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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Kik számára nyújt segítséget az Otthon Melege Program jelenlegi 
pályázata?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fidesz-KDNP kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként lehetőség nyílt 2014 őszén
elindítani  azt  az  energiahatékonysági  programot,  melynek  keretében  pályázati  úton,  állami
támogatással  lehetőség  nyílt  az  elavult,  nagy  energiaigényű  eszközök  cseréjére  és  ennek
köszönhetően modern, energiatakarékos gépek kerültek a magyar háztartásokba. Az Otthon Melege
program eddig több mint 300 ezer háztartás energetikai korszerűsítését tette lehetővé, 36 milliárd
forint támogatással. Az elmúlt években több program zárult le sikeresen, és teljesítettük azokat az
elvárásokat, amiket a programmal kapcsolatban annak idején célul tűztünk ki magunk elé.

A 2014-ben indított Otthon Melege program eddigi intézkedései a lakóépületek és a háztartások
energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiát hasznosító rendszerek telepítésére
irányultak.  Példaként  említhetjük  a  nyílászárók  cseréjét,  a  fűtési  rendszerek  korszerűsítését,  a
lakóépületek  komplex  energetikai  korszerűsítését,  valamint  a  háztartási  nagygépek  cseréjét.  A
Program része Magyarország Nemzeti  Éghajlatváltozási  Stratégiájának is,  így környezetvédelmi
célokat is szolgál. A teljes program által éves szinten évi 300 millió kilowattóra lakossági energia-
megtakarítást  és  évi  130  ezer  tonna  széndioxid-kibocsátás  csökkenést  lehet  elérni.  Különösen
örömteli volt a legutóbbi nagygépcsere-program kapcsán, hogy az eredetileg meghirdetett 2 milliárd
forintos keretösszegre 5 milliárd forint támogatást igényelt a lakosság, és a szükséges 3 milliárd
forintot az ország gazdasági teljesítményének köszönhetően a kormány biztosította.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nemrégiben új pályázati kiírás jelent meg. A legújabb alprogram keretében távfűtéses épületekben



lévő lakások fűtésének szabályozására, illetve korszerűsítésére lehet pályázni. Magyarországon még
mindig jelentős számú, olyan távfűtéses lakás van, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható, ami
az  egyik  legpazarlóbb  megoldás.  Azt  gondolom  mindannyiunk  közös  célja,  hogy  a  lehető
legszélesebb körben tudjunk segítséget nyújtani a családoknak, amellett, hogy a beruházás családok
ezreinek tovább csökkenti a rezsiköltségét is.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek kapcsán az Otthon Melege Programmal kapcsolatban kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

- Hogyan értékeli az Otthon Melege Program eddigi eredményeit? 

- Kik és milyen feltételek mellett nyújthatnak be pályázatot a jelenlegi támogatási programra? 

- Milyen lakossági energia megtakarítást ösztönző program várható a jövőben? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!

1


