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VEZET�I  ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tanulmányunk célja, hogy a döntéshozók hiteles információkkal rendelkezzenek az 

„energiaszegénységgel” kapcsolatos kérdésekr�l. Ennek érdekében átfogó képet szeretnénk 

alkotni az energiaszegénység problémájáról, valamint bemutatunk néhány intézkedést az 

Európai Unió különböz� államaiban (jelen tanulmány nem foglalkozik a magyar helyzettel). 

Tudomásunk szerint a témát elemz�, hasonló tartalmú tanulmány az elmúlt években nem 

készült, pedig egy valóban hatékony energiatámogatási rendszer kialakításához 

elengedhetetlen a probléma alapos ismerete és az uniós országok tapasztalatainak 

felhasználása. 

 

Energiaszegénységr�l akkor beszélünk, ha egy személy, vagy háztartás nem tudja megfelel� 

szinten f�teni otthonát, vagy nem tudja igénybe venni az energiaszolgáltatásokat, ami abban is 

meggátolja, hogy kielégítse alapvet� szociális és kulturális szükségleteit. Általában úgy 

határozzák meg, hogy ahol a jövedelem 10%-ánál többet kell az otthon melegen tartására 

fordítani, ott energiaszegénységr�l van szó. Okait három faktorban állapítják meg:  

 

1. alacsony jövedelem 2. magas energiaárak 3. a háztartások alacsony energiahatékonysága 

 

Az energiaszegénységnek egyel�re nincs uniós szinten elfogadott definíciója, a különböz� 

tagállamok különböz� módon közelítik meg a kérdést. A különböz� szociális tarifák és 

pénzbeli támogatások mellett számos esetben találkozhatunk energiahatékonyságot növel� 

intézkedésekkel (pl.Egyesült Királyság). Belgiumban el�re felszerelt mér�kket hangsúlyozzák 

a takarékosság szerepét. Franciaország a felvilágosítás és szemléletformálás eszközeivel 

(útmutatók, képzések) kíván harcolni az energiaszegénység ellen. Üzeneteiket 

hatékonyabban, könnyebben érthet� formában juttatják el a célközönséghez. 

Olaszországban példaérték� módon, önkormányzati szinten hozott létre támogatási alapot 

Monza és Firenze a hátrányos helyzet� fogyasztók megsegítése céljából. A szociális tarifa 

bevezetése mellett a 2008-as törvény adókedvezményt ír el� energiahatékonysági 

fejlesztések megtétele esetén. 

 

Fentiek figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy az energiaszegénységet szimplán 

szociális kérdésként kezelni próbáló megoldási kísérletek önmagukban nem segítik el� a 

probléma megoldását. Ha a veszélyeztetett rétegeket célzó anyagi támogatások, 
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kedvezmények nem járnak együtt energiahatékonyságot növel� és energiafogyasztást 

csökkent� intézkedésekkel (hatékonyságot növel� beruházások támogatása, felvilágosítás, 

szemléletformálás), akkor csak felületi kezelésr�l beszélhetünk.  

 

Jelen tanulmány az Energia Klub “Ösztönzött pazarlás – Visszafogott hatékonyság” cím� 

projektje keretében készült, melynek célja egy, a hatékony energiafelhasználásra és a pazarlás 

csökkentésére ösztönz�, új energiatámogatási rendszer létrejöttének el�segítése. Ehhez egy 

olyan döntéstámogató anyag elkészítésével kívánunk hozzájárulni, amely új alapokra helyezi 

a lakossági energia-támogatások rendszerét, legyen szó a rászorultság vagy a szegénység 

problémájáról, avagy a (környezet)tudatos energiagazdálkodás támogatásáról. Öszintén 

reméljük, hogy tanulmányunkkal hozzájárulhatunk egy új, hatékonyabb energiatámogatási 

rendszer kialakításához Magyarországon, mely a fenti gyakorlatok elemzése és értékelése 

nyomán képes lesz hazai szinten, a magyar viszonyoknak megfelel�en reagálni az igényekre 

és megtenni a szükséges intézkedéseket, felismerve a probléma szociális és energetikai 

vonatkozásainak helyes arányait. 
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BEVEZETÉS 

 

„…általános gazdasági érdek� szolgáltatásokra vonatkozó közös uniós értékek 

magukban foglalják különösen: a magas min�ségi szintet, 

magas fokú biztonságot és megfizethet�séget, az egyenl� bánásmódot, 

valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok el�mozdítását.” 

 - Lisszaboni Szerz�dés 

 

A Föld lakosságának negyede – több mint 1,6 milliárd ember - nem jut áramhoz. Az 

International Energy Agency becslése szerint 2030-ra ez a szám csak csekély mértékben 

javulhat, kb. 0,2 milliárddal.1 Az energiaszegénység az Európai Unió tagállamaiban is egyre 

növekv� probléma, mely átfogó megközelítést igényel. A nemzeti szabályozó hatóságok 

szerepe és függetlensége ebben a tekintetben alapvet� fontosságú.2 

Az energiaszegénység el�ször a ’70-’80-as években került el�, mint súlyos társadalmi 

probléma, de napjainkban szintén aktuális és sürget� kérdés. Negatív gazdasági hatásain túl 

(elszegényedés, eladósodás) súlyos egészségügyi problémákat is okozhat. Az 

energiaszegénység egyszerre energetikai és szociális kérdés.3  

A közm�vekhez való csatlakozás számos kelet-európai országban majdhogynem 

ingyen történt, így ezen országokban sokszor gazdaságtalan fogyasztást támogattak. 

