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Tisztelt Képviselő Urak!

Az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésébe n
foglaltak szerint hozzám intézett »Hány lakás energetikai korszer űsítése valósul t
meg a panelprogram keretében?" cím ű , K/10426 . számú írásbeli kérdésükre a z
alábbi tájékoztatást adom :

A Zöld Beruházási Rendszer 2009-ben kiírt Klímabarát Otthon Alprogram, „a z
iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és
energia-megtakarítást eredményez ő korszerűsítése, felújítása céljából nyújtott
támogatása” című (ZBR-Panel II .) konstrukcióját 14 milliárd forintos
fedezethiánnyal vettük át 2010-ben . A kormány a széndioxid-kvótabevételekbő l
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folyamatosan törekedett a források előteremtésére a ZBR pályázatok közötti
átcsoportosítással az ETS 11 kvóták, valamint az ETS III . kvóták ún . korai aukciój a
körében, amelynek eredményeképpen a finanszírozási' hiány 2013 februárjára 4, 4
milliárd forintra csökkent . Az eddig várakozó — 2009-ben fedezethiánnyal sújtott - -
pályázatok támogatásához szükséges összegnek ezzel már több, mint a kétharmada
rendelkezésre áll . A kormány a továbbiakban is nagy er őkkel dolgozik azon, hogy a
fennmaradó 4,4 milliárd forint összeg ű támogatási igény fedezetéhez mihamarab b
megtalálja a forráslehetőségeket.

Az elmúlt két évben a különböző panelprogramok keretében 21,32 milliárd forint
támogatást fizettünk ki, ebb ő l mintegy 60.000 lakás korszerűsítése történt meg . A
ZBR-Panel II . alprogramban – a kormány forrásátcsoportosítási törekvéseinek
eredményeképpen – több mint 16,7 milliárd . forint támogatást ítéltünk meg az elmúl t
két és fél évben, ami 30.000 család otthonának felújításához járult hozzá .

A hazai szakpolitika az Új Széchenyi Tervvel és a Nemzeti Energiastratégia céljaiva l
összhangban a fenti támogatási konstrukción túlmen ően is elkötelezett az
energiahatékonyság növelése és a megújuló energiák alkalmazásának elterjesztése
iránt. A kormány 2010 óta ezt a célkit űzést 150 milliárd forint támogatással segítette
elő . A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefügg ő aktuális
feladatokról szóló 1600/2012 . (X11 .17.) Korm . határozatban foglaltaknak megfelelően
a megújuló energiaforrások felhasználásának fokozása és az energiahatékonysá g
növelése az Európai Unió 20142020-as id őszakra vonatkozó pénzügyi tervezése
során is hangsúlyos szerepet tölt be. Ennek megfelelően 2014-tő l újabb támogatás i
konstrukciók meghirdetése várható, ami nagyban el ősegíti majd a 2020-ig kitűzött
klímavédelmi és energiastratégiai célok hatékony elérését .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .

Budapest, 2013. április „ 2., .”
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