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Bevezetés
Az Energiahatékonyság közösen (Low Energy Apartment Futures – LEAF)
európai szintű projekt, amelynek célja a társasházak energiahatékonyságának
növelése.
A projektet az Európai Unió Intelligens Energia - Európa (IEE) programja és az egyes
országok helyi szervezetei szponzorálták, és három évig futott: 2013 márciusától 2016
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A LEAF célja a társasházak korszerűsítését akadályozó
legfőbb tényezők azonosítása és leküzdése volt,
beleértve az energiatanúsítványok hiányosságait és
a többlakásos házak tulajdonosainak bevonását.
Mindezt úgy értük el, hogy konkrét épületeken végeztünk
esettanulmányokat, mások által is használható
információforrásokat hoztunk létre, és szakpolitikai
javaslatokat tettünk.

Ez a kiadvány áttekintést nyújt a projektről:
a kezdetektől esettanulmányokon át a
tanulságokig és főbb eredményekig.

Jelen kiadvány tartalmáért, mely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét,
kizárólag a szerzők felelnek. Az EASME és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget
a benne szereplő információ bármilyen felhasználásáért.
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Háttér

Miért nehéz feladat a társasházak korszerűsítése?
A korszerűsítésre vágyó háztulajdonosok előtt számos akadály áll, például a pénzügyi
források vagy a lehetséges intézkedésekről rendelkezésre álló pontos információk
hiánya. Társasházak esetében ugyanezekhez a problémákhoz gyakran továbbiak
társulnak, mint az összes tulajdonos bevonásának nehézsége és az energetikai
tanúsítási rendszer hiányosságai.

A kihívás
A növekvő energiaárak és az
éghajlatváltozás megfékezésére irányuló
nemzetközi erőfeszítések fényében
Európa-szerte egyre fontosabb az
otthonok energiahatékonyságának
javítása. Ennek értelmében az EU
elkötelezte magát, hogy 2020-ra 20%-kal
csökkentse a károsanyag-kibocsátásait
az 1990-es szintekhez képest.1
A háztartások energiafogyasztása jelenleg az
energiafelhasználáshoz kötődő üvegházgázkibocsátások negyedéért felel Európában,2 ennek
csökkentése energetikai korszerűsítés és az
energiafogyasztási szokások megváltoztatása
útján érhető el. A háztartási energiafogyasztás
csökkentése révén a lakók olcsóbban és
könnyebben fűthetik otthonaikat. Ez különösen
fontos szempont annak fényében, hogy az európai
családok majdnem 10%-ának nincs elég pénze
arra, hogy megfelelően fűtse otthonát.3
Európa teljes lakosságának 43%-a többlakásos
épületekben él,4 így nem lehet megkerülni a
társasházak energiahatékonyságának kérdését
az éghajlatváltozással, energiahatékonysággal és
energiaszegénységgel kapcsolatos célok elérése
érdekében. Ezen épületek korszerűsítése azonban
köztudottan nagy kihívást jelent.
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Európai Bizottság (2013)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2011)
EU Fuel Poverty Network - EU Energiaszegénységi Hálózat (2013).
Ez a 27 EU-tagállamra vonatkozik.
Eurostat, Európai Unió (2011)

Fő statisztikák
43

Lakosság

Az energiatanúsítvány információt
nyújt arról, hogyan javítható az ingatlan
energetikai állapota, de egyes országokban
korlátozott ezen információk köre,
különösen többlakásos épületek esetében:
•

Az Egyesült Királyságban és 		
Franciaországban nem minden
épület esetében kérhető az egész házra
vonatkozó energiatanúsítvány, vagyis a
tanúsítványok nem foglalkoznak az
épület egészével, a közös terekkel;

•

Svédországban és Németországban
csak az egész épületre állítanak ki
energiatanúsítványt, és a külön
lakásokra nem kérhető ilyen, tehát a
lakásspecifikus fejlesztési lehetőségeket
gyakran figyelmen kívül hagyják.

