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1. A tanulmány tárgya, célja, módszertan
A tanulmányt a Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelte meg
azzal a céllal, hogy elkészítse az Önkormányzat, illetve a város hosszú távú energetikai
fejlesztéseinek irányvonalát és fıbb célkitőzéseit, különös tekintettel az energia
hatékonyságra.
A megrendelés és így a vizsgálat tárgya Hódmezıvásárhely Megyei Jogú város, azonban nem
lehet a várost kiragadni környezetébıl, ezért mind a szőkebb (kistérség) mint tágabb
értelembe vett (Csongrád megye) környezetét is megvizsgáltuk, s ahol releváns összefüggést
találtunk, ott arra külön is kitérünk.
Nem feladata a tanulmánynak az input oldal megújuló energia szerinti feltérképezése és
stratégia készítése, mivel azt a koncepciót egy másik cég külön tanulmányban végzi el.
Természetesen az energia felhasználás hatékonysága, mint az output és input oldal hányadosa,
magában foglalja az input oldalt is, így nem kerülhetı el a megújuló energia források
megemlítése, azonban ez közel sem olyan mélységő, mint a megújulókkal foglalkozó
tanulmány.
A vizsgálathoz felhasználtuk a helyi piaci szereplıkrıl beszerezhetı információkat, a Magyar
Energia Hivatal, a Statisztikai Hivatal, VPOP, MEP és más kormányzati hivatal statisztikáit,
illetve a térségben fellelhetı, már korábban elkészült fejlesztési terveket.
Külön kutatást végeztünk az európai városok közül azokban, ahol már elkezdtek hasonló
módon gondolkodni, és energetikai koncepciót, akció terveket dolgoztak ki, illetve
valósítottak meg. Az ottani tapasztalatokat az ajánlataink megtétele során figyelembe vettük.
Az anyag elsı olvasatát az Önkormányzat illetékes szakembereivel megvitattuk, az
észrevételeiket, véleményüket az anyag végsı formában való elkészítésénél felhasználtuk,
hogy a lehetı legnagyobb konszenzus alakulhasson ki és így a megvalósítás sikere is minél
nagyobb legyen.
A tanulmány elkészítése során abból indultunk ki, hogy a település energia hatékony
mőködésére és mőködtetésére olyan hosszú távú koncepciót kell kidolgozni, melyet
akciótervekre lebontva lehetıvé teszi egy tiszta, élhetı város kialakítását még abban az
esetben is, amikor a legrosszabb forgatókönyv szerinti helyzet (energia hiány) alakul ki.
A tanulmány készítésekor tehát a következı három szempontot tekintettük meghatározónak:
- az összeállított anyag feleljen meg a Megrendelı szerzıdésben megfogalmazott
elvárásainak,
- a tanulmány segítse elı a településen az energiatakarékosság szintjének növelését,
- ajánljon módszert ezeknek a kérdéseknek a település-rendezési és törvényalkotási
folyamatban való beépülésére.
Ennek megfelelıen a tanulmány célkitőzése tehát nemcsak a kérdés mőszaki-gazdasági
összefüggéseinek és a lehetıségeknek az összefoglalása ill. bemutatása, hanem a települési
energetika rendszer-szemlélető megközelítése, mely ma még Magyarországon sajnos ritkán
lelhetı fel, s részben ennek is köszönhetı az energetika mostohagyerek szerepe.
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Természetesen a tanulmány nem vállalja fel és nem is vállalhatja fel a szükséges döntések
meghozatalát, hiszen az a képviselı testület feladata. De segítséget tud adni a
döntéshozóknak, hogy megmutassa azokat a lehetséges válaszokat, amelyekkel hatásosan és
hatékonyan kezelhetik az energetikai problémákat.

2. Vezetıi összefoglaló
Egy szervezet anyagi jóléte és gyarapodása alapvetıen attól függ, (kicsit leegyszerősítve)
hogy a szervezetbe beáramló pénz mennyisége meghaladja – e az onnan kiáramló pénz
mennyiségét. Ha nem, akkor önkormányzat esetében forráshiányos lesz a település, míg
ellenkezı esetben szabadon elkölthetı jövedelemként jelenik meg a felesleg. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a legnagyobb pénzkiáramlási tétel legtöbb önkormányzat esetében az energia
költség, hiszen ez 100%-ban elhagyja a települést. Ha ennek nagyságát csökkenteni tudjuk
azzal hogy kevesebb energiát használnak, (demand-side management) vagy hogy a
településen belül termelik meg, (supply-side management), akkor több pénz marad az
önkormányzat területén belül, és nem a szolgáltatók külföldi/hazai bankszámláján köt ki. Ha
több marad „házon” belül, akkor átlagosan többet is költenek el az adott szervezett határain
belül, így az adókból és egyéb bevételekbıl az önkormányzat – még ha közvetve is – de jól
jár.
Ennek három következménye is van.
Egyrészt állami szinten is figyelembe kellene venni ezt a tényt az energetikai beruházások
támogatásának odaítélése során. Az energia hatékonyságra és a megújuló energiára többet
kellene költeni, mint az erımővek támogatására és a gáztározó építésére. (pl. Gáztározó építés
helyett, ha 500e lakásban kondenzációs kazánra cserélnék le a jelenlegi gázfőtı készülékeket
300e Ft/lakás állami támogatás adásával, akkor három év alatt annyi gázt spórolhatna meg az
állam, mint amennyit a tervezett gáztározó befogadóképessége, azaz 1,2 mrd m3.)
Másrészt nem csak a saját intézményeire kell az önkormányzatnak odafigyelnie, hanem az
ÖTV-vel összhangban a településen élıkre is, legyenek azok magán-, vagy jogi személyek,
hiszen azok jóléte és az önkormányzat sikeressége szoros korrelációban van.
Harmadrészt a klasszikus energiahatékonysági megközelítés idejét múlt, bár hazánkban még
manapság is gyakran csak ezt használják. A klasszikus felfogás szerint ugyanis az energetikai
épületgépészeti berendezések technikai megújítása és – ahol célszerő - a megújulók
alkalmazása a megoldás. Ez azonban hamis illúzió, ami az elsı két következménybıl is
adódik, és az élet is igazolta már többször is. (Egy új tüzeléstechnikai berendezést 3 hónap
alatt a hozzá nem értı kezek tönkretettek, semmivé téve a beruházást.)
Tehát az energetikai stratégia rendszerszemlélető fejlesztése három pilléren kell hogy álljon.
- a klasszikus technológiai fejlesztésen,
- a környezetünk energia tudatosságának kialakításán (lakosság és vállalkozások),
- Önkormányzat energiatudatos szervezeti kultúráján,
Ha bármely láb hiányzik a háromból, akkor a másik kettıre fordított erıforrások java elvész,
vagy jóval kisebb hatékonysággal mőködik, mint ahogy az egyébként elvárható lenne.
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kialakítása

Technológiai
változtatások

SIKER

Energiatudatos
önkormányzati
kultúra

2.1. Önkormányzati energiahatékonyság elérésének három kritériuma
(Mezei Károly, Korzó-Szeged Kft.)

A hosszú távú jövıképet az alábbiak szerint javasoljuk megfogalmazni:
„Fenntartható és élhetı környezet megteremtése az energiatudatos kultúra által ”.
(Indoklás a 9. fejezetben)
A jövıkép eléréséhez szükséges célrendszer meghatározására az alábbi sorrendet javasoljuk:
I.) 2021-ig 14 százalékkal csökkenteni kell a város intézményeinek összesített energia
fogyasztását, azaz átlagosan évi 1%-al, a 2006 évi felhasználáshoz képest.
II.) 2021-ig az önkormányzati intézmények főtési és HMV igényét legalább 50%-ban
megújuló energiából kell fedezni.
Véleményünk szerint ezzel a cél hierarchiával sikerülhet elérni a kitőzött jövıképet,
amennyiben az ezt támogató akció terveket sikerül megvalósítani
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A javasolt akció terveket a 11. fejezetben tárgyaljuk teljes körően, itt csak a legfontosabbakat
említjük meg. Az akció tervek végrehajtásának potenciális pályázati lehetıségeit pedig a
4.számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

Akció megnevezése
Technológiai fejlesztések
Intézmények energetikai
korszerősítése (Főtés,
világítás)
Biogáz termelés
hatékonyabbá tétele a
szennyvíz telepen
Saját intézmények távhı
főtésre és megújulóból
történı (HMV) ellátása.
Közvilágítás korszerősítése
Energia hatékonysági
pályázatokon részvétel
Állati hulladék
feldolgozóban biogáz üzem
és szélerımő
Barnamezıs beruházások
preferálása a zöldmezıssel
szemben
Energia szemlélető
városrendezési terv
elfogadása
Energiatudatos
önkormányzati kultúrához
Energia alap létrehozása és
mőködtetése
„Több központú” város
létrehozása
Kerékpárok preferálása
(utak, tárolók, ivó-kutak)
HÉSZ módosítása a távfőtés
preferálása céljából
Automatizmusok beépítése a
döntéshozatalba (energetikai
szempontú)
Építési engedély kiadása
csak min 2 m2 –es délre nézı
tetıfelület esetében
Mőszaki végzettségőek
alkalmazása
Energia ügynökség
létrehozása és mőködtetése

Végrehajtásért felelıs

Végrehajtás idıtartama

Önkormányzat

Folyamatos

Önkormányzat

2007-2008

Önkormányzat és
intézményei

2007-20013

Önkormányzat
Önkormányzat és/vagy
intézményei
Önkormányzat, PPP

2013 -2015
folyamatos
2013 után

Önkormányzat

2007- folyamatos

Önkormányzat

2007

Önkormányzat

2007 - 2020

Önkormányzat

2007-2020

Önkormányzat

2007-2020

Önkormányzat

2007 -folyamatos

Önkormányzat

2007 - folyamatos

Önkormányzat

2007-folyamatos

Önkormányzat

2007-folyamatos

Önkormányzat

2007-2015
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A lakosság energiatudatos
viselkedése
Energetikai információs
napok szervezése
Iskolai energetikai napok
Távmunka népszerősítése
Energetikai kiállítások és
konferenciák szervezése

Önkormányzat és civil
szervezetek
Önkormányzat oktatási
intézményei
Önkormányzat,vállalkozások
Önkormányzat, civil szféra,
for-profit szféra, kamarák

2007-folyamatos
2007-folyamatos
2007-folyamatos
2007-folyamatos
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3. A település és környezete
A Hódmezővásárhelyi kistérség a megye középső és keleti részén fekszik. Távolsága
Budapesttől 144 km (ebből 91 km autópálya), Budapest- Ferihegy repülőtértől 152 km, a
megyeszékhelytől 21 km. Területe 708 km2, lakosainak száma közel 60000, amelyből
Hódmezővásárhelyen él 48 000 lakos.
A mezőgazdaság elsősorban szántóföldi növényeket termeszt, jellemző a búza, kukorica,
napraforgó, árpa és lucerna. Jelentős a primőr és szabadföldi zöldségtermesztés is: fűszer és
étkezési paprika. Több öntözőrendszer is működik. Említésre méltó az állattartás: sertés,
szarvasmarha, baromfi és juh. A termőföld 52%-át magángazdaságok, 48%-át nagyüzemek
művelik. Jók az öko-gazdálkodás és a gyógynövénytermesztés adottságai.
Az idegenforgalom jó adottságokkal rendelkezik. A térség területfejlesztési koncepciója
prioritást ad a Tisza, a holtágak, a termálvíz hasznosítási és a tiszta, barátságos környezet
kialakítási programoknak. Mártélyt Hódmezővásárhellyel kerékpárút köti össze, üdülő és
művésztelepe, az élénk kulturális élet, a hagyományőrző környezet komoly vonzóerő.
Hódmezővásárhely logisztikai helyzete jó: a 45-ös és 47-es főút fontos összekötő a megye
északi és déli területei, továbbá a keleti szomszéd megye felé. Távolsága az M5-ös
autópályától 25 km. Jelentős vasúti csomópont, vasúthálózata 4 irányba biztosít kapcsolatot.
A Tisza 1500 tonnás hajókkal hajózható (IV. osztályú vízi út). A város közelében
mezőgazdasági és sportrepülőtér üzemel.

3.1. ábra Hódmezővásárhely kerületei

Hódmezővásárhely tipikus alföldi mezőváros, nagy kiterjedésű területén a 18 ezer lakásépület
zöme földszintes. A mindössze 450 darab földszintesnél magasabb épület túlnyomó többsége
is csak legfeljebb ötszintes. Ennél magasabb, tízszintes épület a város területén csak 24 darab
található. Hódmezővásárhelynek még a belvárosa is inkább földszintes jellegű, az itt álló

lakóházaknak csak alig több mint egytizede emeletes, és kb. 25%-ban található egynél több
lakás. A vállalkozások száma közel 4000.
Iparában jelentős részesedést szerzett a külföldi tőke. Az ipar fő profiljai: porcelán és
majolikagyártás, fémmegmunkálás, gép- és műszergyártás, szaniter és burkolóanyag, égetési
segédeszközök, alumíniumszerkezet- és tartálygyártás, építő-, élelmiszer- és könnyűipar. A
város fejlődését jól mutatja az, hogy jó néhány nagyberuházás elkészült (Sportuszoda,
Emlékpont stb.), és nagy cégek is letelepedtek itt (TESCO) és 2007-ben a „Family
Center”építése is beindul a strand és Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola és Gimnázium
közötti területen.
A szolgáltatói iparágban is jelentős volt a külföldi tőke jelenléte, egészen 2006-ig, mint ahogy
azt korábban említettük, amikor is a város kivásárolta a külföldi és hazai tulajdonosokat, s
ezzel 100%-os tulajdonosként üzemeltetve az energia-szolgáltató társaságokat. (fűtés, víz,
csatorna)
Az infrastruktúra dinamikusan fejlődik. Az ivóvízellátásba bekapcsolt lakások aránya 95%, a
vezetékes gáz 95%, hulladékszállítás 100%, szennyvíz 87% (100%-ban tisztított),
csapadékvíz elvezetés 100%. A kábel TV ellátottság 53%-os. Az Internet szolgáltatók száma
4. Hódmezővásárhelyen folyamatosan épül a jelenleg az intézményeket összekötő interaktív
optikai kábelrendszer. 2700 lakást geotermikus energiával fűtenek. A város geotermikus
energiaellátását biztosító rendszer jelenleg 2 db használati melegvizet (HMV) adó
termálkúttal, 3 db alapvetően fűtést szolgáló termálkúttal, és 1 db vízvisszasajtoló termálkúttal
rendelkezik.
A környező megyék közül ebben a kistérségben a legmagasabb az iparban foglalkoztatottak
részaránya. A gazdaságilag aktív népesség 25 500 fő. Az iparban foglalkoztatottak részaránya
47%, a mezőgazdaságban 14%. A felsőfokú végzettségűek aránya 19%, a középfokúaké 27%.
A munkanélküliségi ráta folyamatosan csökken, jelenleg 8%, 2 300 fő, ebből pályakezdő 240
fő (többségük középfokú végzettségű: 70%). A többműszakos munkarend megszokott, az
ingázók aránya 10%. A térségben 6 középiskola van, az évente végzők száma közel 740. A
legfontosabb profilok: műszaki számítástechnika, ipari elektronika, gépipar, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, gazdasági és üzleti ügyintéző, általános mezőgazdasági szakok. Az oktatott
nyelvek: angol (70%), német (47%), francia, olasz, latin. A számítógép és Internet korlátozás
nélkül biztosított, a jellemző számítástechnikai összes óraszám 180. Felnőttképzési
programok: számítógép kezelő és műszerész, számítástechnikai tanár továbbképzés,
mezőgazdasági vállalkozó, kereskedelmi és vendéglátó menedzser. A Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdaság Főiskolai Kara Hódmezővásárhelyen működik.
A pénzügyi szolgáltatások színvonala megfelelő, több kereskedelmi bank is van, elterjedt
elektronikus fizetési lehetőséggel. Fejlett egészségügyi (kórházi), kereskedelmi,
idegenforgalmi és általános szolgáltatási ellátás. A város kulturális és sportélete élénk.
A Hódmezővásárhelyi Ipari Park üzemeltetője a Hód-Ipari Park Kft. Területe 60 hektár, ami
bővíthető. Jelenleg 7 kisebb és közepes cég települt be vegyes gyártói és szolgáltatói profillal.
Az ipari parki területek bérelhetők, megvásárolhatók. Az önkormányzat a betelepülők
számára az iparűzési, a kommunális és az építményadó alól bizonyos feltételek mellett 1-3
évre 30-100%-os mentességet ad. Letelepedési és lakásbérleti támogatás lehetséges.

A határoló utak, ivóvíz, gáz, szennyvíz és elektromos hálózat a külterületeken részben
kiépített, illetve a beruházás pályázati szakaszban van. A hulladék elhelyezés megoldott.
Területét természeti katasztrófa az elmúlt 100 évben nem sújtotta, de 1999-ben belvíz öntötte
el a terület nagy részét. Ezért építkezni csak a terület feltöltésével lehetséges. A részletes
környezeti vizsgálatok jelentősebb (a határértéket) elérő szennyeződést vagy terhelést nem
tártak fel. A szálló por koncentrációja csúcsidőben meghaladhatja a határértéket.
Az ország legnagyobb közigazgatási területével rendelkező megyei jogú városa
Hódmezővásárhely. Az uniós eszme, a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, az infrastruktúra
fejlesztése és a környezetvédelem védelme terén elért eredményeinket az Európa Tanács
1997-ben az Európa-díj Becsületzászló fokozatával ismerte el.
A környező települések ( Mártély, Mindszent, Szegvár, Székkutas ) a "Vásárhely és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás" létrejöttével hivatalosan is kifejezték
együttműködési szándékukat.

Átlagos tengerszint feletti
magasság

80-85 m

Hódmezővásárhely mezőváros

1437 óta

Önálló törvényhatósági jogú város
Megyei jogú város
Évi átlagos középhőmérséklet
Júliusi középhőmérséklet
Napsütés évente
Lakosság
Terület
Éves átlagos hőfokhíd

1873 óta
1990 óta
11,6° C
22° C
2100 óra
48000 fő
48 328 ha
2912

3.2. Statisztikai adatok

3.1

Demográfiai jellemzők

Csongrád megye második legnagyobb városa, Szeged után, több mint 48.300 hektáron terül
el. Egy négyzetkilométerre 99 lakos jut. A város területét kiterjedt tanyavilágövezi, ahol a
legutóbbi népszámláláskor a népesség közel 6%-a lakott. Ezzel Hódmezővásárhely Csongrád
megye legtöbb külterületi lakossal rendelkező települése.

3.3. Népesség alakulása (KSH)

A fenti népesség azonban nem egyenletesen oszlik meg el. Ezt a tény erısen befolyásolja a
közlekedésszervezést és a helyi üzleti központok kialakításának szükségességét, mely a
közlekedés energia igényére van nagy befolyással.

3.4 Lakónépesség városrészenként (KSH, 2001.02.01.)

3.2. Háztartás, család
A háztartások számának alakulását kismértékő csökkenés jellemzi, és módosul a háztartások
típusonkénti összetétele is: csökken a család típusú háztartások száma a nem család típusúak
egyidejő növekedése mellett. Ez a tendencia megegyezik az országos és megyei
folyamatokkal. A népesség öregedése, a fiatalok önállósodása, és a társadalomban végbement
átalakulások eredményeként a többgenerációs együttélés csaknem teljesen megszőnt. Mára
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
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már az egy családból álló háztartás vált általánossá, és ebbe a körbe tartozik a
Hódmezıvásárhelyi családok közel 70%-a. Ugyanakkor az egy családból származó
háztartások közül a párkapcsolatban élık száma és aránya csökkent, miközben a válások
gyakoriságának növekedése folytán a „csonka-családból” álló háztartások száma jelentısen
bıvült. A gyermeküket egyedül nevelı szülık aránya így ma már meghaladja a 10%-ot.
A fenti tendenciák eredményeképpen az energia felhasználás és ellátás terület egységre esı
nagysága csökken, ami a szállítási költségek fajlagos növekedését jelenti, valamint a
közlekedés energia igényét is növeli.

3.5. Háztartások száma és összetétele (KSH)

3.3.

Lakásállomány és laksőrőség

A lakásépítések intenzív szakasza 1970 és 1980 közé esett, amikor az újonnan használatba
vett lakások száma meghaladta az ötezret. Mára már több mint 17,5 ezer lakással rendelkezik
a város. 2000 óta jelentısen csökkent a lakásépítési kedv, így évente alig 100 lakás épül,
egyedül a 2003-as év mondható kiugrónak, valószínőleg a lakástámogatási rendszernek
köszönhetıen. A lakott lakások közel 18 ezres állományából való részesedés alapján Susán és
a Belváros Hódmezıvásárhely legnagyobb városrészei.
A lakott lakások több mint 50 %-a 1969 elıtt készült. (3.7.táblázat) Ez a tény, ismerve az
akkoriban érvényes építészeti elıírásokat, azt is jelenti, hogy az épületek nagy része nem felel
meg energetikai szempontokból az energia hatékonysági követelményeknek.
A lakások minıségének meghatározója a főtés típusa is. 2001-ben a központos és egyedi
főtéső lakások aránya 43/57 volt. Ezen belül a távfőtött lakások aránya 15%-ot tett ki
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
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zömében Hódtón, a Belvárosban és Susánban. Az egyes főtési, felszereltségi mutatókat
ötvözı komplex mutató, a komfortosság szerint a lakások negyven százaléka összkomfortos,
és körülbelül ugyan ennyi komfortos. A legmagasabb komfortfokozatú lakásokkal
rendelkezı, a lakótelepszerő Hódtóhoz képest minden további városrészben lényegesen
kisebb az összkomfortos lakások hányada. A Kertvárosban, a túlsúlyban lévı egyedi főtések
miatt a komfortos lakások a legjellemzıbbek. A félkomfortos lakások aránya 8%, a komfort
nélküli és szükséglakások aránya 14%-ot tett ki.

3.6. Lakott lakások száma és megoszlása (KSH)

3.7. Lakott lakások építési év szerinti megoszlása (KSH)

Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
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3.4.

Közlekedési viszonyok

Hódmezıvásárhely közúton a 45-ös és a 47-es másodrendő fıúton lehet megközelíteni.
Mindkét fıút áthalad a városon, jelentısen megterhelve a központi belterületet. A fıutak
három megyeszékhellyel – Békéscsaba, Szeged, Szolnok – és Makóval kötik össze a várost.
Hódmezıvásárhely két vasútállomása (Népkert és Nagyállomás) a sebes- és gyorsvonat
közlekedtetésre alkalmas. A helyi tömegközlekedést 16 autóbusz vonal biztosítja. Ezek
többsége átlósan szeli át a települést, összekötve egymással egy-egy „peremvárosrészt”.
A helyi központi buszállomást a Szegedi Volán felújította, így az elképzelés, miszerint ezt
célszerő áthelyezni a vasútállomáshoz, gazdaságilag nem idıszerő.

3.8. Központi buszállomás

A város jelentıs erıfeszítéseket tett a városi kerékpárutak fejlesztése érdekében. A fıbb
útvonalak mentén kiépített kerékpárút védi a kerékpárosokat a közúti forgalomtól.

Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
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4. Energia felhasználás alakulása
Az energetikában a fenntartható fejlıdés az energiával való szigorú takarékosságot és a
megújuló energiaforrások minél szélesebb körő felhasználását jelenti. Ez az alternatív
energetika, melynek lehetıséget kell teremteni a meglévı energia készletekkel való ésszerő
takarékoskodáshoz, a környezetünket fenyegetı veszélyek elhárításához.
A Föld meglevı nyersanyag vagy energia készleteinek pontos mértékét nem ismerjük, és így
a felhasználás jelenlegi, vagy prognosztizált értékével sem tudjuk biztosan kiszámítani (még
becsülni sem), hogy mennyi ideig elegendı az igények fedezésére. Az azonban biztos, hogy a
korlátozott készletekkel való takarékosság a jövı generációja iránti kötelességünk és mindent
meg kell tenni a meglevı készletek további csökkentésének, vagy a csökkentés mértékének
mérséklése érdekében. Erre elvileg két lehetıség kínálkozik. Az egyik lehetıség, hogy
energiaigényünket csökkentjük, vagy az igényeket kevesebb energia felhasználásával
elégítjük ki. Ez az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése. A meglevı
energiakészletek védelmére a másik lehetıséget a megújuló energiaforrások minél szélesebb
körő felhasználása jelenti. A megújuló energiaforrások alternatívát kínálnak az
energiakészletek (fosszilis energiahordozók) elhasználásának mérséklésére, ezért a megújuló
energiaforrásokat nevezik alternatív energiaforrásoknak is. Az energiaforrások
felhasználásának súlypontjai a globális környezeti problémák és a kimerülı készletek okozta
áremelkedés miatt várhatóan erıteljesen változni fognak. Egyre nagyobb hangsúly lesz a
készletek racionális használatán (energiahatékonyság), és a nem szennyezı, megújuló
energiaforrások használatán.

4.1. Globális folyamatok
A XX század olyan változásokat hozott a nemzetközi gazdaság fejlıdésében, amely révén a
fosszilis energiahordozókat már nem lehet olcsó és kifogyhatatlan erıforrásként kezelni. A
második világháborút követıen az ipari termelés megsokszorozódott, ezzel párhuzamosan a
nyersanyag- és energiaigény korábban nem látott mértékben növekedett.
Az elsı megrázkódtatást az 1973-as energiaválság miatti gazdasági megtorpanás okozta (elsı
energiaválság). Az országoknak szembesülnie kellett a GDP növekedésének lassulásával, a
nemzeti jövedelmek stagnálásával. A gazdaság szereplıinek tudomásul kellett venni, hogy a
nyersanyag- és energiahordozó-készletek nem kimeríthetetlenek. 1973-ban, a Yom Kipuri
háború során, az arab OPEC országok felfüggesztették kitermelésüket a nyugati
nagyhatalmak Izraelnek nyújtott támogatása miatt. 1979-ben, az iráni forradalom
eredményeként, államosítottak minden magánvállalatot, ezzel megbénítva az olajkitermelést
(második olajválság). Mivel az olajtartalékok 66 %-a a Közel-Keleten található, jelenleg
nincsen megfelelı nagyságú alternatív forrás a világ energiaigényének kielégítésére.
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4.1. ábra. Egy ember energiafelhasználása különbözı történeti korokban

(ismeretlen)

4.2. ábra. Ismert olajtartalékok kontinensenként
Forrás: OPEC, 2006

A bizonytalan politikai helyzet a Közel-Keleten és a nyugat-iszlám szembenállás folyamatos
veszélyt jelent az olaj árának drasztikus emelkedésére nézve. Napjainkban, amíg az
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energiafelhasználás rohamosan nı, az energiaforrások mennyisége rohamosan csökken és
ennek hatása megmutatkozik az olaj világpiaci árának hosszú távú emelkedésében.

4.3.ábra. Az olaj árának emelkedése 2004-2006 (USD/hordó)
Forrás: Go-Tech Petroleum, 2006

Az olaj világpiaci árának hosszú távú csökkenésére nem lehet számítani, mivel a 2006-os év
második felében csökkenı tendenciát mutató árakra válaszul az OPEC országok megegyeztek
az olajkitermelés visszafogásában, így mesterségesen magasan tartva az árszínvonalat. Ezzel
összefüggésben nem lehet számítani sem a vezetékes gáz, sem a villamos áram árának tartós
csökkenésére sem, mivel ezek tendenciái szoros összefüggésben vannak a kıolaj világpiaci
árának változásával.
A térség számára kedvezıtlen folyamtokra világít rá a Nemzetközi Energiaügynökség 2006os elırejelzése. A 2006. októberében megjelent World Energy Outlook 2006 (Világ
Energetikai Elırejelzés 2006) kiadványban a Nemzetközi Energiaügynökség hangsúlyozza a
fejlett országok import-kiszolgáltatottságát, amely veszélyezteti a biztonságos energiaellátást,
a környezeti fenntarthatóságot és az energiaszektor gazdaságosságát. Amennyiben a jelenlegi
fogyasztás trendjei változás nélkül folytatódnak, 2030-ra az olaj hordónkénti ára 130 dollárra
emelkedhet. Ezért hangsúlyozza a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy szükséges az
alternatív energiaforrásokba való beruházások növelése, az energiahatékonyság által elért
megtakarítások bıvítése és általában az elosztói és termelıi kapacitások fejlesztése, ahhoz
hogy a jelenlegi átlagos gazdasági növekedésnek ne váljon gátjává az energiagazdálkodás.

