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Írásbeli kérdés
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI.Törvény 42: § (8) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) Ogy. Határozat 91 . §. alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter asszonyhoz a következ ő címmel:

„Választási panel-blöff gyanús elemekkel? – 2 . „

Tisztelt Miniszter Asszony!

2013 decemberében ()n úgy tájékoztatta a közvéleményt, hogy 2014 februárjától indul

a panelfelújítási program M . üteme, a Panel III program. Mivel már március hónap közepén
járunk. és a programnak se híre, se hamva, így gondolom, egyetért velem abban, hogy a
februári indulás immár lehetetlen hacsak a minisztérium nem birtokolja az id őutazás
technológiáját is. A program egyes gyanús .elemeire, illetve ködös részleteire vonatkozó ,
Scheiring Gábor által januárban feltett kérdésre február 4-én adott válaszában „A Panel III.
pályázat része a kormány lakossági energiahatékonysági programjának, melynek tovább i
elemei jelenleg is kidolgozás alatt állnak” mondat szerepel . Tekintettel az ígért időben való el
nem indulásra, úgy vélem értelemszerűen adódik a kérdés : vajon még mindig a kidolgozá s
fázisánál tart az említett program? Mikorra várható a pályázati kiírás közzététele?

Mi is sokszor elmondtuk már és számos szakmai szervezet is hangoztatja, hogy a
panelek energetikai korszerűsítésének támogatása mellett égető szűkség lenne a családi házak
energetikai, energiahatékonysági korszer űsítésének támogatására is, amelyre vonatkozóan a
minisztérium mindeddig nem állt elő programmal, holott a családi házak esetében
megspórolható energia fajlagosan meghaladná a panelfelújításokkal elérhet ő szintet. A hazai
lakásállomány 82%-a nem panellakás és bár természetesen a forráselosztás fajlagos költségei
magasabbak lennének, de magasabb energia-megtakarítást lehet elérni a családi házakho z
kapcsolódó energetikai beruházások támogatásával, mint a panelek esetében. Januárban feltett



kérdésűnkben megkérdeztük azt is, hogy „Hogy áll a szaktárca a családi házakat érint ő
energiahatékonysági beruházások támogatási rendszerének kidolgozásával?”, ám e
kérdésünkre sajnálatos módon nem kaptunk választ – így kénytelenek vagyunk megismételni .

A Panel III programmal kapcsolatban kérem a miniszter asszonyt, hogy szíveskedje n
válaszolni az alábbi kérdéseimre :

• Hogy áll a szaktárca a családi házakat érintő energiahatékonysági beruházások tá-
mogatási rendszerének kidolgozásával ?

• Lesz-e 2014-ben a családi házak energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó beruhá-
zások támogatására állami keret? Mekkora keret lesz és milyen módon lesz a tá-
mogatás igénybe vehető?

• Hol tart 2014 márciusában a Panel III program ?
• Milyen módon kívánja a szaktárca biztosítani, hogy az önrésszel nem rendelkez ő

társasházak is forráshoz jussanak?
• Mikor kerül közzétételre a Panel III program pályázati anyaga?

Köszönettel venném továbbá, ha a. minisztérium szíveskedne számomra bizonyos sta-
tisztikákat rendelkezésre bócsátani a kormányzati ciklus alatt lakossági energetikai, energia-
hatékonysági beruházásokra fordított állami támogatásokkal kapcsolatban :

• Energetikai, energiahatékonysági lakossági beruházások állami támogatásának
megoszlása 2010-2014 között a beruházás típusa szerint .

i Energetikai, energiahatékonysági lakossági beruházások állami támogatásána k
megoszlása 2010-2014 között a támogatásban részesülők szerint.

• Energetikai, energiahatékonysági lakossági beruházások állami támogatW 	 ok
megoszlása 2010-2014 között a támogatás módja szerint.

Válaszát köszönöm!

Budapest, 2014. március 17 .
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