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LAKHATÁS HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG

ENERGIA- ÉS 

KLÍMAPOLITIKA

MEGFIZETHETŐ MÉLTÓSÁGTELJES 
OTTHON MINDENKINEK

- felelős kormányzati szerv
- célzott, egymásra épülő 

támogatások rendszere
- energia- és klímastratégiával 

összehangolt

SZOCIÁLPOLITIKA

LAKHATÁS

ENERGIASZEGÉNYSÉG



LAKHATÁS RRF

LAKHATÁSI SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖK

- Normatív lakhatási támogatás visszaállítása, összegének emelése

- Szociális bérlakásállomány felújítása, bővítése

- Alapvető infrasturltúra/szolgáltatások

- Ideiglenes lakhatási szolgáltatások

- Hajléktalan-ellátás

- Krízisszállók

- Átmeneti otthonok

HABITAT AJÁNLÁSOK



LAKHATÁS RRF

ENERGIASZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE

- Nagyszabású célzott energetikai felújítási program

- „legrosszabbul teljesítő épületekre” célzott

- alacsony jövedelmű háztartások számára elérhető

- Szilárd tüzelés reform

- Szociális tüzelőanyag támogatás => fenntartható biomassza-alapú

- Szociális kályhacsere program

HABITAT AJÁNLÁSOK

FELÚJÍTÁSI HULLÁM 
(RENOVATION WAVE)



LAKHATÁS RRF

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉGI ESZKÖZ (RRF)

Lehetőség:
- Integrált megközelítésre
- Innovatív eszközök finanszírozása

LAKHATÁS

ENERGIASZEGÉNYSÉG

„C” KOMPONENS

„F” KOMPONENS



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

SZOCIÁLPOLITIKA

ENERGIA- ÉS 

KLÍMAPOLITIKA

FELZÁRKÓZÓ 
TELEPÜLÉSEK



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

CÉL: „300 leghátrányosabb helyzetű település komplex és integrált 

megközelítésű fejlesztése”

- Célcsoport: mélyszegénységben élő közösségek / szegregátumok

- Figyelmen kívül hagyja az ország többi részén élő hátrányos helyzetű 

lakosságot

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

- program kidolgozása, koordináció, végrehajtás, partnerek kiválasztása

- jelenleg 67, cél: 300

- párhuzamos intézményi rendszer

- önkormányzat, családsegítő, védőnői hálózat, stb.



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

1. Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása 

2. Szociális naperőművek

3. Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés, 

a helyi gazdasági kultúra erősítése (reform)



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

1. Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása

- Életveszély-elhárítás, komfortosítás (2500 lakás)

- Nincs energiahatékonyságot növelő elem (hőszigetelés, mélyfelújítás)

- Szociális lakások építése (600 új lakás)

- Nem önkormányzati (köz)tulajdon



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

2. Szociális naperőművek (26,5 MWp kapacitás)

- Egy szoba elektromos fűtése, előrefizetős mérőórás rendszerben 

(lakhatási támogatás fűtési áram formájában)

- Részletek, megvalósítási tanulmány hiánya

- Megtérülés (vs felújítás), családok/települések száma, feltételek, 

ÜVG/légszennyezés csökkenése



LAKHATÁS RRF „C” KOMPONENS

3. Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és készségfejlesztés, 

a helyi gazdasági kultúra erősítése (reform)

- 10 000 fő elérése

- Kapcsolódás hiánya a felújításokhoz/közösségi energiához

Kimeneti (output) indikátorok, hatásmutatók hiánya



ENERGIASZEGÉNYSÉG RRF „F” KOMPONENS

ENERGIA- ÉS 

KLÍMAPOLITIKA

SZOCIÁLPOLITIKA

ENERGIA -
ZÖLD ÁTÁLLÁS



ENERGIASZEGÉNYSÉG RRF „F” KOMPONENS

1. A villamosenergia szabályozás átalakítása (reform)

2. Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései (beruházás)

3. Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 

elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva (beruházás)



ENERGIASZEGÉNYSÉG RRF „F” KOMPONENS

3. Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 

elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

- Beruházás célja: E beruházás az energiaszegénység csökkentéséhez

azzal járul hozzá, hogy azon háztartások is élvezhessék a megújuló 

energiaforrások hasznait, akik önerőből nem volnának képesek rá.

- HET Tervezet: Mindazonáltal e beruházás elsődleges célja nem az 

energiaszegénység csökkentése […]. Az energiaszegénységet pedig 

általános felzárkózási és egyéb társadalompolitikai eszközökkel szükséges 

visszaszorítani.

- Célcsoport: Az energiaszegénység kockázatának az átlagosnál nagyobb 

mértékben kitett [..], a beruházás elvégzésére fizikai szempontból 

alkalmas ingatlantulajdonnal rendelkező háztartások (az épületek állapota 

tegye alkalmassá azokat a beruházás elvégzésére)



ENERGIASZEGÉNYSÉG RRF „F” KOMPONENS

3. Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 

elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

- Finanszírozható beruházások: 

- napelemes- és/vagy elektromos fűtési rendszer - nem finanszírozható: 

műszaki alkalmassátétel, energetikai felújítás 

- nyílászárók cseréje: „műanyag kerettel, igazodva a hatályos építésügyi 

előírásokhoz és az adott épület adottságaihoz” => vályogházak!

- Output indikátor: 34 920 háztartás

- Ebből: 11 600 háztartásnál a korszerűtlen fűtési rendszer kiváltása



ENERGIASZEGÉNYSÉG RRF „F” KOMPONENS

1. A villamosenergia szabályozás átalakítása (Reform)

- Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (2021 Január 1)

- felhasználóknál végsőenergia-megtakarítást kell elérniük

- KÖZVETETT LAKOSSÁGI HATÁS: […] hőszigetelés és nyílászáró csere, 

használati melegvíz és fűtési rendszerek korszerűsítése […]

- Alternatív szakpolitikai intézkedések

- Végrehajtó hatóság ?: kormány által kijelölt, megvalósításáért és nyomon 

követéséért felelős közfeladatot ellátó szervezet

- Támogatandó háztartások

- Elméleti energiakiadás (20°C) / jövedelem aránya > 25%

- Hosszú Távú Felújítási Stratégia

- Nem jelent meg

- EKR a fő forrás? (KEHOP-ban nincs ilyen elem)



LAKHATÁS RRF ÖSSZEGZÉS

Szociálpolitikai eszközök

- A lakhatási problémák túlnyomó részét nem érinti

- Hiányosan célzott

- Párhozamos intézményi és szakpolitikai rendszert támogat

Energiaszegénység

- Lakásállomány komplex energiahatékonysági felújításának hiánya

- Fűtési korszerűsítésből kimaradnak a legrászorulóbbak

- csak napelemes megoldások

- Támogatandó háztartásokat célzó intézkedésekről nincsenek információk



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