4.2. Európai Unió
Az Uniónak jelenleg nincsen egységes energetikai stratégiája. Az európai országok érdekei és
így a piac meglehetısen széttagolt, amit eddig nem sikerült egységesíteni. Azonban a közös
érdekek védelmében már több lépést tett az Unió.
1995-ben kiadták az energetikára vonatkozó Fehér Könyvet – Energia -, amely fı céljai a
környezetvédelem, ellátásbiztonság és a versenyképesség növelés. Az általános célok
konkretizálására 1997-ben megjelent a második Fehér Könyv - A jövı energiája: Megújuló
energiaforrások -, amely az elsı alternatív energiatermelést támogató hivatalos Közösségi
dokumentum. A stratégia számszerősítésére jelent meg a 2001/77/EK direktíva, amely a
Közösség egészére és országonként meghatározza a megújulókból termelt energia részarányát
2010-re (12 % az összes energiatermelésben; 22 % az elektromos áramtermelésben).
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1999/2000
Teljes villamos
energia

Ország

felhasználás
Ciprus
Csehország
Észtország
Magyarország

(TWh)
3,0
61,7
7,7
38,3

Lettország
Litvánia
Málta
Lengyelország
Szlovákia
Szlovénia
összesen

6,5
10,5
1,8
147,9
25,6
12,2
313,8

1999/2000
Megújulóból
termelt
villamos
energia
(TWh)

1999/2000
Megújulóból
termelt arány

2010
Teljes villamos
energia
felhasználás
(TWh)

2010
Megújulóból
termelt
villamos
energia
(TWh)
0,69
9,74
1,41
5,15 (eredeti)
1,57
(lealkudott)
5,05
3,37
0,21
18,61
10,46
6,33
60,77

(%)

0,002
2,36
0,02
0,30

0,05
3,8
0,2
0,8

3,6
70,7
8,5
44,8

2,76
0,41
0,00
2,35
4,78
3,66
16,6

42,5
3,9
0,0
1,6
18,7
29,9
5,3

8,3
11,4
2,0
180,7
29,8
14,6
373,0

2010
Megújulóból
termelt arány
(%)
19,3
13,8
16,6
11,5 (eredeti)
3, 6 (lealkudott)
61,0
29,5
10,1
10,3
35,1
43,5
16,3

4.4. ábra. A csatlakozó országok megújuló energiás célkitőzései,
Forrás: 2001/77/EK

Az EU nem csak a belsı piacon tevékenykedett aktívan, hanem a nemzetközi porondon is
kiemelkedı eredményeket ért el. 1997-tıl készült a Kiotó Protokoll, amely csak 2005-ben
került ratifikálásra. Ennek értelmében a résztvevıknek 2012-ig átlagosan 5,2 százalékkal kell
visszafogniuk üvegházgáz-kibocsátásukat az 1990-es értékhez képest.
2000-ben megjelent a Zöld Könyv: Ellátásbiztonság, amely a beszerzési források
diverzifikálását tőzte ki célul. Ezen túl meghatározta az energiafüggıség leküzdésére irányuló
legfontosabb tevékenységeket: energiahatékonyság, energiatakarékosság, közlekedés
megreformálása, megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztése.

4.5. ábra. A Kiotó Protokoll célkitőzése
Forrás: Dr. Molnár Lászó, 2006

Az Európai Tanács 2000-ben tartott lisszaboni ülésén a belsı piac gyors megvalósítására és
liberalizációjának felgyorsítására szólított fel mind a villamosenergia-, mind a gázágazatban.
Míg a 90-es években a közös energiapiac kialakítására, 2003-ban a villamosáram- és gáz-piac
teljes liberalizására tett fontos lépéseket az EU. A 96/92/EK direktíva a villamos áram, a
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98/30/EK direktíva a földgáz egységes piacának kialakítását tőzte ki célul, amelyeket
felváltottak a 2003/54/EK (villamosenergia) és a 2003/55/EK (földgáz) direktívák a piacok
teljes liberalizálásának érdekében. Ezek alapján a piacnyitás a következı lépésekben történik
meg:
-1999-tıl minden nagyfogyasztó szabadon vásárolhat energiát az
energiapiacon
-2004 július 1-ig minden nem lakossági fogyasztó jogosulttá válik a
szabadpiaci kilépésre
-2007 július 1-ig minden fogyasztó jogosulttá válik a szabadpiaci
kilépésre. (Hódmezıvásárhely 2006 február elsejével már feljogosított
fogyasztóvá vált, mivel az intézményeinek egy részével is kilépett a
villamos energia piacra.)

A 2002/91/EK az épületek energiateljesítményérıl szóló irányelv célul tőzi ki az épületek
energiafelhasználásának csökkentését, energiahatékonysági fejlesztések bevezetésével. Ehhez
legfontosabb eszközként járul az energia tanúsítvány, ami standardizált módon sorolja
hatékonysági kategóriákba az épületeket. Mivel az épületek energiafogyasztása közel
egyharmadát teszi ki az EU összes energiafelhasználásának, rettentı nagy megtakarítási
potenciállal rendelkezik a szektor. A magyar jogharmonizáció során kialakításra került az
épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló tárca nélküli miniszteri rendelet
7/2006 (V.24). A rendelet 2006. szeptember 1-je után kötelezıen alkalmazandó,
meghatározza az épületekkel szemben támasztott követelményeket és az energetikai
jellemzık standard számítási módszereit. Ennek végrehajtása Hódmezıvásárhelyen jelenleg
nem megoldott, mivel az építési osztályon nincs energetikai ill. építész szakember, csak jogi
végzettségő munkatársakat alkalmaznak. A már meglévı épületekre Magyarországon még
nem jelent meg jogszabály.
Az energiaszektor másik legfontosabb szegmensét szabályozandó megjelent a Fehér Könyv –
Közlekedés -, amely a közlekedés fosszilis energiafüggését kívánja csökkenteni. A
2003/30/EK direktíva - A bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok elterjesztése a
közlekedésben - 2010-re célul tőzi ki a bioüzemanyagok 5,75 %-os részarányát a közlekedési
szektorban. A 2003/96/EK direktíva engedélyezi, hogy a bioüzemanyagok támogatásának
érdekében, extra adókat és vámokat vessenek ki az országok a hagyományos üzemanyagok
importjára.
A következı elırelépést, 2005-ben, az energiahatékonysági Zöld Könyv Energiahatékonyság: Többet Kevesebbel- kiadása jelentette. Eszerint 2020-ig 20 %-al lenne
csökkenthetı a Közösség energiafelhasználása, a következı területeken való
hatékonyságnöveléssel: közlekedés; energiatermelés; épületek. 2006 októberében a Bizottság
állásfoglalásában –Energiahatékonysági Akcióterv - megerısítette az elérendı 20 %-os célt.
2006/32/EK irányelv az energia-felhasználói oldal hatékonyságnövelését helyezi
reflektorfénybe. Ennek megalapozásához minden országnak energiahatékonysági akciótervet
kell elfogadnia, és abban számszerősíteni az energiahatékonysággal elérni kívánt
megtakarításokat (9 év alatt legalább 9 %-os megtakarítást). Az irányelv külön fejezete
foglalkozik a kormányzati és a költségvetési szektor energetikai teljesítményével, mivel ezen
a területen a helyi önkormányzatok és állami szervezetek példamutatása komoly hatással van
a lakossági energiahatékonyság elterjedésére. Az irányelv külön hangsúlyozza a támogatási
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rendszerek, a jogszabályi háttér és a sematikus energia auditálási rendszer bevezetésének
fontosságát.
2006 márciusában megjelent a következı Zöld Könyv - A Fenntartható, Versenyképes és
Biztonságos Európai Energiastratégia -, amely a Közösségi energiastratégia alapját adja. A
Zöld Könyv némi eltolódást jelez a Fehér Könyvek által kitőzött megújuló energiaforrásokon
alapuló stratégiához képest, mivel az elmúlt évek során lassú növekedést mutató
energiafelhasználáson belül nem tudott komoly növekedést elérni a megújulók részaránya,
ezért hangsúlyozza a közös energiapolitika kialakításának fontosságát. Ezzel a megújuló
energiaforrások elterjesztése mellett célul tőzi ki, hogy a világ második legnagyobb
energiapiaca egységesen léphessen fel a világpiacon.
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4.6. ábra. Bruttó Energiafelhasználás EU-25
Forrás: Eurostat, 2005

2006 októberében a finnországi Lahtiban tartott EU csúcs elıtt, amelynek vendége Alexander
Putyin orosz elnök, Matti Vanhanen finn kormányfı az EU soros elnöke hangsúlyozta:
"kizárólag akkor gyakorolhatunk valódi hatást a világ energiapiacaira, és akkor reagálhatunk
hatékonyabban az energiaellátás zavaraira, ha összehangoltabban lépünk fel... Egységességet
kell mutatnunk." Ennek ellenére nem sikerült megegyezésre jutni az orosz energiaimporttal
kapcsolatban, bár az EU 25 %-os gázimportja, egyes elırejelzések alapján, 50 %-ra fog
növekedni az elkövetkezendı 3 évtizedben.
Tehát bár nincsen egységes stratégiája az EU-nak, az energiahatékonyság erısítése és a
megújuló energiaforrások terjesztése mellett az import-források diverzifikálása tekinthetı
elsıdleges célnak. Jelenleg 4 gázvezeték tervezése folyik, ebbıl 2, Oroszországból szállítana
Ukrajna megkerülésével (Orosz-német vezeték; Kék Áramlat ’Blue Stream’ vezeték), egy
Közép-Ázsiából, egy Horvátországból (tengeri kikötın keresztül importált földgáz).
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4.7. ábra Tervezés alatt álló földgázvezetékek
Forrás: Dr. Molnár László, 2006

4.3. Magyarország energia fogyasztása
A politikai rendszerváltás az energiaszektor számára is alapvetı változásokat hozott. Az
1988-1993-as periódusban 25 %-al csökkent az energiafelhasználás, ami 1994-re
stabilizálódott (az összes energiafelhasználás 19,6 Mtoe-ról 16,2 Mtoe-ra csökkent). A rossz
hatékonysággal bíró és energiaigényes ágazatok leépítése után lassú fogyasztásnövekedés
indult el, amely kiemelkedı GDP növekedéssel párosult. Ennek köszönhetıen jelentısen
javult az energiaintenzitási mutató (viszonylag állandó energia-bevitellel növekvı gazdasági
teljesítmény valósult meg).
Az energiaszektor új alapjai a 90-es években kerültek kialakításra. Az Országgyőlés
megalkotta a bányászatról (1993. XLVIII. tv.), a gázszolgáltatásról (1994. XLI. tv.), a
villamosenergia termelésérıl, szállításáról és szolgáltatásáról (1994. XLVIII tv.), a kıolaj és
kıolajtermékek biztonságos készletezésérıl (1993. IL. tv.), az atomenergiáról (1996. CXVI.
tv.) és a távhıszolgáltatásról (1998. XVIII. tv.) szóló törvényeket. Az energia szektor
szerkezetének átalakítása a monopóliumok felszámolásával és a privatizáció megvalósításával
történt (az MVM Tröszt, valamint az Országos Kıolaj és Gázipari Tröszt). Ezek helyett
megalakult az MVM Rt., illetve a MOL Rt. 1994-ben jött létre a Magyar Energia Hivatal
(MEH), amely alapvetıen hatósági jellegő tevékenységet lát el. A Magyar Energia Hivatal az
új piaci tarifarendszer létrehozója (Szergényi, 2000). Az EU jogharmonizáció során az
energiapiaci liberalizáció megvalósítására fogadta el az Országgyőlés az új Villamosenergia(2001. CX. tv.) és Gáztörvényt (2003. XLII. tv.). 2005-ben módosult a GET (2005. évi
LXXIX. tv.), amely célja az EU Gázdirektíva részletszabályainak való harmonizáció volt.
Ennek értelmében 2007. július 1-jétıl minden fogyasztó feljogosítottá válik, a földgáz szabad
vásárlására, a szállító- és elosztóhálózatokhoz kötelezı hozzáférést kell biztosítani, a piaci
szereplıket egymástól jogi, számviteli és irányítási szempontból szét kell választani, a
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kisfogyasztók védelmét biztosítani kell, ezen túl a biogáz is beengedhetı a földgázrendszerbe.
Ma már a háztartási fogyasztók kivételével minden fogyasztó feljogosított, így a piacnyitás
mértéke 2006-ban 67%. A versenypiac részaránya az országos földgázfogyasztásban 8,1%
(MEH, 2005). A piacnyitást továbbra is nehezíti a szállítóvezetéki szabad import kapacitás
hiánya.

4.3.1. Villamosenergia-piac
A versenypiaci fogyasztás növekedése és a közüzem zsugorodása folyamatos a piacnyitás óta.
A 2004. januári visszalépési hullámot követıen a versenypiac bıvülése a lassabb ütemben, de
folytatódott. A versenypiaci fogyasztás részaránya 2005 végére meghaladta az összes
fogyasztás 35%-át, éves volumene túllépte a 11 000 GWh-t (MEH, 2006).

4.8. Villamosenergia-piac megoszlása,
Forrás: MEH, 2006

A magyarországi egy fıre jutó teljes energiafogyasztás az EU-15 átlagának 65,2%-a és az
újonnan csatlakozók átlagától is kis mértékben elmarad (91,2%). Az egy fıre jutó
villamosenergia-fogyasztás az EU-15 átlagának mindössze 53%-a és kis mértékben elmarad
az EU+10 átlagától (91,3%).
Magyarország átlagos energiaigényessége a vásárlóerı paritáson mérve mintegy 23%-kal
magasabb a nyugat-európai országok átlagánál (KEOP, 2006).
1993 után 28 %-os GDP növekedéshez 2%-os energiafelhasználás csökkenés tartozott. Amíg
1970-84 között 1%-os gazdasági növekedéshez közel 1%-os energiaigény-növekedés járult,
addig a 90-es évekre megfordult ez a tendencia az energia igényes iparágak eltünésével.
Ennek köszönhetıen a magyar energiaintenzitási mutató, nagymértékben javult az elmúlt 15
évben.
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4.9. Magyarország belföldi energiafelhasználása, nettó villamosenergia-fogyasztása és bruttó hazai
termék, Forrás: MEH, 2006
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4.10. A primer energia-ellátás megoszlása energiahordozók szerint ,
Forrás: KEOP, 2006

A magyarországi energiafelhasznás megoszlása
(2004)

Kommunális és
egyéb fogyasztók
19,3%

Ipar
35,1%

Mezıgazdaság és
erdıgazdálkodás
3,5%

Lakosság
37,7%

Szállítás, posta,
távközlés
4,4%

4.11. Az energiafelhasználás szerkezete,
Forrás: KEOP, 2006
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Magyarország energiatermelése az 1993 és 2005 közötti idıszakban folyamatos csökkenést
mutat. 1993-as bázison számítva az össz-energiatermelés értéke 2005-ben csak közel 79 %-a.
Ennek fı oka, hogy jelentısen csökkent a fosszilis alapú energiatermelés. A megújuló energia
részaránya a fosszilis alapú energiatermelés csökkenéséhez mérten csak kis mértékben
növekedett. Amíg a hazai termelés folyamatos csökkenést mutat, az energiahordozó import
folyamatosan növekszik, 2005-ben értéke 144,2% (1993-as bázison számított). Kiugróan
jelentıs a földgáz import növekedése, ami 2005-re 205,3%-ig emelkedett (1993-as bázison
számított) (KEOP, 2006). Az energiaimport legnagyobb része (gáz 90%-a) Oroszországból
származik, ez az egyoldalú függıség jelentıs bizonytalanságot okoz a magyar
energiagazdaságban.
Mivel a primer energiaellátás közel 50 %-át a földgáz adja, az ország importfüggıségében
jelentıs veszélyek rejlenek, ezért a Kormány egy biztonsági földgázkészlet kialakításáról
döntött (1,2 milliárd m3 földgáz tárolását és az ehhez szükséges földalatti tároló 2010-ig
történı létesítésérıl, 150 milliárd forint ráfordítással).

4.12. A villamosenergia-termelés megoszlása energiahordozók szerint,
Forrás: MEH, 2006

4.13. Földgáz-vezeték és tároló rendszer,
Forrás: Váti Kht., 2002
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4.14. Hazai villamoshálózat,
Forrás: Váti Kht., 2002

4.3.2. Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások elterjedésének fı akadálya a szők keresztmetszet: villamosenergia hálózatunk csak korlátozottan alkalmas a nem tervezhetı módon hasznosítható
megújuló energiaforrásokkal (nap, szél) termelt villamosenergia fogadására. Amennyiben ezt
a szők keresztmetszetet sikerül bıvíteni, a biomassza alapú megújuló energiatermelésnek
lehet legfontosabb szerepe Magyarországon, a jelentıs mezıgazdasági termelésnek
köszönhetıen. Más kitörési lehetıséget biztosít a helyi igényeket kielégítı megújuló energiatermelés, amely nem kapcsolódik az országos hálózatra. Így szélesebb körben nyílhat
lehetıség, a nap, szél és geotermikus energia felhasználására.
5
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4.15. A megújulókból termelt villamosenergia részaránya (%)
Forrás: MEH, 2006
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4.4. Hódmezıvásárhelyi energiastatisztika
Ez a fejezet az energiafogyasztással szorosan összefüggı adatokat győjti össze.
év
2000
2001
2002
2003
2004

középhımérséklet maximum minimum
12,4
37,8
-13,3
11
36,6
-24,9
12
38,1
-14,3
10,7
37,2
-25,2
10,7
36,5
-15,8
4.16. Hımérséklet alakulása,
Forrás: KSH, 2004 (Szegedi adatok)

Magyarország a valódi mérsékelt éghajlati övben, a mérsékelten szárazföldi éghajlati területen
fekszik, földrajzi elhelyezkedése miatt mentes a túlzott éghajlati szélsıségektıl. Markánsan
négy évszakkal rendelkezik, a leghidegebb hónap a január, a legmelegebb pedig a július. Az
átlaghımérséklet 10-14 C körül alakul. Magyarországon éghajlati viszonylatban a
napfénytartam évi összege mintegy 1750 és 2050 óra között változik. Hódmezıvásárhely déli
fekvésének köszönhetıen a magyarországi átlagnál melegebb klímával rendelkezik (az
Adriai-tenger hatására), amíg az alföldi fekvése a téli hónapokban nagyobb lehőlést okozhat
mint az országos átlag.

4.17. A napsütéses órák havi összege (1961-1990, 2005),
Forrás: OMSZ, 2006

Bár napjainkban sokszor hallani a globális felmelegedés veszélyérıl, rövidtávon nem lehet
számítani az éves középhımérséklet komoly emelkedésére. A globális felmelegedést
napjainkban inkább globális éghajlatváltozásként jellemzik, amely nem a hımérséklet
emelkedésében, hanem az extrém idıjárási események elszaporodásában követhetı nyomon.
Európa éghajlata sajnos a feltételezett globális felmelegedéssel összefüggésben le is hőlhet,
mivel a Golf-áramlat (Atlanti-óceánon keresztülfutó áramlat, amely Európa kellemes
éghajlatát tartja fenn) mőködése a felmelegedés eredményeként megváltozhat. Az
éghajlatváltozás veszélyei is felhívják a figyelmet a fenntartható energiagazdaság
kialakításának szükségességére, amely megváltozott éghajlati körülmények között is képes
biztosítani az energiaszolgáltatás megszokott komfortját.
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4.4.1 Villamos áram
Áramszolgáltatók:

Hódmezıvásárhely villamos áramszolgáltatását a DÉMÁSZ Nyrt. végzi. A DélMagyarországi Áramszolgáltató Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék regionális
áramszolgáltatója amely, 1995 óta a francia EDF (Electicite de France) többségi tulajdonába
került (60,9 % tulajdonrésszel). Az EDF Európa egyik legnagyobb energiaszolgáltatója.

Év
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Szolgáltatott villamos
energia, 1000 kWh
összesen ebbıl: háztartási
122353
37138
124031
37929
125856
39132
134494
40973
133751
41707
136643
42647

Fogyasztók száma, db
összesen ebbıl: háztartási
az év utolsó napján
23867
22239
23861
22245
23833
22213
24034
22401
24302
22667
24448
22730

Kisfeszültségő
hálózatok hossza
km
380,8
377,8
392,1
402,0
408,5
n.a.

4.18. A DÉMÁSZ Nyrt. által Hódmezıvásárhelyen szolgáltatott villamos energia
Forrás. KSH 2004, saját adatgyőjtés

Amíg az áramfogyasztók 93 %-a lakossági fogyasztó, a háztartások mindössze a szolgáltatott
elektromos-áram 31 %-át használják. A fogyasztók 7 %-a nem lakossági fogyasztó (ipari,
önkormányzati, egyéb), ezen fogyasztói kör hasznosítja az értékesített áram közel 70 %-át. A
fogyasztás ilyen eloszlása állandó jellegőnek tekinthetı.
A háztartási fogyasztás tendenciája alapján kijelenthetı, hogy energiahatékonysági romlás
történt az elmúlt 5 évben. A háztartási fogyasztók számának 2 %-os növekedéséhez, mintegy
14 %-os fogyasztásnövekedés párosul. Feltétlenül szükséges a lakosság felé az elektromos
eszközök energiahatékonysági címkézésének megismertetése, amellyel a növekvı
komfortigények is kielégíthetık azonos energiafelhasználási szinten. Emellett szükséges a
tudatos energiafogyasztásra felhívó kampány elindítása, amely egyszerően és közérthetıen
mutatja be a legegyszerőbb takarékossági lehetıségeket. Javaslatok: a világítás csakis
legszükségesebb használata, energia hatékony kompakt fénycsövek támogatása, az
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elektromos eszközök pazarló használatának megváltoztatása (félig teli mosógép elindítása;
hőtıszekrény alacsony kihasználtsága mellett magas teljesítményre állítása; számítógépek
bekapcsolva hagyása; TV-k folyamatos mőködtetése; eszközök készenléti állapotban hagyása,
stb.). Ehhez az akcióhoz lehetıség szerint be kell vonni a helyi civil szervezeteket.
Az egyéb fogyasztók száma 5,5 %-ot emelkedett az elmúlt 5 évben. Az 5,5 %-os fogyasztói
szám bıvüléshez 10 %-os energiafelhasználás-növekedés párosult, amely bár a háztartási
fogyasztók energiahatékonysági romlásához képest elmarad, mégis az energiahatékonysági
fejlesztések elmaradására utal.
A kisfeszültségő hálózat hosszának fejlesztése évenként 1 %-os növekedés alatt marad.
4.4.2. Földgáz
A Délalföldi Gázszolgáltató Zrt. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területén mőködı
regionális gázszolgáltató, amely Hódmezıvásárhely gázszolgáltatását is végzi. A DÉGÁZ Zrt.
központja Szegeden található. A privatizáció során, 1995-ben, a francia Gaz de France
International vásárolta meg a többségi részvénycsomagot.
Gaz de France a legjelentısebb energetikai vállalatok egyike Európában. A legnagyobb
európai földgáz-szolgáltató, a közüzemi piacon két magyarországi leányvállalatával ÉGÁZ
Zrt.-vel és a DÉGÁZ Zrt.-vel, míg a liberalizált piacon az Édenergia Kft.-vel képviselteti
magát.
DÉGÁZ tulajdonosi szerkezet
Jegyzett tıkeértéke (eFt)
Gaz de France International S.A.
12.418.092
Magyar Állam
1
(gazdasági és közlekedési miniszter)
Önkormányzatok
5.510
Munkavállalók
7.162
Privát tulajdonosok
14.782
Nincs bejegyezve
453
Összesen:
12.446.000

Tulajdon aránya %
99,776
(Aranyrészvény)
0,044
0,057
0,119
0,004
100

4.19. Tulajdonosi szerkezet
Forrás: Dégáz Zrt.

A DÉGÁZ Zrt. tevékenységét alapvetıen a földgázszolgáltatás határozza meg, a
tevékenységek árbevételének 99,3 %-a földgázszolgáltatásból származik.
A DÉGÁZ Zrt. üzemeltetésében lévı elosztóhálózat 68 gázátadó állomásról kapja a földgázt,
melyek kivétel nélkül a MOL Rt. tulajdonában vannak. Az üzemeltetett gázvezeték hálózat
hossza 13 688 km.

év

Az értékesített gáz mennyisége, 1000 m3
lakóépület
távfőtést
ek
ellátó
kommunáli
összes
központi
egyéb
egyéb
s
háztartá
kommunáli
kazánjai
vállalatok
si
s

A csıhálózat hossza, km
az év folyamán
összese
n

2000

17695

68

1938

3384

45930

69015

2001

20070

214

2323

3695

47266

73568

2002
2003

19073

152

2067

3724

44758

69774

23384
21076

130
117

2593
2018

4257
3730

46860
48088

77224
75029

2004

az év

megszü
n-

újonnan

végén

összesenbıl

tetett

létesített

összesen

elosztó

0,1

–
–

1,7

341,3

241,1

0,5

341,8

241,4

26,1

367,9

263,4

33,4
5,7

401,3
407,0

289,8
294,1

4.20. A gázértékesítési adatok Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004
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Fogyasztók száma

2000
2001
2002
2003
2004

távfőtést
ellátó

lakóépületek

év
összes

központi

kommunális

egyéb

háztartási

kazánjai

vállalatok

kommunális

15618
15799
16012
16 278
16 574

4
8
8
8
8

2
3
2
2
2

202
200
200
203
203

egyéb

összesen

658
692
747
781
816

16484
16702
16969
17 272
17 603

Az összes

Az év
folyamán

Az év
folyamán

háztartásiból

kikapcsolt

bekapcsolt

főtési
fogyasztók
száma
12993
13172
13385
13 651
13 948

fogyasztók fogyasztók
száma

száma

13
2
5
–
4

216
220
272
303
335

4.21. Gázfogyasztási adatok Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004

A fogyasztási és értékesítése adatok alapján a 2000-2004-es periódusra vetítve a fogyasztók
száma 7 %-al növekedett, amíg az összes gázfogyasztás 9 %-al bıvült. A vizsgált idıszakban
több mint 60 km csıvezeték került kiépítésre, amely közel 20 %-os bıvülést jelent. A
háztartások fogyasztási adataiból látható, hogy az elmúlt 5 évben nem sikerült
hatékonyságjavulást elérni. Amíg 2000-ben 15618 háztartási fogyasztó 17 695 000 m3 gázt
fogyasztott, addig 2004-ben 16 574 háztartás 21 076 000 m3-t. Tehát a fogyasztók számának
6 %-os növekedéséhez, közel 20 %-os gázfelhasználás növekedés párosul. Feltétlenül
szükséges a lakosság számára hatékonyságjavító ösztönzı-rendszer kialakítása.
A központi kazánokkal rendelkezı lakóépületek, kommunális vállalatok és egyéb vállalatok
fogyasztási adataiban már nem fedezhetı fel ez a fecsérlı energiafelhasználási tendencia. A
kommunális vállalatok közel állandó felhasználással mőködnek, amelybıl a 2003-as év
kivétel, a hideg tél miatt. Az egyéb vállalkozások tekintetében hatékonyságjavulás ment
végbe. Amíg 2000-ben 658 vállalat fogyasztott 45 930 000 m3-t, addig 2004-ben 816
fogyasztott 48 088 000 m3-t. Tehát az egyéb vállalatok számának 24 %-os növekedéséhez
csak 4 %-os fogyasztásnövekedés párosul, ami nominálisan 20 %-os hatékonyságnövekedést
feltételez. Ez az energiahatékonysági fejlıdés megerısíti, hogy a további fogyasztói
csoportoknál is lehetıség lenne a pazarló fogyasztási tendencia visszafordítására és az
energiahatékonyság növelésére.
4.4.3. Egyéb
Távfőtésbe Melegvízbekapcsolt hálózatba
év

2000
2001
2002
2003
2004
2005

lakások
száma
2724
2725
2827
2725
2725
2715

Szolgáltatott melegvíz,
1000 m3

bekapcsolt lakos- Ebbıl:
lakások
2724
2725
2827
2715
2715
2715

egyéb

Ebbıl:

Távfő- Melegvíztésbıl ellátásból
eredı díjbevétel
1000 Ft

ságnak termál fogyasztóknak termál

129
125
121
118

129
125
20
20

13
13
14
15

13
13
–
-

164432
130107
163649
237071
298733
306974

58829
59514
67488
101602
89613
92951

4.22. Távfőtés, melegvíz-szolgáltatás Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004
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A távfőtés által szolgáltatott hı több mint 50 %-a geotermikus energiából származik. Ennek
köszönhetıen a Hódmezıvásárhelyi Távfőtınek lehetısége van kisebb mértékő áremelésre,
mint az országos piacon történt az elmúlt években. A távfőtés szerepe környezetvédelmi
szempontból is rendkívül fontos. Az egyedi főtés mind hatásfokban, mind a
környezetszennyezés szempontjából rosszabb mint a távfőtés. Egy központi erımőben termelt
hıenergia, nagyobb hatásfokkal állítható elı, s közben kevesebb károsanyag-kibocsátás kerül
a környezetbe. Amennyiben a hıenergiát geotermikus megújuló energia szolgáltatja ezek a
pozitív jellemzık még meghatározóbbak. Bár a fenti okok alapján a távfőtés alternatívája
lehet az egyedi főtésnek, az elmúlt 5 évben mégsem látható a távfőtésbe bekapcsolt lakások
számának a növekedése. Fontos feladat a megemelkedett energiaárak mellett, a
környezetkímélı és hatékony távfőtésre való figyelemfelhívás a lakosság körében. Ehhez
feltétlenül szükséges a távfőtés komfortjának növelése, egyedi költségosztók felszerelése és
az egyedi hıszabályozás feltételeinek megteremtése, valamint az építési engedély távfőtés
alkalmazásához való rögzítése ott, ahol ez megvalósítható.
Kizárólag
közvilágítási
normál izzó fénycsı higany-gızégı egyéb korszerő hálózatok
hossza, km
2984
21
3295
70,0
2985
17
3302
70,4
2866
21
3184
71,6
–
2866
21
3184
73,8
–
2995
21
3223
74,2

Közvilágítási lámpahelyek száma az év utolsó napján, ebbıl
év

összesen

2000
2001
2002
2003
2004

6300
6304
6071
6071
6239

4.23. Közvilágítás Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004
önkormányzati
év

burkolt

burkolatlan összes

belterületi utak hossza, m

2000
2001
2002
2003

133884
141324
145048
144476

63294
55854
52130
52702

állami

összes

összes

burkolt

belterületi

burkolt

kiépített

kiépített

parkolók területe, járdák területe,
m2

m2

34805
34805
34805
34805

434367
434667
434667
434667

utak hossza, m utak hossza, m

197178 17841
215019
151725
197178 17841
215019
159165
197178 18221
215399
163269
197178 18221
215399
162697
4.24. Úthálózat alakulása Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004

(Megjegyzés: A közlekedésre vonatkozó stratégiával a Közlekedési Stratégia foglalkozik,
jelen tanulmányban a közlekedés energia hatékonysági aspektusaival foglalkozunk csak,
hasonlóan a hulladékkezeléshez.)

