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Uniós zöldgazdasági- energetikai fejlesztési lehetőségek itthon c. fórum 
 

2017. február 22., Budapest 
Szervező: MTVSZ, Bankfigyelő 

 
J e gy z e t 

 
 

I. Zöld utak az energiagazdálkodás terén 
Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért 
felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 
 
Ld. PPT előadást külön.  
METÁR: az EU tavaly elfogadta, majd módosította, most újra kell gondolni, ezért a kis 
METÁR fut egyelőre: 
-  ’’Kis’’ METÁR – 2017. januárban lépett életbe (max. 0,5-1 MW-os erőműveknél fut) 
- ’’Nagy” METÁR – július 1-től vagy legkésőbb az év második felében léphet életbe, ez már 
az 1 MW feletti erőművekre is kiterjed majd 
 
 
Kérdések az Államtitkár úrhoz és válaszai 
 
1. „Fűts okosan” program - A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és A Földművelésügyi 
Minisztérium ebben összekapcsolódnak–e? 
 
Államtitkár úr válasza: a fatüzelés és lignittel való tüzelés összehasonlításakor kiderül, hogy 
a lignit olcsóbb, ezért inkább ezt fogják venni. A fatüzelés mértékét alábecsülték: 25 PJ 
helyett valójában 100 PJ fölött volt a KSH szerint (a hideg tél is közrejátszik).  
 
2. Otthon Melege: keretösszeg hogy válik szét?  
Válasz: Az Otthon Melege program kb. 5 Mrd Ft-os keretű lesz, azon belül 1 Mrd Ft jut 
nagygép-cserére, a többi 4 Mrd a családi- és társasházak fűtéskorszerűsítésre, ezen belül a 
kazánok cseréjére és a kapcsolódó kéményfelújításra. A támogatási részarány várhatóan 
45-50 százalék lesz.  
 
3. A felszólaló szerint a tervezett budapesti hulladékégető (HUHA2) kapcsán a 
szennyvíziszapot bűncselekmény elégetni, amikor ezt lehetne egy biogáz üzemben 
hasznosítani. Erre voltak/vannak próbálkozások a IV. kerületben, Csepelen. 
 
Válasz: még nem dőlt el, hogy az új hulladékégető milyen technológiát alkalmaz majd, de az 
biztos, hogy a szennyvíziszapot megfelelően kell kezelni. Az energetikai hasznosítás nem 
csak égetést jelenthet, (nem is tartja elsődleges megoldásnak) és lehetőleg hasznosítsuk a 
keletkezett hőt is. A szennyvíziszap komposztálással való ártalmatlanítása majd 
szántóföldekre kihelyezése mint technológia személyes véleménye szerint nem jó megoldás, 
az Államtitkár véleménye szerint a víz kisajtolása után a salakanyagot zárt tárolóba kéne 
elhelyezni. 
 
 
4. Az energiahivatal 4kW-tól teljesítménydíjat vetne ki az újonnan telepített napelemekre, ez 
a háztartásokat közvetlenül érintené. Hogyan fogja ez az adóteher befolyásolni a napelemes 
rendszerek megtérülését? 
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Válasz: a rendelet szerint a teljesítménydíj egyelőre 0 Ft lenne, rendszerhasználati díjat már 
amúgy is kell fizetni, tehát nem új a fogalom. A teljesítménydíj a napelem-vállalkozói szférát 
érintené ezúttal is (mint a napelem környezetvédelmi termékdíj), ők dönthetnek úgy is, hogy 
ezt a várhatóan kis költséget lenyelik és nem terhelik rá a lakossági vevőre. A vissza nem 
térítendő támogatásból létrehozott napelem park éves tiszta haszna így is 14 millió Ft. 
 
 
5. Magyarország miért nem használ több szélenergiát, miért lehetetlenítették el rendelettel a 
szélerőmű-fejlesztéseket? 
 
Válasz: az Észak-európai 10-15 m/s szélerősséghez képest itthon 2-5 m/s az átlagos 
szélerősség, és kiszámíthatatlan. A szél helyett más megújulókba beruházás logikusabb. 
 