43%

Az európaiak
4
-a lakásban él.
Az európai
háztartások

9,8%

-a nem tudja
megfelelően fűteni az
3
otthonát.

Ha mindehhez hozzáadjuk az olyan
kérdéseket, mint a tervezés, engedélyek
beszerzése, szerződések, a fenntartási
felelősség és a lakástulajdonosok
megszólítása, látható, hogy a
korszerűsítés különösen nagy kihívást
jelent. A különböző európai országokban
ugyan vannak eltérések, például
többlakásos épületek kezelésének
jogi formáiban, a legfőbb kihívások és
akadályok azonban alapvetően közösek.
Ezek az akadályok világossá tették a
LEAF projekt résztvevői számára, hogy
az energiatanúsítványokat hatékonyabbá
kell tenni, és létre kell hozni egyfajta
támogató rendszert, ami a lakókat segíti
a korszerűsítési folyamat során.

A háztartások
energiafelhasználása felel
az európai energiacélú
üvegházgáz-kibocsátások

25% -áért.

2

További Információ
A projekt hátteréről további információ érhető el a LEAF honlapról letölthető
Háttérjelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/about-leaf/background/
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A LEAF útmutatók

Esettanulmányok

A LEAF projekt egyik fő célja olyan információforrások létrehozása volt, amelyek
segítik az épülettulajdonosokat és -fenntartókat az energetikai korszerűsítési projektek
végrehajtásában. Az útmutatók tanácsokat és információt nyújtanak a korszerűsítésről,
és az ismert akadályok leküzdésében is segítenek.

A LEAF projektben Európa-szerte 24 épület energetikai felújításának előkészítésén
dolgoztunk. Ezek a folyamatok felbecsülhetetlenül értékes tanulságokkal szolgáltak
a korszerűsítés sikereit, kihívásait és akadályait illetően, és segítették a szakpolitikai
ajánlásaink kidolgozását. A projektbe különféle korú, méretű, lakásviszonyú és
fenntartású épületeket vontunk be más-más tervezési környezetekből, és különböző
beruházásokat javasoltunk lakóiknak.

Az útmutatók a következőkből állnak:
A műszaki útmutató segít az egyes szervezeteknek jobban megérteni
az intézkedéseket, amelyekkel fokozható a hatáskörük alá tartozó épületek
energiahatékonysága. Hasznos információkat tartalmaz a költségekre,
megtakarításokra, támogatásokra és felhasználói szokásokra vonatkozóan. A francia
és az egyesült királysági verzió közösségi energetikai tanúsító eszközt is tartalmaz,
amellyel összesíthetőek az egyes lakások tanúsítványai.
A projektmenedzsment útmutató felvázolja a korszerűsítési folyamat lépéseit
és segíti a döntéshozatalt. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre segíti a folyamatot,
tanácsokat és információt nyújt a lakókkal való kommunikációhoz, a döntéshozatalhoz,
a jogi megállapodások eléréséhez és a tervezési engedélyek beszerzéséhez.

Valamennyi épület esetében az volt a cél, hogy:
•
•
•
•
•
•

Bevonjuk a lakókat a korszerűsítés előkészítésébe
Energiatanúsítást végezzünk és azonosítsuk a megfelelő
energiahatékonysági intézkedéseket
Tanácsadást nyújtsunk a finanszírozási lehetőségekre és azok
elérhetőségére vonatkozóan
Ösztönözzük a lakókat, hogy hozzájáruljanak a beruházásokhoz
Igény szerint az előkészítésen túl is segítsünk a felújításban
(ahol ez lehetséges volt)
Szükség szerint tanácsot adjunk az energiafogyasztási szokások 		
megváltoztatására

A LEAF útmutatókat elsősorban épületfenntartók,
lakásszövetkezetek, helyi hatóságok vagy
önkormányzatok, energiaügynökségek, jótékony
szervezetek, lakószövetségek és magántulajdonosok
részére hoztuk létre.
Az útmutatókat a LEAF esettanulmányokban részt
vevő épületek (lásd az 7 - 14. oldalt) tapasztalatai
alapján dolgoztuk ki, és további, saját és más forrásból
származó esettanulmányok segítségével teszteltük.
A műszaki és projektmenedzsment útmutatók osztrák,
francia, német, magyar, svéd valamint egyesült
királysági változatai szintén elérhetők a honlapon, a
projektmenedzsment útmutatónak pedig egész Európára
vonatkozó verziója is van.