év
2000
2001
2002
2003
2004

Lakossági Közületi Csatornatárolókból és egyéb tisztításból Összesen,
3
1000 m
tárolókból
3
elszállított hulladék, 1000 m
4269
16171
868
21308
3612
12723
463
16798
1808
12182
299
14289
1521
9425
195
11141
1253
9214
186
10653
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4.25. Folyékony hulladék Hódmezıvásárhely Forrás: KSH, 2004
Szennyvízcsatorna-

Ebbıl:

összes

hálózatba bekapcsolt

az év folyamán

elvezetett

háztartásokból

tisztítatlan

lakások száma

bekapcsolt

szennyvíz

elvezetett szennyvíz

szennyvíz

az év végén

lakások száma

2000

10617

2085

3188,0

965,1

0

2001

12144

1527

3518,8

1059,3

0

2002

13635

1491

3104,6

1198,3

162

2003

14250

615

3363,8

1310,2

154

2004

15110

860

3617,2

1313,8

139

év

Ebbıl

1000 m3

4.26. Szennyvíz Hódmezıvásrhelyen
Forrás: KSH, 2004

(1000 m3)
összes
év

tisztított
szennyvíz

Ebbıl
csak mechanikailag

biológiailag is

III. tisztítási fokozattal is

tisztított szennyvíz

2000

3188,0

3188,0

2001

3518,8

3518,8

2002

2942,6

2942,6

2003

3215,2

3215,2

2004

3483,1

3483,1

4.27. Szennyvíz-tisztítás Hódmezıvásárhelyen
Forrás: KSH, 2004

Látható, hogy a szennyvízrendszer több mint 42 %-al bıvült az elmúlt 5 évben. Míg a
szennyvíz mennyisége folyamatosan nı, a folyékony hulladékok mennyisége csökken (a
szennyvíz-hálózaton keresztül kerül elvezetésre). Az összes elvezetett szennyvíz közel 4 %-a
nem kerül tisztításra, amely komoly környezetterhelést okozhat, ezért ennek kezelése
megoldandó feladat.
A szennyvíztisztítóban jelenleg is folyik biogáz termelés, melynek hatékonyabbá tétele (több
gáz termelés) az elkövetkezı idıszak feladatai közé tartozik (áramtermelés és értékesítés)
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4.5 Intézmények energiafelhasználása
Az intézmények számában lényeges változás nem következett be ( 2006-ban megnyílt az
emlékpont),
4.28. Energia költség
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

távhı

450 000 000 Ft

400 000 000 Ft

350 000 000 Ft

300 000 000 Ft

250 000 000 Ft
Ft
200 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100 000 000 Ft

50 000 000 Ft

0 Ft
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

év

Ennek megfelelıen a felhasznált energiahordozó mennyisége nem, vagy csak alig emelkedett.
Ez alól csak a gáz kivétel, amelynek felhasználása éves szinten közel 20TJ-al megemelkedett.
Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az önkormányzat saját távfőtımővel rendelkezik,
amely geotermikus energiát használ a lakások és a létesítmények főtésére, akkor
megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat még nem merítette ki azokat a lehetıségeket,
amelyeket a távhı törvény számára biztosít.
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az intézményi energiafelhasználásra költött minden
harmadik forint a villamos energiára fordítódik (37%), megelızve a gáz 26%-os részesedését.
Harmadik helyen a távhı, HMV és geotermia együtteseként a geotermikus energiát
felhasználó távfőtés a maga 20%-val, melyet a vízfelhasználás, leszakadva az elsı háromtól
14%-al követ.
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4.29. Energia felhasználás
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

távhı

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
GJ

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

év

4.30. átlagos költség

Víz
14%

Villamos
energia
37%

távhı
13%
benzin
1%
gázolaj
2%
szén
0%
tüzelı olaj
0%
tüzifa
0%

HMV
5%

geotermia
2%
Gázenergia
26%
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fogyasztás GJ
Villamos energia
gázenergia
geotermia
HMV
szén
tüzifa
tüzelı olaj
gázolaj
benzin
távhı
összesen
víz m3

1999
33 347
139 929
4 340
25 556
668
477
42
1 806
1 554
60 932
268 651

2000
37 043
137 627
4 221
23 620
519
629
13
2 226
1 764
52 598
260 260
1 080 032

2001
39 999
152 828
4 302
23 957
552
239
18
2 184
2 772
58 119
284 970
613 150

2002
40 517
145 958
4 967
23 038
0
307
18
2 730
3 864
60 158
281 557
814 976

2003
43 318
173 214
8 426
23 025
0
125
0
3 402
924
61 644
314 078
567 429

2004
41 555
145 838
12 706
22 993
0
100
0
2 079
924
57 326
283 521
507 627

2005
43 887
163 366
12 707
22 993
0
125
0
2 604
672
59 440
305 794
1 050 406

költség Ft
Villamos energia
gázenergia
geotermia
HMV
szén
tüzifa
tüzelı olaj
gázolaj
benzin
távhı
Víz
összesen

1999
180 864 612
120 821 182
6 503 999
29 838 000
629 000
386 000
124 000
7 096 000
9 138 700
62 135 999
75 253 077
417 539 491

2000
202 727 169
130 687 601
6 035 439
29 938 000
516 000
442 000
80 000
10 737 000
10 620 000
64 682 406
66 798 712
456 467 615

2001
225 189 794
155 844 326
7 193 013
35 264 000
623 000
72 000
92 000
6 635 333
10 975 000
79 134 310
91 956 071
521 024 777

2002
248 686 916
174 211 314
11 162 366
38 954 720
0
296 400
120 000
13 402 000
20 131 000
91 789 709
85 594 398
598 756 426

2003
304 233 003
214 169 807
15 115 219
42 267 680
0
216 000
0
17 611 000
6 316 200
105 230 229
98 932 366 t
705 161 141

2004
372 304 718
267 456 067
24 629 476
45 906 850
0
162 000
0
12 908 000
7 094 000
123 437 788
148 501 515
853 900 903

2005
411 922 653
334 186 684
36 620 554
49 121 100
0
182 400
0
17 433 000
5 578 000
136 536 818
179 749 742
991 583 213

4.31. Intézményi energia költség alakulása energiahordozónként 1999 és 2005 között

A számokból az is látszik, hogy a villamos és gáz felhasználásra kell a figyelmet
összpontosítani, mivel ez a kettı energiahordozó adja az összes költség csaknem 2/3-t,
pontosabban 63%-t. Ha csak e két energiahordozó felét sikerül kiváltani, akkor máris a
városon belül marad évente 370m Ft.
4.32. 1999-hez képesti felhasználás változás
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

szén

tüzifa

tüzelı olaj

gázolaj

benzin

távhı

Víz

összesen

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%
1999/1999

2000/1999

2001/1999

2002/1999

2003/1999

2004/1999

2005/1999

4.33. 1999-hez képesti költség változás
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

szén

tüzifa

tüzelı olaj

gázolaj

benzin

távhı

Víz

összesen

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
1999/1999

2000/1999

2001/1999

2002/1999

2003/1999

2004/1999

2005/1999
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A továbbiakban közreadunk még néhány diagramot, mivel terjedelmi okok miatt a teljes
intézményi statisztika itt nem adható közre. A teljes intézményi értékelés a 3. számú
mellékletben megtalálható.
4.34. hımennyiség egységár változások
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

távhı

összesen

10 000,00 Ft

9 000,00 Ft

8 000,00 Ft

7 000,00 Ft

6 000,00 Ft
Ft/GJ
5 000,00 Ft

4 000,00 Ft

3 000,00 Ft

2 000,00 Ft

1 000,00 Ft

0,00 Ft
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

év

4.35. hımennyiség költség változása 1999-hez képest
Villamos energia

gázenergia

geotermia

HMV

távhı

250%

200%

150%

100%

50%

0%
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4.36. villamos energia átlag felhasználás

Általános iskolák
3%
Óvodák összesen
1%
Közvilágítás
16%

Középiskolák
5%
Önkormányzat és szolgáltató
cégei
10%
Hód-Strand, sport.
8%

Szociális foglalkoztatás
0%
Zsigmondy Zrt, vízszolgáltató
24%

Kultúra, VTV
1%
diákétkeztetés
2%

TÁVHİ és Geotermális
energia szolgáltató
13%

egészségügy
14%
Kapcsolat központ
3%

4.37. gáz energia átlag felhasználás

Óvodák összesen
3%

Általános Iskolák
10%

Szakközépiskolák
12%
Önkormányzat és szolgáltató
cégei
3%

Zsigmondy Zrt, vízszolgáltató
1%

Hód-Strand, sport.
1%
Kultúra, VTV
2%
diákétkeztetés
2%
HVSZ Zrt, Bajcsy Zs. u. 70
volt távhıszolgáltató
51%

egészségügy
8%
Kapcsolat központ
7%
Szociális foglalkoztatás
0%
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4.38. gáz energia átlag költség

Óvodák összesen
4%

Általános Iskolák
12%

Szakközépiskolák
15%

Önkormányzat és szolgáltató
cégei
4%

Zsigmondy Zrt, vízszolgáltató
1%

Hód-Strand, sport.
1%

HVSZ Zrt, Bajcsy Zs. u. 70
volt távhıszolgáltató
44%

Kultúra, VTV
2%
diákétkeztetés
2%
egészségügy
8%

Kapcsolat központ
7%

Szociális foglalkoztatás
0%

4.39. távhı átlag fogyasztás

Általános iskolák
2%
Óvodák
3%

Középiskolák
3%
Önkormányzat és szolgáltató
cégei
6%
Hód-Strand, sport.
2%

egészségügy
16%
HVSZ Zrt, Bajcsy Zs. u. 70
volt távhıszolgáltató
68%
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5.

A már meglévı tervek, koncepciók vizsgálata

5.1. Magyarország energia stratégiája
A GKM kezdeményezésére tavaly az ország energia stratégiájának koncepcióját több mint 10
elemre szétbontotta, és megbíztak egy – egy munkacsoportot az adott téma kidolgozásával.
Ennek eredményeképpen meglehetısen vegyes képet kapott az olvasó, aki komolyan vette a
GKM felhívását az észrevételek megtételére. Hiányzott egyrészt a közös irányvonal. A
megújulós fejezet pl. formai szempontból megfelelt a stratégiával és jelentéskészítéssel
szemben támasztott feltételeknek, azonban tartalmi vonatkozásban elkövette azt a hibát, hogy
pl. a fotovoltaikus termelést statikusan vizsgálta, az idıfaktor kizárásával. Még kevésbé valójában semennyire sem - volt értékelhetı az energia hatékonysági fejezet, mely kimerült a
múlt leírásában. Javaslatai pedig az elemzés elmaradása miatt alapvetı tévedéseket és csak
input indikátorokat tartalmazott. A mennyiségi szemlélet erısen visszaköszönt az elmúlt
idıkbıl.
Valószínőleg ennek tudható be, hogy az Energiaklub és a Corvinus Egyetem felkérést kapott
egy országos energia koncepció elkészítésére 2006 májusában. A koncepcióelkészítésére egy
hónapot kaptak, ami borzasztóan rövid idı, azonban ennek ellenére nagyságrendekkel jobb,
hasznosabb és megalapozottabb anyagot tettek le az asztalra, mint korábban a GKM által
megbízott professzori gárda.
Ennek eredményeképpen körvonalazódni látszik most már valóban egy olyan energia
stratégia, amely valóban megfelel az ország érdekeinek, s nem szakmai érdekeket próbál
kiszolgálni. Legalábbis ezt ígérték azon a kétnapos konferencián, amit 2006. december 5-6-án
tartottak. Felsmann Balázs, a GKM szakállamtitkára tartott elıadást „Mi Magyarország
energiapolitikája és az hogyan illeszkedik az EU energiapolitikájába” címmel. Kiemelte az
EU törekvéseit és azt, hogy a munka alapját a szakértıi tevékenység jelenti. Rámutatott, hogy
a készülı anyag szemléletében az eddigiekhez képest más lesz, szintetizálásra és nem
részletekre, nem akcióprogramokra törekszik. Belátható horizontokat, távlatos képet kíván
alkotni, és 2020-ig tekint elıre. A mai kor komoly kihívásaival számolva, a változások élére
kíván állni a tervezett stratégia tartalma, miközben fı pillérei a biztonság, a versenyképesség,
a fenntarthatóság lesznek.

5.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív programok
Elkészült az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és a Kormány elfogadta mind a 15
Operatív programot (OP). Az ÚMFT a 4. prioritásban (Környezeti és energetikai fejlesztés)
foglakozik az energiával és az energetikával, és még több helyen kiemeli az anyag annak
fontosságát. A 7. oldalon az energetikai fejlesztéseket a KEOP és a ROP-ok hatáskörébe
utalja. Az 5. prioritás a Területfejlesztés, mely beavatkozásokat a „ROP – ok foglalják
keretbe,” és ezek prioritásai közé tartozik az „energiatakarékosság és – hatékonyság, illetve a
megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzése.” (8.oldal)

Nézzük meg mi valósult meg mindebbıl az Operatív programok terén.
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
Készítette: Korzó- Szeged Kft. 2006.

41

5.1. ábra OP-k forráseloszlása

A DAROP négy prioritási tengelye a következı:
- Regionális gazdaságfejlesztés 18%
- Turisztikai célú fejlesztések 18%
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 18%
- Humáninfrastruktúra fejlesztése 18,4 %
- Településfejlesztési akciók
27,6%
Az energetika nem szerepel közöttük, viszont az alábbi prioritásokban mint alszempont, igen:
I/1. Prioritás
„A pólus ipari-környezetvédelmi program a VEGOP-ból és KOP-ból támogatási forráshoz
jutó fejlesztésekhez kapcsolódó egyes elemei, különösen az alternatív energiaforrások
gazdaságilag hatékony megoldásainak hasznosítását célzó innovatív fejlesztések.”
II/1. prioritás
„
…telephelyi infrastrukturális fejlesztések, melyek a vállalkozások piaci pozícióinak,
környezetbarát, energia-hatékony telephelyi alapjellemzıinek magasabb minıségi szintre
emelését célozzák; beszállítói integrációk erısítése, a globális piacon versenyzı vállalatok
beszállítóinak integrált fejlesztése (pl.: közös informatikai fejlesztések). A beavatkozás a
munkahelyteremtéssel járó beruházásokat elınyben részesíti.”
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III/1.
„Indikátor:
Megújuló energiával ellátott tanyák, lakóházak számának növekedése (db)”

III.1. 3.1.2. prioritás (33.oldal)
„Megújuló energiák hasznosítása, energiahatékonyság növelése. Megújuló energiák
hasznosítása, energiahatékonyság növelése. Alternatív és additív energiaforrások komplex
térségi vagy települési közösségi rendszerekben való hasznosítása, energiaforrások
kiaknázása”
Vagyis a DAROP alapján a tanyák egyedi energia ellátására és a „bolygó” települések, mint
„települési közösségi rendszer „energia hatékonysági és megújuló energiák hasznosítása” pl.
szalmatüzeléső helyi távfőtımő, amiben érdemes gondolkodni.
Ugyan csak a települési rendszerekben való hasznosítást valósítaná meg egy szélerımő a
kistérségben, melynek energia termelését biogázzal tennék egyenletessé. (Zsinór - üzem)
A legnagyobb veszélyt a DAROP végrehajtása a forráseloszlásban rejlik. Míg a középMagyarországi régió a vállalkozás fejlesztésre és a versenyképesség növelésre 53, 8%-ot
fordít forrásaiból, addig a DAROP csak 18%-ot. Vagyis a 2007 – 2013 közötti idıszakban a
Délalföldi régió még jobban leszakad a fejlett régiókhoz képest, és erıforrásainak csaknem 80
%-át improduktív beruházásokba kívánja fektetni. Ezt a csapdát Hódmezıvásárhelynek el kell
kerülnie. Ellenkezı esetben ugyan szép, újonnan kikövezett belvárossal fog rendelkezni, csak
mindemellett hatalmas adóság állománnyal (önerı miatt) melynek törlesztését nem tudja
elıteremteni termelı beruházásokból, miközben a helyi gazdaság tovább épül le.
(Megj.: A „termelı” vagy „produktív” terminológiába a költség csökkenést eredményezı
beruházások is beletartoznak, vagyis pl. egy óvoda energia hatékonyságot javító beruházása
is.)
5.3. AVOP
Ez az operatív program az energia ültetvények (fás és nem fás szárúak) termesztésére biztosít
forrásokat, valamint a növénytermesztés, állattenyésztés és halászat esetében elınyben
részesíti azokat a beruházásokat, amelyek „megújuló vagy geotermikus” energiát használnak
fel. Ez azt jelenti, hogy célszerő információs napokat tartani a kistérség vállalkozóinak,
esetleg pályázatírási tanácsadást tartani, hogy ezeket a szempontokat már a tervezés fázisában
vegyék figyelembe a minél nagyobb pályázati siker elérése érdekében

5.4. KEOP
Támogatható tevékenységek:
-

épületek energiafelhasználásának csökkentése
Vállalkozások energiafelhasználásának csökkentése
Önkormányzatok energiafelhasználásának csökkentése
Közületek energiafelhasználásának csökkentése
Távhıellátás korszerősítése
Közlekedés energiafelhasználásának csökkentése
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-

Hı vagy/és villamos energia elıállítása
Bioüzemanyag elıállítása

Vagyis szinte minden olyan beruházás itt megtalálható, ami energia hatékonysági
szempontból a város számára lényeges lehet. Ezt a lehetıséget mindenképen ki kell használni
a következı hét éves ciklusban.
5.5.Hódmezıvásárhelyi
programja

kistérség,

Agrárstruktúra

és

vidékfejlesztési

stratégiai

A program alapvetıen a mezıgazdaság és az energetika kapcsolatára helyezi a hangsúlyt
(energetikai növénytermesztés és megújulók). Konkrét energetikai aspektust nem találtunk.
A stratégiai SWOT elemzése példaértékő. (77. o.)
5.6. Hódmezıvásárhely, tradíció – kreativitás – innováció, gazdaságfejlesztési program
A város 2005-ben kifejlesztett stratégiai programja nem említi ugyan az energetikát, és nem is
ad meg elérendı célokat, azonban megfogalmaz olyan célkitőzéseket és elveket, melyek jóval
túlmutatnak a kistérség határain is.

5.2. ábra települések versenyképessége,
Forrás: Idézett mő

Ma Magyarországon minden stratégiai tervbe bele illik írni, hogy a helyi stratégiát illeszteni
kell az országos és regionális koncepciókhoz. Ez azonban olyan, mintha fordítva ülnénk a
lóra, ugyanis a helyi stratégiai tervek és adottságok alapján kellene a regionális és az országos
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terveket elkészíteni. Az 5.2. ábra 6. pontja jól indokolja, miért is kell alulról építkezni. Ezért
nem szabad, hogy egy település minden kritika nélkül átvegye azokat a szempontokat és
célokat, amelyeket pl. a regionális stratégia kitőz. A helyi lehetıségekbıl és erısségekbıl
kiindulva az országos és regionális stratégiát mint eszközt (és nem célt!!) felhasználva kell a
településnek a maga elé állított célokat elérni.
A tanulmány megfogalmaz egy olyan célrendszert is, amely elég specifikus ugyanakkor
széles befogadóképességő, így megfelel az energetikai célkitőzésekkel szemben támasztott
elvárásoknak is. („..élhetı és lakható város…”)
Harmadrészt megadja az energetika helyét a városfejlesztésben azáltal, hogy szemléletesen
bemutatja az energia helyét a betelepülı cégek szempontrendszerei között.

5.3. ábra, Forrás: idézett mő
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5.7.

Új városrendezési terv

Városfejlesztési Koncepciót utoljára 1996-ban fogadott el a Hódmezıvásárhelyi Közgyőlés,
így - tekintettel a társadalmi- gazdasági változásokra, az idıközben megvalósult
fejlesztésekre, az Uniós csatlakozásra és az ebbıl következı regionális politikára és
támogatási rendszerekre, valamint a helyi polgárok által felvetett igényekre- új Koncepció
megalkotása vált szükségessé. A városfejlesztési koncepció, ha csak érintılegesen is, de
számos olyan elemet tartalmaz, amelynek energetikai vonatkozása is van, s melyekkel a
késıbbiekben mi is foglalkozunk részletesen.

6. A tartós energiahatékonyság kritériumai
Motto: „A gondolkodás megváltoztatása az elsı lépés a helyes irányba megtett úton.”
6.1. Statikus Modell
Emlékeztetıül: Az energetikai stratégia rendszerszemlélető fejlesztése három pilléren kell
hogy nyugodjon.
a klasszikus technológiai fejlesztésen,
a környezetünk energia tudatosságának kialakításán (lakosság és vállalkozások)
Önkormányzat energiatudatos szervezeti kultúra
Ha bármely láb hiányzik, akkor a másik kettıre fordított erıforrások java elvész, vagy jóval
kisebb hatékonysággal valósul meg, mint ahogy az egyébként bekövetkezne.
Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy a fenti három feladat elvégzéséhez kevés egy
felelıs személy kijelölése, ha nincs mögötte hathatós vezetıi támogatás.
A klasszikus technológiai fejlesztésen az épületgépészeti berendezések, az épület héjazatnak a
korszerősítését, a veszteség források feltárását és azok megszüntetését, az energia olcsóbb
forrásból való beszerzését értjük. Ez tulajdonképpen megfelel a 6.1. ábra technológiai
változtatásának.
Ha ennyivel megelégednénk, akkor könnyen járhatunk úgy, mint az egyik Önkormányzat, aki
modern kazánt vásárolt az egyik kórházába, majd tavasszal leszerelte, hogy helyet adjon egy
gázmotornak, melyet pályázaton nyert el.
Ezért legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, hogy a szervezet – jelen esetben az
önkormányzat – konkrét energia stratégiával, politikával rendelkezzen, és hogy ezek
szervesen épüljenek be az apparátus eljárásai közé. Azaz az energetikával foglalkozó
szakembert minden építéssel közlekedéssel stb. kapcsolatos megbeszélésre meg kell hívni,
vagy a jegyzıkönyvet láttamoznia kell. A „policy” kidolgozása nem csak az intézményeket,
hanem a személyzeti politikát, az építésügyet, városrendezést és a közlekedést stb. is át kell
hogy hassa. Minden munkatársnak ismernie kell az energetikával kapcsolatos teendıit, és az
eljárásokat. Nagyon fontos, hogy mindezeknek automatizmusoknak kell lenniük, azaz ne
szubjektív döntéstıl függjenek, hanem a különbözı eljárások és szabályok részei legyenek.
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A viselkedés megváltoztatása, az energia tudatosság kialakítása a településen élıkre
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak vezetı szerepet kell betölteni az
energia tudatosság elterjesztésében. Ennek sok módja van, amit késıbb tárgyalunk,de itt hadd
említsük meg az iskolai energetikai napokat, vagy a közös pályázást a lakossággal energetikai
beruházásokra (Panel program)

Energiatudatos
viselkedés
kialakítása

Technológiai
változtatások

SIKER

Energiatudatos
önkormányzati
kultúra

6.1. ábra Energia hatékonyság siker kritériumai
Forrás: Mezei Károly

6.2. Dinamikus Modell
Az energiahatékonyság más szempontú megközelítése szerint akkor hatékony egy szervezet,
ha a
Menedzsment, vagyis a vezetés elkötelezett, és alkalmazza azokat a technikákat,
amelyeket a modern vezetéstudomány tárháza a rendelkezésére bocsát (motiváció stb)
Folyamatosan alkalmazza mind térben (a szervezet valamennyi vezetési szintjén
valamint a környezetében ) mind pedig idıben (tehát az energetika sem kampány, hanem 365
napos tennivaló évente
S mindehhez szakértelem is párosul, ugyanis a vezetési ismeretek még nem ruházzák
fel a vezetıt energetikai szakmai ismeretekkel, ezért szükséges külsı vagy belsı szakember
igénybevétele.
És mindezek fennállnak egy idıben és egy helyen, vagyis ha az egyik összetevı
hiányzik, akkor nem lehet energia hatékonyságról beszélni. (ezt az egyidejő ÉS kapcsolatot a
képletben szorzással jelöltük)
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Ha az angol kezdıbetőkbıl kirakjuk a fent vázolt szempontrendszert, akkor egy könnyen
megjegyezhetı képletet kapunk:

E=mc2
Ahol,
m= management (korszerő vezetési ismeretek és elkötelezettség)
c= competency (szakmai kompetencia, hozzáértés)
c= contingency (folyamatosság)*

6.3. Management modell
Az energia hatékonyság eszközrendszerének egy másik csoportosítása az energia
elıállításának illetve fogyasztásának oldaláról vizsgálja a lehetıségeket.
Supply – side mangement :
Az energia elıállításának és a fogyasztóhoz való szállításának a költség minimalizálására
törekszik, ezzel csökkentve a rendszer teljes energia költségét.
Demand –side Management.
A fogyasztás oldaláról vizsgálja a rendszer hatékonyságot, a felhasznált, igényelt energia
mennyiségét és fajlagos költségét próbálja minél alacsonyabb szintre csökkenteni.
A jelen tanulmányban mindkét megközelítést alkalmazzuk. Az ellátás oldalról az alternatívát
a megújuló energia jelenti, míg a felhasználás oldalát vizsgálva egyértelmően az energia
hatékonyság a mérvadó. Itt arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy legolcsóbb az a
fajta energia, amelyet nem kellett megtermelni, mert nem is igényeltük. (kerékpárral munkába
autó helyett stb.)
Bármelyik szempontrendszert is használjuk, komplex megközelítés módra van szükség, amely
az önkormányzat valamennyi területét érinti. Elıtte azonban nézzük meg mi várható 2020-ig,
hogy fel tudjunk rájuk készülni, a saját erısségeink és gyengeségeink figyelembevételével.
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7. Lehetséges jövıképek – Porter analízis
Energetikai jövıképek vizsgálatánál a legfontosabb kérdés, hogy milyen szintő
energiafogyasztást, és milyen energia mixet várunk a jövı egy meghatározott idıpontjában.
Vizsgálatunkban a 2020-ig bekövetkezı környezeti hatásokat prognosztizáljuk, a jelenlegi
helyzetbıl kiindulva, valamint figyelembe véve a NFT II. és regionális OP-k által determinált
közeljövı változásait.
Vizsgálatunk tárgya a város versenyképességének vizsgálata, mely alapvetı befolyással bír a
település energetikai helyzetére és jövıjére is. A modelljeinkben a Porter által javasolt
szempontrendszert alkalmazzuk.
Vizsgálatunk során három különbözı jövıképet vázoltunk fel, amelyek az „Optimista”, az
„Hátrányos” és a „Valószínő”, 2020-ra érvényes forgatókönyvek.

