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Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglalta k
szerint a hozzám intézett „Választási panel-blöff gyanús elemekkel? – 2 .” című ,
K/13967. számú és „Választási panel-blöff gyanús elemekkel?” című K/13975 .
számú írásbeli kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom :

Az energiahatékonyság növelése a hazai költségvetés mellett az Európai Unió 2014-
2020-as pénzügyi id őszakára vonatkozó tervezés során is hangsúlyos szerepet tölt be .
A kormány kiemelten kezeli a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Progra m
kidolgozását és megvalósítását . Az energiahatékonyság növelésére vonatkozó
kohéziós politika jogalkotási csomagjának tervezete szerint — az eddigi gyakorlatátó l
eltérően – a kővetkező időszakban a lakáscélú beruházások tágabb köre válik
támogathatóvá .

A költségvetésben elkülönített Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer elő irányzata
szilárd alapot biztosít az energetikai beruházások finanszírozására, lakossági
támogatási programok meghirdetésére.

A kormány fontos feladatának tekinti, hogy el ősegítse a tervezett támogatások
igénybevételéhez szükséges önrész biztosítását . Ennek érdekében a Magya r
Fejlesztési Bank Zrt .-vel és a kereskedelmi bankokkal együttm űködést
kezdeményeztünk, melynek célja a lakosság széles köre által . igénybe vehető , a
beruházásokhoz szükséges önrész előteremtéséhez hozzájáruló pénzügy i
konstrukció s lehetőségek kidolgozása.
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A kormány 2010-ben 14 milliárd forint fedezethiánnyal vette át a ZBR Panel II . pályázat i
programot. A finanszírozásához szükséges támogatási összeg előteremtése és a
program lezárása jelentős forrásokat kötött le az elmúlt időszakban, meghatározva a
panel célcsoport energiahatékonysági beruházásainak támogatását .

A 2010-2014 kormányzati ciklusban a ZBR Panel II . programon felül további 7,4 milliárd
forintos keretösszeggel az alábbi új pályázatok jelentek meg a családi házak ,
ikerházak, sorházak és a téglaépítés ű társasházak felújításának, korszerűsítésének
céljára :

1.) ÚSZT ZBR Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram — 2011 . év

Célja: energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások, energiatakarékos új
építésű lakások megvalósításának, megújuló energiaforrások felhasználásának
támogatására.

Pályázók köre : hagyományos technológiával épült lakáscélú ingatlanok, család i
ház, ikerház, sorház, láncház, max. 12 lakásos társasház .

2.) ÚSZT ZBR Napkollektor alprogram — 2011 . év

Célja : meglévő lakóépületek energiahatékonyság-javítását célzó, napenergiá t
hasznosító rendszerek (használati melegvíz előállítására, épületek fű tésére, vagy
az előbbi célok kombinált, esetleg egyéb h őigények kielégítésesre is szolgáló ,
többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése .

Pályázók köre : hagyományos technológiával épült lakáscélú ingatlanok, család i
ház, ikerház, sorház, láncház, max. 12 lakásos társasház .

3.) ÚSZT Egycsatornás Gyűjtőkémények Felújítása alprogram — 2011 . év

Célja : társasházak elavult,

	

balesetveszélyes egycsatomás (termofor )
gyűjtőkéményeinek felújítása .

Pályázók köre : társasházak .

4.) ÚSZT Fű téskorszer űsítés alprogram — 2012 . év

Célja : meglévő lakóépületek energiahatékonyság-javítását célzó, eredményező
kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító f ű tési
rendszerek (épületek fű tésére, használati melegvíz el őállítására szolgáló, vagy az
előbbi célokat kombináló, többcélú korszer ű hőellátó rendszerek) beszerzése és
telepítése .

Pályázók köre : hagyományos technológiával épült lakáscélú ingatlanok, család i
ház, ikerház, sorház, láncház, max. 4 lakásos társasház .
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5.) ÚSZT Társasházak Energetikai Felújítása alprogram – 2013. év

Célja : meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását és növekvő arányú
megújuló energia-felhasználást eredményező beruházásainak támogatása (pl .
nyílászárók cseréje, h őszigetelés, épületgépészeti korszerűsítése) .

Pályázók köre: hagyományos technológiával, tégla falazattal 1971 el őtt épült,
legalább 20 lakásos társasházak .

6.) A fentieken túl 2013-ban jelent meg a 867,2 millió forint keretösszegű, ÚSZT
ZBR Bentlakásos közintézmények napkollektor-alkalmazását támogató program .

Ennek keretében szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelm i
szakellátást biztosító nonprofit intézmények igényelhettek támogatást az épületek
széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményez ő, energiahatékonyság javítását
célzó, napenergiát hasznosító rendszerek (használati melegvíz el őállítására
szolgáló napkollektoros rendszerek) telepítésének céljából .

A szociális intézményeknek szóló pályázat kivételével az eddigi épületenergetika i
programokban kizárólag magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezete k
részesültek támogatásban . A támogatás módját tekintve a Nemzeti Fejlesztés i
Minisztérium minden esetben pályázati úton igényelhető, vissza nem térítend ő
formában biztosította az állami támogatást .

A lakóépületek energiahatékonyságának és műszaki biztonságának fejlesztés e
érdekében az elmúlt négy évben a kormány közel 50 milliárd forint összeg ű támogatást
fizetett ki, igy több mint 220 ezer család otthonában valósulhattak meg energetika i
beruházások.

Az energiahatékonysági támogatások hazai történetében egyedülálló módon mos t
egyszerre adott a megalapozott szakmai háttér, a tervezhető , nagyléptékű forrás és a
kiterjedt pályázati tapasztalat egy széleskörű – a lakossági épületállomány teljes köré t
lefedő – épületenergetikai programsorozat közelg ő elindításához .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2014 . április „ i „

Üdvözlettel :
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