További Információ

Töltse le az eszköztárakat ingyenesen a LEAF honlapról:
Műszaki Útmutató: www.lowenergyapartments.eu/the-leaf-toolkit/the-toolkit
és Projektmenedzsment Útmutató:
www.lowenergyapartments.eu/the-leaf-toolkit/engagement-toolkit

További Információ
A LEAF esettanulmányokról részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Esettanulmány Jelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/case-studies
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Skócia

Svédország

A két, egyenként hat házrészből álló sorházat az
1950-60-as években építették egyszemcsés betonból
Edinburgh Telford kerületében. Az épületeket
zömmel lakásszövetkezeti bérlők lakják, de vannak
tulajdonos által lakott és bérbe adott lakások is. A
lakók motiváltak voltak a sorházak megjelenésének
javításában, az energiafogyasztás csökkentésében
és az állami támogatás kiaknázásában, melynek
keretében egyes energiahatékonysági beruházásokat
ingyen végezhettek el.

Ez a Visbyben található százéves szecessziós épület egy lakásszövetkezet tulajdona, 16
lakás és egy üzlethelyiség található benne, távfűtéssel fűtik. Az épület műemlék, UNESCO
Világörökségi Helyszínen található, ennek eredményeképpen korlátozott a rajta végrehajtható
energiahatékonysági beruházások köre. A megfelelő beruházások meghatározása volt
tehát a legnagyobb nehézség a projektben. A lakásszövetkezet azonban lelkesen állt az
energiahatékonyságot javító, az épület műemléki helyzetét szem előtt tartó beruházások
gondolatához, a LEAF segítségével sikerült lépéseket tenni a korszerűsítés terén.

Lakásonként

208 font

megtakarítás

Az épületek tömör külső falait és zárófödémjeit szigetelték, ami várhatóan átlagosan
208 fonttal (körülbelül 83 000 forinttal) csökkenti a lakók éves energiaszámláját
lakásonként. A projekt fő nehézségét az elérhető támogatások rövid lehívási ideje
jelentette, ami kevés időt hagyott a lakók tájékoztatására és a terv pozitív hatásainak
részletezésére. Az intenzív, a lakók körében bizalomnak örvendő szervek bevonásával
végzett tájékoztatási folyamatnak köszönhetően azonban végül sikerült meggyőzni a
lakókat a beruházások vállalásáról.

Esettanulmány épület a felújítás során

Az elkészült falszigetelés

További Információ

Egy korábbi energetikai felmérés során kiderült, hogy
gondok vannak a távfűtési rendszer hőelosztásával.
Ennek eredményeként lecserélték a keringető
szivattyút. A lakók további fűtéskorszerűsítést
tartottak kívánatosnak, így a LEAF segítségével
javítottak a rendszerszabályzáson, és elkezdték
lecserélni a radiátorok termosztátjait. Ezen felül
hozzáláttak az ablakok és teraszajtók felújításához,
és tanácsokat kaptak az energiafogyasztási szokások
megváltoztatására is. Egy különösen elégedett lakó a
következőt mondta a korszerűsítésről: „Az új teraszajtó
fantasztikus! Régen olyan huzat volt, hogy lebegett
tőle a hajam!”

Az épület szemből

„Az új teraszajtó
fantasztikus!
Régen olyan
huzat volt, hogy
lebegett tőle a
hajam!”