7.1. „Hátrányos” forgatókönyv
Gazdaság helyzet:
Magyarország az EU 30-ak között az utolsó egynegyedben található szinte valamennyi
makrogazdasági mutató tekintetében, Románia mögött Bulgáriával és Törökországgal közel
egy szinten. Az Euró 2015-ben bevezetésre kerül, azonban ez már semleges hatással volt a
gazdaságra nézve, mivel utolsóként vezettük be az EU-25-k között. Közép-magyarországi
régió adja a GDP 55%-át, az Észak dunántúli régió a 25%át, és a maradék 20 %-on osztozik a
többi régió, messze leszakadva az elsı kettıtıl, nem heverve ki a 2007-13 között létrejött
improduktív beruházások hatását és a produktív beruházások hiányát. A fekete és szürke
gazdaság aránya magas, a tartósan „gyenge” állam és a jogbiztonság hiánya miatt. (Perrel
bármit el lehet húzni évekig illetve évtizedekig, amiatt a vállalkozások között még mindig sok
az ügyeskedı.) Az Önkormányzatok zöme forráshiányos és eladósodott, az elvonások és az
újraelosztás erısen központosított.
Elfogadott energia politika nincs, az egyes minisztériumok a saját belátásuk szerint illetve az
aktuális pártpolitikai szempontok szerint kezelik ezt a témát (is), így a pénzek elaprózódnak,
és a pályázatok sem tudják hozni azokat az eredményeket, amelyeket az aktuális kormány
folyamatosan, mint célt deklarál. Az állami energetikai szabályozások (épület címkézés, stb.)
a számonkérés jogi kidolgozatlansága miatt nem mőködik, a mulasztásos törvénysértések a
hétköznapok valóságaihoz tartoznak.

Politikai helyzet:
Alapvetıen két nagy párt verseng a politikából kiábrándult tömegek szavazataiért. A
négyévenkénti kormányváltás nem tesz jót az országnak, mivel minden nulláról indul, amikor
új párt kerül a hatalomra.
Az államapparátusba és az állami vállalatok élére olyan pártkatonák kerülnek, akik
kiválasztása nem a szakmai hozzáértésen alapul, hanem hogy milyen kapcsolati tıkével
rendelkezik. Emiatt az állami vállalatok veszteségesek, és ez a drága állam egyik legfıbb oka.
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Technikai haladás:
A világ a szénbıl és az atomenergiából fedezi a szükséges energiájának több mint
háromnegyedét, a szén a reneszánszát éli. A megújuló energiák alkalmazása zömében helyi
energia termelésre korlátozódik, mivel az erdıterületek energetikai hasznosítása kimerült, a
növénytermesztésben pedig erıs versenytársa a biomasszának a bio-etanol és a bio-diesel
gyártásául szolgáló növények, mivel a közlekedés energia igénye – Indiának és Kínának
köszönhetıen - megháromszorozódott.
Szociológiai/társadalmi helyzet:
Az államapparátus leépítése és a reformok miatt 20% fölötti a munkanélküliség. A társadalom
60 százaléka a szegénységi küszöb közelében él, 20 százalék a gazdag réteg, és ugyan ennyire
tehetı a középosztály. A népesség elöregedett, létszámát tekintve 9 millió alá csökkent. Sok
magyar, különösen a képzett fiatalok, külföldön keresnek munkát és ott is képzelik el
jövıjüket.

Versenytársak:
A legnagyobb versenytárs, már közelsége miatt is Szeged, amely népessége 100 ezer közelébe
csökken. Arad, Temesvár és Kecskemét szorításában Szeged nem tudott olyan hozzáadott
értéket felmutatni, amely a tıkét magához vonzotta volna, ezért oktatási központtá vált,
melynek jelentısége tovább csökken. Hódmezıvásárhely gazdasága nem tudott olyan
mértékben fejlıdni, hogy kitörjön a „szegény szomszéd” árnyékából.

Helyettesítı termékek:
A megújulók részaránya a teljes energiafelhasználáson belül nem változott, mivel az energia
igény is nıtt, és a széntüzelés lett általános az egyedi főtések esetében. Farmokon illetve a
tanyákon a szalma és kukoricaszár tüzelés az általános. A geotermikus energia kihasználtsága
is hasonló mértékő, 30% alatt marad.
Vevık:
Az önkormányzat „vevı”-i a lakosság és a helyi vállalkozó réteg.
A vállalkozások zöme a szolgáltatásban és a mezıgazdaságban tevékenykedik, magas
hozzáadott értéket képviselı termelı vállalat nincs a térségbe, legközelebb Budapest
közelében illetve Romániában található. A legnagyobb munkáltató az Önkormányzaton kívül
a szegedi egyetem kihelyezett kara.
A vállalkozások alapvetıen alacsony energiaigényőek, a mezıgazdasági vállalkozások maguk
termelik meg a földmőveléshez szükséges energiát. (bio-diesel)
Szállítók:
Az EON és DÉGÁZ a fı beszállító a kistérségbe, (DÉMÁSZ is EON tulajdon lett). A
liberalizált piacot uraló nagy ellátó szervezetek, valamint az állandósuló gázhiány miatt nem
tudott igazi piaci verseny kialakulni. Az elszabaduló energiaáraknak a kormány próbál
hatósági árakkal határt szabni.
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7.2. „Optimista” forgatókönyv

Gazdaság helyzet:
Magyarország az EU 30-ak között az erıs középmezınyben található szinte valamennyi
makrogazdasági mutató tekintetében, közvetlenül az EU 15-k mögött, beérve Portugáliát és
Görögországot. Közép-magyarországi régió adja a GDP 45%-át, az Észak dunántúli régió a
20%-át, és a maradék 35 %-on osztozik a többi régió, egyre inkább ledolgozva a 2007-13
között létrejött improduktív beruházások hatását és a produktív beruházások hiányát. A fekete
és szürke gazdaság aránya alacsony, az „erıs” állami akarat és jogszabályi végrehajtás miatt.
A kisebb önkormányzatok forráshiányosak ugyan, azonban az állam újraelosztó szerepe
lényegesen lecsökkent, az adók több mint 60%-a az önkormányzatoknál marad.
Elfogadott energia politika fölött a nemzeti energia ügynökség koordinálja az egyes
minisztériumok és a pályázati központ által kiírt energetikai pályázatokat, pontosan
összerendelve a célokat és azok megvalósításához szükséges erıforrásokat. Az állami
energetikai szabályozások (épületcímkézés, stb.) betöltik szerepüket, az éves
energiafogyasztás az energia hatékonysági beruházásoknak köszönhetıen 1%-al csökken.
Politikai helyzet:
A több párt rendszerben a zöldek is versengenek a szavazatokért. A négyévenkénti
kormányváltás nem jelenti a konszenzusos megállapodások felrúgását. Mind a pártok, mind
az intézményi rendszer fölött egyre erısödik a civil kontrol.
Az államapparátusba és az állami vállalatok élére olyan vezetık kerülnek, akik kiválasztása a
szakmai hozzáértésen és korábbi tapasztalataikon alapul. Az olcsó, takarékos állam
megvalósítása és fenntartása sikerrel járt.
Technikai haladás:
A fejlett világ a megújuló energiából és az új generációs atomerımővekbıl fedezi a szükséges
energiájának több mint háromnegyedét, a fejlıdı országokban szén a fı primer
energiahordozó. A megújuló energiák közül a napenergia vált az egyértelmően uralkodóvá
azáltal, hogy a napelemek hatásfoka 50% fölötti. Ezzel az épületek villamos és hıigényeiknek
a 80 %-át helyben elı tudják állítani napelemek, napkollektorok illetve hıszivattyúk
segítségével. Általánossá válik az alacsony hıfokú sugárzó főtés alkalmazása.
A mezıgazdasági túltermelésen a bio-etanol és bio-diesel alapanyagául szolgáló növények
termesztésével sikerült úrrá lenni. Az ország külsı energia függısége 50% alá csökkent.
Szociológiai/társadalmi helyzet:
A munkanélküliség 10 % körül mozog. A társadalom alapja az a közel 50 százalék
nagyságrendő középréteg, akik a fogyó és elöregedı népesség mellett is biztosítja a nyugdíj
rendszer és a szociális háló meglétét és fenntarthatóságát.
Versenytársak:
A legnagyobb versenytárs, már közelsége miatt is Szeged, amely népessége 130 ezer közelébe
csökken. Arad és Temesvár közelsége jelentıs tıkebefektetıket vitt el, azonban a biopolisz
program 2013 és 2020 között kezdett beérni, és egyre több hi-tech biotechnológiai cég
telepített kutató bázist Csongrád megyébe, melynek egyik fı haszonélvezıje
Hódmezıvásárhely, köszönhetıen a Szegedhez való közelségnek, a jó közlekedésnek
(autópálya és közvetlen villamos járat) valamint a nagy külterületeknek, melyek magas
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korona értékükkel kiváló kísérleti lehetıségeket biztosítanak a növénynemesítıknek is.
Szeged és a Hódmezıvásárhelyi kistérség tehát már nem mint versenytárs, hanem mint
egymás kiegészítıje, közös stratégia alapján dolgozik a fenntartható közös fejlıdésen.
(Szinergia)
Helyettesítı termékek:
A megújulók részaránya a teljes energiafelhasználáson belül 30% körül van, épületek
esetében ez már közel 80%. A távfőtésbe bevont épületek aránya a belvárosban és az új
városrészben 70%, kihasználva a geotermikus energia olcsósságát. A távfőtésre való
rácsatlakozás kötelezı megvizsgálását az önkormányzat helyi építési rendeletében is
elıírja.(Ez igaz?) Az Állati hulladékfeldolgozó önkormányzati tulajdonba kerülésével
lehetıség nyílna a fehérje feldolgozás utáni biogáz elıállításának, amely a telepen mőködı
szélerımő energia termelését tenné „zsinor” termeléssé.
Vevık:
A vállalkozások zöme a szolgáltatásban és a mezıgazdaságban tevékenykedik, magas
hozzáadott értéket állítanak elı. A KKV-kon belül magas a középvállalkozások aránya. A
biopolisz által kifejlesztett új termékek gyártása is a térségben folyik, melynek fı
haszonélvezıje Hódmezıvásárhely. A lakosság és a vállalkozások energia hatékony és
megújuló energiák használatára helyi energia ügynökség ad tanácsot és segítséget. Az
önkormányzat ösztönzi a kerékpár használatát valamint számos olyan intézkedést hozott
amely az ökotelepülés kialakításához vezet.
Szállítók:
Az EON és DÉGÁZ a fı beszállító a kistérségbe, de a liberalizált piacon harc folyik a
fogyasztók kegyeiért. A gáz piacon A Gazprom a fı beszállító, de a súlya a teljes energia
ellátáson belül csökken. Az EU gáztárolója Magyarország, ami elınyös pozíciót jelent
számára.

7.3. „Valószínő” forgatókönyv
A „valószínő” forgatókönyv nagy biztonsággal valahol a „hátrányos” és az „optimista” között
fog bekövetkezni, reményeink szerint inkább az optimistához közel, bízva abban, hogy a
gazdaság és politika szereplıi a józan „paraszti” ész szavára hallgatva a gazdaság prioritását
fogják alkalmazni a pártpolitikai elvárások helyett. (Amennyiben a pártpolitika tartósan
felülírja a gazdasági ésszerőséget, akkor a hátrányos forgatókönyv beteljesülésének van
nagyobb valószínősége, mivel a 2007-2013 közötti ROP-ok programjai a Középmagyarországi régió gazdasági súlyának további erısödését valószínősítik, a többiek
rovására.) A késıbb kialakítandó akciótervek úgy kell kialakítani, hogy illeszkedjék a
valószínő forgatókönyvhöz, ugyanakkor minél több elemet építsen be a két másik
lehetıségbıl is, azok esetleges kezelése érdekében. A fentiek miatt is a jelen stratégiát
legkésıbb 1012 végéig felül kell vizsgálni és a szükséges korrekciókat elvégezni.

Gazdaság helyzet:
Magyarország az EU 30-ak között az erıs középmezınyben található szinte valamennyi
makrogazdasági mutató tekintetében. Közép-magyarországi régió adja a GDP 45%-át, az
Észak-dunántúli régió a 20%-át, és a maradék 35 %-on osztozik a többi régió, egyre inkább
ledolgozva a 2007-13 között létrejött improduktív beruházások hatását és a produktív
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beruházások hiányát. A fekete és szürke gazdaság aránya csökken, azonban a vendéglátásban
és a fellendülıben lévı energetikai növénytermesztésben még mindig magas a be nem
jelentett, elsısorban külföldi munkaerı foglalkoztatottsága. A kisebb önkormányzatok
továbbra is forráshiányosak, az állam újraelosztó szerepe az ígérttıl és az elvártól is elmarad,
bár lassan csökken. Az adók 50%-a az önkormányzatoknál marad, a körbetartozás megszőnt,
azonban az állam érdekérvényesítı szerepe még mindig hagy kívánnivalót maga után.
Elfogadott energia politika fölött nincs csúcs szerv aki koordinálja az egyes minisztériumok
és a pályázati központ által kiírt energetikai pályázatokat. A nemzeti Fejlesztési Ügynökség
próbálja összerendelni a célokat és azok megvalósításához szükséges erıforrásokat, többkevesebb sikerrel, kivívva ezzel is a szakma folyamatos kritikáját. Az állami energetikai
szabályozások (épületcímkézés, stb.) betöltik szerepüket, a felülvizsgálatok általánosak,
azonban az energia tudatosság hiánya miatt az ingatlan árakra nincs hatása.
Politikai helyzet:
A több párt rendszerben a kicsik sorra elvéreznek a parlamenti választásokon, csak néha tud
egy-egy mandátumot elcsípni valamelyikük. A négyévenkénti kormányváltás nem jelenti a
konszenzusos megállapodások felrúgását, ám az ekkor megszokott tisztségviselıi cserék
folytatódnak. Mind a pártok, mind az intézményi rendszer fölött egyre erısödik a civil
kontrol.
Az államapparátusba és az állami vállalatok élére olyan vezetık kerülnek, akik komoly
kapcsolati tıkével rendelkeznek, a szakmai szempontok csak másodlagosak. Az olcsó,
takarékos állam megvalósítása és fenntartása még nem fejezıdött be, a reformok továbbra is
permanensek.
Technikai haladás:
A fejlett világ a megújuló energiából és az új generációs atomerımővekbıl fedezi a szükséges
energiájának több mint felét, a szén újra kezd tért hódítani az olaj és elsısorban a gáz
rovására. A megújuló energiák közül a napenergia válik egyre népszerőbbé azáltal, hogy a
napelemek hatásfoka növekszik, és a napkollektorok tömegcikké váltak. Ezzel az épületek
hıigényeiknek a 60 %-át helyben elı tudják állítani napkollektorok segítségével. Egyre
népszerőbb az alacsony hıfokú sugárzó főtés alkalmazása.
A bio-etanol és bio-diesel alapanyagául szolgáló növények termesztésével sikerül az ország
energia függıségét csökkenteni.
Szociológiai/társadalmi helyzet:
A munkanélküliség 10-12 % körül mozog. A társadalom alapja az a közel 45 százalék
nagyságrendő középréteg, akik a fogyó és elöregedı népesség mellett is biztosítja a nyugdíj
rendszer fenntarthatóságát, bár a nyugdíjkorhatár további emelése is napirendre kerül. Az
elszegényedett rétegek szociális hálójának fenntartása egyre nagyobb terhet jelent a
költségvetésnek.
Versenytársak:
A legnagyobb versenytárs, már közelsége miatt is Szeged, amely népessége 130 ezer közelébe
csökken. Arad és Temesvár közelsége jelentıs tıkebefektetıket csábít el, azonban a
biopolisz program 2013 és 2020 között kezdett beérni, és egyre több szabadalmaztatott termék
lát napvilágot. Ezek egy részének sikerül a térségben gyártót találni, míg nagyobb részüket
külföldi, tıkeerıs monopóliumok vásárolják fel és kezdik meg alkalmazásukat. Szegedre a
közlekedés jónak mondható (autópálya és közvetlen HÉV járat). Hódmezıvásárhelyi
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú energetikai stratégiája
Készítette: Korzó- Szeged Kft. 2006.

53

kistérség kihasználva a fıiskola és a külföldi kiterjedt kapcsolatrendszerét, a képzések
segítségével mezıgazdasági energia növények termesztésével a gazdasági fejlıdésben elıkelı
helyre kerül a megyében.
Helyettesítı termékek:
A megújulók részaránya a teljes energiafelhasználáson belül 30% körül van, köszönhetıen
annak, hogy a településen a geotermikus energián alapuló távfőtés egyre népszerőbb, a relatív
olcsósága miatt. A távfőtésre való csatlakozást az önkormányzat is szorgalmazza. A külsı
„satellit” településeken (Batida stb.) valamint kertvárosban és a tanyákon a biomassza főtés
terjed el. (Szalma, fa)

Vevık:
A vállalkozások zöme a szolgáltatásban és a mezıgazdaságban tevékenykedik, magas
hozzáadott értéket állítanak elı. A KKV-kon belül magas a középvállalkozások aránya,
azonban az újonnan megalakuló vállalkozások székhelye még mindig zömében Szegeden van.
Ezért magas az ingázók száma. A lakosság és a vállalkozások energia hatékony és megújuló
energiák használatára helyi energia ügynökség ad tanácsot és segítséget. Az önkormányzat
ösztönzi a kerékpár használatát, valamint számos olyan intézkedést hozott, amely az
ökotelepülés kialakításához vezethet.

Szállítók:
Az EON és DÉGÁZ a fı beszállító a kistérségbe, s bár a liberalizált piacon harc folyik a
fogyasztók kegyeiért, alapvetıen továbbra is keresleti piac van. Az EU gáztárolója
Magyarország, ami elınyös pozíciót jelent a gázár kialakításánál.

8. Hódmezıvásárhely SWOT analízise
Ez az analízis lehetıvé teszi, hogy egy elfogadott norma szerint csoportosítva figyelembe
vegyük mindazokaz a tényezıket, amely befolyással bírnak a település energetikai fejlıdésére
Ez a négy fı csoport az: erısségek, gyengeségek, lehetıségek és veszélyek.

Erısségek:
-

Viszonylag magas vállalkozói kedv a megyei átlaghoz képest
Energetikus teljes munkaidıs alkalmazása
Iparosodott kistérség veszi körül
Mőködı ipari parkkal rendelkezik
Az SZTE mezıgazdasági fıiskolai kara a városban található
Geotermikus energia helyben rendelkezésre áll
Nyersanyagokban és energiahordozóban nem gazdag terület
Nagyszámú civil szervezet (olvasó körök)
Nagy külterület nagy mozgásteret is enged a letelepülni vágyó cégeknek
Szándék Energetikai ügynökség létrehozása
Napsütéses órák száma magas
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-

Magas koronaértékő termıföldek
Mőködı termelı és visszasajtoló kutak
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok
Tisza relatív közelsége
Erıs alap és középfokú oktatás

Gyengeségek:
- Összehangolt energetikai koncepció hiánya
- Gyenge beszállítói háttér és tapasztalat.
- Élelmiszer és feldolgozóipar gyenge.
- fejlett tercier szektor hiánya
- Kétszer kétsávos szegedi és elkerülı út befejezetlen
- Szeged túlsúlya, képzett munkaerı elszívó képessége
- Nagyvállalatok jelenlétének hiánya
- Elaprózott birtokszerkezet
- Alacsony a hálózatok száma (klaszterek)
- Lassú gazdasági növekedés
- Kedvezıtlen demográfiai és migrációs folyamatok
- Energetikai autómatizmusok nem teljes körősége az önkormányzati ügyintézésben
(szabályozottság)
- Alacsony erdısültség (3,75%)
- KKV vállalkozások zöme alultıkésített
- Mezıgazdasági alapinfrastruktúra alul fejlett
- Kevés a felsıfokú mőszaki végzettségőek aránya az alkalmazottak körében
(önkormányzat és KKV-k)
- Alacsony a több nyelvet beszélık aránya
- Korszerő menedzsment ismeretek hiánya
- Viszonylag magas munkanélküliség
Lehetıségek:
- Új Magyarország fejlesztési terv által nyújtott pályázati lehetıségek
- Innovatív KKV-k létrejötte
- Alternatív energiák hasznosítása
- Mezıgazdasági klaszterek létrehozása és erısítése
- Tiszai hajózás és áruforgalom fellendülése
- EU nyomásgyakorlása a megújulók és az energiahatékonyság kormányzati szintő
támogatására (Supply –side management)
- Energia piac liberalizációja 2007 július 1-tıl
- Megújuló és hatékonysági technológiák versenyképessé válása
- RES és EE által generált foglalkoztatottság
- Természeti katasztrófák, éghajlatváltozás miatt az energiatudatosság nı
- Az euró zónához való csatlakozással az árfolyam kockázatok megszőnnek.

Veszélyek:
- Munkaerı piaci tendenciák romlása, képzett munkaerı elvándorlása
- Szerkezet átalakítás lassú marad
- Pályázati lehetıségek nem megfelelı kihasználása
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-

Románia csatlakozása keletebbre viszi a befektetıket
Képzés és a piaci munkaerı szükséglet távolodása
Kedvezıtlen földrajzi hatások (aszály, belvíz, )
Jó munkaerı elvándorol (Szeged, Bp, EU tagországokba)
Gazdasági környezet továbbra is kiszámíthatatlan, (félévenkénti jogszabály
módosítások stb.)
Pártpolitikai szempontok felülírják a gazdasági szempontokat
Tartósan gazda nélkül marad az energetika, országos energetikai koncepció továbbra
sem készül, ad hoc jellegő támogatások
Gázellátás veszélybe kerül, Oroszország nem képes számottevıen növelni a
kitermelést
Az erımői biomassza tüzelés további erıltetése a faanyag árakat ellehetetleníti
Klímaváltozás miatti elsivatagosodás az ország területén
Erıs fosszilis lobbi befolyásolja a politikusokat
Oligopolisztikus piac
Fogyasztói társadalom kialakulása miatt a személyautó használat nı
Fıútvonal és a megkerülı út kiépítése nem folytatódik, a négy sáv Szeged felé nem
készül el
Elavult döntéshozói szemlélet kormányzati szinten
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9. A jövıkép megfogalmazása, célkitőzések
A Hódmezıvásárhely, tradíció – kreativitás – innováció, gazdaságfejlesztési programban
megfogalmazódott az „élhetı és lakható város kifejezése. Ezt tulajdonképpen akár egy az
egyben átvehetnénk, mi azonban még egy kifejezést javaslunk hozzátenni. Ez pedig a
fenntarthatóság, mivel nem elég megteremteni, de meg is kell tudni tartani az élhetı várost.
Ezért javaslatunk a „Fenntartható és élhetı környezet megteremtése az energia tudatos
kultúra segítségével”.
Fenntarthatónak kell lennie, hogy ne csak mi, hanem az utánunk jövök is élvezhessék.
A környezet pedig hőebben írja le a feladatot és a célt, mint a város, mert a nagy kiterjedéső
külterületen élık életminısége is fontos mindenki számára.
Az energia tudatos kultúra jelzi egyrészt az önkormányzat elkötelezettségét a saját
mőködésének energia tudatosabbá tétele irányába; másrészt jelzi a településen lakók energia
tudatos gondolkodás módjának kialakításának szükségességét
Az energetikai jövıkép mellett konkrét célokat is meg kell határozni, amelyek elérése a
jövıkép beteljesüléséhez visz bennünket közelebb.
Ugyanakkor a célokból csak néhánynak kell lennie, amelyek irányt szabnak, vagyis nem
lehetnek egymásnak ellentmondóak, és priorizálni kell a célokat. Az energia hatékonyság
fontosabb mint a megújuló energia, ezért ezt a sorrendet kell a célok meghatározásánál is
fegyelembe venni.
Javasolt célok 2007-2020 idıszakra:
1. 2021-ig 14 százalékkal csökkenteni kell a város intézményeinek összesített energia
fogyasztását, azaz átlagosan évi 1%-al, a 2006 évi felhasználáshoz képest.
(A felhasznált energiát intézmény arányosan és naphıfok korrekcióval kell figyelembe venni.
Vagyis ha egy intézmény megszőnik, akkor annak az energia fogyasztásával a kiinduló 2006os értéket is csökkenteni kell. A naphıfok kiszámítása a főtési igény idıjárás függıségét
hivatott kiszőrni)
2. 2021-ig az önkormányzati intézmények főtési és HMV igényét legalább 50%-ban
megújuló energiából kell fedezni.
Ez az arány jelenleg még csak alig több mint 11 százalék (85MFt, 35,TJ a 305TJ-ból)
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10. Stratégia megvalósítás területei
A települések energiaigénye elég széles területeket ölel át, a praktikum kedvéért azonban a
továbbiakban a települési léptékben gondolkodó szakemberek és magánszemélyek kedvéért
csak az általuk közvetlenül befolyásolható területekre, azaz
•
•
•
•

a közlekedés
intézmények energiahatékonysága
közvilágítás korszerősítése
és a településrendezés

energiafelhasználási területeit elemezzük, mindvégig figyelembe véve az E=mc2 által elıírt
szempontokat. ( jelen fejezetben a városrendezési szempontoknál az (1) szakirodalomra
támaszkodtunk)
10.1 Intézmények energiahatékonysága
Ebben a kérdéskörben tette talán az önkormányzat a legtöbbet, nem utolsó sorban annak
köszönhetıen, hogy szakembert alkalmaz, azaz van energetikusuk.
Eddigi eredmények:
- a liberalizált villamos energia piacra kilépett az önkormányzat intézményeivel
- a gázenergia piacra való kilépés elıkészítés alatt
- Az intézmények energetikai átvilágítása megtörtént
- geotermián alapuló távhı üzemeltetése
- saját kézben a közmő szolgáltatók egy része (Távhı, víz, csatorna)
- közvilágítás rekonstrukció
- belsı világítás rekonstrukció az oktatási és egészségügyi intézményekben
- főtésrekonstrukció elindítása
Az eddig elindított folyamatokat folytatni kell, a 2009. január elsejétıl életbe lépı épület
címkézésre fel kell készülni. Az intézményeknek rendelkezni kell Megvalósíthatósági
Tanulmányokkal, hogy azokat a pályázatokba azonnal be lehessen vonni, ha arra mód s
lehetıség nyílik.