El�fordult, hogy egyes “megfizethet�ségi problémákkal küszköd�” háztartások éppenhogy 

túlf�tötték, vagy túlh�tötték lakásaikat, és több kádnyi vizet használtak el naponta, míg más, 

“megfizethet�ségi problémákkal nem küzd�” háztartások kénytelenek voltak alul f�teni 

házaikat, mert nem engedhették meg maguknak a kell� h�mérséklet fenntartását.4 Az 

Eurobarometer adatai szerint Magyarországon könny� csatlakozni az elektromos hálózathoz, 

illetve a gázszolgáltatáshoz.5 

Jelen tanulmányban el�bb átfogóan megvizsgáljuk az energiaszegénységet, megértjük, 

definiáljuk, majd bemutatjuk az EU tagországainak megoldási kísérleteit.  

                                                 
1 SIMMS, A., ORAM, J., KJELL, P., The price of power – Poverty, climate change, the coming energy crisis and the 
renewable revolution, The New Economics Foundation, London 2004. 
2 EURÓPAI PARLAMENT, Jelentés az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé cím� közleményr�l 
(2008/2006(INI)), A6-0202/2008 
3Az energiaszegénység - mint említettük - egészségügyi kérdés is, hatásai közt szerepelnek a légúti 
megbetegedések, asztma, szív és érrendszeri panaszok, magas vérnyomás, vagy akár a rák. 
4 VALBONESI, P. SCARPA, C., MINIACI, R., Alternative affordability measures for evaluating public utility markets 
reforms, Centre for Studies in Economics and Finance, June 2007. 3. 
5 Special Eurobarometer 260 / Wave 65.3 – TNS Opinion & Social, Services of General Interest, 2007. 
Külön érdemes megjegyezni, hogy a gázszolgáltatás elérhet�sége terén Magyarország els� helyen áll a 25 
vizsgált európai ország között. 
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I. AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG DEFINIÁLÁSA 

 

Energiaszegénységr�l akkor beszélünk, ha egy személy, vagy háztartás nem tudja 

megfelel� szinten f�teni otthonát, vagy nem tudja igénybe venni az energiaszolgáltatásokat és 

ez meggátolja abban, hogy kielégítse alapvet� szociális és kulturális szükségleteit. Az 

energiaszegénységnek egyel�re nincs uniós szinten elfogadott definíciója, különböz� 

szakemberek, tagállamok különböz� módon közelítik meg a problémát. 

 

1. Értelmezési lehet�ségek és definíciók 

 

Dr. Brenda Boardman, Fuel Poverty6 cím� könyve adja a legszélesebb körben használt 

meghatározást, miszerint energiaszegénységr�l ott beszélhetünk, ahol a jövedelem 10%-ánál 

többet kell az otthon melegen tartására fordítani. A definíció azt sugallja, hogy a jelenség 

csak a f�tésre vonatkozik, valójában azonban a háztartási energiafelhasználás sokkal 

szélesebb körét foglalja magában: víz melegítést, világítást, h�tést, valamint a különböz� 

háztartási készülékek elektromos ellátását.  

J.D. Healy nem talál tudományos megalapozást a 10%-os határ felállítására, saját 

definíciója szerint energiaszegénységr�l akkor beszélhetünk, ha valaki képtelen a megfelel� 

(kényelmes és biztonságos) h�mérsékletre felf�teni otthonát alacsony jövedelmi, illetve 

energia hatékonysági okokból.7 A meghatározás megnevez két faktort, melyekb�l a problémát 

eredeztethetjük: alacsony jövedelem és rossz energiahatékonyság. 

Samuel Fankhauser és Sladjana Tepic – az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) szakemberei – szintén eltérnek a 10%-os határszámtól, meghatározásukban az 

energiaszegénység ott áll fenn, ahol a háztartás, bevételének több, mint 25%-át költi éves 

szinten elektromosságra, f�tésre és vízre.8 Az energiakiadások szezonális váltakozásai miatt 

nem havi, hanem éves arányszámot használtak, emellett megjelent egy, az el�bbiekb�l 

hiányzó elem, a víz. A 25%-os kiadást differenciálják is, az elektromos áram és a f�tés 10-

10%-ot, a víz és szennyvíz pedig 5%-ot tesz ki. 

Az Egyesült Királyság által kidolgozott definícióban újra visszatér a Boardman féle 

meghatározás, ezúttal kissé jobban kibontva. Egy háztartás akkor szenved 
                                                 
6 BOARDMAN, B., Fuel poverty: from cold homes to affordable warmth, Belhaven Press, London 1991. 
7 Healy, J.D., Clinch, J.P., Alleviating fuel poverty in Ireland: a program for the 21st Century, International 
Journal for Housing Science, 1999. 23(4): 203-15. 
8 FANKHAUSER, S., TEPIC, S.,  Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for 
transition countries, Working paper, No. 92., European Bank for Reconstruction and Development, London 
2003. 5. 
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energiaszegénységt�l, ha a kielégít� f�tési rendszer fenntartása érdekében bevételeinek (a 

lakhatási ellátást vagy a jövedelemtámogatást is beleértve) több mint 10%-át kell a háztartás 

összes tüzel�anyag-fogyasztására fordítania.9 Az Egészségügyi Világszervezet 

megfontolásaira alapozva ez a bizonyos „kielégít�” f�tési rendszer a nappaliban 21°C-ot, a 

többi szobában pedig 18°C-ot kell fenntartson a nappali órákban.  

