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Tárgy:  Energiahatékonysági-megújulási programok lendítik előre az államháztartást  
 
 
Tisztelt Miniszter Úr!  
 
Létezik egy eddig figyelmen kívül hagyott és magasan költséghatékony útja az államháztartás finanszírozásának 
segítésére Magyarországon, amely társadalmi és környezeti előnyökhöz is vezet egyben. Ez nem jelenti mást, mint 
befektetni azokba az energia-hatékonysági programokba, amelyek a meglévő hazai épületállományt célozzák meg.  
 
A Renovate Europe Campaign és másik 21 partner cég és szövetség nevében írok Önnek. Azon feltételek 
megteremtésén dolgozunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 2050-re (2005-höz viszonyítva) 80%-kal sikerüljön 
lecsökkenteni az EU épületállományának energiafelhasználását. Ha Önök és kormányuk munkatársai figyelembe 
veszik azokat az információkat, amelyeket most megosztunk Önökkel, akkor megteszik az első nagyon fontos lépést 
céljaink irányába, és egy nagyon lényeges lépést Magyarország gazdasági aktivitásának fellendítéséhez. 
 
Meglévő energia-hatékonysági programjaink tapasztalatai azt mutatják, hogy minden egyes, a kormány által 
befektetett 1 Euró, rövid időn belül (akár már 1 év)  5 Euró összegű megtérülést eredményez. Ezt főképp 
Németországban és Írországban láthatjuk alátámasztva. Hasonló eredményekre építve, általunk felkért 
koppenhágai közgazdászok elkészítettek egy új Tanulmányt, amely alapján kijelenthető, hogy az energia-
hatékonysági megújulásba való befektetés többszörös előnyökkel jár, és jelentősen növeli az államháztartási 
bevételt. Ezek a befektetések kulcsfontosságúak, jelentősen növelik az elkövetkező évek fellendülésének 
lehetőségét (és egyben GDP-jét) – természetesen abban az esetben, ha minél több állam elfogadja a saját 
épületállománya megújítására vonatkozó ambíciózus terveket.  
Részletes információ ezzel kapcsolatban a csatolt dokumentumokban található. 

 
A tanulmány kiemel olyan anyagi befektetéssel nem járó tevékenységeket, amelyekkel ösztönözhetőek ezek az új 
és ígéretes piacok: 
 

1. Bérleti szabályok modernizációjából származó előnyök kiaknázása a háztulajdonosok és bérlők részére 
egyaránt; az épületek energia-hatékonysági megújulása révén 

2. Közintézmények költségvetési reformja, amely az épületekbe és azok felújításába való hosszútávú 
befektetésre helyezi a hangsúlyt. Ez hosszabb távon teszi lehetővé az állami intézmények operatív 
költségeinek csökkentését.  

3. Hő-és elektromos adóvonzatok megszüntetésével vagy csökkentésével vonzóbbá tenni az épületek 
energiahatékony felújítását, és ezzel közvetlen nettó hasznot juttatni az állami költségvetés részére. 

4. Kockázat-megosztási programok kidolgozása, amelyek segítik a kormányt és a háztulajdonoskat 
megtakarításaik elérésében és költségeik minimalizálásában. 

 
Úgy hisszük, hogy a jelenlegi, az EU nagy részét érintő előnytelen gazdasági helyzetben több EU állam számára is 
elérkezett az idő arra, hogy döntsön hasonló programok ügyében, különösen, mivel még 4-5 évet jósolnak a 
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szakemberek ahhoz, hogy Európa visszajusson a korábbi GDP szintre. Ez azt jelenti, hogy a befektetés feltételei az 
épületállomány felújításában most ideálisak, hiszen a munkaerőpicai állomány kihasználtsága is és a 
finanszírozási költségek is a legtöbb államban folyamatosan igen alacsonyak. A Koppenhágai Gazdasági 
Tanulmány által felvázolt esetpéldák azt mutatják, hogy a felújításokból eredő energiamegtakarítások kimutatható 
anyagi előnyökkel járnak a szűkre szabott államháztartási költségvetés számára. 
 
