelőa-
nyagok támogatásának megszüntetése, az EU fenn-
tartható finanszírozás módjával, a taxonómiával való 
összhang stb., valamint lehetővé teszik az építési ága-
zathoz tartozó iparágak számára a hosszú távon meg-
térülő beruházások tervezését és megvalósítását. 
(Példa: Hosszútávú Felújítási Stratégia 2050-ig és a 
Tiszta Levegő Program Lengyelországban)

Az Európai Bizottság (EB) vizsgálja felül az épületek fűtéséhez használt 
földgáz átmeneti szerepének további támogatására irányuló tervét, 
és helyezzen nagyobb hangsúlyt az azonnali energiahatékonysági in-
tézkedésekre, hogy azok összhangban legyenek a nemrégiben elfogadott 
REPowerEU terv követelményeivel és célkitűzéseivel, amelyek az energia-
hatékonyságot helyezik a középpontba.

A V4-országok kormányainak a politikai döntéshozatal és költségvetés-
-tervezés során az energiatakarékossági intézkedéseket kell támogat-
niuk, a villamosenergia- és gázárak alacsonyan tartását célzó mesterséges 
és fenntarthatatlan módszerek helyett. Az energiatermelés jövőbeni zavarai 
veszélyeztethetik az országok társadalmi kohézióját és politikai stabilitását. 

Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb hangsúlyt kell 
helyezniük és közvetlen beruházásokat eszközölniük a komplex 
épületfelújítások terén - beleértve a szigetelést, a nyílászáró-cserét, az új 
technológiákat és a különböző energiaforrásokat, különös tekintettel a meg-
újulókra, ahelyett, hogy alternatív földgázbeszerzési forrásokat keresnek 
és a kapcsolódó infrastruktúrára költenek. Ezek a beruházások nemcsak az 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesüléséhez elengedhetetlenek, de a gaz-
dasági bevételek és munkahelyteremtés által az országok jólétét is növelik. 
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https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-przyjela-strategie-w-zakresie-renowacji-budynkow
https://czystepowietrze.gov.pl/


BERUHÁZÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS JAVASLATOK 

Az Európai Bizottság és a tagállamok gyorsítsák fel az energiahaté-
kony sággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézkedé-
seiket és állapodjanak meg egy folyamatos beruházás ösztönzésben, 
a befektetések növelésében  ezen a területen különféle források fel-
használásával, beleértve az ETS (kibocsátás kereskedelmi rendszer) be-
vételeit, valamint állami és országos magánfinanszírozási forrásokat is.

Az építési ágazatban a kormányoknak proaktív módon ösztönözniük 
kell az energiahatékonysági beruházásokat a teljes ellátási láncban, 
a gyártástól a végfelhasználókig, és egyértelműen jelezniük kell az építői-
pari vállalkozásoknak, hogy erre elegendő kapacitással álljanak készen.

A tagállamokban bevezetendő komplex felújításokat segítő támogatá-
si rendszerek az alábbi kritériumokkal lesznek hatékonyak: a támogatá-
si arányok legyenek motiválóak és rendszeresen vizsgálják felül őket; 
a támogatás mértéke a felújítás utáni energiatanúsítványnak, a felú-
jítás jellegének és a korszerűsítés mélységének legyen a függvénye; le-
gyen kötelező az energetikai felmérés és a pályázat fedezze a költségeit 
(középületek esetében); valamint az alacsony jövedelmű háztartások 
számára extra (pénzügyi és műszaki) támogatást nyújtson. (Példa: 
Támogatási rendszer családi házak felújítására Szlovákiában)
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Ahhoz, hogy magánfinanszírozást és banki forrásokat is be tudjanak vonni a lakó- és 
középületek felújításának pénzügyi támogatásába, elkerülhetetlen a “zöld” tevékeny-
séget egyértelműen meghatározó taxonómia elfogadása, a hitelezők és a kölcsönfelvevők 
információinak asszimetrikusságának feloldása, valamint az átláthatóság javítása. Meg 
kell szüntetni a bürokratikus akadályokat és a dokumentumokért kért extra díjakat a 
kölcsönfelvevőknél, valamint ki kell hangsúlyozni azokat a tényezőket, amelyek motivál-
ják a hitelfelvevőket: az alacsonyabb kamatlábakat és a lecsökkent energia költségeket, 
valamint a hitelezőket: az ingatlan értékének növekedését.

https://obnovdom.sk/


TECHNIKAI ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI 
JAVASLATOK

A Bizottság  a RePowerEU-n keresztül teremtsen újabb lehetőségeket 
a tagállamoknak, hogy támogathassák a polgáraikat a könnyen 
megvalósítható energetikai intézkedések végrehajtásában. Javaslatként 
felmerült, hogy az Európai Bizottság vegye fontolóra, hogy átmene-
ti mentességet ad a 30%-nál kisebb megtakarítást eredményező 
intézkedésekre, miközben elősegíti, hogy egy későbbi időpontban 
megvalósuljon a mélyfelújítás. Ez azért fontos, mert az épületek felújítása 
szakaszosan történik, és akár sok évig is eltarthat.
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A tagállamoknak be kell vezetniük és (ami még fontosabb) finanszírozniuk kell személyre 
szabott kapacitásépítési programokat és szemléletformáló kampányokat, ame-
lyek a legfontosabb érdekelteket szólítják meg: az energetikai és építési minisztériu-
mi döntéshozókat, hogy megértsék és támogassák a vonatkozó uniós irányelvek be-
vezetését; a lakóépületek tulajdonosait, hogy tudatosítsák a felújítás előnyeit és értékeljék, 
ha korszerűsíthetnek; a projektfejlesztőket, energetikai szakértőket, építészeket, építési  
vállalkozókat, valamint a felújítási munkákat önállóan megvalósító polgárokat.

A különböző rendszerek és intézkedések alkalmazásának együtt kell 
járnia az ágazat digitalizálásával, amibe az adatgyűjtés és -integráció 
(pl. központi adatbázisokba) és az informatikai eszközök alkalmazása 
tartozik bele, valamint a tudatosság növeléssel és az oktatás fejlesz-
tésével (pl. kampányok, az energetikai tanácsadók hálózatának kiépítése;  
egyablakos tanácsadási pontok létrehozása a támogatási rendszer 
kiegészítéseként; stb.) (Példa: a RenoHUb projekt keretében létrejött 
első magyar egyablakos energetikai tanácsadó központ)

Figyelmet kell fordítani az épületek tulajdonosainak és használóinak 
önkéntes viselkedésváltozására. A lengyelországi CityLab projekt nem-
rég végzett kutatásai azt mutatták, hogy a háztartásokban a magatartás 
megváltoztatásával 15-20%-kal csökkenthető a villamosenergia-felhas z-
nálás.

https://renohub-h2020.eu/hu/
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Ez a szakpolitikai anyag az “Épületek felújításának ösztönzése a visegrá-
di országokban a Felújítási Hullám stratégiával” című projekt keretében 
szervezett webináriumok eredményein alapul. A projektet Csehország, 
Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszíroz-
za a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának segítségével. Az alap 
küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködés 
előmozdítása.  