Az angol Fuel Poverty (energiaszegénység) kifejezést - f�leg Kelet-Európában - 

gyakran Energy Poverty-ként használják (ahogyan az a magyar nyelvben is megfigyelhet�), 

azonban ez az energiaellátáshoz való hozzáférés nehézségét fejezi ki, azaz egyfajta 

infrastruktúrális hiányt, problémát, így használata nem célrevezet�. El�fordulnak olyan 

csoportok, szervezetek, akik a kifejezés negatív felhangjától tartva inkább a vele ellentétes, 

Affordable Warmth (megfizethet� melegség) megnevezéssel élnek.10 Bármelyikkel is 

találkozunk, legtöbbször ugyanarról a jelenségr�l van szó. 

 

2. Az energiaszegénység okai 

 

Healy definíciója már említi az alacsony jövedelmet és a rossz energiahatékonyságot. 

Az energiaszegénység okait általában három11 faktorban állapítják meg: 

1. Alacsony jövedelem 

2. Magas energiaárak 

3. A háztartások alacsony energiahatékonysága 

Ezek súlyozásában már eltér�ek a vélemények. A New Policy Institut elemzése szerint az 

Egyesült Királyságban 1996 és 2005 között létrejött javulás majdnem ¾-e a jövedelmek 

emelkedésének, hozzávet�legesen 1/5-e az energiahatékonyság növekedésének, a fennmaradó 

hányada pedig az energiaárak csökkenésének köszönhet�.12 Ha az alacsony jövedelem és az 

energiaszegénység viszonyát tekintjük, akkor az is elmondható, hogy az energiaszegény 

háztartások ¾-e jövedelem szempontjából is szegény, ellenben a jövedelmi alapon szegény 

háztartásoknak csak az 1/3-a energiaszegény is.13 Egy háztartás akkor számít jövedelmi 

alapon szegénynek, ha jövedelme nem éri el az átlagjövedelem 60%-át. 

                                                 
9 JONES, S., Az EU-nak most kell fellépnie a energiaszegénység ügyében!, in. Hálózati Hírek – Az Európai 
Szegénységellenes Hálózat hírlevele, 126.szám/2008. április-június.  
10 Pl. Walsall Council – Affordable Warmth Strategy 2007-2010, melyben a Fuel Poverty az Affordable Warmth 
hiányaként szerepel, tehát nem a problémát, hanem az elérend� célt állítják középpontba. 
11 Vannak, akik több okot is számon tartanak (pl. kihasználatlanság), de ezek általában besorolhatóak az említett 
három faktor egyikébe. 
12 PALMER, G., MCINNES, T. KENWAY, P., Cold and Poor: An analysis of the link between fuel poverty and low 
income, New Policy Institut, London 2008. 10. 
13 U.o.: 14. 
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II. ENERGIASZEGÉNYSÉG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMAIBAN 

 

Az Európai Közösségek Bizottsága a következ�ket mondja az energiaszegénység és a 

tagállamok kapcsolatáról: “Az energiaszegénység fogalmát nem használják minden 

tagállamban, és a szegénység kezeléséhez szükséges figyelembe venni az energia-, valamint a 

szociális politika minden vetületét. A Bizottság úgy véli, hogy az energiapolitika eszközének 

kizárólagos alkalmazása torzítaná az energiapiac m�ködését. A tagállamoknak szabadságában 

áll, hogy a védelemre szoruló fogyasztó körét az energiaszegénységb�l kiindulva határozzák 

meg. A Bizottság ezért támogatni tudna egy olyan kötelezettséget, hogy az 

energiaszegénységet a védelemre szoruló fogyasztók fogalmán belül nemzeti szinten kelljen 

meghatározni, de nem támogatja az energiaszegénység fogalmának EK-szint� 

meghatározását.”14  

Eluned Morgan15 európai parlamenti képvisel� szerint az uniónak köteleznie kell a 

tagállamokat arra, hogy országos szinten határozzák meg az energiaszegénység fogalmát, és 

ennek mentén dolgozzanak ki nemzeti energiapolitikai cselekvési terveket. Ezt 

energiahatékonyságra és társadalmi integrációra irányuló intézkedésekkel kell tenniük. Ezeket 

az intézkedéseket a Bizottságnak kell felügyelnie, illetve gondoskodni a koordinációról és az 

adatok és bevált gyakorlatok közlésér�l.16 

A szabályozó hatóságok európai ügynökségének is felel�sséget kell vállalnia azáltal, 

hogy ellen�rzi a tagállamok el�rehaladását, és tájékoztat a tagállamok által az 

energiaszegénység leküzdése érdekében foganatosított sikeres intézkedésekr�l.17 

Az els� fejezetben definiáltuk az energiaszegénység jelenségét, okait kutattuk és 

hatásait elemeztük. A második fejezetben közelebbr�l is megvizsgáljuk, az EU államaira 

lebontva szemléljük, így a különböz� országok különféle problémáit és kezelési módjait is 

megismerhetjük. Az Egyesült Királyságot külön részeire bontva is tanulmányozzuk, mert itt 

ismerték fel talán leghamarabb a probléma súlyát és próbáltak tenni ellene. 