Kiugró ablakfülke a felújítás előtt

A LEAF esettanulmányokról részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Esettanulmány Jelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/case-studies
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Anglia

Ausztria

A bristoli College Court egy takaréküreges szerkezetű
téglaépület, amely az 1950-es években épült. A
társasházban 19 lakás található, melyekben magánbérlők
és tulajdonosok laknak. A lakókat az energiaszámláik
csökkentése és a lakásaik komfortjának növelése
ösztönözte a LEAF projektben való részvételre. Az
energetikai felmérések azt mutatták, hogy a legtöbb lakás
energiahatékonysági besorolása az országos átlag alatt volt.

Évi

2679 font
takarítható
meg

A tartaléküreges szerkezetű fal szigetelése volt a legfontosabb javasolt intézkedés a
ház hőveszteségének csökkentése érdekében. Ezt el is kezdték, de a szigetelés végül
elmaradt, mert a tető egy része beomlott a projekt során. Reméljük azonban, hogy később
megvalósul, miután megjavították a tetőt. A projekt kulcsa annak az egy elkötelezett lakónak
a megtalálása volt, aki szószólóként segítette a korszerűsítés folyamatát.
Amennyiben elkészül az üreges fal szigetelése, az előrejelzések szerint körülbelül

évi 2 679 fonttal (1 073 000 forinttal) csökkenti majd az egész épület
energiaszámláit. Három lakásban LED-es fényforrásokat is telepítettek.

Az épület az utcáról

Az üreges fal szigetelési lehetőségeinek felmérése

További Információ

A két bécsi társasházban harminc lakás található,
melyekben tulajdonosok és magánbérlők laknak. 2008ban felújították az épületek fűtési rendszerét és ablakokat
is cseréltek, de így is jelentős karbantartási munkálatokra
volt szükség. A lakók otthonaik komfortjának növelését
és a nedvesség és penész elleni védekezést várták
az energiahatékonysági korszerűsítéstől. Örömmel
kombinálták költséghatékony módon a szükséges
karbantartási munkálatokat és az energiahatékonysági
fejlesztéseket, ahol lehetett.

Évi

4180 euró
megtakarítható

Az épületek korszerűsítésének érdekében a tető, a külső fal és a pincefödém szigetelését
javasoltuk. Egy lakógyűlésen szavazással döntötték el, hogy tető- és pincefödém-szigetelést
végeznek. Ezek az intézkedések együtt várhatóan évi 4 180 eurós (1 300 000

forintos) megtakarítást eredményeznek a két épület energiaszámláiban.

Ezen esettanulmány során a fő nehézséget a lakók ösztönzése jelentette arra, hogy
energiahatékonysági beruházásokat végezzenek el egy olyan időszakban, amikor
viszonylag alacsonyak voltak az energiaárak Ausztriában, mivel így a beruházások általi
energiamegtakarítás is viszonylag alacsony volt. A lakógyűléseken azonban rendszeres téma
volt az energiahatékonyság, és lehetőség nyílt az intézkedések valamennyi előnyének (azaz
a komfort növekedésének és a nedvesedés visszaszorításának) felvázolására.

Az épület az utcáról

Az épület a hátsó kert felől

A LEAF esettanulmányokról részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Esettanulmány Jelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/case-studies
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Magyarország

Franciaország

Ezt a többemeletes budapesti épületet nagyon vékony
betonfalak övezik, és távfűtéssel fűtik. A társasház 36
lakása mind magántulajdon, a közös terek azonban
lakásszövetkezeti tulajdonban vannak.

Ez a saint-étienne-i épület 1951-ben épült betonból,
és a korszerűsítés előtt nem volt szigetelve. A
társasházban négy lakás található, melyből kettőben a
tulajdonos, kettőben magánbérlő lakik. Saint-Étienneben a lakáskínálat messze felülmúlja a keresletet, így a
kiadott lakások főbérlője örült a lehetőségnek, hogy az
ingatlanokat vonzóbbá tegye a potenciális bérlők számára.
A saját lakásukban élő tulajdonosok energiaszámláik
csökkentését várták a projekttől.

