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A lakossági gázfogyasztás a teljes
fogyasztáson belül (MEKH)

Hazai lakóépületek energetikai
felújítása – egy évtized lemaradásban
4,5 M lakás, több mint 80%-a 1990 előtt
épült. Lakásállomány 60%-a (2,7 M lakás)
HH-II-JJ energiacímkéjű.
Mai új lakásépítési ráta: kb. 20-30e új
lakás/év. Sajnos 2 évvel, 2024 júniusig
tovább halasztva a ktg-opt. (közel nulla
energiaigényű) épület használatbavételi
feltétel.
Mélyfelújítási ráta: kb.15-20e lakás/év.
Kellene: min. 100-130e mélyfelújítás/év –
2040-ig, 17 év alatt 1,7-2,2 M lakás. Plusz 1%
új ktg-opt. Lakásépítési ráta kellene: ez min.
45e új lakás/év – 765e 2040-ig. Ezek
kombinációjával a legrosszabb 2,7 M lakás
2040-ig megújítható (2030-ig kellett volna, 10
év lemaradás)
NES: 2 Mrd m3 gázfelhasználás
megspórolható a hazai lakóépületekben.
Rezsicsökkentés: nem ösztönzött
energetikai felújításra, kitolt megtérülés,
hazai lakások energiafelhasználása elmúlt
évtizedben nőtt, míg EU-átlagban csökkent!

https://greenfo.hu/hir/energetikaiszempontbol-elavult-a-magyarlakasallomany-90-szazaleka/

MTVSZ: energetikai felújítási
program és támogatási javaslat,
szempontok

MTVSZ javaslat https://mtvsz.hu/hirek/2022/09/evtizedes-lemaradast-hozhat-be-magyarorszagaz-energetikai-felujitasoknal

Szakpolitikai folyamatok,
lehetőségek
-

Nemzeti Energiastratégia (NES 2030, kitekintéssel 2040)
felülvizsgálata – év végéig?
NES: 2030-ra kitekintéssel 2040: 80% gázimport 70%-ra csökk.
TIM nyilatkozatok: 2021: 11,1 Mrd m3, 2030: 9,2 Mrd m3, 2050: 3,9
Mrd m3 gázhaszn/év. Ennyi kell a „a forgógépes kiegyenlítőkapacitás
beindításához”?! TIM: gázimport: 2030-ra „jelentős” csökk., 2050-re
40% az import (azaz a 3,9 Mrd m3-ből 1,6 Mrd m3 import, többi hazai
termelés). 2023: keresletcsökkentés, 2023-25: enhat, elektrifikáció,
2025-30: keresletcsökk. és „alternatív gázok”. 800 millió m3
fogyasztáscsökkenés? Hazai gázkitermelés-növelés 2023-ra, 2 Mrd
m3-re: új mezők nélkül. Biometán, hidrogén? Távhő: ma 70%
gáztüzelésű, cél a teljesen megújulóra átállás (geotermális).

Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) felülvizsgálata - 2023 közepéig.
NEKT 2030: GHG: 40%, EE: 785 PJ (2005-szint), RES: 21%, szakmai
civil javaslat: GHG: 55-60%, EE: 650 PJ, RES: 23-28%
? Energia veszélyhelyzeti akcióterv hatása ?

Uniós költési tervek,
forráslehetőségek
TIM: „a földgázigény csökkentése, az alternatívák
növelése és a villamosenergia-rendszer alakítása közel 10
milliárd eurós beruházás, ebből 6,5 milliárdot uniós
forrásból szeretnének finanszírozni. A többi a piac által
finanszírozott rész.”
Helyreállítási terv (HET): egyeztetés alatt; hitelrészt is
felveszi Mo.? HET új REPowerEU fejezete (2023 aug-ig
benyújtandó mindegyik uniós tagállamban)
Operatív Programok: egyeztetés alatt; jobban
energiaátmenetre, enhat-ra hangolandó: KEHOP Plusz,
TOP Plusz, GINOP Plusz
EU-s folyamatok: Gáz csomag, Metán strat. és szabályozás, Fitfor55
REPowerEU, közös gázbeszerzés és dinamikus árfolyosó;
https://mtvsz.hu/hirek/2022/10/egy-teli-hetre-szukseges-foldgaz-arathuzza-ki-a-penztarcankbol-a-gazinfrastrukturaink-metanszivargasa

MTVSZ javaslatok a gázfüggőség
csökkentéséhez, energiaátmenet
gyorsításához
Átfogó, 2040-ig tartó, differenciált lakóépület energetikai felújítási
programcsomag és támogatási rendszere mielőbbi indítása
(hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és ablakcsere azaz komplex/mély felújítások
ösztönzése a lock-in elkerülésére)
https://mtvsz.hu/hirek/2022/09/evtizedes-lemaradast-hozhat-be-magyarorszag-az-energetikaifelujitasoknal

Közösségi megújuló energia kezdeményezések segítése,
támogatása https://mtvsz.hu/hirek/2022/09/energiakozossegekben-csokkentenek-a-rezsit-atermeszetvedok

A nemzeti stratégiák (NEKT, NES) felülvizsgálatakor – az
egyeztetésbe érdemben bevonva az érintett feleket, társadalmat –
azok fosszilis-függőség tempósabb csökkentésére, energiaátmenet
gyorsítására hangolása
Ezen stratégiák, tervek végrehajtásához az uniós költési tervek –
HET, OP-k – erősítése, áthangolása, pl. lakóépület en.hat. program
beépítése stb. https://mtvsz.hu/hirek/2022/06/energiahatekonysagiberuhazasokkal-sporolnak-meg-a-foldgazimport-negyedet-a-termeszetvedok
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