                                                 
14 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, A bizottság közleménye az európai parlamentnek az EK-Szerz�dés 
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a villamos energia bels� piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésér�l szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elfogadására tekintettel kialakított álláspontjáról, 2007/0195 (COD), Brüsszel, 12.1.2009. 3.4.3. 
Az energiaszegénység elleni küzdelem 
15 Eluned Morgan 1994 óta Wales képvisel�je az Európai Parlamentben. � volt az EP-nek a villamos energia 
bels� piacáról szóló bizottsági irányelvjavaslatra adott válaszának „el�adója”. 
16 JONES, S., “Az energiapiaci intézkedések önmagukban nem tudják felszámolni az energiaszegénységet”: 
Interjú Eluned Morgan európai parlamenti képvisel�vel, in. Hálózati Hírek – Az Európai Szegénységellenes 
Hálózat hírlevele, 126.szám/2008. április-június. 
17 EURÓPAI PARLAMENT, Jelentés az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé cím� közleményr�l 
(2008/2006(INI)), A6-0202/2008 
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1. Egyesült Királyság 

 

Az Energywatch 2008-as becslése alapján az energiaszegénység körülbelül 4,4 millió 

háztartást érint az Egyesült Királyságban. A National Energy Action 2009 márciusában már 5 

millió háztartást említ. Ez több, mint duplája a 2003-ban mért értéknek, s jól mutatja, hogy a 

probléma gyorsan növekszik, megoldása pedig sürget�. 

2008-ban az elektromos- és gázárak hozzávet�legesen 45%-kal emelkedtek. 2009-ben 

az energia társaságok 10%-os csökkenést irányoztak el�, ezt azonban a British Gas kivételével 

nem tartották be.18 

A kormány alapvet�en energiahatékonysági fejlesztésekkel kíván tenni az 

energiaszegénység ellen. Két f� programja a „WarmFront” program és a „CERT” (Carbon 

Emissions Reduction Target). El�bbi f�leg jövedelmi kritériumok alapján meghatározott 

magánembereknek nyújt ingyenes segítséget, míg az utóbbi engedélyes energiaszolgáltatókat 

érint és háztartási energiahatékonyságot segít el�. A kormány áltál adott téli f�téshozzájárulás 

(Winter Fuel Payment) bár nem célzottan az energiaszegényeknek jár, de minden háztartás 

kaphatja, amely legalább egy, 60 évesnél id�sebb taggal rendelkezik. Ezek mellett 

rendelkezésre áll a „The Home Heat Helpline”19 nev�, ingyenesen hívható segélyvonal, mely 

a veszélyeztetett fogyasztók számára ad ingyenes tanácsokat, energiatakarékossági tippeket. A 

segélyvonal 2005 óta több, mint 100.000 hívást fogadott.  

A „Warm Zone” elenvezés� projekt egy kormányzati háttérrel rendelkez�, független, 

non-profit kezdeményezés, mely meghatározott terrületeken szisztematikusan célozza meg az 

energiaszegénységet és javítja az energiahatékonyságot. Ezt leggyakrabban ingyenes 

szigeteléssel vagy f�téskorszer�sítéssel érik el, energiahatékonysági tanácsokat adnak és 

munkahelyet is teremtenek (akár magában a Warm Zone-ban, akár az egyik kivitelez� 

cégben). Jelszavuk: „use less, spend less, keep warm”. Az öt eredeti Warm Zone projekt20 

több, mint 300.000 otthont mért fel és 150.000-ben tett lépéseket. Egy ilyen korszer�sítésen 

átesett otthon akár évi 1 tonna CO2-t is megtakaríthat.21 

                                                 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_poverty 
19 The Home Heat Helpline – 0800 33 66 99 - http://www.homeheathelpline.org.uk 
A segélyvonal felismerte, hogy a legnagyobb szükségben lév�k sokszor képtelenek tanácsot kérni, így a vonal 
harmadik félt�l is fogad hívást. Emellett rendkívüli fontosságot tulajdonítanak az energiatakarékossági 
praktikáknak. Garry Felgate, az Energy Retail Association elnöke (a Home Heat Helpline üzemeltet�je) így 
nyilatkozott 2009 júliusban: “Ezekben a nyári hónapokban természetesen a meleget élvezzük és kevésbé 
gondolunk az elkövetkez� télre. Ennek ellenére figyelmeztetünk arra, hogy ezen kellemes nyári hangulatben már 
most tegye meg mindenki a szükséges lépéseket és készüljön fel az év végén beköszönt� hidegebb hónapokra.” 
20 Northumberland, Stockton, Hull, Sandwell, Newham (London) 
21 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, WP4 – D11 – Good practices experienced in Belgium, 
Spain, France, Italy and United Kingdom to tackle fuel poverty, EIE/06/158/SI2.447367. 87. 
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1.1. Anglia 
 

Fentebb említettük, hogy az Egyesült Királyságban 4,4 millió háztartást érint az 

energiaszegénység. Ezekb�l a háztartásokból több, mint 3 millió Angliában található, f�leg az 