62%

CO2
megtakarítás

Az épület lakói magas energiaszámláik csökkentése
érdekében csatlakoztak a LEAF projekthez. Remélték, hogy
a projekt segítségével azonosíthatják a megfelelő műszaki
megoldásokat, és hozzáférhetnek a megvalósításhoz
szükséges pénzügyi forrásokhoz is.
A lakók kevéssel a LEAF projekt előtt úgy határoztak, hogy termosztatikus
radiátorszelepeket szereltetnek fel. A projekt során további intézkedésként a külső falak és a
lakások födémjének szigetelését, valamint kétrétegű üvegablakok felszerelését javasoltuk.
Sajnos a projekt időtartama alatt a magas beruházási költségek és az állami támogatások
hiánya miatt egyik beruházás sem valósult meg. Az esettanulmány azonban rámutat,
mekkora energiamegtakarítási potenciál rejlik egy tipikus többlakásos magyar épületben: ha
a beruházások megvalósulnának, a becslések szerint 62%-kal csökkentenék a CO2
-kibocsátást.

Az épület

Energetikai felmérés az épületen

További Információ

Akár

72%-kal

kisebb
energiafogyasztás

Magas energiafogyasztása miatt az épület jelentős energiamegtakarítási potenciállal
rendelkezett. A kiszámítható állami támogatások hiánya ugyan megnehezítette a
finanszírozás biztosítását, de a tulajdonosok hozzá tudtak járulni a beruházáshoz. Ennek
eredményeként több korszerűsítési intézkedés is történt: szigetelték a külső falakat,
a padlásfödémet és a padlót, új mechanikus szellőzőrendszert építettek ki, kétrétegű
ablakokat szereltek be és lecseréltek két régebbi kazánt. Az intézkedések együtt várhatóan
akár 72%-kal is csökkenthetik az energiafogyasztást.

Az épület a korszerűsítés előtt

Az épület a korszerűsítés közben

A LEAF esettanulmányokról részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Esettanulmány Jelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/case-studies
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Eredmények

Németország
Az aacheni Klosterweiher egy hatvanlakásos lakópark. A magántulajdonban levő lakásokat
részben tulajdonosok, részben magánbérlők lakják, akik örömmel vállalták a korszerűsítést
a lakások komfortjának és kiadhatóságának fokozására.
Az épület hővesztési problémái miatt a zárófödémek szigetelését, valamint a
lépcsőházakban kétrétegű ablakok és szigetelt ajtók beépítését javasoltuk. Ezek az
intézkedések javítják a társasház energiahatékonyságát, miközben a beltéri komfortérzetet
is növelik.
A lakókat nehéz volt közös döntéshozatalra ösztönözni, aminek fő okát az egyes lakók
közt régóta fennálló konfliktusok jelentették. Az épület fenntartói csapata és a Fraunhofer
IBP képviselői azonban képesek voltak bevonni a lakókat, mediálták a megbeszéléseket,
és végül sikerült döntést hozni a megvalósítandó beruházásokról.

Ez a fejezet az esettanulmányokban részt vevő huszonnégy épületben elért megtakarításokat
vázolja fel. A projekt során:

•
•
•
•

Öt épület lakói hozzájárultak az energiahatékonysági beruházásokhoz,
és meg is valósították azokat.
Öt házban megállapodás született, de még nem valósították meg
a beruházásokat.
Kilenc épületben még tartott a döntéshozatali folyamat.
A fennmaradó öt társasházban a korszerűsítési folyamat során tapasztalt 		
akadályok (lásd: Tanulságok, 16. oldal) túl nagynak bizonyultak, így a lakók 		
nem folytatják a korszerűsítést, legalábbis egyelőre.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az esettanulmányok épületeiben elért primer
energiafogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási megtakarítások hogyan viszonyulnak a LEAF
projekt kezdetekor meghatározott célokhoz. Ezeket azon tíz esettanulmány-épület alapján
számítottuk ki, ahol megvalósultak vagy tervben vannak a beruházások. Az eredményeket a
projektben résztvevő összes épületre és lakásra vetítve tartalmazza a táblázat5. Sok épületben,
ahol a projekt alatt nem született megegyezés a beruházásokról, a közeljövőben mégis valószínű
korszerűsítés, jelentősen növelve a LEAF által elért megtakarításokat.
Megtakarítások