10.2. Közlekedés
Amikor építészek körében energiahatékonyságról, energia megtakarításról beszélünk, a
közlekedési energia felhasználás témaköre ritkán kerül szóba, holott egy háztartás a főtésre
fordított energiával nagyságrendileg azonos mennyiségő energiát fordít közlekedésre. Az
energiafelhasználás mellett jelentıs környezetterhelı tényezı a gépkocsik által kibocsátott
CO2, és egyéb légszennyezés. Nagyságrendjére jellemzı adat, hogy Ausztriában az összes
CO2 kibocsátás 1/3-a, az összes légszennyezésnek pedig a fele származik a közlekedésbıl.
A közlekedési energiaigény számítására több szakirodalmi adat létezik, a következı
egyszerősített adatok használatát javasoljuk (www.fenntarthato.hu alapján):
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Személygépkocsi (1 utas)
Személygépkocsi (4 utas)
Repülı (80 utas)
Mikrobusz (7 utas)
Vonat (350 utas)
Busz (30 utas)
Kerékpár *
Gyalogos *

km/kWh
1,2
4,8
2,4
9
10
15,5
39,4
13,8

kWh/100 km
83,3
20,8
41,6
11,1
10
6,4
2,5
7,4

10.1. táblázat. * Megújuló energia felhasználásával, ezért 0 kWh/km is értelmezhetı.
Forrás: www.fenntartható.hu

Az egyéni építtetık, sıt a gyakorló építészek is kevés befolyással lehetnek a közlekedési
energia fogyasztás csökkentésére, mivel a szóba vehetı alternatívák csak jelentıs
önkormányzati, politikai akarattal, átgondolt hosszú távú településfejlesztési koncepciók
mentén valósíthatók meg. Az igazán életképes jó megoldások csak valós társadalmi
részvétellel képzelhetık el. A jelenlegi gyakorlat szerinti pár hetes civil véleményeztetési
"folyamatok", illetve a 4 éves ciklusokban való gondolkodás nem vezethet optimális
megoldáshoz.
A közlekedési energiafogyasztásért elsı sorban a személygépjármő forgalom a felelıs. A
személygépkocsiknak a tömegközlekedéshez képest hatszor akkora energia és káros anyag
kibocsátásuk van. A gépjármővek nagy száma miatti növekvı úthálózat és parkoló felület
igény, a zajterhelés és a káros anyag kibocsátás lakhatatlanná teszi a városokat. Vidéken, a
kisebb forgalomterhelés miatt a probléma kevésbé jelentkezik, de városi környezetben
aggasztó trendeknek lehetünk szemtanúi.
A közlekedési energia felhasználásának csökkentésére a következı fı stratégiai utak járhatók:
•
•

A közlekedési igény növekedésének megakadályozása,
a közlekedési igény csökkentése.

Mindkét lehetıség alapvetı eszköze a tömegközlekedés fejlesztése.
A stratégiák megvalósítására a következı tennivalók, prioritások körvonalazódnak:
•
•
•

•

A "barna mezıs" fejlesztések elınybe részesítése a "zöld mezıs beruházásokkal
szemben.
Törekedni kell arra, hogy a szükséges közlekedési igény gyalogos, biciklis és egyéb
tömegközlekedési lehetıségekkel kielégíthetı tegyen.
"Zöld mezıs" beruházások esetén a városok kompakt jellegő fejlesztése közepes
beépítési intenzitással, a szükséges intézményi, kulturális infrastruktúra
megteremtésével. A területhasználat során a vegyes funkciójú beépítést kell preferálni,
hogy a lakóhely és munkahely valamint az üzlet/szolgáltatás közötti távolság minél
rövidebb úton és idı alatt elérhetı legyen.
Vizsgálni kell az "információs társadalom" nyújtotta azon technológiai lehetıségek
alkalmazási területeit, melyek csökkenthetik a közlekedési energiaigényt (pl.:
távmunka).
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Összefoglaljuk a közlekedési energiaigény csökkentésének lehetıségeit, röviden összegezve
az egyes lehetıségekben rejlı potenciálokat.
A lehetıségeket a mai jellemzı gyakorlattal és tendenciákkal vetjük össze, mely a
következıképp összegezhetı: A klasszikus városok népessége csökken, vagy stagnál, míg a
városok körüli területek a hobbykertek illetve a környezı települések kontrolálatlan
beépülésével nınek. Az igénybe vett területek kis intenzitással, alacsony beépítéssel épülnek
be. A koncentrálatlan, szétterülı jelleg miatt a tömegközlekedés, az úthálózat, a teljes körő
infrastruktúra nem képes követni a növekedés ütemét. Mivel a munkahelyek jórészt a
városban maradtak, és a tömegközlekedés csak részlegesen épült ki, jelentıs
gépkocsiforgalom indukálódik: a környezı települések lakosságának többsége a hét minden
napján, naponta 20-30 km-t utazik saját gépkocsijában.
Ennek kivédésére tovább kell növelni a kerékpár utak hálózatát és meg kell teremteni a
kultúrált parkolás, azaz kerékpár tárolás eszközrendszerét.

10.2. Kerékpártárolás
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10.3. Kerékpártárolás

Ehhez egységes szabályozás kell, azaz testületi határozat formájában kell szabályozni.
Pl. Minden üzlet, gazdasági tevékenységet végzı szervezet a fogadó tér minden megkezdett
kettı négyzetmétere után köteles egy kerékpártárolót kihelyezni a bejárathoz közel az
útpadkához. Az összes tárolónak 4-el oszthatónak kell lennie. (ha 4-es csoportokban
gyártják). Az önkormányzat pályázaton keresztül keresi ki a tárolók gyártóját, így egységes,
és a lehetı legolcsóbb módon valósítja meg a kerékpár tárolás módját.
Különösen a nyári idıszakokban a forgalmasabb helyeken (pl. Andrássy út) ivó-kutak
elhelyezése válik szükségessé. Az egyébként is forgalmas helyeken (önkormányzat,
okmányiroda stb. ırzött kerékpártároló sem elképzelhetetlen.
Kereskedelmi egységek a reklámra felhasználhatják a kerékpártárolójukat is, mint ahogy erre
már van is példa. Városképi szempontból fontos, hogy ezek egységesek legyenek.
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10.4. Kerékpártárolás

Lehetséges módszer

"Barna mezıs" beruházások

Jobb tömegközlekedés alternatívája

Befektetési igény

A meglévı ipartelepek bontása, új
városszerkezeti koncepció kidolgozása, új
épületek megépítése.
A konkrét helyszínek alapján számítandó.

A lehetséges befektetési igény a szükséges
intézkedések függvényében széles sávban
mozoghat. A lehetséges intézkedések:
- A meglévı busz/vasút járatok sőrítése,
- tömegközlekedés gyorsítása külön
közlekedési sávok kialakításával,
- új jó utazási körülményeket biztosító
szerelvények üzembe állítása
- új busz/vasút vonalak indítása,
- stb.
A pontos igény a konkrét helyszín,
adottságok ismeretében számítandó.

Megvalósíthatóság
idıpontja

A mai magyar gyakorlatban a tervezık,
döntéshozók nézıpontjának átformálása
szükséges.
Csak ez után képzelhetı el, hogy a
lakosság is érdekelt legyen a "barna merıs"
beruházásokban, mely fizetıképes kereslet
kialakulásához vezet.
kb.: 5-6 év

A választott beruházás nagyságrendjétıl
függıen néhány hónap alatt véghez vihetı
átszervezésektıl, a hosszabb idıt igénybe
vevı gépjármő vásárlás, útcsomópont
átalakításokon keresztül az évet igénybe
vevı vonalkiépítésekig sokféle alternatíva.

Fenntartási igény

A jelenlegi szétterülı városi
folyamatokhoz képest jelentısen kevesebb

Az egyedi (személygépkocsis)
alternatívához képest több közösségi
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fenntartási igény.
A konkrét helyszínek alapján számítandó.

erıforrást igényel, amely költségek
azonban átháríthatók a tömegközlekedést
rendszeresen igénybe vevı lakosságra
(bérletek, stb.)

Lehetséges energiamegtakarítás

Az intézményi, közmőfejlesztési
megtakarításokat nem számba véve,
amennyiben azt vesszük alapul, hogy az
agglomerációba napi gyakorisággal történı
gépkocsi használat helyett rövidebb távon,
a városon belül, minden nap
tömegközlekedéssel érik el a keresık
munkahelyüket, éves szinten 94%-os
megtakarítás érhetı el!!!

Amennyiben a tömegközlekedés olyan
mértékben kiépül, hogy az
agglomerációban lakók hetente átlagban
csak egyszer használják gépkocsijukat, a
hét további négy napján a
tömegközlekedést vennék igénybe, éves
szinten mintegy 60%-os megtakarítás lenne
elérhetı.

Érintettek

1) tervezık,
2) önkormányzat,
3) hatóságok,
4) lakosság, civil szervezetek,
5) politikusok

1) önkormányzat,
2) tömegközlekedést üzemeltetı vállalat,
3) hatóságok:
4) lakosság

Társadalmi
elfogadhatóság

Jelenleg a nagypolitikai, várospolitikai,
Jelen általános értékrendbe kevésbé
társadalmi, szociológiai folyamatok mind a illeszkedik a tömegközlekedés, mivel a
"barna mezıs" beruházások ellen hatnak.
gépkocsi presztízs és kényelmi okokból
prioritást élvez.
A gépkocsik üzemeltetési költségeinek
rohamos emelkedésével azonban gazdasági
nyomás várható a személygépkocsi
forgalom csökkentésére.

Kockázatok

A társadalmi elfogadhatóság, és a
megvalósítás várható idıpontja miatt rövid
távon lehetetlen, közép távon kockázatos,
hosszú távon viszont elengedhetetlen.

A társadalmi elfogadhatóság, illetve a helyi
lakosság és önkormányzat erejét,
hatáskörét jellemzıen meghaladó
beruházás megnehezíti a kivitelezést.

Szociális hatás

A kertes övezetekhez képest várhatóan
magasabb beépítési intenzitás, a meglévı
városszövetek, kulturális intézmények
közelsége élénkebb közösségi és civil élet
kereteit valószínősíti.

A tömegközlekedés nagyobb lehetıséget
biztosít az emberi kapcsolatok
kialakulásához, mint a szigetszerő
individuális személygépkocsi forgalom.

Építészeti
aspektusok

Fokozott figyelmet kell fordítani a magas
A kellı számú és minıségő
tömegközlekedési csomópontok,
építészeti nívó elérésére, mely záloga a
lakossági elfogadhatóságnak. Kiemelten
megállóhelyek, egyéb közlekedési
kell kezelni a közterek és a közlekedési
kapcsolatok kialakítása gondos építészeti
megoldások kialakítását.
tervezést igényel.
10.5. táblázat, Közlekedési energiafelhasználás csökkentése / 1.
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Lehetséges módszer

Beépítés sőrősége, vegyes
területhasználat

Távmunka lehetısége

Befektetési igény

Jellemzıen nem igényel különösebb
anyagi ráfordítást, a beépítési terv
kialakításakor,
a
megvalósulás
önkormányzati kontrollja során igényli
az önkormányzati döntéshozók és a
tervezık ez irányú szándékát.

A szükséges nagyságrendtıl függıen
(saját házhoz kapcsolódó irodától a
Teleházakig)
nagyságrendileg
különbözı igény várható:
kb. 1-40 mFt

Megvalósíthatóság
idıpontja

Az egyébként is szükséges rendezési
terv elkészítéséhez, és egyeztetéséhez
képest nem igényel különösen többlet
idıráfordítást.

A lakáshoz/házhoz kapcsolódó iroda,
mőhely, stb. a ház építésével egy
idıben,
központi
Tele-ház
a
rendelkezésre
álló
források
függvényében pár év.
A távmunka technikai, informatikai
feltételrendszere jelenleg nagyrész
rendelkezésre áll, azonban várhatóan
csak évek (5-10) múlva épülhet be a
napi gyakorlatba.

Fenntartási igény

A sőrőbb beépítés, rövidebb út- és
közmő hálózat kertes beépítéshez
viszonyítva alacsonyabb fenntartási
költségeket vetítenek elıre.

A helyben szükséges épületek illetve
épülettoldalékok nem képviselnek
jelentıs fenntartási ráfordítást. A
pontos összeg a konkrét helyszín
alapján számítható.

energia- A sőrőbb beépítés út- és közmő
beruházási megtakarításán, valamint a
várható főtési energia megtakarításon
túl azzal számolva, hogy a lakosság jó
része helyben jut munkalehetıséghez,
így átlagban 3 helyi közlekedés
(gyalogos, bicikli) mellett kétszer kell
gépkocsival a városba eljutni.
Ez esetben 55%-os közlekedési energia
megtakarítás várható.

Mint a "Beépítés sőrősége, vegyes
területhasználat" esetén, azzal a
különbséggel, hogy a távmunkával élni
tudó munkavállalók köre szőkebb, mint
az elızı esetben.
A várható energia megtakarítás: kb.
30%

Lehetséges
megtakarítás

Érintettek

1) önkormányzat
2) tervezık

1) lakosság,
2) önkormányzat,
3)
távmunkát
munkáltatók

lehetıvé

tévı

Társadalmi elfogadhatóság A mai magyar társadalmi értékrend az
individualizmust messze magasabb
prioritásként kezeli, mint a csoportos
házépítés által nyújtható gazdasági és
ökológiai elınyöket. Ezen szabályozás
várható elfogadhatósága negatív.

A munkáltatók részérıl jelentıs
ellenállás tapasztalható a távmunka
ellen. A lakosság körében megvan ezen
technikai lehetıség iránt az igény,
illetve sokan ma is élnek vele.

Túlságosan zsúfolt beépítés nem
biztosít kellı mozgásteret az egyéni
igények kielégítésére. Az építészeti
tervezés nagyobb gondosságot igényel,
mint családi házak esetén. Kellı
kvalitású építészek bevonása nélkül
negatív példák jöhetnek létre.

Nem kellıen ismert ezen új technikai
lehetıséggel
együtt
járó
veszélyforrások
köre
(technikai
problémák, szociális problémák, stb.).
További kockázatot jelent az a tény,
hogy nem általánosítható minden
szakmára. Ezzel jelentısen romlik a
közlekedési
energiafogyasztás

Kockázatok
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csökkenésében várható hatása.
1)
A
kulturális,
szórakoztató
intézmények gazdaságosan helyben is
megvalósíthatók.
2) A sőrőbb beépítés nagyobb
lakósőrőséget eredményez, mely több
lehetıséget kínál emberi kapcsolatok
kiépítésére.

Szociális hatás

Építészeti aspektusok

A helyi közösségi irodák valószínőleg
pozitív szociális hatással vannak a
közösségi életre, a lakáson/házon belüli
munkahelyek egyéb közösségi tér
hiányában
azonban
valószínőleg
fokozzák az elidegenedés érzetét.

Az egységes kép és a monoton Problémás lehet a lakáshoz csatlakozó
megjelenés közötti ellentét feloldása irodatoldalékok kérdése, a magán és
magas építészeti kvalitást követel. nyilvános terek kapcsolata.
Különös figyelmet igényel a gyalogos A közösségi irodaház esetén helyt kell
és kerékpár utak és létesítményeik biztosítani egyéb szociális, kulturális,
megtervezése, megépítése.
szórakozási egységeknek.
10.6. táblázat, Közlekedési energiafelhasználás csökkentése / 2.

10.3. Településfejlesztés
Az ökologikus várostervezés négy fı szempontrendszere a közlekedés, víz, energia, anyag.
Ezek közül mi most csak kettıvel, az energiával, illetve a településfejlesztés közlekedés
energetikai aspektusával foglalkozunk. A többi meghaladja e tanulmány kereteit.
Az ökológikus energiagazdálkodás legfıbb célkitőzései az energiafogyasztás általános
csökkentése (Demand-side management) és az energiatermelés környezetkárosító hatásainak
csökkentése:
Ennek eszközei:
- takarékos energiafelhasználás
- szélvédelem
- hıterhelés csökkentése
- passzív, hibrid energia felhasználás lehetıségei

10.3.1. Takarékos energiafelhasználás
Az épületek és intézmények energiaigényében meghatározó szerepet játszik a főtési igény, így
a napenergia passzív hasznosítása és a és az épületek lehőlésének mérséklése jelentıs energiamegtakarítást eredményezhet. Ezekhez az alábbi településszervezési eszközök a
meghatározóak:
- helykiválasztás
- beépítési mód illetve település szerkezet
- környezettervezés (növények, kerítések)
Az önkormányzat most készíti elı az új település fejlesztési koncepciót, ezért a szokásosnál
kicsit részletesebben tárgyaljuk ezt a témát, remélve hogy ezzel is segítséget nyújtunk a minél
megalapozottabb döntés meghozatalához.
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A továbbiakban sorra vesszük a lehetséges gyakorlati lépéseket. A település klímatudatos
tervezése mindkét stratégia elemét képezheti. Beszélni kellene az épületetek és
épületszerkezetek hıszigetelésérıl, azonban e témakört több szakirodalom is tárgyalja, és
jelen tanulmányban terjedelmi okokból nem áll módunkban a lehetséges intézkedéseket
végigelemezni. Ugyanakkor röviden kitérünk a passzív
energiafelhasználás térrendezést érintı kérdéseire, a
problémakör megvilágosítása szintjéig.
Az energiaracionalizálás azonban nem értelmezhetı
pusztán technológiai szemlélettel. Az élet egyre
fontosabb területét képzi, de a gazdasági és társadalmi
adottságok ismerete nélkül az energiacsökkentés
lehetıségei csak elvi jelentıségő fejtegetések, legjobb
esetben minta értékő egyedi beruházások lehetnek.
A település, az ország energetikai megtakarításaihoz, a
környezet védelméhez, az egyéni léptékő energia
megtakarítások nagyszámú gyakorlata szükséges. Az
önkormányzati mőszaki szakemberek és döntéshozók
felelıssége, hogy eszközrendszerükkel elısegítsék a
racionálisabb energiafelhasználást lehetıvé tévı építés
kereteinek kiépülését.

10.7. ábra

Technikai lehetıségeinket gazdasági
körülményeink és egyéni-, társadalmi
motiváltságunk függvényében
vagyunk képesek kihasználni.
(Noorman nyomán) [Noorman, 1998.]

A lehetıségeket rögtön a fejezet elején összegzı
táblázatban ismertetjük, majd kifejtjük a tanulmány
terjedelme engedte mélységben.
A lehetıségeket összegzı táblázatok szubjektív
elemeket is tartalmaznak. Érdemes a helyi viszonyok pontosabb ismerete alapján saját
véleményt kialakítani a nem technikai jellegő kérdések pontosításával, módosításával, a
súlypontok meghatározásával.
Az adott terület mikroklimatikus viszonyai meghatározóak lehetnek. Hódmezıvásárhely sík
vidéki elhelyezkedése a hıszükségleti számításnál a módosító tényezı elhanyagolható
nagyságú.
Energiatakarékosság szempontjából a szabadon álló családi házas beépítési mód a legkevésbé
elınyös. Alacsony szintszámú, kertvárosi beépítés esetén a sorház felület-térfogat aránya
kedvezıbb (alacsony szintszámú intenzív beépítés). Ez újabb, egy szociális szempontú
önkormányzati lakásépítési program esetén megfontolandó szempont lehet.
Természetesen a beépítési mód nem csak a szélviszonyok befolyásolásában, hanem az
épületek höveszteségének minimalizálásában is jelentıs szerepet játszhat. (tömeg – térfogat
arány, tájolás stb.) Az ebben az évben hazánkban is életbe lépett 2002/91/EC direktíva
hatására szeptember elsejétıl minden új építéső épületre érvényes új számítási módszer került
meghatározásra, és építési engedély csak ezen számítások elvégzése és az épület energetikai
megfelelése esetén adható ki.
Más országokban a helyi önkormányzatok további szigorításokat is bevezettek, melyek közül
néhányat megfontolásra javaslunk a Hódmezıvásárhelyi Önkormányzat részére is.
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Ezek az alábbiak:
-

-

Ne kapjon építési engedélyt olyan épület, amelynek nincs legalább 2 négyzetméternyi
délre esı tetıfelülete. Erre a késıbbi napkollektor felszerelési lehetıség miatt van
szükség (A)
Új közintézményeknél, vagy azok energetikai felújítása során, 1000 négyzetméter
felett a HMV 80%-át (E)és a főtés minimum 30%-t megújuló energia forrásból kelljen
biztosítani. (UK)

Lehetséges intézkedés

Szélvédı
erdısávok

Befektetési igény

1 ha-os terület 1 ha-os terület Egy telek esetén
védelmére kb. 60 kiegészítı
kb. 150 e Ft.*
eFt*
védelmére kb. 150
eFt*

Egy ház esetén a
tartóváztól
függıen kb. 100
eFt

Megvalósíthatóság
idıpontja

min 20-25 évvel a
telepítés
után
várható
effektív
szélcsökkentés

Fajtától függıen
1-10
évvel
a
telepítés
után
várható
effektív
szélcsökkentés.

Fenntartási igény

Az elsı évek Az
általános közel 0 Ft
gondozási igénye településután közel 0 Ft
karbantartási
munkákba
beépíthetı:
közel 0 Ft

Lehetséges
megtakarítás

min 10-15 évvel a
telepítés
után
várható
effektív
szélcsökkentés

min 10 évvel a
telepítés
után
várható
effektív
szélcsökkentés

közel 0 Ft

energia- Együttes alkalmazás esetén kb. 15-20%-os főtési energia-megtakarítás.
1) önkormányzat
2) tervezık

Érintettek

Szélvédı fasor az Szélvédı
Zöld
utcákon
vegetáció a telken homlokzatok

Társadalmi elfogadhatóság pozitív

1) önkormányzat
2) tervezık

1) helyi lakosság

1) helyi lakosság

pozitív

pozitív

1)
jelenleg
divatosabbak
a
színes
vakolt
felületek
2)
sokakban
idegenkedés van a
növényzet ellen

1)
az
utcák
tájolása, és az
uralkodó szélirány
iránya
determinálja
a
hatékonyságot
2)
a
helyes
telepítés,
fajtakiválasztás
bizonyos
szakértelmet
igényel

1)
a
helyes
fajtaválasztás,
telepítés a helyi
lakosság tagjaitól
kellı
szintő
ismereteket
feltételez

1) rossz állapotú
vakolatra valóban
nem
célszerő
közvetlenül
növényzetet
futtatni, mert az
károsítani fogja a
vakolatot

Kockázatok

1) csak település
léptékben
tervezhetı,
a
megrendelı
önkormányzatnak,
és a tervezıknek
tisztába kell lenni
a helyes telepítés
szabályaival

Szociális hatás

rekreációs célokra kedvezıbb tér a nem jellemzı
is hasznosítható
találkozásra

nem jellemzı
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Építészeti aspektusok

a település képébe az utca képébe nem jellemzı
komponálandó
illesztendı

nem jellemzı

10.8 A település klímatudatos tervezése /1 - Téli szélvédelem, nyári hıcsillapítás növényzettel
(forrás:*Szőcs Gábor)

10.3.2. Szélvédelem
A szélvédelemmel, mint veszteségcsökkentési
stratégiai módszerrel a következı pozitív hatások
elérhetık el:



A külsı hımérséklet növelése,
csökkenti a felületi hıátbocsátási
együtthatót,
 csökkenti a ház légcsere számát,
 csökkenti a falazatra jutó csapóesıt,
így a többlet hıveszteséget.
Mindezen hatások összességeként a részletes
kifejtést nem ismertetve mintegy 15-20 %-os
főtési energia megtakarítás érhetı el.
10.9. (Krusche, 1982)

A szélvédelem hátrányai és lehetséges anomáliái:
 A helyhez kötött vegetáció főtési energiafogyasztás csökkentése csak vegetációra
merılegesen érkezı, hővös erıs szél elleni védekezés esetén szignifikáns (ezen
szél nem fúj állandóan, tehát a számított maximális hatásfok csak ritkán
realizálható).
 Nem kellıen kiválasztott vegetáció télen a nyári állapothoz képest csak mintegy
50%-kal képes csökkenteni a szél negatív hatásait.
 A hatékony vegetáció a telepítés (és az azt megelızı tervezés) után csak mintegy
10 évvel terebélyesedik ki.
 Szoláris
házak
főtési
energiafogyasztása
a
növényzet
árnyékvetése miatt összességében akár
nıhet is.
 Nem megfelelıen telepített növényzet
pszichológiai problémákat okozhat
(naplemente hiánya, stb.).
 Nem
megfelelıen
kiválasztott
növényvegetáció rendkívül zajos lehet.
10.3.3. Hıterhelés csökkentése

A hagyományos energetikai számítások csak a
főtési energiafelhasználásra koncentrálnak. Nem
mellékes azonban a "magyar nyár". A
napsugárzás elıször a Föld - illetve a ház - 10.10. (Krusche, 1982)
felszínét melegíti fel, majd fokozatosan a levegıt.
A növényzet, a következı módon képes a felesleges hınyereség - a hıterhelés - távoltartására:
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Leárnyékolja az épületet,



leárnyékolja a talajt, így az nem képes felmelegedni,



megköti a port, ezzel csökkenti a helyben kialakuló üvegházhatást,



a fotoszintézis melléktermékeként vizet bocsát ki, mely párolgása során hőti a
környezetet.

Mindezen hatások összességeként akár 6-8°C-al is csökkenhet a helyi hımérséklet. A magyar
hétköznapi gyakorlatban lakóházak esetén nem általános a klímagépek alkalmazása. Az
energiafogyasztás csökkentése így korrekten nem számszerősíthetı. A klímagépek árának,
beszerelésének, üzemben tartásának figyelembe vételével azonban jelentıs megtakarítás
mutatható ki.
Összességében az mondható el, hogy Magyarországon a hazai mérsékelt szélviszonyok, a
hideg teleken lombhullató ıshonos vegetáció, és a lehetséges napárnyékolás miatt a
szélvédelem mint főtési energia csökkentı lehetıség hatása általánosságban nem jelentıs.
Annál jelentısebb viszont a nyári hıterhelést csökkentı hatása. Elsıdlegesen ezen
szempontok szerint kell a telepítést tervezni.
A különbözı szempontú növényzet telepítés gyakorlati szabályai:
A széltervezés elsı lépcsıje
a széladatok vizsgálata. A
vizsgálat eredményeként meg
kell állapítani a kedvezı és
kedvezıtlen szelek irányát,
gyakoriságát.
Erre
legcélszerőbb az Olgyay féle
vektoriális
elemzés.
A
területre irányuló egész éves
mérés eredményeként meg 10.11. ábra
kell határozni a téli hideg
(kedvezıtlen),
és
nyári
frissítı (kedvezı) szelek irányát, nagyságát. Ez meglehetısen hosszú (egy éves)
vizsgálatokkal, vagy meterológiai adatokkal, illetve kellı helyismeret esetén tapasztalati úton
határozható meg.
Szélvédelem esetén a telepítés, és a megfelelı
növényzet kiválasztásakor ököl-szabályként a
következık mondhatók el:
 a szélvédelem függ a szélvédı növényzet magasságától és széles-ségétıl, és az
épületektıl való távolságtól,
 a keskeny, magas szélterelı növény-zet
jóval kedvezıbb, mint a széles lapos,
 a növényzet kiválasztásánál ügyelni kell
a lombozat áteresztı képességére.

10.12. ábra

A házak
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú
távúszélvédelmére
energetikai létesítendı
stratégiája
növényzet
fıbb geometriai paraméterei.
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lehetıleg ıshonos fákat ültessünk,
minél gyorsabban érje el a tervezett magasságot, tömörséget,
ne legyen olyan magas, hogy a környezı házakat leárnyékolja.

10.13. ábra

A szélelemzés határozza meg a várható
kellemetlen szelek, a szélvédı vegetáció és
az épület egymáshoz való viszonyát.
[Dodd, 1988]

10.14. ábra
A szélvédelem mértéke és hatótávolsága a
növényzet sőrőségének függvényében.
[Burhan, 1997.]

A szélvédı növényzet tervezésekor a következı
telepítési szabályokat érdemes betartani ahhoz, hogy
kb. 50%-os szélcsökkentés lehessen tervezni:
1) Magyarországon jellemzıen az észak-nyugati
irányból kell a védelmet kialakítani. Déli irányból
nem érdemes hazai viszonyok mellett
szélvédelmet kialakítani, mivel az
megakadályozza a napenergia hasznosítását.
2) Az épülettıl való távolság a növényzet tervezett
magasságának függvényében határozható meg.
Ökölszabályként az mondható, hogy a védelem 34 H távolság esetén maximális, és 8-10 H
távolságig jelentısen, 30 H távolságig
észlelhetıen érezteti hatását.
3) A telepítendı növényzet kiválasztásakor az
ökológiai szempontok mellett (ıshonos fajták,
stb.) két dologra kell ügyelni:
a) lehetıleg közepes sőrőségő legyen a lombozat,
mely ugyan valamivel kisebb csökkentést
eredményez, de nagyobb távolságra fejti ki
hatását,
b) a téli idıszak alatt, a levelek nélküli növényzet
kevésbé csökkenti a szelek sebességét.
4) Nem elég, ha közvetlenül a védendı épület elé
telepítjük a növényzetet a szél kerülı útjai miatt. A
védendı rész széleinél mindkét irányba 3-4 H-val
túlnyúló védısáv telepítése szükséges.
5) Nem célszerő túl széles szélvédelem, mert az több
helyet foglal el, és kisebb távolságra érezteti
hatását.