ÉK-i részén. A  „The Poverty Site”22 adatai szerint ez a szám 206-ban még 2,4 millió volt.  Az 

energiaárak az elmúlt évek során jelent�sen emelkedtek, ez lehetett a növekedés egyik oka.  A 

Poverty Site felmérései és tanulmányai szerint azonban a f� ok az energiahatékonyság, 

pontosabban annak hiánya. Számos háztartásban ugyanis, melyek nem tartoznak a 

legszegényebb háztartások ötödébe, ám energiahatékonysági problémákkal küzdenek felüti 

fejét az energiaszegénység, míg más, a legszegényebb ötödbe tartozó háztartások átlagon 

felüli hatékonysággal megóvják magukat a problémától. Érdemes lehet még vizsgálni a 

háztartások összetételét. 2006-ban az energiaszegénységben lév� háztartások több, mint fele 

egyedülálló személyekb�l állt. A vidék szintén veszélyeztetettebb. Ezek a faktorok 

természetesen csak er�sítik egymást, tehát a leginkább veszélyeztetett háztartások alacsony 

jövedelm�ek, egyszemélyesek, vidékiek, és rossz energiahatékonyságúak. Az alacsony 

bevétel és az energiaszegénység kapcsolatát vizsgáló „Cold and Poor”23 c. tanulmány szerint a 

kormány f�ként a gyerekekre, id�sekre és a  hátrányos helyzet�ekre fókuszál, míg két fontos 

csoportot, az alacsony jövedelm� egyedülállókat és a vidékieket szem el�l téveszti. 

 
1.2. Skócia 
 

Skóciában – ahol az átlag jövedelem mintegy 6%-al marad el Angliától - majdnem 

minden harmadik háztartást érinti az energiaszegénység. Skócia egyébként is speciális 

helyzetben van, ugyanis földrajzi elhelyezkedése okán tovább tart a f�tési id�szak, az 

otthonok 33%-ában pedig nincs gáz.24 Az energiaszegénység felszámolására kit�zött id�pont 

Skócia esetében 2016. F�leg az id�seket támogatják. A 60 év felettieket évente megilleti a téli 

tüzel�anyag-kifizetés, segítik a központif�tésrendszer beszerelését és a szigetelést.25 A 

kormány felismerte, hogy nem elég csupán a legszegényebbeket támogatni, fel kell emelni az 

alacsony jövedelm�, dolgozó régeteg is.26 

 
                                                 
22 http://www.poverty.org.uk  
23 PALMER, G., MCINNES, T. KENWAY, P., Cold and Poor: An analysis of the link between fuel poverty and low 
income, New Policy Institut, London 2008. 
24 Energy Action Scotland: http://www.eas.org.uk 
25 GORE, E., Skócia: az energiaszegénység megszüntetése 2016-ig, in. Hálózati Hírek – Az Európai 
Szegénységellenes Hálózat hírlevele, 126.szám/2008. április-június. 
26 The Poverty Site - Monitoring poverty and social exclusion in Scotland 2008 
http://www.poverty.org.uk/findings/scotland%20findings%202008.shtml 



 

 

11 

 

1.3. Wales 

 

Walesben már a recesszió el�tt is jelent�s problémát okozott az alacsony jövedelem, s 

ez a válság hatására csak romlott. A Poverty Site 2009. júliusi tanulmánya27 szerint fontos 

lenne promótálni a JSA-t (Jobseeker’s Allowance), a munkakeresési juttatást. 2008-ban a 

munkanélkülieknek csak a fele igényelte. A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a jelenlegi 

válság legfontosabb aspektusa a fiatal feln�tteket munkanélkülisége, mert az új generáció így 

híján lehet a tapasztalatnak, képzettségnek és önbizalomnak.  

 

1.4. Észak-Írország 

 

Észak-Írországban az energiaszegénység több, mint kétszer olyan gyakori, mint 

Anglia bármely más részén. 2004-ben a háztartások negyedét érintette, ez körülbelül 150.000 

háztartást jelent. Ez több, mint kétszerese az ÉK-Angliai átlagnak28 és háromszorosa az angol 

átlagnak. A 10.000£-nál kevesebb éves bevétel� háztartások fele, míg a nyugdíjasok 40%-a 

ide tartozott. A tulajdonosok nagyobb veszélyben vannak, mint akik bérlik otthonaikat (2001-

ben ez még fordítva volt). Az energiaárak magasabbak, mint Anglia többi részén, és az Észak-

Írek többet is fogyasztanak. (azonos energiaárak esetén az energiaszegénység 1/5-del kisebb 

lenne.)29 

 
2. Bulgária 

 

Az Európai Unió tagállamai közül Bulgáriában a legalacsonyabbak a jövedelmek, 

ennek ellenére – Kelet-Európára jellemz�en - folyamatos áremelkedés és romló szolgáltatási 

színvonal tapasztalható. Sok szegény háztartás olyan lakással rendelkezik, melyben az elavult 

távf�tési rendszer folytán egyáltalán nem, vagy csak kevéssé tudják befolyásolni 

fogyasztásukat. Szolgáltatási téren is sajátos a helyzete, a központi f�tés el�fizetését például 

nem lehet lemondani.30 

 