Épületenként
Cél

Lakásonként

Eredmény
Cél
(várható)		

Összesen

Eredmény
(várható)

Elsődleges
energiafogyasztás

1,180

844,767

CO2-kibocsátás
6.00
9.71
0.55
(tCO2/év)			

0.325

233

24,000
35,199
2,300
(kWh/év)			

A táblázat azt mutatja, hogy az esettanulmányok során az „épületenkénti” célokat túl is sikerült
szárnyalni, de elmaradtak a „lakásonkénti” célok. Ennek oka az, hogy sok épület jóval nagyobb
volt (azaz több lakást tartalmazott), mint amire számítottunk.
A megtakarítások jól példázzák, milyen nagymértékű energia- és CO2-megtakarítások érhetőek
el a társasházakban. A beruházásokkal kapcsolatban azonban nem egyszerű megegyezést
elérni, és a döntéshozatal sokszor három évnél is hosszabb időt igényel (a LEAF projekt
időtartama ennyi volt).
Az épületek szemből

A lépcsőház üvegtégla homlokzata a korszerűsítés előtt

További Információ
A LEAF esettanulmányokról részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Esettanulmány Jelentésekben: www.lowenergyapartments.eu/case-studies

5

Ez huszonnégy társasházra vonatkozik, melyekben összesen 716 lakás található.

További Információ

Az eredményekről részletes információ található a LEAF honlapról letölthető
Eredmények és értékelés című jelentésben:
www.lowenergyapartments.eu/project-findings/results-and-evaluation
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Keresleti tényezők

Tanulságok

Kihívások és akadályok
Az esettanulmányként szolgáló épületekkel való szoros
munka lehetővé tette, hogy azonosítsuk a társasházak
energiahatékonyságát javító beruházások elé gördülő fő
akadályokat a részt vevő országokban. A tapasztalatok
a követendő példákat, sikeres beruházásokat és az
energetikai korszerűsítést elősegítő szakpolitikákat is
feltárták.

A lakók, tulajdonosok és/vagy
ingatlankezelők nem érdeklődnek az
energiahatékonysági fejlesztések iránt.

A hosszabb távon lakást bérlőkben
nagyobb a hajlandóság a nem
saját ingatlan fejlesztésére (pl.
Németországban).

Tájékoztatás

A hasonló korszerűsítések példái
ösztönözhetik a lakókat a javaslatok
elfogadására.

Sikeres példák

A lakók nem tájékozottak az
energiafogyasztás terén, nem tudják,
hogyan csökkentsék azt.

Egy semleges kívülálló energetikai
tanácsadó szervezet támogatása és
ösztönzése növeli a tájékozottságot,
arra motiválva a lakókat, hogy feltárják
és megvalósítsák a korszerűsítési
lehetőségeket.

Egyes esetekben az
energiatanúsítvány által nyújtott
információ gyenge minőségű volt
vagy nehezen érthető a lakók
számára

Az energiaügynökségek szélesebb
körű támogatása és a lakóknak szóló
forrásanyagok készítése növeli a lakók
tájékozottságát.

Az energiatanúsítvány egyes
országokban (pl. Franciaország és az
Egyesült Királyság) nem tartalmazza
a közös területek fejlesztésének
lehetőségeit.

Más partnerországokban szerepelnek
ilyen opciók a tanúsítványokban,
így épületközpontú a korszerűsítés
megközelítése.

További Információ

A rendszeres lakógyűlések segítik a
párbeszédet és növelik a lakók aktív
részvételét.
A házkezelő cégek rövidtávú
megbízása (pl. Németországban)
fokozza a versenyt, ösztönözve a
cégeket az épületek fejlesztésére.