EU szinten vizsgálva az összesített előnyöket, a koppenhágai közgazdászok úgy becsülik, hogy egy nagyratörő és a 
meglévő épületállományt érintő energia-hatékonysági program volna csak képes akár 1.480.000 munkahelyet 
teremteni, valamint fellendíteni a GDP-t 2017-ig akár 291 milliárd Euróval, és 39 milliárd Euró éves állandó 
hasznot termelni az államháztartásnak.  
 
Ehhez a levélhez csatoljuk PDF formában a jelentés teljes verzióját - de kérésükre ezt természetesen nyomtatott 
formában is nagyon szívesen megküldjük. 
 
Végezetül, szeretnénk javasolni, hogy személyes találkozás alkalmával tárgyaljuk tovább a fentieket, hogy közösen 
dolgozhassuk ki a Magyarország számára lehető legelőnyösebb megoldást. 
 
 
Tisztelettel, 

 
Adrian Joyce 
Campaign Director 
 
 
 
 
The Partner Companies and Associations of the Renovate Europe Campaign (in 2013) are: 
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Melléklet 

 
Néhány fontos tény a Koppenhágai Gazdasági Tanulmányból, amelyeket a legmagasabb és legalacsonyabb 
energia-hatékonysággal foglalkozó fejezetek szemléltetnek. 
 

 Bizonyított tény, hogy  - a jelenlegi energiaárakat is figyelembe véve - megtérül belekezdenünk energia-
hatékonysági felújításokba 

 

 Az EU tagállamok fellendíthetik gazdasági aktivitásukat, 760.000 -  1.480.000 új munkahely teremtésével, 
és a GDP növelését elősegítő 153-291 milliárd Euró értékű haszonnal (a befektetés szintjétől függően), 
amely 1,2 - 2,3 % EU GDP emelkedést jelent. Ezek a bevételek a tevékenység által elsődlegesen érintett 
szektorok megnövekedett gazdasági aktivitásból származnak. 
 

 Járulékos haszon-is követi majd a növekvő energia-hatékonysági felújításokból eredő hasznot, úgymint az 
egészségfejlesztés a légszennyezés csökkenő mértékének köszönhetően, kellemesebb belső téri klíma – 
melyek együttesen csökkentik a kórházi ellátások igénybevételét, és az emiatti államháztartási 
költségeket, továbbá növelik a munkavállalók teljesítőképességét. 
 

 A járulékos hasznok állandó éves 104-175 milliárd Eurós hasznot fognak jelenteni a társadalom számára 
2020-ra, a befektetés szintjétől függően 52-75 milliárd Euróval alacsonyabb energiaköltségeket; és 
legalább 9-12 milliárd Euró járulékos megtakarítás mérhető majd a csökkenő légszennyezés révén. 42-88 
milliárd Euró lehet az éves haszon a belső légtér minőségének javulása miatti, általánosan optimálisabb 
egészségügyi helyzetnek köszönhetően - amely megtakarítás közel hasonló nagyságú, és legalább olyan 
fontos, mint az energia-megtakarítások! Az egészségmegőrzés mint tény evidens – még akkor is, ha  
nehezen felbecsülhető a mértéke. 
 

 Az elkövetkező 3-5 évben, közvetlen pozitív hatás várható az állami költségvetésben a tartós 
munkanélküliség szabályozása, a munkahelyek teremtése révén is. A 2012-2017 közötti időszak állami 
jövedelmei 67-128 milliárd  Euróra növekedhetnek – a beruházás szintjétől függően -,  mely 0,5 - 1 % 
GDP-nek felel meg. További előny az államháztartás gazdasági aktivitásának növekedéséből eredően az 
éves 29-39 milliárd Euró nettó haszon növekmény. 