                                                 
27 The Poverty Site - Monitoring poverty and social exclusion Wales 2009 
http://www.poverty.org.uk/reports/wales%202009%20findings.pdf 
28 ÉK-Anglia fuel poverty mutatói a legrosszabbak egész Angliában, 9% 
29 The Poverty Site - Monitoring poverty and social exclusion in Northern Ireland 2006 
http://www.poverty.org.uk/reports/ni%202006.pdf 
30 SOTIROVA, M., Liberalizáció, általános érdek� szolgáltatások és energiaszegénység Bulgáriában, in. Hálózati 
Hírek – Az Európai Szegénységellenes Hálózat hírlevele, 126.szám/2008. április-június. 
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3. Belgium 

 

Belgiumban többféle megközelítésben nyúlnak az energiaszegénység problémájához. 

A szociális tarifa gyakorlatilag egy maximalizált gáz és villany kwh ár, mely egy 

meghatározott csoport számára elérhet� (alacsony jövedelem, bizonytalan élethelyzet) és 

biztosítja minden ember energiához való jogának érvényesülését. A szolgáltatók 

jövedelemkiesését – mely a szociális tarifa és a normál tarifa árkülönbségéb�l adódik -  egy 

állami alap fedezi, mely összértéke 2006-ban 47,068 EUR volt.31 

 Az el�re fizetend� mér�k felszerelése azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók 

(többségben hátrányos helyzet�ek) megértsék felel�sségüket fogyasztásuk szabályzásában. A 

mér�ket fel kell tölteni egy bizonyos összeggel, majd a fogyasztó ennek terhére fogyaszthat és 

napról-napra figyelemmel kísérheti egyenlegét. Ez a megoldás bár takarékosságra ösztönöz és 

a nem-fizetés problémáját is megoldja, mégis számos problémát generál. A mér�k felszerelése 

drága, készpénzt nem fogadnak el, külön erre a célra készített kártyákkal m�ködnek, melyek 

feltöltése is problémás (feltöltési pontok nagy távolsága a lakóhelyt�l, korlátozott nyitvatartás, 

átutalási költségek, nagy adminisztrációs költség).32 

 Az Energia és Szegénység Csoport egy nem kormányzati szint� kezdeményezés, 

melynek célja az energiaszegénységben érintettek és a témában jártas szakemberek 

összehozása, munkacsoportok kialakítása és ajánlások készítése. A csoportot a  

„Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw” non-profit szervezet hozta létre és a 

flamand régió egészségügyi és energiaügyi minisztréiumai támogatják. 

 

4. Franciaország 

 

 Franciaország el�szöris a probléma helyi szint� feltérképezésével kezdi az 

energiaszegénység csökkentésére irányuló intézkedéseket. Helyi hatóságok és non-profit 

szervezetek segítségével adatokat gy�jtenek és tanulmányokat készíttetnek (szociológiai, 

közgazdasági, geográfiai adatok alapján), melyek segítségével az adott térségnek megfelel�en 

tudják tervezni a megoldást.33  

                                                 
31 31022 EUR az elektromosságra és 16046 EUR a gázra. 
EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, WP4 – D11 – Good practices experienced in Belgium, 
Spain, France, Italy and United Kingdom to tackle fuel poverty, EIE/06/158/SI2.447367. 16. 
32 U.o. 24. Pre Payment Meter for Gas and Electricity 
33 U.o. 37. Local Area Diagnosis 
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 Kiemelt szerepet tulajdonítanak a felvilágosításnak. Helyi egyesületek, energia 

ügynökségek és önkormányzati szervek gyakorlati útmutatókat készítenek külön a családok 

számára, melyek a házkörüli energiatakarékosságról szólnak. Ezek az útmutatók tisztán és 

érthet�en, rendkívül vizuálisan és konkrétan ábrázolják a családi energiafelhasználás 

mechanizmusait és a bennük rejl� hatékonysági potenciát.34 

 Ugyancsak a felkészültség és tájékozottság jegyében folyik a „Le Petit Guide...” 

kezdeményezés, melyben helyi energia információs központok, tanácsok és nemzeti 

ügynökségek (a célcsoportoktól függ�en) kézikönyveket, képzéseket biztosítanak 

szakemberek számára. A Le Petit Guide de l’énergie35 az energiapiac alapvet� bemutatásától 

kezdve konkrét példákon át mutatja be az energiatakarékosság lehetséges módjait, a víz, f�tés, 

elektromosság leggyakoribb problémáit. A kézikönyv érthet�vé és életközelibbé teszi az 

energiahatékonyságot, emellett ingyenesen letölthet� az internetr�l. 