10.15. ábra

A szélvédelem elıtt és után is jelentısen
csökken a szél sebessége, mely energia
megtakarításhoz vezet. [Litter, 1984.]
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10.16. ábra

10.17. ábra

A szélsebesség három típusú szélvédı
vegetáció esetén.

A hatékony szélvédelem kellıen széles növényzetet igényel. [Dodd, 1988.]

[Olgyay,1972]

A hıcsillapítás érdekében telepített növényzet fıbb szabályai:
1) Jellemzıen a déli oldal felıl kell a növényzetet telepíteni.
2) A növényzetet úgy kell kiválasztani, hogy a jellemzıen hıterheléses periódus alatt (május
közepétıl szeptember közepéig) végig kellı lombkoronája legyen a vegetációnak.
3) Csak megfelelı nagyságú terület, különbözı magasságú növényzettel képes a mikroklímát
befolyásolni. Célszerő fák és cserjék együttes telepítése.
4) Település léptékben a koncentrált, sőrő egybefüggı telepítés helyett az egymással hálót
alkotó nagy kiterjedéső telepítés a kedvezı. A hı- és nedvesség leadás a növényzet szélén a
legintenzívebb, és a több kisebb felület nagyobb kerületet eredményez.
5) A növényzet kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy a klimatikus kiegyenlítı hatás
lombkorona szint felsı harmada alatt jelentıs. A beépítés magassága célszerően jobb ha
ennél alacsonyabb.
6) A szélelemzés ismeretében épület melletti növényzet telepítésével többlet szellıztetés
indukálható.
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A háztelkek helyének
kiválasztása

Az utcák
orientálása

Közepes beépítettség intenzitás

Befektetési igény

A terület közmővesítése - Részben az adottságok
adottságok függvénye.
függvénye,
de
meglehetısen flexibilis,
olcsó megoldás.

Amennyiben a rendezési tervben
kezdetektıl fogva jelen van ez a
lehetséges
koncepció,
többlet
befektetési igényt nem igényel. A
különálló lakásokhoz képest a
nagyobb
beépítési
sőrőség
megtakarítást jelent.

Megvalósíthatóság
idıpontja

Önkormányzat
és
a
hatósági
egyeztetések,
alapközmővek
kiépítésének függvénye.
kb. 1-2 év

A telepítés helyének
kiválasztása,
engedélyezése
folyamatában
játszik
szerepet,
elfogadott
rendezési terv esetén 0
év.

Az építés folyamata jellemzıen
lakásszövetkezeti
formában
képzelhetı el, ami a nagyobb
hatékonyság révén lerövidíti az
építésre fordítandó idıt.

Fenntartási igény

Bármely
nem kb. 0 Ft
klímatudatosan
kiválasztott
hely
általános
költségeihez
képest elenyészı. kb.: 0
Ft

építészeti
Lehetséges energia- Alkalmazott
eszközök,
gépészeti
megtakarítás
berendezések függvénye:
kb.: 10-50 % főtési, 50%
hmv
energia
megtakarítás

Az energia megtakarításon túl az
épületek fenntartási költségei is
csökkennek.

Alkalmazott építészeti
eszközök,
gépészeti
berendezések
függvénye:
kb.: 5-25 % főtési, 50% hmv energia
megtakarítás

Alkalmazott építészeti eszközök
függvénye:
kb.: 25 % főtési, 10-30 %
közlekedési energia megtakarítás

Érintettek

1) önkormányzat
2) tervezık

1) önkormányzat
2) tervezık

1) önkormányzat
2) tervezık
3) lakosság

Társadalmi
elfogadhatóság

Kellı
felvilágosítás
esetén az energiaszámlák
csökkenése
és
az
egészségesebb
életkörülmények pozitív
elfogadhatóságot
vetítenek elıre.

Az
építésökológiai
építés-biológiailag
is
kedvezıbb
környezet
pozitív
elfogadhatóságot vetít
elıre.

A mai magyar társadalmi értékrend
az
individualizmust
messze
magasabb prioritásként kezeli, mint
a csoportos házépítés által nyújtható
gazdasági és ökológiai elınyöket.
Ezen
szabályozás
várható
elfogadhatósága negatív.

Kockázatok

Nyári
idıszakban
túlságosan
meleg
területek, kitettség jön
létre.

Nyári
idıszakban
túlságosan
meleg
területek, kitettség jön
létre.

Túlságosan zsúfolt beépítés nem
biztosít kellı mozgásteret az egyéni
igények kielégítésére. Az építészeti
tervezés
nagyobb
gondosságot
igényel, mint családi házak esetén.
Kellı kvalitású építészek bevonása
nélkül
(várhatóan
magas
honoráriumuk miatt) negatív példák
jöhetnek létre.

Szociális hatás

nem jellemzı

nem jellemzı

1) A kulturális, szórakoztató
intézmények gazdaságosan helyben
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város hosszú távú is
energetikai
stratégiája
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2) A sőrőbb beépítés nagyobb

lakósőrőséget eredményez, mely
több lehetıséget kínál emberi
kapcsolatok kiépítésére.
Az épületek egymástól
Az egységes kép és a monoton
való
távolsága
a
megjelenés közötti ellentét feloldása
lejtıkategória
és
a
magas építészeti kvalitást követel.
kitettség függvénye.
10.18. táblázat A település klímatudatos tervezése / 2 - Az új telepítés helyszínrajza, a beépítés intenzitása
Építészeti
aspektusok

Az új telepítés kiválasztása és a beépítési intenzitása elsısorban a nyereségnövelési stratégia
eleme. Lehetıségeinek alkalmazásával elérhetı pozitív hatások:


Több napfény éri a házat és a telket, mely az energetikai szempontokon túl
egészségügyileg is rendkívül fontos a napsugárzás fertıtlenítı hatása miatt.
 Több passzívan hasznosítható nyerség az épületen belül,
 több aktívan hasznosítható nyereség az épület gépészete által,
 magasabb külsı hımérséklet, a kedvezıbb benapozottság révén.
További, veszteségcsökkentı aspektusok:




Intenzívebb beépítés esetén kevesebb lehőlı felület adódik.
A nagyobb beépítési intenzitás kedvezıbb a tömegközlekedés kialakítására.
A közmővek gazdaságosabban kiépíthetık.

Mindezen hatások összességeként a részletes kifejtést nem ismertetve, az egyéb építészeti
eszközök függvényében mintegy 5-50 %-os energia megtakarítás érhetı el.
A helykiválasztás, beépítési sőrőség klímatudatos meghatározásának hátrányai, lehetséges
anomáliái:
 Nyáron többlet hıterhelések jelentkezhetnek. A részletes számítás ismertetése
nélkül Olgyay kutatásai szerint [8] tartható az az ökölszabály, hogy hazai
viszonyok mellett a déli lejtık közepére történı telepítés hoz legkedvezıbb
eredményt a túlzott hıterhelés elkerülése és az optimális hınyereségek
kihasználásához.
 A lehetséges megtakarítás számításakor külön kell választani a jelenlegi építési
kultúra, illetve a szoláris építészet által elérhetı differenciákat. A jelenlegi kultúra
szerint épülı házak ugyanis kevesebb nyereséget realizálnak. A szoláris építészet
szerint épülı házaknak azonban még nincs Magyarországon kultúrája, a tervezési,
kivitelezési kultúra, a tömeges megrendelıi igények minimum 10 év múlva
várható.
 A családi házas beépítés jelenlegi általános építésügyi szabályozása mellett (kb.
1000 m2-es telek, max. 6 m-es gerincmagasság) nem szignifikáns a különbözı
lejtıkitettségő területekre telepített épületek egymásra vetett árnyékának negatív
hatása.
Összességében azt mondhatjuk, hogy csupán tájolás kérdése jelenleg nem hoz jelentıs
energia megtakarítást, a közeljövıben alkalmazható építészeti eszközökkel azonban jelentıs
megtakarítás érhetı el. A telepítésnek azért van kiemelt szerepe az energetikát vizsgálva, mert
rossz döntés esetén a jövıbeni megtakarítások akár évszázadokig is ellehetetlenülnek.
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Az utca irány kiválasztásának problémafelvetései

Az utca irányának kiválasztásakor az okozhat nehézséget a késıbbi
tervezés során, hogy az utcákra jellemzıen merılegesen futó
teleksorok nem teszik lehetıvé kedvezı tájolású házak telepítését.
A házak telken belüli elhelyezésénél gondot okozhat, hogy a
kedvezıtlen tájolás végett a passzív nyereségek valamint az aktív
szoláris nyereségek nem használhatók ki kellıképpen1.
Családi házas beépítés esetén kevésbé okoz problémát a nagy
szabadságfokkal telepíthetı épület kedvezı elhelyezése. Az
alacsonytól az intenzív beépítés felé haladva azonban egyre
fontosabb, hogy az utcák irányával is foglalkozzunk.
További problémát okozhat, hogy az utca mennyire képez
szélcsatornát, illetve "utcai szurdokot".

10.19. ábra
A házfalak hıleadása és a
zárt kisugárzás miatt
magasabb hımérséklet
alakul ki. [Krusche, 1982.]

A tervezés, elemzés módszertana, alapelvei jelen fejezetben, a "A különbözı szempontú
növényzet telepítés gyakorlati szabályai" bekezdés alatt ismertetettek.
Lehetıség szerint kerüljük a téli (kedvezıtlen) széliránnyal párhuzamos utcairány kijelölést,
és próbáljuk a nyári kedvezı szélet az utcák átöblítésére használni. A tervezett beépítési
sőrőség függvényében többféle optimális utcairány határozható meg.
A beépítés sőrőségének problémafelvetései

Bár erıs a társadalmi igény a családi házas, kertes beépítés kialakítására, a gyakorlat mégis
sok veszélyt rejt magában.
Azon túl, hogy rengeteg területet igényel ez az alacsony intenzitású beépítés, rengeteg olyan
problémát, energiafogyasztást vet fel, ami egyre nehezebben kezelhetı. A tradicionális falvak
ugyan képesek voltak ilyen alacsony intenzitás mellett is fenntartható életet élni, de a mai
gazdasági, társadalmi igények kielégítése ezen beépítéssel léptéktévesztett.
Az elmúlt évtizedek bizonyították, hogy ugyanúgy léptéktévesztett a lakótelepi alternatíva.
Bár energetikailag a lakóházas beépítés
kedvezı építészeti forma, az embert is - reális
igényeivel - az ökológiai rendszer részének
tartó építés ökológia/biológia szempontjából
nem járható út.
Akik az építésökológiai szempontokat
fokozottan szem elıtt tartják, a következı
alapelveket fogalmazták meg a helyes
beépítési intenzitás, és funkciószerkezet
meghatározására:
 Elsınek a "barna mezıs" területek,
azaz az egyszer már beépített
területek
kezelésével
kell
foglalkozni. (ilyen pl. a volt
HÓDIKÖT
telephelye
mely
ráadásul szomszédos a jelenlegi
ipari parkkal)

10.20. ábra
Az Aldous féle "Városi Falvak"

koncepció

1 A szomszédos Ausztriában nem engedélyeznek olyan házat, melynek nincs déli tetıfelülete, napkollektorok lehetséges
telepítésére. Megjegyzendı, hogy ez a szabályozás világviszonylatban sem elterjedt még. A napenergia hasznosításában rejlı potenciált
azonban érzékelteti, hogy a nálunk kedvezıtlenebb napsugárzási értékkel rendelkezı Ausztria egyes területe világelsı az egy fıre jutó
napkollektorok számát tekintve.
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Vegyes funkciók (lakó-, irodai-, kereskedelemi-, intézményi-) jelenléte az újonnan
létesítendı területeken.
A tervezés minıségének erısítése.
Hosszabb tervezési folyamat az érintettek bevonásával.
A "Városi Falvak" koncepciója szerint tömörebb, városiasabb beépítés, melyek
kapcsolatban vannak egymással.
A beépítés tegye lehetıvé az attraktív gyalogos forgalmat, és a tömegközlekedést.
Legyen megoldható a gépkocsi nélküli közlekedés, élet.
Magán, és közhasználatban lévı zöld területek kialakítása.
Helyi centrumok alakuljanak ki
Valamint kiemelten kell kezelni a hagyományosan is elemzett szempontok közül a
történelmi örökség megırzését. Ezt a 2005-ös gazdasági program is leszögezi.

10.3.4. A passzív, hibrid energiahasznosítás lehetıségei
Az elızıekben elsıdlegesen a veszteségcsökkentési stratégia lehetséges megoldásait
tekintettük át. Jelen alfejezetben az elsıdlegesen nyereségorientált megoldásokat ismertetjük.
A nyereségek elsısorban a Nap sugárzó hıjébıl adódnak. Természetesen azonban minden
napfelhasználás elsıdleges feltétele a kellı idıben érkezı napsugárzás begyőjtése, a sugárzás
hıvé alakítása, és a keletkezett hı tárolása az árnyékos idıszakokra. Itt kell rögtön
megemlíteni, hogy az egyes idıben pozitív napsugárzás nyáron többlet hıterheléshez
vezethet, melynek megoldására gondolni kell, s erre a növényzet betelepítésével az
elızıekben már adtunk is példát.
A Nap pályájának szerkesztése, számításának módszertana meghaladja a tanulmány
terjedelmét, azonban több könyv ismerteti illetve számítógépes programok képesek a várható
besugárzás meghatározására.
Passzív
energiahasznosítás
alatt
elsıdlegesen
azokat
a
tervezési
módszereket,
szerkezeteket
értjük,
amelyek gépészeti berendezés nélkül,
az
épületszerkezetek
tudatos
formálásával képesek a szükséges
(elsısorban
főtési)
energia
csökkentésére,
szoláris
energia
hasznosítására, az épület hőtésére.
Hibridnek pedig azokat a megoldásokat
nevezzük,
amikor
a
gépészeti
berendezések csak a szerkezetekkel
passzívan energiahasznosító épület
hatékonyságát növelik.

10.21. ábra
A passzív, hibrid és aktív főtési, hőtési tervezési stratégiák közül
Magyarországon a klimatikus viszonyok miatt télen a
hagyományos főtés, ısszel, tavasszal a passzív főtés, nyáron
elsıdlegesen a hıtárolás, valamint az éjszakai szellıztetés és a
levegınedvesítés alkalmazható. Ezen stratégiákon túl elsıdleges
szerepe van a hıszigetelésnek [Zöld, 1996.]

A Föld különbözı klimatikus régióiban,
gazdasági, társadalmi környezetében
más és más megoldásokat találtak ki és
alkalmaznak a passzív, hibrid energiahasznosítás témakörében (napterek, transzparens
hıszigetelés, árnyékvetık, stb.). Ezen lehetıségek közül választanunk lehet és kell adott
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klimatikus viszonyok között, hiszen könnyen belátható, hogy az északi sarkon felesleges a
természetes szellızéssel, a sivatagos részeken a szoláris főtéssel operálni.
A következıkben a legfontosabb, a gyakorlatban legegyszerőbben alkalmazható
megoldásokat vesszük sorra, röviden ismertetve az elméleti alapokat, és a gyakorlati
ökölszabályokat.
10.3.5. Épülettervezési módszerek
Az épület tervezésénél nagymértékben döntünk a jövıbeni energiafelhasználás mértékérıl. Az
energetikai szempontokat a tervezés kezdetén kell az elképzelésekbe beilleszteni, hogy a
megvalósult szerkezetek az épület építészeti koncepciójába integrálhatók legyenek. A
tervezés kései stádiumában felmerülı tervezési szempontok, az utólagosan alkalmazásra
kerülı szerkezetek, csak jelentıs kompromisszumokkal építhetık be.
Az épülettervezési módszerek összességében arra alkalmazhatók, hogy az épület
hıveszteségei minél kisebbek, a potenciális hınyerı felületek minél nagyobbak legyenek.

Lehetséges
módszer

Épület-tömeg, tájolás

Alaprajzi elrendezés

Befektetési igény A kedvezı arányokra csak a tervezés A kedvezı elrendezésre csak a
során kell figyelmet fordítani. Anyagi tervezés során kell figyelmet
igénye: kb. 0 Ft.
fordítani. Anyagi igénye: kb. 0
Ft.
Megvalósíthatós Új épület esetén a tervezéstıl a
kivitelezés befejezéséig egyre több
ág idıpontja
kompromisszummal
alkalmazható.
Hatása az épület teljes életciklusa alatt
hat.

Új épület esetén a tervezéstıl a
kivitelezés befejezéséig egyre
több
kompromisszummal
alkalmazható. Hatása az épület
teljes életciklusa alatt hat.

Fenntartási
igény

0 Ft

0 Ft

Lehetséges
energiamegtakarítás

0-40%

0-15%

Érintettek

1) lakosság,
1) lakosság,
2) tervezık,
2) tervezık,
3) közvetetten a rendezési tervek
készítıi

Társadalmi
elfogadhatóság

Ez a lehetıség kevésbé él a
köztudatban,
figyelemfelhívó
ismeretterjesztés szükséges. Kellı
propaganda esetén, az módszer
alacsony költségigénye révén, azonos
jellegő épületek esetén, illeve a tájolás
tekintetében
kedvezı
fogadtatás
várható.

Ez a lehetıség kevésbé él a
köztudatban,
figyelemfelhívó
ismeretterjesztés
szükséges.
Kellı propaganda esetén, az
módszer alacsony költségigénye
révén
kedvezı
fogadtatás
várható.
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Kockázatok

A kedvezıbb épülettömeg magyarra Nem jellemzı.
lefordítva egyre sőrőbb beépítést
jelent. A társadalmi értékrend jelenleg
a város közeli, családi házas beépítést
preferálja. Egyes épületek esetén a
mőszaki
racionalitásnál
(érthetı
módon)
erısebb
a
"komfort"
racionalitás.

Szociális hatás

Nem jellemzı.

Építészeti
aspektusok

A túlzott egyszerőség, racionalitás nem Egyedi esetekben felmerülı
mehet az építészeti értékek, koncepció helyi adottságok jelentısen
rovására.
megnehezíthetik a módszer
alkalmazását.

Nem jellemzı.

10.22. táblázat, Épülettervezési módszerekkel elérhetı energia megtakarítás

Épülettömeg, tájolás
A téli hıveszteségek csökkentésére a
kompaktabb épületformák alkalmasak. Ezen
formák azonban kevesebb felületen képesek a
szoláris
hı-nyereségek
befogadására,
hasznosítására. Olgyay szerint mérsékelt
éghajlati viszonyok között a dél felé nézı 1:1,6
arányú épületarány legkedvezıbb energetikailag.
10.23. ábra
További kérdést vetnek fel a lehőlı felületek. A Az optimálisnak kimutatott épület arány
szabadon álló házhoz képest lényegesen kísértetiesen hasonlít a három osztatú magyar
kevesebb lehőlı felület adódik sorházas, illetve parasztház arányaihoz. [Olgyay, 1972.]
blokkházas beépítés esetén.
Alacsony beépítési sőrőség esetén a napenergia hasznosítás
szempontjából az utcák tájolása, a telektömbön belüli
elhelyezése is jelentıs eltéréseket eredményezhet. Az utcák
tájolásakor törekedni kell arra, hogy minél nagyobb déli
homlokzatfelületek alakuljanak ki. Amennyiben az épület
szélessége nem haladja meg a belmagasság kétszeresét, a
napenergia hasznosítás és a természetes világítás egyszerően
megoldható. A déli tájolás további elınye, hogy a tetıfelületbe
a napenergiát aktívan hasznosító kollektorok és PV-cellák
(PV=napelem) jól integrálhatók.
Alaprajzi elrendezés
Az épületek belsı elrendezésénél ügyelni kell arra, hogy a
gyakran használt terek a várható használat függvénye szerint
délre (nappali), illetve keletre (háló) vagy nyugatra (konyha)
nézzenek. Így a használat során a beérkezı napfény
energetikailag és pszichésen maximálisan hasznosítható.
A napenergia hasznosítás általában az épületbe integrált üveg
felülető helységeken, vagy szerkezeteken keresztül történik, az

10.24. ábra
A szabadon álló háznak 40 %kal nagyobb a hıvesztesége
ugyanazon kubus-ra
vonatkoztatva. [Glücklich,
1989.]
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üvegházhatás elvére építve. A hasznosítás lehetséges megoldásait a szerkezettervezési
módszerek alatt ismertetjük.
A kevésbé használt, illetve alacsonyabb hıigényő tereket az északi oldal felé tájoljuk. Ezzel a
puffer zónával csökkenthetı a téli hıveszteség, illetve a nyári hıterheléses idıszak alatt az
alacsony hıigényő terek (kamra) kedvezı helyzetbe kerülnek.
A passzív hasznosítás fontos feltétele a szerkezetek megfelelı tervezése. A szerkezettervezési
elvek meghaladják a tanulmány kereteit.
"Barna mezıs" beruházásokról részletesebben
A városok szétterülése csak úgy
akadályozható
meg,
hogy
valós
alternatívát tudunk felmutatni a városon
belül, melyre a "barna mezıs" területek
kellı teret biztosítanak. A szétterülés
folyamata gazdaságilag, szociológiailag
és ökológiailag káros folyamatokat
indukál.
Mind az amerikai, mind a nyugat-európai
városfejlesztık egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a "barna merıs" fejlesztésekre,
mivel azok a következı gazdaságilag
kimutatható elınyökkel bírnak:



Növelik
a
helyi
önkormányzat adóbevételeit,
már kiépített színvonalas
infrastruktúrával
rendelkeznek, mely lokálisan
és globálisan is költség és
terhelés csökkentı tényezı.

10.25. ábra
A beépítés sőrősége és a lakosonkénti üzemanyag
fogyasztás között kapcsolat mutatható ki a világ
nagyvárosait elemezve. [Rogers, 1999.]


Azonban minden "barna mezıs" beruházás fı alapelve kell hogy legyen, hogy az egyes
épületek rehabilitációja helyett elsıdlegesen a városszerkezet megújítására kell törekedni.
A nyugati országok, és hazai viszonylatban a városok élete egyre inkább tolódik az
indusztriális tevékenységektıl az informatikai szolgáltatások felé. Ez egyre több embernek
teszi lehetıvé, hogy lakóhelyéhez közel, tiszta környezetben végezhesse munkáját. A városok
"barna mezıs" fejlesztésekor (pl. volt ipari területek rehabilitációja) a helyi lakók bevonásával
közepes intenzitású, vegyes funkciójú területek kialakítása felé célszerő törekedni. A lakó és
irodai funkció egyaránt kívánatos ezeken a területeken, hiszen a belváros közelsége, jó
tömegközlekedési kapcsolatai élénk kétirányú forgalmat tesznek lehetıvé.
A lakófunkció és az irodai, közéleti funkció vegyítése idıben elosztja a területre jutó terhelést,
és állandó élettel tölti meg a köztereket. A közepes sőrőségő beépítés lehetıvé teszi, hogy a
lakások olyan távolságba lehessenek a szükséges közintézményektıl, hogy azok gyalogosan,
vagy tömegközlekedéssel racionálisan elérhetık legyenek.
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A gyalogos és bicikli utak kialakításakor a megfelelı távolság mellett hangsúlyt kell fektetni
az út során várható látványra. Szép környezetben akár 2-3 km-t is szívesen sétálnak az
emberek, míg veszélyes, koszos, kihalt utakon pár méter is soknak tőnik.

10.4. Megújuló energiaforrások
Ez a téma egy külön tanulmányban kerül feldolgozásra. Itt csak a célkitőzés eléréséhez
szükséges jövıképet írjuk le
2020-ra a földgáz készletek fogják jelenteni a szők keresztmetszetet a fosszilis
energiahordozók területén. A szén nagy valószínőséggel a reneszánszát fogja élni, a kıolaj
hordónkénti ára a 200 USD körülire prognosztizálható. Azért csak ennyire, mivel a
megújulók, ezen belül a napenergia hasznosítás nagyot fog elıre lépni. Az 50%-os hatásfokú
és az azt meghaladó napelemek tömeggyártása a vezetékes villanyt egyre inkább háttérbe
fogja szorítani. (Ma már laboratóriumban sikerült elıállítani a közel 40%-os hatásfokú
napelemet, ezért már most alkalmassá kell tenni az új lakóépületeket ennek a technikának a
majdani fogadására. Min 2 m2 délre nézı tetıfelület elıírása a HÉSZ-ben.)
Az állati hulladék feldolgozóban a képzıdı fehérje lisztbıl thermofil eljárással biogázt
állítanak elı, melybıl villamos áramot termelnek akkor, amikor a szélgenerátor szélhiány
miatt áll.
Az önkormányzat valamennyi intézménye a geotermikus energiát hasznosító városi
tulajdonban lévı távfőtımőtıl kapja a főtési energiát. A körgyőrőre a belvárosi lakások zöme
is fel lett főzve. A változó tömegáramú főtési körvezetékrıl minden lakótömb maga állítja elı
a szükséges melegvizet.
A külterületeken a kis és nagy gazdaságok a képzıdı biomasszát vagy az állati hulladék
feldolgozóba viszik be, vagy saját bio-kazánjaikban égetik el.
Összességében elmondhatjuk, hogy a város önerejét a geotermikus energia hasznosítására, és
a napenergiára összpontosítsa, mert minden más megújuló hasznosítás csak külsı
tıkebevonással (PPP, ESCO, stb.) lehetséges.