 
6. Nagy volt télen a szmog: mindent elégettek az emberek fűtés gyanánt, ami nagyon 
egészségkárosító és veszélyes - nem lehetne pl. szemétgyűjtésért cserébe tüzelőanyagot 
adni? 
 
Válasz: ezt helyi kezdeményezéssekkel lehetne megvalósítani 
 
 
7. Az Otthon Melegében a háztartási gépekre a támogatás elvész, mert kb. annyival 
drágábbak a támogatásra igényelhető gépek, mint a nem támogatottak. 
 
Válasz: az építkezésnél is, ha van támogatás, az árak ált. emelkednek; a tapasztalat szerint 
ez a 50-60 ezer forintos támogatás is számít, népszerű a konstrukció.  

 
 

 
 

 
II. A GINOP kombinált energetikai pályázat – konstrukció 

Gedei Gábor, GINOP projektmenedzser, Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 
 
Ld. PPT előadást külön. 
GINOP – 4.1.1 – 8.4.4-16 A megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztések, vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások kombinációjával – a cím 
mindent lefed. Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. 
 
 
A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság felelős e 
pályázat elbírálásért is, ami már megjelent és 2017. március 16- tól beadható. Friss 
módosulások a pályázatban február 21-től! 
 
Fontos: 

– a környezetvédelem és a gazdaságosság, 
– a komplexitás – energiahatékonyság fokozása + megújuló energiaforrások 

 
 
Keretösszeg 

- vissza nem térítendő (vnt): 59,45 Mrd Ft (min. 3, max. 50 millió Ft) 
- visszatérítendő (vt): 32,08 Mrd Ft (min. 3, max. 50 millió Ft) 

A vnt. mértéke max. az össz. elszámolható költségek 45%-a lehet. 
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Főbb kérdések-válaszok Gedei úrhoz 
 
1. Technológiai célú épület nem támogatható, hogyan kell ezt értelmezni? 
 
Válasz: ez nem egy energiatermelésről szóló projekt, hanem a saját energiafelhasználás 
csökkentéséről, ezért olyan épületekre vonatkozik, amely saját használatban van. 
 
 
2. A lakásszövetkezetek ki vannak zárva a pályázatból? 
 
Válasz: igen, ez a kiírás kifejezetten vállalkozásoknak szól. Van más pályázat-hitel 
kombináció, amire lakásszövetkezetek is pályázhatnak ld. MFB előadás. 
 
3. Max. 10 épület felújítására pályázható, mi van, ha 11 épületünk van. Felülvizsgálni és 
korrigálni kéne. 
 
Válasz: ennek a döntésnek komoly háttere van, ezért került bele a max. 10 épület kitétel.  

 
 
 
III. Energetikai fejlesztési hitelezés EU forrásokból 
Dr. Nyikos Györgyi, igazgató, Magyar Fejlesztési Bank EU Kompetencia Központ 
Igazgatósága 
 
 

Ld. PPT előadást külön.  
Kombinált részeknél hitel és vissza nem térítendő támogatás (vnt): 10 éves futamidő, 1-2 % 
kamat, a visszatérítendőknél 0% kamat.  

 
A tavalyihoz képest sok egyszerűsítés. GINOP vonatkozik a 6 vidéki régióra, míg a VEKOP a 
Közép- magyarországi régióra: utóbbi fejlettsége miatt külön kiírásban kell kezelni), de a 
feltételek hitelben ugyanazok 

 
Előkészítési és megvalósítási költségek finanszírozása - csak előkészítés nem, a projektnek 
meg kell valósulnia. Projekt alapon lehet támogatáshoz jutni. 
 
A hitelek az Otthon Melegével együtt használhatóak, felhasználható lakástakarékpénztáros 
(LTP) megtakarítás is. Arra törekednek, hogy ne legyenek rejtett költségek. 
 