 

5. Olaszország 

 

 Észak-Olaszországban, Bresciában a nagy energiahatékonyságú szociális lakásokat 

építtettek az id�sek számára. Körülbelül 50 db lakás (45-50 m2-esek) és egy szolgáltató 

központ épült fel, szem el�tt tartva az id�sek igényeit, így az energiahatékonyság 

hangsúlyozása mellett (napenergia hasznosítás, energia tárolása, stb.) ügyeltek a 

felhasználóbarát kialakításra és a társadalmi kirekesztettség teljes elkerülésére is (találkozási 

pontok kialakítására). A teljes beruházás kürölbelül 5.900.000 EUR, melyb�l 4 millió EUR-t 

a lombardiai régió, a fennmaradó összeget pedig a tartományi szociális lakhatási ügynökség 

biztosította.36 

 2001. július 1. óta minden olasz önkormányzat létrehozhat szociális alapot a hátrányos 

helyzet� fogyasztók (háztartások, melyek éves bevétele nem éri el az 5000 EUR-t) 

megsegítésére, energiaszámláik fizetése céljára. Az alap pénzét a többi fogyasztó számlájának 

                                                 
34 Ilyen gyakorlati útmutatók pl.:  

- „How to reduce our consumptions of energy and water while preserving the environment?” 
 www.ale-lyon.org/download/rubriques/guide_la_maison_econome.pdf 

- 7 „des gestes simples” kártya letölthet� a Quercy Energies honlapjáról  
http://www.quercy-energies.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=139 

- Poszterek és útmutatók a vízr�l és az energiáról 
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article71 

- Az „Energiatakarékosság a házban kiskönyve” konkrét példákkal gazdagon illusztrálva 
http://www.precarite-energie.org/spip.php?article82 

35 http://www.precarite-energie.org/spip.php?article81 
36 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, WP4 – D11 – Good practices experienced in Belgium, 
Spain, France, Italy and United Kingdom to tackle fuel poverty, EIE/06/158/SI2.447367. 57. 
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1%-os emelése termeli ki. A 8000 olasz önkormányzatból csak 300-an éltek ezzel a 

lehet�séggel, ezek közül is kiemelked� Monza és Firenze. Monza önkormányzata a helyi 

energetikai szolgáltató támogatásával (AGAM Monza) felállította a „Energiaszegénység 

Szociális Alap” nev� alapot a hátrányos helyzet� családok megsegítésére. 0,5 EUR-val 

emelték a többi felhasználó gázszámláját, így az alap 60.000 EUR-t tartalmazott az els� 

évben, ami így 30 család teljes éves gázfogyasztását tudta fedezni. Firenze ugyanezt a célt 

200.000 EUR-ból végzi évente. A helyi család- és szociálpolitikai tanács évente ellen�rzi a 

támogatások összegét és megtervezi a következ� évi költségvetést.37 

 A 2008-as 244-es pénzügyi törvény adókedvezményt ír el� energiahatékonysági 

fejlesztések38 esetén. A kormányzat döntését egyszer�en így foglalhatjuk össze: aki a saját 

lakása energiahatékonyságára költ, az kevesebb adót fizet és csökkenti energiaszámláit. A 

törvény jelenleg is él, 2010 végéig hatályban van. Az els� évben az ENEA (Ente per le Nuove 

tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - nemzeti energiahatékonysági ügynökség) több, mint 

100.000 igénylést fogadott. 40%-uk épületszerkezeti átalakítás, 27%-uk f�téskorszer�sítés, 

18%-uk napkollektor felszerelése volt. A leggyakoribb fejlesztés a nyílászárók cseréje volt 

(34%). Az ENEA becslése szerint ez 880 GWh energiamegtakarítást és több, mint 190.000 

tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás megtakarítását jelenti évente.39  

 Olaszországban is találkozhatunk a szociális tarifával, 2008. január 1.-én vezették be a 

hátrányos helyzet� fogyasztók megvédése és az eredeti tarifarendszer hiányosságainak 

kiküszöbölése érdekében. Kétféle szociális tarifa létezik, a hátrányos helyzet�eknek szánt és a 

rossz egészségi állapotúak számára létrehozott. A jogosultság meghatározására az ISEE 

mutatót használják (Indicator of Social and Economic Family Conditions) és az 

energiaszolgáltatók segítségével a helyi hatóságok állapítják meg. Ahol az ISEE évi 7500 

EUR-nál kevesebb, ott jogosult a felhasználó a szociális tarifára. A jogosultság 

megbízhatósága vitatott.40 

                                                 
37 U.o. 59. 
38 A következ� beavatkozásokat fogadják el energiahatékonysági fejlesztésként: nem hatékony f�tési rendszerek 
lecserélése hatékony rendszerekre/h�szivattyúkra, falak és tet�k h�szigetelése, napkollektorok felszerelése, 
nyílászárók cseréje, ápületek teljes felújítása 
39 EUROPEAN FUEL POVERTY AND ENERGY EFFICIENCY, WP4 – D11 – Good practices experienced in Belgium, 
Spain, France, Italy and United Kingdom to tackle fuel poverty, EIE/06/158/SI2.447367. 69. 
55%-os adólevonás jár  

- a 60.000 EUR-t nem meghaladó nyílászáró cserékre, fal/tet�/szint bélelésre, napkollekor felszerelésre,  
- a 100.000 EUR-t nem meghaladó teljes épületfelújításra 
- a 30.000 EUR-e nem meghaladó f�téskorszer�sítésre 

20%-os adólevonás jár a 200 EUR-t nem meghaladó h�t�gép és fagyasztó lecserélésére A+ kategóriára 
40 U.o. 71. 
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6. Spanyolország 

 