10.5. Közvilágítás
Hódmezıvásárhelyen is – mint annyi nagyvárosban Magyarországon – megtörtént a
közvilágítás korszerősítése. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne tovább javítani az
energia hatékonyságon. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az energiahatékonyságra
költhetı pénzforrás nagysága véges. Ebbıl fakadóan ott érdemes beruházni, ahol egy forint
befektetéssel a legtöbb energiát spórolom meg. Ez pedig intézményi korszerősítés esetén
magasabb, mint a közvilágításnál, ezért javasolt azt preferálni. Arról nem is beszélve, hogy
már az ajtón kopogtat egy új világítási technológia, a LED. Célszerő megvárni, amíg négy-öt
év múlva a tömeges elterjedés miatt olcsó lesz, s akkor áttérni a közvilágítás esetében is erre
az új fajta technológiára.
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11. Akció terv javaslatok
Az alábbiakban felsorolt akció tervek olyan javaslatok, melyek segítik elérni a 2020-ra
kitőzött célokat. Vannak bennük alapvetı fontosságúakat és vannak elsı ránézésre talán
kevésbé fontosnak tőnı. Az önkormányzat illetve a képviselıi testület kompetenciája
eldönteni hogy mit valósít meg, és mit nem. De minél többet elhagynak ezekbıl a
feladatokból úgy, hogy nem tesznek be helyettük egy másik hasonló fajsúlyú tevékenységet,
annál kisebb az esélyük a kitőzött cél elérésére.
11.1. Technológiai fejlesztések
-

Az önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai korszerősítését folytatni kell,
mint a főtés, világítás és épületszerkezet területén, az energia auditok alapján. Az
épületcímkézést valamennyi önkormányzati intézménynél 2008 után végre kell
hajtani.
Felelıs: önkormányzat
Végrehajtás: folyamatos

-

Valamennyi önkormányzati intézménynél az energiafogyasztási adatokat rendszeresen
rögzíteni és értékelni kell.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: Folyamatos

-

Minimum értékő energia standardok felállítása az önkormányzati épületek felújítására
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: Folyamatos

-

Biogáz termelés hatékonyabbá tétele a szennyvíz telepen oly módon, hogy a szegedi
kutatások eredményét adaptálják amint azok elérhetıek lesznek. Megfontolandó, hogy
célszerő felajánlani kísérleti célokra a telep mőszaki infrastruktúráját. (hidrogén
bevitelével intenzívebb gázképzıdés elérése.)
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: Folyamatos

-

Közvilágítás korszerősítése az új technika megjelenésével. (Részletesen 10.5. fejezet)
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2013 után

-

Energia szemlélető városrendezési terv elkészítése és elfogadása, (többközpontú város
kialakítása, zöld felületek, stb.)
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

-

Energia hatékonysági pályázatokon részvétel, önállóan és mindenkivel, aki tenni tud a
település energia hatékonyságáért. (szolgáltatók, lakosság, civil szféra, vállalkozások,
panel program stb.)
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007
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-

Barnamezıs beruházások preferálása a zöldmezıssel szemben.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

11.2. Energiatudatos önkormányzati kultúra
-

Energia alap létrehozása és mőködtetése. Ez azért célszerő, mert a jelenlegi
tapasztalok szerint az energetikára azért nem jut pénz, mert más, fontosabbnak vélt
beruházás illetve fejlesztés elviszi az erre szánt összeget. Amennyiben az energetikai
beruházások hozadékát egy külön kasszába teszik, és a megtakarításból csak
energetikai beruházást finanszírozható, akkor ez a csapda kikerülhetı. Ez
tulajdonképpen egy saját feltöltéső hitel alap (revolving fund)
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2008

-

Ösztönzı rendszer kidolgozás az önkormányzati intézményeknél. Mindenhol legyen
energiafelelıs, és minden intézmény az általa megtakarított energiaköltség egy részét
kapja meg az érdekeltség megteremtése érdekében.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007 elıkészítés, bevezetés 2008-tól

-

Energetikai automatizmusok (szabályozások) beépítése a döntéshozatali eljárásokba.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

-

HÉSZ energetikai szempontú módosítása. Délre nézı tetıfelület kötelezı elıírása új
épületeknél. Kötelezı távfőtés alkalmazás, ahol az elérhetı, stb.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

-

Mőszaki végzettségőek számának emelése az önkormányzat osztályain, mivel ilyen
alapvégzettség nélkül elképzelhetetlen az energiatudatos kultúra elterjesztése.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007-tıl folyamatos

-

Általános alapelv, hogy 500 millió forint éves energia fogyasztásonként kell egy fı
energetikai szakembert alkalmazni. Nem kötelezı fıállású, lehet megbízásos, vagy
külsı finanszírozású energia ügynökség, lényeg hogy megfelelı segítséget nyújtson a
megvalósítandó feladatokhoz és a kitőzött célok eléréséhez. Hódmezıvásárhelyen
mindenkép célszerő még egy fı bevonása az energetikába az elvégzendı feladatok
mennyisége miatt.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

-

Gyalogos és kerékpáros közlekedés preferálása, kerékpár utak további építése,
egységes kerékpár tárolók megtervezése és letelepíttetése.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007
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-

Csatlakozni célszerő nemzetközi energetikai hálózatokhoz, (pl. Energie-cités) mivel
egyrészt hasznos tapasztalatokra lehet szert tenni, másrészt a kapcsolatok révén
nagyobb eséllyel lehet pályázni brüsszeli és más eu-s pályázatokon
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007

11.3. A lakosság energiatudatos viselkedésének erısítése
-

Energetikai információs napok szervezése alakosság, ciyíl szervezetek és gazdasági
szervezetek résére
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007 – tıl folyamatosan

-

Önkormányzaton belüli képzések elindítása az energiatudatos munkavégzésrıl, az
elképzelésekrıl, azok megvalósítási ütemérıl.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: Anyag elfogadása után folyamatos

-

Iskolai energetikai napok megszervezése. Ez igen fontos, hiszen a jövı emberének a
gondolkodását most kell kialakítani.
Felelıs: Önkormányzat és oktatási intézmények együtt
Végrehajtás: 2007-tıl

-

Távmunka népszerősítése a vállalkozások körében, ezzel is csökkentve a közlekedés
környezet terhelését.
Felelıs: Önkormányzat és oktatási intézmények együtt
Végrehajtás: 2007

-

Az elért eredmények, beruházások folyamatos publikációja, hogy ezeket minél jobban
megismerhesse a város lakossága.

-

Energetikai kiállítások és konferenciák szervezése akár önállóan, akár társulva
kiállítás szervezı cégekhez.
Felelıs: Önkormányzat
Végrehajtás: 2007 – tıl folyamatosan

12.Monitoring
Minden tevékenység fontos eleme a folyamatba épített ellenırzés, hibajavítás. A monitoring
tevékenység egy adatgyőjtés és elemzés a kimenetrıl azért, hogy megállapítsuk mennyire
sikerült elérni a kitőzött célfüggvény mennyiségi és minıségi paramétereit.
Ezek a mérések és elemzése sok félék lehetnek, az igényektıl függıen. Célszerő az
elırehaladást valamilyen mutatószámmal mérni minden egyes tevékenység illetve cél
esetében. A sok fajlagos mutató közül mi az alábbiakat javasoljuk:
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-

teljes intézményi villamos energiafogyasztás, kWh/m2/év-ben

-

Teljes intézményi energiafogyasztás, kWh/m2/év épület típusonként

-

Megújulóból elıállított energia, %

-

Energetikára költött éves költség Ft/lakos/év

-

Napkollektorok mennyisége, m2/ezer lakos

-

Távfőtésbe bevont lakások száma, db/év

-

Távfőtött önkormányzati intézmények száma, db

-

Közösségi

energetikai

rendezvények

száma,

(db) és

átlagos

látogatottsága

(fı/esemény)
-

Kerékpárút hossza (km)

-

Letelepített egységes kerékpártartók száma (db)

-

Zöldfelület aránya a városban (%)

-

Faültetések száma (db)

-

Saját elıállítású hı/villamos energia (nem vásárolt) átlagos elıállítási költsége, Ft/kwh

Szeged, 2006. december 18.
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Melléklet 1

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA (KIVONAT)
Dr. Lázár János országgyőlési képviselı Úr, Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Városának
polgármestere és Csizmadia Norbert - területfejlesztési geográfus közösen készítették el a
gazdasági - stratégiai fejlesztési dokumentumot. A kutatás azt vizsgálja, hogy milyen
fejlesztési gazdaságfejlesztési lehetıségei vannak hosszú távon Hódmezıvásárhelynek,
melyek azok a kitörési pontok, amely a város és térség számára valódi gazdasági
versenyképességet jelentenek.
Az elmúlt évek térség- és gazdaságfejlesztési tapasztalataival, terepmunkával,
mőhelymegbeszélések, interjúk kapcsán számos érdekes megállapításra jutottunk.
Hódmezıvásárhely elindult egy dinamikus úton, azonban még mindig sok olyan kiaknázatlan
lehetısége van. Az elmúlt években számos beruházás és program valósult meg,
eredményesnek mondható a város mőködése és vezetése. Mégis kell azonban egy stratégiai
keretprogram, egy olyan komplex megvalósítás, amelynek segítségével a város nemcsak
térségi és regionális, hanem országos, sıt nemzetközi hírnévre is szert tehet, bekapcsolódhat a
globális gazdasági körforgásba.
Hódmezıvásárhelynek van elkészített és elfogadott település és területfejlesztési koncepciója,
stratégiai programja és operatív programja is. A szakmailag nagyon jól kidolgozott
programok alapját képezik a fejlesztéseknek. Ezeknek a programoknak a figyelembevételével
e kutatás kitörési pontokat jelöl ki.
A programelemek mozaikként kapcsolódnak egymáshoz, tehát egyik program hatással van a
másik programra.
Egy város és a térség komplex fejlesztésébe természetesen hozzátartozik az infrastruktúra
fejlesztése, környezetvédelem, szociális feladatok ellátása, a humán erıforrás fejlesztése,
egészségügyi ellátás javítása is. E stratégiai kutatás elsısorban a gazdaságfejlesztésre
fókuszál. Feladata a város és térség számára a kitörési pontok meghatározása. E kutatáshoz
kapcsolódó stratégia meghatározza a cselekvési feladatokat is. A kutatás eme fázisában nem
irtunk forrásösszegeket. Ezek meghatározása majd a 2007-2013 közötti NFT II-höz
kapcsolódó konkrét projektek megfogalmazásakor kell hogy megtörténjen.
Az itt elkészült tanulmány néhány kiemelt programot tárgyal, mely hosszú távon biztosítja a
munkahely-ellátottság növelését, az életszínvonal javítását, a lakható város kialakítását, a
vállalkozások megerısödését, és a térség gazdasági karakterének meghatározását.
A program a partnerségre épül. A program megvalósítása csak úgy lehet sikeres, ha az
önkormányzat partnerséget nyújt a vállalkozói szférának, a civil szervezetekkel,
legjelentısebb gazdasági szervezetekkel, vállalkozásfejlesztési intézményekkel,
egyetemekkel, pénzügyi intézményekkel, alapítványokkal közösen valósítja meg a kitörési
pontokat. Egyfajta térségi Public-Private-Partnership keretében valósítja meg a programokat.
A stratégiai kutatás felépítése, a kitörési pontok megfogalmazása 2005. februárjában elkezdett
munka, a korábban elkészült területfejlesztési stratégia, operatív programok, valamint a helyi

vállalkozókkal készített személyes interjúk alapján elızetesen készült egy fejlesztési
hipotézis. A hipotézis tartalmazza a kutatás célját, hosszú távú célkitőzéséket, valamint a
fejlesztendı prioritások meghatározását:
A kutatáshoz kacsolódó hipotézisek, a kutatás felépítése:
Alap kiindulópontként meg kellett vizsgálni az új trendeket a globális gazdaságfejlıdésben,
illetve a területfejlesztés új kihívásait ezek alapján az alábbi tématerületekre fókuszáltunk:
- Új hajtóerık és kihívások az európai városfejlıdésben:
- Az európai városhálózatba kapcsolódás lehetıségei
- Közép Európai régióban megszerezhetı versenypozíciók
- Városok versenyképessége
A jövıkép fontosabb jellemzıi:
- "egészséges, lakható, értékes, értékekre építı..",
- megfelelı ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési környezetet nyújtó
város, amellyel lakói azonosulhatnak, a befektetık és a turisták számára pedig vonzerıt jelent.
- Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve közepes mérető, mely ırzi, ápolja történelmi
légkörét, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és tradícióit.
- Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá
- Gazdasága diverzifikált
- Regionális alcentrum és térségi centrum
- Szolgáltató város (IT fejlesztések - e-város)
- Szellemi centrum
- Egészségipari központ
- Technológiai (K) al-központ
- Turisztikai célpont
- Nemzetközi kapcsolatok színtere
- Kézmővesipar fejlesztése
- Tradicionális mezıváros országos és nemzetközi értékekkel.
- Jelentıs regionális alközponti szerepkörrel
- Jelentıs megyei jogú város
- Fiatal, dinamikus városvezetés
- Vállalkozások aktivitása és hálózati gazdaság elemeinek megteremtése
- Kihasználatlan lehetıségek feltérképezése (turizmus, kézmőipar, klaszterek?)
A kutatással kapcsolatos kérdések:
- Milyen irányvonalak, konkrét programok jelölhetık ki az elkövetkezı években?
- Hogyan képes bekapcsolódni, megújulni Hódmezıvásárhely az EU csatlakozás után?
- Milyen értékeket képes felmutatni, és ezzel az európai piacra bekerülni?
- Mik lehetnek a célkitőzések: Értékırzı - tradíciókra építı gazdasági versenyképesség,
gazdag kulturális környezet, dinamikus társadalmi rétegek, modern technológia és
információ-gazdaság?
- Hogyan valósítható meg a lakható és szerethetı város társadalmi-gazdasági megújulása?
Fı szempont:
- Érték és emberközpontúság
- városfelújítás
- kulturális értékekre és tradicionális kézmővesiparra épülı gazdasági versenyképesség
- hálózati gazdaság (network economy) - társadalmi partnerség.

- Innovatív gazdaságfejlesztés
- Magas specifikumú hazai hozzáadott termékek
A kutatás felépítése:
- A település és kistérség természeti, társadalmi, gazdasági helyzetének értékelése, rövid
elemzése, idıbeli alakulásának vizsgálata.
- Korábban elkészült fejlesztési tervek elemzése, összehasonlítása, összegzése
- Prioritások kijelölése (elızetes hipotézisek alapján)
- Stratégiai irányvonalak, célok meghatározása
- Operatív programok fı prioritásainak összegzése
- Konkrét programok kijelölése
- Programrészek kidolgozása
- Kapcsolódási pontok az NFT II. (2007-2013) közötti pályázati pénzek megszerzéshez és
hatékony felhasználásához.
Ez a stratégia a város és a térség közös stratégiája. A közös megvalósításhoz kívánunk sok
sikert, társadalmi összhangot, és sikeres megvalósítást.
Hódmezıvásárhely, 2005. szeptember 15.
Dr. Lázár János
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere

Csizmadia Norbert
területfejlesztı geográfus

A dokumentum teljes egészében letölthetı a következı oldalról:
http://www.hodmezovasarhely.hu/varosrol/varosfejlesztesi_koncepcio/gazdasag_fejlesztesi_st
rategia/index.html

Melléklet 2
Ellenırzı kérdéssor településfejlesztési koncepciók értékelésére energia és térrendezés
kapcsolatainak figyelembe vételével (Független Ökológiai Központ anyaga alapján)
A kérdéssor végiggondolása lakó funkciójú fejlesztési területek kijelölésére, fejlesztési
irányok megfogalmazására nyújt útmutatást, rávilágítva az energia és térrendezés
kapcsolatára. A kérdéssor Barton, 1995. és Lord Rogers, 1999. publikációinak átdolgozásával
készült.
I) Áttekintı értékelés








Szükséges-e a fejlesztés?
Kapcsolódik-e meglévı nagyobb léptékő koncepciókhoz?
Számoltak-e, ha igen milyen módszerrel, milyen idıtartamra vetítve
energiafelhasználást, környezetterhelést?
Lehetséges-e máshol a fejlesztés, az milyen kondíciókkal képzelhetı el?
Van-e alternatív funkció a fejlesztési területre, az milyen kondíciókkal képzelhetı
el?
Át van-e gondolva a jövıbeni fejlesztés koncepciója az adott területen?
Bevonták-e a jövıbeni, illetve környékbeli lakókat, felhasználókat a tervezésbe?

II) A kiválasztott terület értékelése



















Volt-e a terület valaha beépítve?
A koncepció használja-e a területen lévı épületállományt?
Van-e infrastruktúra, milyen közintézmények vannak az adott területen?
Van-e fölös infrastrukturális kapacitás?
Városközponttól való távolság?
Hogyan illeszkedik a meglévı, a fejlesztési területet körülvevı
településstruktúrába?
Tervezett beépítés sőrősége?
Munkahely, szórakozás, kultúra, egyéb funkció van-e a fejlesztési tervben?
Az egyéb funkciók telepítésének sőrősége, a megközelítés módja?
A meglévı/tervezett úthálózat lehetıvé teszi-e a gyalogos, kerékpáros
közlekedést?
A tömegközlekedési megállók valamelyike minden lakóegységbıl
megközelíthetı-e gyalogosan 400 m-en belül?
Volt-e közlekedéstervezı bevonva?
A terület talajtani képességei?
A terület topográfiája, kitettsége?
Milyen növényzeti adottságok vannak a területen?
Vannak-e fagyveszélyes, illetve szélnek erısen kitett területek a fejlesztési
területen?
A fejlesztési elképzelések lehetıséget kínálnak-e a növények teljes évben
jelentkezı hıcsillapító hatásainak kiaknázására?
Zöld felület / burkolt felület arány?




A tervezett utcák, közterek lehetıvé teszik-e minden épület dél + 30-45°-os
tájolását?
Meglévı, illetve a tervezett épületek mennyire árnyékolják le a terület meglévı és
tervezett épületeit (földszintre értelmezve)?

III) Épület, épületgépészet, üzemeltetés













A napenergia aktívan és passzívan hasznosítható-e?
Geotermikus energia hasznosítható-e?
Biomassza hasznosítható-e, hol van a közelben biomassza felesleg, milyen
mennyiségben?
Vannak-e rekultiválható hulladéklerakók a közelben?
A tervezett állapotban, illetve a közeljövıben megoldható-e a távhı rendszer,
kapcsolt hıtermelés alkalmazása?
Van-e a fejlesztési koncepcióra szóló energiastratégia?
Ezt mennyire egyeztették közmővekkel, mennyire vág egybe a nagyobb léptékő
fejlesztési elképzelésekkel?
Van-e követelmény az egyes épületek energiahatékonyságára?
Minden helyiség természetes világítása és szellızése megoldott-e?
Nyílászárók-falfelületek arány az épületek északi/keleti/nyugati/déli
homlokzatain?
Épületek, épületszerkezetek egyszerő karbantartása megoldott-e?
Minimalizáltak-e a hıveszteségek, maximalizáltak-e a nem hagyományos
energiaforrások használata?

IV) Anyaghasználat
 Alacsony energiatartalmú építıanyagokat építettek-e be?
 Meglévı szerkezeteket hasznosítottak-e?
 Definiálták-e a helyi építıanyagokat, vizsgálták-e az alkalmazás lehetıségeit?
 Szerkezetek áttekintése az energetikai követelmények függvényében.
 A szerkezeteket végiggondolták-e passzív napenergia hasznosítás szempontjából?
 A nagy energiaigényő szerkezeteket tartós funkcióra építették-e be?

Melléklet 3
Az önkormányzat intézményeinek felsorolása és energia statisztikái
a) Intézmények
Óvodák
Exner Leó Óvoda Tornyai u
Brunszvik Teréz Óvoda Klauzál u.33
Exner Leó Óvoda Nádor u. 23
Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár 14
Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár u.4
Dömötör Géza Óvoda Zrínyi u.
Dömötör Géza Óvoda Hóvirág u.3
Mária Valéria Óvoda Virág u 2
Mária Valéria Óvoda József A. u.
Janikovszky Éva Óvoda Szabadság tér 93
Janokovszky Éva Óvoda Szent I. 61
Exner Leó Óvoda Kutasi u.
Hermann Alice Óvoda Malom u.25
Hermann Alice Óvoda Pállfy u.41
Hermann Alice Óvoda Pál u.54
Janikovszky Éva Óvoda Magvetı u.2
Janikovszky Éva Óvoda Dózsa Gy. u.38
Janikovszky Éva Óvoda Észak u.
Móra Ferenc Külterületi ÁMK Kútvölgyi Óvoda
Móra Fenec Külterületi ÁMK Batidai Óvoda
Móra Ferenc Külterületi ÁMK Erzsébeti Óvoda
Móra Ferenc Külterületi ÁMK Szikáncsi Óvoda Fı u. 17
Bajcsy Óvoda, Bajcsy Zs. U. 13

Általános iskolák
Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál u.
Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál u. tornaterem
Klauzál Gábor Általános Iskola Róka u.
József Attila Á.I. Árpád u.
Tornyai János Általános Iskola Hóvirág u.4 MÁV
Tornyai János Általános Iskola Hóvirág u. 3
Kiss Lajos Általános Iskola Bánát u.
Kiss Lajos Általános Iskola Csomorkányi u.
Kiss Lajos Általános Iskola Nádor u.
Kiss Lajos Általános Iskola Nyár u. Dózsa Gy.
Kiss Lajos Általános Iskola Tulipán u.
Szent I Általános Iskola Szent I. u. 75
Szent I Általános Iskola Koczka u. + 2005-tıl szolg lakás
Liszt Ferenc Általános Iskola Szent I tér.
Péczely A. Zene- Iskola János tér
Péczely A. Zene IskolaSzolg lakás
Halmay Z. Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Vöröskereszt u.
Halmay Z. Testnevelés Tagozatos Iskola Szent I. tér 3

Szántó K.J. Általános Iskola Szék u.
Szántó K.J. Általános Iskola Hajnal u.
Tarjáni Általános Iskola Malom u.
Tarjáni Általános Iskola Holló u.21
Tarjáni Általános Iskola Holló u. 36
Külterületi ÁMK Szikáncsi Iskola
Külterületi ÁMK Kútvölgy Iskola
Külterületi ÁMK Batida Iskola
Külterületi ÁMK Erzsébeti Iskola
Aranyossy Ágoston Általános Iskola Nagy S. u.

Középiskolák
Kossuth Zs. Szakközépiskola és Gimnázium, Kaszap u. 29
Kalmár Zsigmond Szakiskola
Corvin Mátyás Szakközépiskola
Gregus Máté Szakközépiskola, Andrássy u. 15
Eötvös József Szakközépiskola
Németh László Általános Iskola és Gimnázium Ormos Ede u. 18
Mária Valéria u-i telephely
Cseresnyés Kollégium Oldalkosár u. 1
Ipari Szkképzı és szolgáltató Kft, Bajcsy Zs. u. 7-9

Közvilágítás
001
Hmvhely Önkormányzat
átemelık, egyéb intézmények
HVSZ Zrt, Bajcsy Zs. u. 70
Nyugdíjas Lakópark, Petı Ferenc u. 4
Városellátó Kht, Bajcsy Zs. U. 18-22
HÓD-PEDELLUS KHT, Andrássy u. 32

Önkormányzat és szolgáltató cégei
Hód-Strand, sport.
Hód-Strand KFT Ady E. u. 1 Fedett uszoda
Hód-Strand KFT Ady E. u. 1 Strand fürdı
Hód-Strand Kft, Sportcsarnok és Stadion, Ormos Ede u. 18

Kultúra, VTV
Mártélyi Ifjúsági Tábor, Mártély, tiszasétány
Ifjusági park, Hódtó u. 77
Mártélyi Oktató Bázis, Mártély, tisza sétány
Petıfi Mővelıdési központ, Szántó k. J. u. 7
Mozaik Mozi, Lánc u. 5

Mozgás és Táncmővészeti Központ, Petıfi u. 27
Korzó Mozi, Andrássy u. 45
Szerdahelyi József Kft, Ady E. 14
Németh László Városi Könyvtár, Andrássy u. 44
Diákétkeztetés
HÓD-MENZA KHt 1. sz th, Oldalkosár u. 1
HÓD-MENZA KHt 2. sz th, Bajcsy Zs u. 7-9
HÓD-MENZA KHt 3. sz th, Bajcsy 70
HÓD-MENZA KHt 4. sz th, Bartök B. 23
HÓD-MENZA KHt 5. sz th, Serháztér 6
HÓD-MENZA KHt 6. sz th, Hóvirág u. 7
HÓD-MENZA KHt Központ, Bajcsy 70
Egészségügy
Erzsébet Kórház ér Rendelı Intézet Kakasszék Székkutas IV ker. 143
Erzsébet Kórház ér Rendelı Intézet Központi Rendelı Városház u.
Erzsébet Kórház ér Rendelı Intézet Kórház, Dr Imre J. u. 2

Szociális foglalkoztatás
HÓDFÓ Szoc. Foglalkoztató Szent István u. 71
HÓDFÓ Szoc. Foglalkoztató Jókai u. 55
HÓDFÓ Szoc. Foglalkoztató Kútvölgy tanya 1132

Kapcsolat központ
Kapcsolat Központ, Kovács Küry Idısek Otthona, Serháztér 6
Kapcsolat Központ, Szakosított Szoc. Otthon, Klauzál u. 185
Kapcsolat Központ, Szakosított Szoc. Otthon, Kútvölgy
Kapcsolat Központ, Arany János u RÖNO
Kapcsolat Központ, Andrássy u KONO
Kapcsolat Központ, Szerencse u
Kapcsolat Központ, Királyszék u
Kapcsolat Központ, ÉNO
Kapcsolat Központ, Gazdasági Központ
Kapcsolat Központ, Átmeneti szállás, József A. u
Kapcsolat Központ, Krízis szállás, Jókai. u
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Mindszent víztermelés
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1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK
1. sz. táblázat: Baross Gábor program
Bıvebb információ: 2.1. fejezet
Címe
Témakör

Támogatásra
jogosultak

K+F Hálózatok kialakítása (DA_HALO_06)
Energetika a 2. és 3. témakörben.
2. Környezet- és megújuló energia regionális technológiai transzfer hálózat létrehozása.
3. Innovációs és szolgáltatás-fejlesztési hálózat kialakítása a régió termálvízkincsének fenntartható
hasznosítása érdekében.
2. témakör: jogi személyiségő non-profit szervezet; vállalkozás által vezetett konzorciumok,
amelyeknek tagjai lehetnek non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek,
innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, környezeti és energetikai iparban is tevékenykedı
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. (Dél-alföldi bejegyzett székhely)
3. témakör: jogi személyiségő non-profit szervezet; vállalkozás által vezetett konzorciumok,
amelyeknek tagjai lehetnek non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek,
innovációs szolgáltatást nyújtó vállalkozások, egészségügyben vagy turisztikai iparban tevékenykedı
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. (Dél-alföldi bejegyzett székhely)

Támogatás mértéke

Saját forrásigény
Kiíró/pályázatbefogadó
Beadási határidı

2. témakör: biogáz, bioetanol és képzési területen (azaz 2005. évihez kapcsolódó hálózat esetén)
minimum 5 millió Ft, egyéb területeken független hálózatok esetén minimum 20 millió Ft., maximum
100 millió Ft.,
3. témakör: minimum 20 millió Ft., maximum 100 millió Ft.
Költségvetési szerv és jogi személyiségő non-profit szervezet esetében a projekt összes költségének
max. 100 %-a.
Mikro, kis-és középvállalkozások részére kutatás-fejlesztési támogatás esetében a projekt összes
költségének max. 45 %-a, de minimis támogatás esetében max. 100 %-a.
Nagyvállalkozások részére a kutatás-fejlesztési támogatás esetében a projekt összes költségének
max. 35 %-a, de minimis támogatás esetében 100 %.
A támogatás felett fennmaradó rész, mely nem tartalmazhat állami vagy önkormányzati támogatást
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Dél-Alföldi régió esetén)
2006. szeptember 20. 14.00 óra

Új kiírás 2007-ben várható
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2. sz. táblázat: INNOCSEKK program
Bıvebb információ: 2.2. fejezet

Címe
Témakör

Támogatásra
jogosultak
Támogatás
mértéke
Saját forrásigény
Elosztható
teljes
keret
Kiíró
Beadási határidı

Vállalkozások innovációjának támogatása a régióban
A pályázat célja mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek
támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése.
A pályázat további célja, hogy elısegítse a régió felzárkóztatását gazdaságának és
versenyképességének kutatás-fejlesztésen és innováción keresztül
Belföldi székhelyő mikro- és kisvállalkozás (telephely a Dél-alföldi régióban)
Minimum 2 millió forint, maximum 100 000 eurónak megfelelı forintösszeg (kb. 25 millió forint)
A max. támogatás feletti összeg
5 Milliárd Ft 2005-2007-ig.
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Dél-Alföldi régió esetén)
Eredetileg 2007. szeptember 28. 14:00.ig folyamatos de a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosítási Iroda összhangban a pályázati felhívással 2006. október 31-én 16:00
órától meghatározatlan ideig felfüggesztette!
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3. sz. táblázat: UNDP/GEF Energiahatékonysági Program
Bıvebb információ: 3.1. fejezet

Típusai
Témakör

Támogatásra
jogosultak
Támogatás
mértéke

Saját forrásigény
Elosztható
teljes
keret
Kiíró
Beadási határidı

UNDP/GEF Energia Auditok (EA)

UNDP/GEF Megvalósíthatósági tanulmányok
(MT)
A CO2 - kibocsátás csökkentése érdekében a végfelhasználói energia-megtakarítás
elımozdítása: az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmányok
elvégzésének a finanszírozása, energiahatékonysági és kimutatható energiatakarékossági
hozadékkal járó megújuló energiához kapcsolódó beruházások megvalósításának céljából, a
magyar állami és önkormányzati szektorban.
Önkormányzatok és szervezeteik, közintézmények és szervezeteik, ESCO-k
Kétütemő támogatás, a teljes költség
max. 40 + 40%-a. Max. 2 millió Ft
támogatás adható, de legfeljebb az
átvilágítandó
intézmény/ek
éves
energiaköltségének 10 %-a.
A max. támogatás feletti összeg
4 200 000 USD 2001-2007

Kétütemő támogatás, a teljes költség max. 40
+ 40%-a. Max. 5 millió Ft támogatás adható,
de legfeljebb az MT által kijelölt fejlesztési
terület éves energiaköltségének 10 %-a.