Az MFB ügyfélszolgálatosokat ezen a héten képzik, a www.mfbpont.hu weboldalon jövő 
héttől minden elérhető lesz, részletesen kifejtve. 
 
 
 
Kérdések-válaszok Dr. Nyikos Györgyihez 
 
1. 2015-ig megszerzett lakhatási engedéllyel rendelkező épület pályázhat csak, a 2015 utáni 
engedélyűek nem, miért? 
 
Válasz: a hitel energiahatékonysági felújításra és megújuló-fejlesztésre van, elvileg egy 
újonnan épített házat nem kell felújítani ill. ha megújulót terveznek rá, akkor azt már eleve az 
építésnél indokolt felrakni. A jövőbeni visszajelzések alapján nem kizárt az átgondolása. 
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2. Miért csak már lakott ingatlanokkal lehet pályázni? Sokan éppen azért pályáznának, hogy 
ott élhessen, miután felújította. 

 
Válasz: Ezt az új hitelt csak lakóépületekre tervezték, ahol nem lakik senki az nem 
lakóépület: min. 1 éve kell ott lakni, hogy lehessen pályázni. Valószínűleg később még nem 
lakott épületekre is lesz hasonló pályázatok beadására lehetőség. 
 
3. Lakásszövetkezeteknek 25% jut a keretösszegből, 7 millió jut egy lakásra, akkor ez 500 
lakást érint csak. 

 
Válasz: igen, ennyit tudtunk betervezni, mert a hitelkeretben most egyéni, családi házakra 
koncentrálnak inkább. Ez indokolt, mivel a családi házak eddig alig kaptak energetikai 
felújítási/megújulós finanszírozási lehetőséget, míg a társasházak már sok támogatásban 
részesülhettek eddig.  

 
4. Támogatásnak számít-e és hogyan fogják az energiamérleget, teljesítést ellenőrizni? 

 
Válasz: a hitel nem minősül állami támogatásnak. Az energetikai teljesítést nem az MFB 
ellenőrzi, ők a hiteltermékért felelősek, de a kiírásbeli és energiaügyi rendeleti előírások, 
Mérnöki Kamara által összeállított szakmai listák ugyanúgy vonatkoznak erre a 
hiteltermékre.  

 
5. Egy társasházban hogyan lehet a fedezetet megoldani? 

 
Válasz: lehet közös költségből vagy hasonló módon, óvadékkal stb. 
 

 
6. Megtérül-e? Nő a ház értéke?  
 
Válasz: ezeket egyedileg kell meghatározni, hiszen más az energiafogyasztás egy 
ugyanolyan lakásban, ha két személy él a lakásban vagy egy nagycsalád.  

 
7. Ha valaki például nem jól fizet/teljesít, akkor vannak –e szigorúbb részek erre? 

 
Válasz: A vissza nem térítendő (vnt.) rész teljesítését értelemszerűen szigorúbban veszik, 
mint a visszatérítendőnél, de mindig egyértelműen meg van határozva, hogy mire lehet 
költeni. Nincs probléma, ha valamelyik indikátor előírás 1-2-vel kevesebb, ha rendesen 
visszafizetik a hitelt. 

 
8. Sokszor szembesülünk vele, hogy a társasházak szigetelése 20 cm helyett végül csak 6-8 
cm lesz – ez pénzkidobás. 

 
Válasz: a hitelkérelemhez a mérnöknek hozni kell tervet és igazolni kell, hogy megfelel –e a 
magyarországi előírásoknak. Emiatt már nem lesz megengedhető a néhány cm-es 
szigetelés, nem fog hitelt kapni.  

 
9. Mennyi a megvalósítási idő?  Válasz: 1 év 

 
 
 
IV. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap, mint uniós energetikai támogatási 
lehetőség 
Botár Alexa, klíma-energia programvezető, MTVSZ 

 
ld. PPT előadás külön.                                                          A jegyzetet készítette: MTVSZ. 