Alább felvázoljuk a főbb kihívásokat és akadályokat.
Mellettük olyan sikeres példákat mutatunk meg, ahol
ezeket a potenciális akadályokat sikerült leküzdeni.

Kihívások és akadályok

Sikeres példák

Ha sikerül egy motivált lakót bevonni
zászlóvivőnek, az segíthet a többi lakó
megnyerésében.

A döntéshozatali eljárás hiánya
késleltetheti a korszerűsítést, ez
például az Egyesült Királyságban
jellemző. Ugyanakkor a túlságosan
merev döntéshozatali struktúra
sem segíti a folyamatokat, amire
Franciaországban láttunk példákat.
Ez különösen fontos probléma, ha
korlátozott idő áll rendelkezésre a
finanszírozás lehívására.

Ha van elfogadott döntéshozatali
módszer (pl. többségi szavazás,
Ausztria), akkor gyorsabban
meghozhatóak a döntések.

A tanulságokról részletes információ található az Esettanulmány jelentésekben:
www.lowenergyapartments.eu/case-studies
és a Szakpolitikai javaslatok című jelentésben a LEAF honlapon:
www.lowenergyapartments.eu/project-findings/policy-recommendations
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Támogatás és finanszírozás
Kihívások és akadályok

Kivitelezés
Sikeres példák

A támogatási konstrukciók nem elég
átláthatóak és egyszerűek. Ezért
nehéz előre tervezni, különösen
a sok tulajdonossal rendelkező
társasházakban, ahol jelentős időbe
telik terveket kialakítani.

Olyan konstrukciók, amelyek hosszú
távon biztos finanszírozást nyújtanak
és/vagy nem változnak a feltételeik.

A támogatási feltételek tovább
bonyolíthatják a több tulajdonost
érintő épületek helyzetét. Például
olyan esetekben, ahol a különböző
tulajdonostípusok (saját lakásban
lakó tulajdonos, szociális bérlakás
tulajdonosa, privát bérbeadó) másmás támogatási formákhoz férnek
hozzá.

Olyan konstrukciók, amelyek egyes
környékek vagy jellemző épülettípusok
szükségleteit elégítik ki (pl. a skóciai
HEEPS:ABS projekt soktulajdonosos
épületek magánlakásainak
korszerűsítését támogatja, amit
az ilyen társasházak szociális
bérlakásainak támogatása egészít ki).

Karbantartásra fordítható pénzügyi
megoldások és támogatások
hiánya, ami miatt kevésbé valószínű
az energiahatékonysági fejlesztések
megvalósítása.

Meglévő karbantartási és fejlesztési
alapok, amelyekbe a lakók
rendszeresen fizetnek be pénzt.

A lakók nem tudnak hozzájárulni a
beruházásokhoz.

További Információ

Kihívások és akadályok
Projektmenedzsment – a komplex
projektek koordinációja gyakran
meghaladja a tulajdonosok
erőforrásait.

Sikeres példák
Elkötelezett és tapasztalt
projektmenedzser (a lakók közül
vagy külső szervezettől).

Szabályozás
Kihívások és akadályok
A többlakásos épületek
szabályozásának hiánya miatt
alacsony az energiahatékonysági
fejlesztésekre irányuló motiváció.

Sikeres példák
A karbantartással egyidejűleg
elvégzendő energiahatékonysági
fejlesztések beemelése a
követelményekbe (pl. Franciaország).
Minimális energiatanúsítvány osztály
meghatározása a bérbe adandó
vagy értékesítendő ingatlanokra (pl.
szociális bérlakások Skóciában).

A formális házkezelési
megállapodással nem rendelkező
épületekben nincsen egyértelmű
eljárás vagy keret a fejlesztések
megvalósítására.

Megbízott vagy házkezelő
cég alkalmazása jó minőségű,
szabályozott szolgáltatásra.

A tervezési és építési szabályozások
korlátozzák az elvégezhető
fejlesztések típusait.

A részletes tájékoztatás a
műemlékvédelmi területeken
elvégezhető változtatásokról
sikeresnek bizonyult (pl. Visby,
Svédország).

