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Probléma definíció – mit kutatottunk 
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• HfH International felkérése nyomán 2015 tavaszán végzett kutatás 

• 4 ország részletesebben (Mo., Lo., Ro. Szlo) – 2 felületesen 
(Horvátország, Litvánia) 

• Kiválasztás szempontjai: támogatási rendszerek típusa, 
elérhetőségük ideje, a piac nagysága, az ország lakásállományának 
sajátosságai 

• Cél 1.: a támogatási rendszerek hatékonyságának megértése – Mi 
működik és mitől? 

• Cél 2: Olyan ajánlások megfogalmazása – amelyek alapján egy jó 
támogatási rendszert fel lehet építeni Boszniában és 
Örményországban 



Probléma definíció – Miért ez a 

támogatás fókusza 
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  Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia 

Többlakásos  

épületekben található 

lakások aránya (2011) 

38% 46% 43% 52% 

Magántulajdonú lakások 

aránya (2011) 
91.6% 82.4% 95% 90.5% 

• Többlakásos lakóépületek a támogatások fókuszában:  tipikusan iparosított 
épületek vettek benne részt 

• Felmérések alapján ezek közepesen rossz energetikai jellemzőkkel 
rendelkeznek (200-250 KWh/m²)– családi házak között sok a rosszabb (400-
550 Kwh/m²), de a fajlagos beruházási költség itt alacsonyabb. 

• Bár változik a lakosság összetétele, sehol sem a legszegényebbek laknak itt 
• A távhő fontos mindenütt – és a hatékonytalan működése miatt nagyon 

rosszul érintette az itt lakók többségét az energia árak drasztikus növekedése 



A támogatási rendszerek legfontosabb 

modelje 
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Támogatott 
modell: A 

lakóközösségeket 
nagyon támogatják a 
pályázat folyamán, a 
pénzintézetekre kis 
szerep hárul 

Piaci modell: A 

lakóközösségek felelősek 
a pályázat és a felújítás 
kivitelezéséért, a piaci 
szereplők fontos 
partnerek 

Románia Litvánia Lengyel

ország 

Magyaro

rszág 

Szlovákia Horvát

ország 

Litvánia 



Legfontosabb programok 

összehasonlítása 
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  Magyarország Lengyelország Románia Slovakia 

Program tartalom Vissza nem térítendő támogatás 

Eredeti struktúra: 33% állami, 

33% önkormányzati  

Jelenlegi: 50% állami és önként 

vállalt önkormányzati 

Bónusz 

Kereskedelmi 

kölcsönhöz kötött 

vissza nem térítendő 

támogatás (nem 

lehet több, mint a 

felújítási költség 

16%-a, a teljes hitel 

összeg 20%-a. Ez 

utóbbi eredetileg 

25% volt) 

Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

Eredeti struktúra: 

1/3 állami, 1/3 

önkormányzati, 1/3 

tulajdonosi.  

Jelenlegi: 50% 

állami, 30% 

önkormányzati, 

VAGY 60% állami és 

EU + 10-30% 

önkormányzati  

Hitel vagy Vissza nem térítendő 

támogatás 

 

Hitel: Preferential interest rate 0-

1.5% OR  

Vissza nem térítendő támogatás: 

eredetileg 30-50%, jelenleg: 70% 

Ez utóbbiak nagyon célzott 

beavatkozások  

Program kezdete 
2001 1999 2009 1998 

Hány lakás  újult meg 
kb. 350.000 lakás Kb.. 27 600 épület kb. 110.000 lakás kb. 300.000 lakás 

Támogatásra elköltött 

összeg 
€ 300 millió (csak az állami 

támogatás, az önkormányzati 

nélkül) 

€ 350 millió (a 

bónusz a elköltött 

összeg) 

€ 247 millió 

(állami+EU, az 

önkormányzati 

nélkül) 

€ 110 millió a vissza nem 

térítendő  támogatásra és € 650 

millió a hitelre (állami + EU) 

 

 



A programok változása az idők során 
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• Szinte mindenütt 3-5 év alatt futott fel 

• Fokozatosan csökkenő támogatási tartalom a jellemző 

• Nemzeti forrásból indultak, de amint lehetőség nyílt rá az EU 
forrásokat kezdték felhasználni 

• Növekvő energetikai követelmények, illetve a  támogatások 
egyre inkább a beavatkozások komplexitását premizálják – 
ezek az EU-s követelményekkel is összefüggnek 

• A minőség ellenőrzés növekvő jelentősége  



Eredmények 
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• A támogatás a 15-25%-át elérte a többlakásos állománynak 
(pontos képet nem lehet kapni)  

• Ettől függetlenül/ezzel összefüggésben a többlakásos 
lakásállomány kb. fele megújult Szlovákiában (többsége 
támogatás nélkül) 

• Leginkább azért, mert a támogatás hozzájárult a 
kereskedelmi hitelezés térnyeréséhez 



A siker kulcsa 
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• Kiszámíthatóság – a folyamatosan elérhető támogatási rendszer 
akkor is eredményes tud lenni, ha a támogatási tartalom 
alacsonyabb (Lo.) 

• ELLENBEN a sokszor újraalakuló/ újra induló rendszer 
elbizonytalanítja a bankokat és a lakosságot egyaránt – 
elkezdenek kivárásra játszani 

• Nagyon sokat számít ha: a szomszéd már megcsinálta, ha a 
felújítási programról való gondolkodás része a helyi politikai 
vitának/agendának 

• Ha megbízható/erős a helyi szervezeti háttér: közös képviselők 
– vállalkozók – bankok képviselői – helyi politika, az többet ér, 
mint az anyagi háttér 
 



Támogatástartalom meghatározása 
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• Nehéz a támogatási tartalom pontos arányát meghatározni, mert több helyen – pl. 
Magyarországon – kombinálhatóak voltak különböző állami támogatások 

• A magas támogatási tartalom előnye: 
• Nagyon hasznos tud lenni a projekt indító fázisában 
• Szegényebb családok részvételét is segíti 
• Kiváltja a banki rendszer hiányosságait 

• Több veszélyt is rejt magában: 
• Nehezen fenntartható hosszú távon – kiszámíthatatlan rendszerhez vezethet 
• Társadalmilag igazságtalan – jobb módúak is ugyanebben részesülnek 

(tapasztalatok szerint a célzottság költséges és hatékonytalan) 
• Piaci megoldások lassabban alakulnak ki (A piaci orientáltságú támogatási 

rendszer a bankokat is versenyre készteti) 
• Arra ösztönöz, hogy olyan járulékos hasznot, mint a lakás értékének növekedése, 

ne vegyen figyelembe a lakosság 
• Megnöveli a beruházások összköltségét (adminisztráció, magasabb 

követelmények, áremelés) 



Alapproblémák 
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• Magas tranzakciós költségek (pályázati költségek, auditok, 
monitoring költségek) 

• Gyakran a pénzügyi megtakarítások és a komfort fokozat 
növekedése egymás ellen ható folyamatok 

• Torzíthatja a támogatás a felújítási piacot – túlárazás, 
támogatás-függés 

• Alacsony jövedelmű családokat  nehéz elérni (rövid távon 
nő a pénzügyi teher). A magas műszaki követelmények és a 
csökkenő támogatástartalom is ebbe az irányba mutat. 
Célzott támogatások, ESCO megoldások?  