 Spanyolországba 2006. március 17. óta érvényben vannak az új építés� lakásokra 

vonatkozó m�szaki el�írások, melyek jobb min�ség� és nagyobb energiahatékonyságú 

épületeket szavatolnak. Az el�írás alapértékei a biztonság és a lakhatósát, ennek érdekében 

szigorú egészségügyi, zajvédelmi és energiatakarékossági feltételeknek kell megfelelni. Ez 

utóbbit az épületek korlátozott energiaszükséglete, energiahatékony fényberendezések és a 

napenergia melegvíz termelésben betöltött szerepének kiemelése szolgálja.41     

 Míg az Egyesült Királyságban a téli fagyhalálok megszüntetése a cél, addig 

Spanyolországban ennek az ellenkez�je, azaz a nyári túlmelegedés állítja komoly probléma 

elé a kormányt. A 2003-mas katasztrofális helyzet után 2004-ben dolgoztak ki válságtervet a 

nagy nyári meleg okozta halálesetek ellen, mely minden év június 1-t�l szeptember 30-ig tartó 

készenlétet igényel. A legveszélyeztetettebb rétegek a gyermekek, az id�sek és a krónikus 

betegségekben szenved�k. A terv f� része a megel�zés (lakosság informálása, szociális 

szervezetek felkészítése, koordinálása, riasztási szintek megállapítása). 

 Az Unión Fenosa energiaszolgáltató cég külön figyelmet szentel az olyan 

fogyasztóinak, akik valamilyen elektromos orvosi készülék állandó használatára szorulnak.42 

Az „Ayuda A La Vida” (segítség az élethez) program keretében ezen felhasználók külön 

védelmet élveznek és lekapcsolásuk még akkor sem történik meg, ha esetleg 2-3 hónapnyi 

fizetéssel tartoznak. Külön hívással id�ben tájékoztatják �ket, ha a közelben karbantartási 

munkák miatt esetleg nem lesz áram.43 

 Spanyolországban is felt�nik a szociális tarifa, ám er�sen megkérd�jelezhet� 

hatékonysággal. Azok a háztartások kaphatják, akiknél 1kW-nál kevesebb van kiépítve (csak 

150.000 háztartás tartozik bele), így igazából nem az alacsony jövedelm�ek kapják, hanem 

azok, akiknél kevés energia van bevezetve.44 

 A szigetelési hiányosságok megoldására a kormány energiahatékonyságot növel� 

támogatást dolgozott ki, melyet minden 1980 el�tt épült ház tulajdonosa igényelhet. A 

támogatás a fejlesztésbe fektetett összeg körülbelül 30%-át fedezi, maximum 2000 EUR 

értékben. Minden évben igényelhet�, sokan nem energiahatékonysági beruházásra, hanem 

általános komfortnövel� kiadásokra fordították.45  

                                                 
41 U.o. 74. 
42 Az Union Fenosa 2000 felhasználója szorul állandó elektromos orvosi készülékre otthonában. 
43 U.o. 83. 
44 U.o. 84. 
45 U.o. 86. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

 Láthattuk, hogy az energiaszegénység valóban aktuális, sürget� és komoly probléma. 

Az Európai Unió nem ad hivatalos definíciót, de komolyan felszólít megszüntetésére. Azt is 

láthattuk, hogy a különböz� országokban különböz�képpen jelentkezik, így a megoldási 

javaslatok, próbálkozások is különböz�ek - jó példa az Egyesült Királyság, ahol viszonylag 

kis területen figyelhet� meg a probléma sokrét�sége. A különböz� megközelítéseknek 

azonban vannak metszetei, közös elemei, visszatér� momentumai.  

Ilyen például a szociális tarifa, mely megoldási kísérletként jelentkezik számos 

országban, és amely jól példázza az energiaszegénység szociális problémaként való 

felfogását. A társadalmi szolidaritás elvére épül� rendszer bár elviekben m�köd�képes, csak 

elodázza a megoldást, tünetet kezel és nem a kór gyökerét tépi ki. 

A felvilágosításra és megel�zésre épít� kísérletek ezzel szemben hosszútávban 

gondolkodnak. Nem elég támogatást adni vagy terheket csökkenteni, a hatékonyságot is 

növelni kell, az pedig csak tudatos szemléletformálással és felel�s felhasználói magatartással 

érhet� el. Ez persze nem jelenti azt, hogy az energetikai él er�sebb lenne a szociálisnál, s�t az 

imént említett magatartás és szemlélet éppenhogy szociális, társadalmi szint� kérdés. 

Fentiek figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy az energiaszegénységet 

szimplán szociális kérdésként kezelni próbáló megoldási kísérletek önmagukban nem 

segítik el� a probléma megoldását. Ha a veszélyeztetett rétegeket célzó anyagi támogatások, 

kedvezmények nem járnak együtt energiahatékonyságot növel� és energiafogyasztást 

csökkent� intézkedésekkel (hatékonyságot növel� beruházások támogatása, felvilágosítás, 

szemléletformálás), akkor csak felületi kezelésr�l beszélhetünk.  

Öszintén reméljük, hogy tanulmányunkkal hozzájárulhatunk egy új, hatékonyabb 

energiatámogatási rendszer kialakításához Magyarországon, mely a fenti gyakorlatok 

elemzése és értékelése nyomán képes lesz hazai szinten, a magyar viszonyoknak 

megfelel�en reagálni az igényekre és megtenni a szükséges intézkedéseket, felismerve a 

probléma szociális és energetikai vonatkozásainak helyes arányait. 
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