A tanulságokról részletes információ található az Esettanulmány jelentésekben:
www.lowenergyapartments.eu/case-studies
és a Szakpolitikai javaslatok című jelentésben a LEAF honlapon:
www.lowenergyapartments.eu/project-findings/policy-recommendations
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Szakpolitikai javaslatok
Támogatás és finanszírozás
A lakossági támogatási konstrukciók elérhetőségének, kialakításának és
lebonyolításának javítása
A pénzügyi támogatási ösztönzők szintjeinek és típusainak bővítése
Az energiatanúsítványok szerepének kidolgozása az energiahatékonysági
beruházásokra vonatkozó pénzügyi támogatási ösztönzőkben

Kivitelezés

A LEAF projekt tanulságainak felhasználásával egy sor szakpolitikai javaslat született,
melyek célja, hogy a korszerűsítés könnyebben elérhetővé váljon a többlakásos
épületekben. Az alábbiakban összegezzük az európai szintű javaslatokat.6 A javaslatok
teljes köre elérhető a Szakpolitikai javaslatokról szóló jelentésekben (lásd alább: További
információ).

A kivitelezőkre és az energiatanúsítványt kiállító szakértőkre vonatkozó akkreditációs
rendszerek bevezetése
Szakmai továbbképzések támogatása a kivitelezői körben, különösen a helyi
kivitelezők fejlesztése, minőségbiztosítás a kivitelezés során

Tájékoztatás

A karbantartási és felújítási munkálatok összekapcsolása energiahatékonysági
beruházásokkal

Az összes energiatanúsítványt tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető
adatbázis kifejlesztése és fenntartása

Szabályozás

Az alábbiak javítása:
az energiatanúsítványokban bemutatott energiamegtakarítási 			
számítások minősége
az energiatanúsítványokban javasolt intézkedések kommunikációja
az energiatanúsítványok tartalmának érthetősége és magyarázata
a különböző tagállamok energiatanúsítványainak összehasonlíthatósága

Minimumkövetelmények bevezetése felújítás és eladás/bérbe adás esetére
A lakók közti kommunikációt és a döntéshozatali folyamatokat szabályozó
házkezelési megállapodás kötelezővé tétele többlakásos épületekben
Karbantartási tervek és pénzalap előírása többlakásos épületekben

Annak elérése, hogy minden tagállamban készüljenek az egész épületre
vonatkozó energiatanúsítványok (a közös területekre vonatkozó
minimumszabványokkal)

Keresleti tényezők
Energiahatékonysági korszerűsítésekre vonatkozó tájékoztatás fejlesztése
Helyi energetikai tanácsadó szolgáltatások kiterjesztése

6

További Információ

A javaslatok a LEAF projekt során összegyűlt tapasztalatokat tükrözik. Döntéshozatalkor mindig figyelembe kell venni a helyi
szabályok esetleges változásait.

Az európai és országos szintű szakpolitikai javaslatok elérhetőek a Szakpolitikai
javaslatokról szóló jelentésekben a LEAF honlapon:
www.lowenergyapartments.eu/project-findings/policy-recommendations
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Szponzorok

További információ

Fő szponzor
LEAF honlap a végső jelentéssellowenergyapartments.eu
lowenergyapartments.eu
Háttérjelentések
lowenergyapartments.eu/about-leaf/background/

Műszaki eszköztár
lowenergyapartments.eu/the-leaf-toolkit/the-toolkit/

Projektmenedzsment eszköztár
lowenergyapartments.eu/the-leaf-toolkit/engagement-toolkit/

Résztvevő országok szponzorai

Esettanulmány jelentések
lowenergyapartments.eu/case-studies/

Eredmények és értékelés
lowenergyapartments.eu/project-findings/results-and-evaluation/

Szakpolitikai javaslatok
lowenergyapartments.eu/project-findings/policy-recommendations/
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Changeworks | changeworks.org.uk
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Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP) | ibp.fraunhofer.de/en
Uppsala University | uu.se/en
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