Energia Központ Kht
2007. szeptember 30-ig folyamatos
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4. sz. táblázat: EGT finanszírozási mechanizmus, Norvég Alap
Bıvebb információ: 3.2. fejezet
Típusai
Témakör

Támogatásra
jogosultak

Támogatás mértéke

Saját forrásigény
Elosztható teljes keret
Kiíró
Beadási határidı

Önálló projekt
1. kiemelt terület: Környezetvédelem
2. kiemelt terület: Fenntartható fejlıdés
3. kiemelt terület: Az európai örökség
megırzése
4. kiemelt terület: Humánerıforrás-fejlesztés,
oktatás
5. kiemelt terület: Egészségügy
6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság
7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és
határon átnyúló együttmőködés
8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi
együttmőködés
9. kiemelt terület: Tudományos kutatás
Állami, magán vagy nem kormányzati
szervezet, amely a köz érdekében
tevékenykedik – pl. nemzeti, regionális és helyi
hatóságok, oktatási/kutatási intézmények,
környezetvédelmi szervezetek, önkéntes és
közösségi szervezetek közösségi és magán
szervezetek közötti együttmőködések (PPP)
Teljes
költség
60%-a,
min.
15%-os
költségvetési társfinanszírozás esetén 85%.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pályázati alapok
célterület:: NGO-k bevonásának elısegítése a
környezetvédelem területén
célterület:: Környezettudatos nevelés
célterület:: Ösztöndíj- és mobilitási programok
célterület:: Egészségügy és megelızés
célterület:: Diszkrimináció elleni küzdelem, jogvédelem
célterület:: Gyermekvédelem
célterület:: Középületek akadálymentesítésének
elısegítése
célterület:: K+F
célterület:: Határon átnyúló együttmőködések

Akik a pályázati
kívánnak lenni.

alap

közremőködı

szervezetei

Állami, magán vagy nem kormányzati szervezet, amely
a köz érdekében tevékenykedik – pl. nemzeti,
regionális és helyi hatóságok, oktatási/kutatási
intézmények, környezetvédelmi szervezetek, önkéntes
és közösségi szervezetek közösségi és magán
szervezetek közötti együttmőködések (PPP)
Teljes költség 60%-a, min. 15%-os költségvetési
társfinanszírozás esetén 85%.

Min. 250 ezer EUR; max 3 millió EUR
Min. 10 ezer EUR; max 250 ezer EUR
n.a.
n.a.
102 042 808 EUR
Promei Kht.
A pályázatok befogadása minden támogatási forma esetében 2006. január 25-tıl

Önálló projektek esetén a pályázatok végsı beadási határideje 2008. március 31,
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5. sz. táblázat: Közvetlenül pályázható EU támogatások
Bıvebb információ: 4.1. és 4.2. fejezet
EU 7. KTF Keretprogram
(2007-2013)
•
•
•
•
Intelligent Energy Europe
(2003-2006)

Kiíró, pályázás

A 2007-ben induló 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram négy specifikus
programra tagolódik:
Kooperáció: energia, környezetvédelem, közlekedés
Ötletek,
Emberi erıforrás,
Kapacitások
A 7. Keretprogram a 6. Keretprogram folytatását jelenti.
A program célja a fenntartható energiagazdálkodás elısegítése és az EU energiapolitikai
célkitőzéseihez (biztonságos energiaellátás, versenyképesség és környezetvédelem) való
hozzájárulás. A program költségvetése 215 millió EUR (4 évre)
Az IEE az alábbi programokat tartalmazta:
SAVE program (75 millió EUR)
ALTENER program (86 millió EUR)
Coopener (19 millió EUR)
Steer program(35 millió EUR)
Közvetlenül EU Bizottságnál folyamatosan pályázhatók nemzetközi konzorcium keretében.
Az új kiírások 2007. januárban várhatók!
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6. sz. táblázat: Közösségi kezdeményezések,Interreg III.
Bıvebb információ: 4.3. fejezet

Címe
Típusai
Támogatásra
jogosultak

Közösségi Kezdeményezés Határmenti Területek Támogatásásra
Interreg IIIA
Interreg IIIB CADSES
minden NUTS 3 szintő,
non-profit szervezetek
az EU külsı és belsı
határmenti régiója

Támogatás
mértéke

Min. 50 ezer EUR, max.
200 ezer EUR, de
legfeljebb
90%-a
finanszírozható
a
közösségi
és
kormányzati
támogatásból.
Min. 10%
2000-2006 között 4,875 milliárd EUR, az A, B és C között 67%, 27% és 6% arányban oszlik
meg.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Új pályázati kiírás 2007-ben várható.

Saját forrásigény
Elosztható
teljes
keret
Kiíró
Beadási határidı
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Interreg IIIC
a pályázó mellett a részt
vevı
partnerek
is
részesedhetnek
a
támogatásból, de azok
csakis nem profit orientált
szervezetek lehetnek.

7. sz. táblázat: Környezeti és Energetika Operatív Program – KEOP 2007-2013
Bıvebb információ: 5.1. fejezet
Prioritás
Megújuló
energiahordozó-felhasználás Hatékony energia felhasználás prioritási tengely
növelése prioritási tengely
Fejlesztésre szánt keret:
20 Mrd Ft. + 15,1 Mrd Ft Kohéziós Alapból 45 Mrd Ft
Tervezett mőveletek
• biogáz hasznosítása
• Épületek energiamegtakarításának a
támogatása
• biomassza-felhasználás
• Önkormányzatok energiafelhasználásának
• hulladék-felhasználás
korszerősítése.
• geotermikus potenciál kihasználása
• A távhıellátó-rendszerek korszerősítése.
• hıszivattyús rendszerek
• Vállalkozói területeken megvalósítandó
• napenergiát hasznosító rendszerek
energetikai korszerősítések (ipar, energiaipar,
• vízerımővek
szolgáltatások).
• szélenergia hasznosítása
• Harmadik feles finanszírozású
energiatakarékossági beruházások.
Támogatásra jogosultak
Támogatás mértéke
Kiíró/pályázatbefogadó

Támogatásra a következı NUTS II régiók jogosultak: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld.
Pályázati kiírás 2007. januárban várható.
Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium
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8. sz. táblázat: Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) – 2007-2013
Bıvebb információ: 5.3 fejezet
Intézkedések
•
•
•
•
•
Fejlesztésre szánt
keret:

Pályázat kiírója

I. intézkedéscsoport: A mezıgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
II. intézkedéscsoport: A környezet és a vidék állapotának javítása
III. intézkedéscsoport: Az életminıség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
IV. intézkedéscsoport: LEADER
Specifikus célok

• I. intézkedéscsoport
618,58
• II. intézkedéscsoport: 441,24
• III. intézkedéscsoport: 134,47
• IV. intézkedéscsoport: 63,03
• Specifikus célok:
40,34
Összesen:
1297,67
Földmővelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium
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9.sz. táblázat: Energiatakarékossági Hitel Program (Német Szénsegély)
Bıvebb információ: 6.1. fejezet

Hitelre jogosultak
Hitel összege
Saját forrásigény
Futamidı
Kamatláb
Elosztható
teljes
keret
Alapkezelı
Hitelezı bank

Természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági
társaságok.
Max. a teljes fejlesztési költség 80 %-a lehet, de egy-egy beruházásnál legfeljebb 80 millió Ft
teljes fejlesztési költség minimum 20 %-a
Max. 6 év
Változó kamat, a jegybanki alapkamat 1/3-a + a K&H Bank Rt. 2,5%-os kamatrése.
Évi 800-1200 MFt
Energia Központ Kht.
Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
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10. sz. táblázat: PHARE Phare Társfinanszírozású Energiahatékonysági Hitelkonstrukció
Bıvebb információ: 6.2. fejezet
Hitelre jogosultak
Forrás
Saját erı
Phare
forrásból

magánszektor, illetve a magánosítás alatt álló vállalatok, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú
vállalatok és intézmények, független közintézmények (pl. alapítványok, magániskolák).
Részarány
Kamatláb
Minimum a fejlesztési költség 10 %-a
Maximum a fejlesztési költség 25%-a (min. 20
0%
000 ECU és max. 400 000 ECU)
Forinthitel

Hitel
a hitelkonstrukcióból

Banki
forrásokból
(EIB és/vagy
saját banki)

Hitel összesen
Alapkezelı
Hitelezı bank

A saját erı és a Phare forrás által együttesen
nem finanszírozott hányad
(Az EIB rész max. a fejlesztési költség 50 %a)

Bank
EIB
Bank
saját
EIB forrás: MNB
forrás:
saját
forrás
alap-kamat, vagy
EIB
forrás
BUBOR
EIB deklarált kamat
deklarált LIBOR
(+0,5
kamat
(+0,5 %)*:
%)*
valamint további (i) 2,0 %/év kamatrés 5 év hitelfutamidıig , ill. (ii) 2,5 %/év kamatrés 5 év hitelfutamidı felett

Maximum a fejlesztési költség 90%-a
Energia Központ Kht.
Raiffeisen Bank Rt. és Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
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Nem forinthitel

A fentiek eredıje

11.sz. táblázat: Panel Plusz Hitelprogram
Bıvebb információ: 6.3. fejezet

•
Hitelre jogosultak

Hitelösszeg

•
•

települési önkormányzatok, amelyek támogatási rendszert hoztak létre a közigazgatási határaikon belül
elhelyezkedı, iparosított technológiával épült társasházak (panelházak), lakásszövetkezeti épületek
energiatakarékos felújításának elısegítésére és az épületek környezetének felújítására,
lakásszövetkezetek,
társasházak tulajdonostársainak közösségei

Lakóközösségi és önkormányzati pályázati hitel esetében a felújítás költségeinek 2/3-ad része, de
lakásonként legfeljebb 800 000 Ft.
Lakóközösségi önálló hitel esetében a felújítás költségeinek 75%-a, de lakásonként legfeljebb 900 000 Ft.
Lakóközösségi pályázati hitel (5.1. hitelcél) és az önkormányzati pályázati hitel (5.2. hitelcél) esetében saját
erı nem szükséges.

Saját erı

Kamat
Lejárat
Türelmi idı

Lakóközösségi önálló hitel (5.3. hitelcél) esetében a saját erı 25%, amelybe beszámítható az államháztartás
más alrendszerébıl vagy közösségi forrásból kapott támogatás.
3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5-3,5%/év hitelfelvevıtıl függıen.
Legfeljebb 15 év.
A hitel türelmi ideje a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év. Amennyiben a hitelfelvevı lakástakarékpénztári szerzıdéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári
szerzıdéshez igazodik, de a türelmi idı nem haladhatja meg az 5 évet.
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12.sz. táblázat: Banki finanszírozás: Inter-Európa Bank
Bıvebb információ: 7.1. fejezet
Témakör
Induló havi törlesztırészlet
Hitelösszeg
Futamidı
Kamat

Kezelési költség
Törlesztés
Biztosíték

Értékbecslési díj
Folyósítási jutalék
Szerzıdésmódosítási díj
Fedezetmódosítási díj

Megújuló energiaforrásokkal mőködı rendszerek kialakítására igénybe vehetı hitel magánszemélyeknek.
Forint alapú
Euro alapú
Svájci frank alapú
5 700 Ft.
3 780 Ft. árfolyam garanciával
3 230 Ft.
lehetséges árfolyam garancia
500 000 – 10 000 000 Ft.
4 000 – 60 000 EUR
6 000 – 9 000 svájci frank
Legfeljebb 30 év
A kölcsön változó kamatozású. A kölcsön változó kamatozású. Az induló éves A kölcsön változó kamatozású. Az
Az induló éves kamat mértéke kamat mértéke 3 hónapos kamatperiódus induló éves kamat mértéke 3 hónapos
10,34 % (THM*: 14,76 %). Öt esetén 4,39 % (THM*: 7,35 %). Az induló kamatperiódus esetén 2,69 % (THM*:
kamat
mértéke
6
hónapos 5,41 %). Az induló éves kamat mértéke
évesnél
hosszabb
futamidı éves
esetén 10,59 % (THM**: 14,15 kamatperiódus esetén: 4,39 % (THM**: 7,35 6 hónapos kamatperiódus esetén 2,69
A
kamat
AKCIÓS,
az
elsı % (THM**: 5,41 %). A kamat AKCIÓS,
%).
A
meghirdetett
kamat %).
változhat, a kölcsönszerzıdések kamatperiódusra érvényes. A meghirdetett visszavonásig érvényes. A meghirdetett
az aláírás napján érvényes kamat változhat, a kölcsönszerzıdések az kamat változhat, a kölcsönszerzıdések
Tájékoztató szerinti kamatokkal aláírás napján érvényes tájékoztató szerinti az aláírás napján érvényes Tájékoztató
szerinti
kamatokkal
kerülnek
kerülnek megkötésre.
kamatokkal kerülnek megkötésre.
megkötésre.
2,4%/év
0,2%/hónap
Havi részletek
(tartalmazza: tıke, kamat, kezelési ktg.)
Magánszemély tulajdonában lévı, megfelelı forgalmi értékő, tehermentes, forgalomképes ingatlan lehet. A kölcsönösszeg
legfeljebb a bank által megállapított forgalmi érték 70%-a, svájci frank alapú hitel esetén 65%-a lehet. A
házastársnak/élettársnak és valamennyi tulajdonostársnak egyetemleges adósként a kölcsönszerzıdést alá kell írni.
30 000 Ft. + ÁFA
Folyósított összeg 1,0%-a, min. 30 000 Ft.
Fennálló tıke követelés 1,0%-a,
Fennálló tıke követelés 1,0%-a, min.
Fennálló tıke követelés 1,0%-a,
min. 10 000 Ft.
40 EUR.
min. 65 svájci frank.
10 000 Ft, értékbecslés esetén + 30 000 Ft/ingatlan.
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13.sz. táblázat: Banki finanszírozás: Magyar Fejlesztési Bank
Bıvebb információ: 7.2. fejezet

Hitel célja

•

•

•

Kedvezményezettek köre:
Hitelösszeg
Saját erı

környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások (szennyezett területek kármentesítése,
rehabilitációja és újrahasznosítása, levegıtisztaság-védelem, vízminıség-védelem,
zajvédelem, egyéb) finanszírozása,
hulladékgazdálkodással összefüggı beruházások (hulladékhasznosítási beruházások,
veszélyes hulladékkezelı beruházások, nem veszélyes hulladék kezelı beruházások,
biohulladék-kezelık létesítése, hulladék keletkezésének megelızését szolgáló beruházások,
egyéb) finanszírozása,
megújuló energiaforrások felhasználását elısegítı beruházások (fogyasztó oldali
energiafelhasználás csökkentése, energiatermelıi oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás
megújuló energiaforrások hasznosítása által, egyéb) finanszírozására.

Kamat

Mikro-, kis- és középvállalkozások
5–1000 millió forint
A beruházás nettó értékének 25%-a. A saját erıbe nem számítható be az államháztartás más
alrendszereibıl vagy közösségi forrásból kapott támogatás
3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év

Lejárat

Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idıvel

15

2. Jelenlegi hazai pályázati lehetőségek
Regionális Programok
2.1.

Baross Gábor Program 2006 – K+F hálózatok
kialakítása (DA_HALO_06) Dél- Alföldi régióra vonatkozó
része

Program rövid leírása: A tematikus hálózatok kialakításával a Dél-alföldi Régió
céljai közé tartozik a megújuló energia és környezettechnológiai területen egy
regionális technológiai transzfer hálózat kialakítása, amely támogatja a kis- és
középvállalkozások mőködését és új cégek létrehozását segíti elı. A Régió
termálklaszter létrehozásával kívánja összehangolni a termálkincs hasznosításával
összefüggı innovációs feladatokat, valamint a gépipari és technológia-fejlesztési
innovációs hálózat létrejöttének ösztönzésével az ipar technológiai fejlıdésének, a
legmodernebb mőszaki, technológiai megoldások alkalmazásának elısegítésére
törekszik.
Témakörök
1. Regionális élelmiszer minıségbiztosítási és bioélelmiszer elıállítási hálózat.
2. Környezet- és megújuló energia regionális technológiai transzfer hálózat
létrehozása.
3. Innovációs és Szolgáltatás-fejlesztési Hálózat kialakítása a régió
termálvízkincsének fenntartható hasznosítása érdekében.
2. A hazai innováció regionális hálózatának kiépülı intézményrendszerébe
illeszkedı Regionális Technológiai Transzfer Hálózat létrehozása a környezet- és
megújuló energia területen. Ezen belül biogáz, bioetanol és képzési területeken
cél a régióban a 2005. évi Baross Gábor Program keretében kialakuló hálózatok
továbbfejlesztésére irányuló, azok tevékenységéhez kapcsolódó, azt kiegészítı
hálózatok kialakítása, míg az egyéb területeken újabb hálózatok létrehozása. A
hálózatok az innováció komplex rendszerén belül a környezetvédelemben és a
megújuló energiaforrások fenntartható fejlesztésében, felhasználásában érdekelt
és érintett vállalkozások, K+F intézmények egyetemi tudásközpontok, akadémiai
és vállalati kutatóhelyek közötti együttmőködést hivatott elısegíteni és szervezni.
3. A Dél-alföldi Régióban egyszerre vannak jelen a térség termálvíz-kincsét hasznosító
vállalkozások (termálfürdık), valamint az egyetemeken, kutatóintézetekben komoly
kutatói kapacitás áll rendelkezésre ezen a tématerületen. Az adottságok tehát
rendelkezésre állnak a régióban egy európai szinten is versenyképes kutatás-fejlesztési
hálózat kiépítéséhez, amely összefogja a termálvíz hasznosításában, kiaknázásában
érintett szervezeteket (a kutatói és a hasznosítói oldalon egyaránt), illetve regionális
szinten összehangolja a fejlesztési terveket és akciókat. A kialakítandó együttmőködési
hálózat keretében hatékonyabbá tehetıek az egyes szervezetek által jelenleg végzett
szolgáltatások, illetve elısegíthetı, hogy a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása a
jelenleginél gyorsabban és zökkenımenetesebben történhessen.
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A támogatás forrása és összege: Jelen K+F hálózatok kialakítását támogató
pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a 2006. évi keretbıl 300
millió forintot biztosít.

A támogatásra jogosultak köre
2. témakör: A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiségő non-profit szervezet
vagy vállalkozás által vezetett konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek non-profit
szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek, innovációs szolgáltatást
nyújtó vállalkozások, környezeti és energetikai iparban is tevékenykedı
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy
telephellyel kell rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a
régióban levı székhelyen vagy telephelyen valósítják meg.
3. témakör: A Dél-alföldi Régióban bejegyzett jogi személyiségő non-profit szervezet
vagy vállalkozás által vezetett konzorciumok, amelyeknek tagjai lehetnek non-profit
szervezetek, felsıoktatási intézmények, kutatóintézetek, innovációs szolgáltatást
nyújtó vállalkozások, egészségügyben vagy turisztikai iparban tevékenykedı
vállalkozások, szakmai civil szervezetek. A konzorcium tagjainak székhellyel vagy
telephellyel kell rendelkezniük a régióban, és vállalniuk kell, hogy a projektet a
régióban levı székhelyen vagy telephelyen valósítják meg.
A támogatás mértéke
2. témakör: biogáz, bioetanol és képzési területen (azaz 2005. évihez kapcsolódó
hálózat esetén) minimum 5 millió Ft, egyéb területeken független hálózatok esetén
minimum 20 millió Ft., maximum 100 millió Ft.,
3. témakör: minimum 20 millió Ft., maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségő non-profit
szervezet esetében a projekt ráesı elszámolható összes költségének 100 %-a.
A támogatás maximuma mikro, kis-és középvállalkozások részére kutatás-fejlesztési
támogatás esetében a projekt ráesı elszámolható összes költségének 45 %-a, de
minimis támogatás esetében 100 %-a. A fennmaradó részt saját forrásból kell
biztosítani. A saját forrás (csekély összegő támogatáson kívül) nem tartalmazhat
állami vagy önkormányzati támogatást.
A támogatás maximuma nagyvállalkozások részére a kutatás-fejlesztési támogatás
esetében a projekt ráesı elszámolható összes költségének 35 %-a, de minimis
támogatás esetében 100 %. A fennmaradó részt saját forrásból kell biztosítani. A
saját forrás (csekély összegő támogatáson kívül) nem tartalmazhat állami vagy
önkormányzati támogatást.
Pályázat kiírója/pályázatbefogadó: DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Dél-Alföldi régió esetén.

! Új pályázati kiírás 2007-ben várható.
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2.2. Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban „INNOCSEKK”

Az innovációs projekt célja egy eddig nem ismert (új), vagy az eddig ismerteknél
kedvezıbb tulajdonságokkal rendelkezı és ezért kelendıbb termék vagy eljárás
kifejlesztése és sikeres piaci bevezetése. Az innovációs projekt azokat a teendıket
tartalmazza, amelyeket a cél elérése érdekében el kell végezni. A támogatás forrása
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2005-2007 évekre 5 milliárd forintot
biztosít. Ebbıl 2,5 milliárd: a régiók lakosságszámának arányában. Dél-alföldi régió:
337,5 millió Ft (2006. 12. 31-ig lekötendı). Fennmaradó regionális keret: kb. 52 millió
Ft.
Támogatás akkor igényelhetı, ha a pályázó bemutatja azt az innovációs projektet,
amelynek a megvalósításához fel kívánja használni a támogatást, és megjelöli
azokat a szolgáltatásokat, amelyeket igénybe kíván venni. A megjelölt
szolgáltatásoknak egyértelmően az innovációs projekt megvalósítását kell
szolgálniuk.
Témakörök:
Az alábbi – csak a régióban – fellelhetı szolgáltatások igénybevétele támogatható:
 az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék
beszerzése (technológia transzfer szolgáltatás igénybevétele)
 K+F szolgáltatás igénybevétele
 inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás
részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható!)
 a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minısítéséhez szükséges
technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele
 projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele
 innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele
 az innovációs projekt továbbfejlesztését elısegítı megvalósíthatósági
tanulmány
 piackutatás, piacfelmérı tanulmány készítése
 marketing tanulmány elkészítése
 technológiai tanácsadás igénybevétele
 ipar- és szerzıi jogvédelmi tanácsadás igénybevétele
 vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele
 termelékenységi tanácsadás igénybevétele
Támogatásra jogosultak köre:
Dél-alföldi régióban telephellyel rendelkezı, belföldi székhelyő mikro- és
kisvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a dél-alföldi régióban lévı telephelyén
valósítja meg.
Vissza nem térítendı támogatás mértéke:
• Minimum 2 millió forint
• Maximum 100 000 eurónak megfelelı forintösszeg (kb. 25 millió forint)
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Saját forrásigény:
Nem szükséges saját forrást betervezni. (Támogatási intenzitás akár 100% is lehet.).
A költségvetést csak az igénybe venni szándékozott szolgáltatások díjáról kell
bemutatni. Ha ezen szolgáltatások díjának összege meghaladná a maximális
támogatás mértékét, akkor a költségvetésben a saját forrást is fel kell tüntetni. Ha az
innovációs projekt megvalósítása során más, ebbıl a pályázatból nem támogatható
költségek is felmerülnek, ezekhez saját, vagy egyéb forrást kell biztosítani, de a
pályamőben ezeket nem kell bemutatni.

Pályázat kiírója:

! Az eredetileg 2007. szeptember 28. 14.00-ig folyamatos pályáztatást a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda összhangban a
pályázati felhívással 2006. október 31-én 16:00 órától meghatározatlan ideig
felfüggesztette.
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3. Európai pályázati források
3.1.

UNDP/GEF Energiahatékonysági Program

Az önkormányzati szektorban mőködı projekt fı céljai:
 Önkormányzati

energiahatékonysági

projektek

meghatározása,

kifejlesztése és finanszírozásuk segítése.
 Az
energiahatékonyságra
vonatkozó
tudásszint
önkormányzatoknál.
 Az energiahatékonyság intézményi hátterének megerısítése.

növelése

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fejlesztési Programja (UNDP) az ENSZ
legfıbb fejlesztési tanácsadó, támogató és programokat lebonyolító szerve. A UNDP
százharminckét országban képviselteti magát irodáival, és hosszú ideje egyaránt
élvezi a fejlett és fejlıdı országok kormányainak és társadalmi szerveinek bizalmát,
partnerként, és nem ellenfélként tekintenek rá. A UNDP elkötelezett amellett, hogy
jelen legyen a világ minden térségében. Mindez különösen hasznosnak bizonyult a
konfliktusokkal, avagy a nemzetközi elszigeteltségbıl eredı problémákkal küszködı
térségekben.
A UNDP elsısorban a következı területen nyújt segítséget: demokratikus
kormányzás, a szegénység visszaszorítása, energia és környezet, a béke
megerısítése és katasztrófa elhárítás, HIV/AIDS, információs és kommunikációs
technológia.
A GEF egy nemzetközi pénzügyi szervezet. 3 éves kísérleti szakasz után 1994 óta
mőködik a jelenlegi formájában. A GEF megbízásából az ENSZ Fejlesztési Program
(UNDP), az ENSZ Környezetvédelmi Program és a Világbank hajt végre projekteket.
A regionális fejlesztési bankok, mint végrehajtó ügynökségek, szintén egyre
közvetlenebb szerepet vállalnak a végrehajtásban. A civil szervezetek, a
magánszektor, és a tudományos világ is fontos szerepet játszik a GEF projektek
tervezésében és végrehajtásában.
A GEF négy területen finanszíroz projekteket: biodiverzitás, a klimatikus változások,
a nemzetközi vizek , és az ózonpajzs.

A UNDP/GEF támogatás célja
A CO2 - kibocsátás csökkentése érdekében a végfelhasználói energia-megtakarítás
elımozdítása: az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és megvalósíthatósági
tanulmányok elvégzésének a finanszírozása, energiahatékonysági és kimutatható
energiatakarékossági hozadékkal járó megújuló energiához kapcsolódó beruházások
megvalósításának céljából, a magyar állami és önkormányzati szektorban.
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Támogatásra jogosultak köre:
 Helyi önkormányzatok (községi, városi, fıvárosi, fıvárosi kerületi, megyei),
körjegyzıségek, települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai,
valamint önkormányzati tulajdonú kizárólagos és többségi szervezetek
(továbbiakban önkormányzat),
 A magyar közigazgatási rendszer intézményei: az államigazgatási szervek, a
közjogi személyiségő közintézetek és közalapítványok, valamint állami
tulajdonú többségi szervezetek (továbbiakban közintézetek).
 Azon energetikai szolgáltatók és energetikai fejlesztı vállalkozások
(továbbiakban
ESCO),
amelyek
szerzıdéses
viszonyban
az
önkormányzatokkal vagy közintézetekkel, az intézmények vagy intézmény
csoportok energetikai veszteségfeltáró vizsgálatait vagy energetikai
beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányait készítik.

Támogatás típusa, mértéke és ütemezése
Energia Auditok (továbbiakban
(továbbiakban MT) támogatása:

EA)

és

Megvalósíthatósági

Tanulmányok

Az EA és MT támogatása vissza nem térítendı támogatás formájában történik,
utólagos finanszírozással:
A támogatás folyósítása két ütemben történik mind EA, mind MT pályázatok
esetén:
1. a teljes költségek 40 %-a adható, amint az EA vagy a MT elkészül, azt
benyújtják és a UNDP mőszaki értékelık megfelelınek ítélik a tanulmány
színvonalát;
2. a teljes költség további 40 %-a adható (tehát összesen maximum 80 %), amint
az EA vagy a MT eredményeként önkormányzati energiahatékonysági
beruházás indul 2007. szeptember 30-ig.
A támogatás folyósításának két ütemétıl eltér az az eset, amelyben a pályázó a
támogatott audit által feltárt valamely beruházási lehetıségre MT pályázatot is készít
az UNDP-2006 jelő pályázat keretében. Ebben az esetben az EA támogatási aránya
40 % marad, és csak az MT pályázat esetén nyerhetı el a 40 % + 40 %-os
maximális támogatási arány, amennyiben a megadott határidıig az EA és MT
alapján beruházás indul.
•
•

EA pályázat esetén maximum 2 millió Ft támogatás adható, de
legfeljebb az átvilágítandó intézmény/ek éves energiaköltségének 10
%-a.
MT pályázat esetén maximum 5 millió Ft támogatás adható, de
legfeljebb az MT által kijelölt fejlesztési terület éves energiaköltségének
10 %-a. A támogatás második lépcsıjének folyósításához a beruházás
megkezdésének végsı határideje 2007. szeptember 30.
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A beruházás beindítását az alábbi dokumentumok 2007. szeptember 30-ig történı
benyújtásával kell igazolni: testületi határozat, közintézet esetén a szervezeti és
mőködési szabályzat szerint a gazdálkodási döntésekkel megbízott személy vagy
testület határozata, vállalkozói szerzıdés, megnyitott építési napló, forrásigazolás.

Pályázat kiírója: Energia Központ Kht.
Beadási határidı: 2007. szeptember 30-ig folyamatos.
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3.2.

EGT finanszírozási mechanizmus, Norvég Alap

A támogatások típusai:
a) Önálló projektek - világosan meghatározott munkafolyamat, világosan
meghatározott célok elérésére és pontosan definiált feladatok elvégzésére.
b) Pályázati alapok - kis költségvetéső projektek támogathatósága érdekében,
meghatározott célra rendelt támogatási összeg, amelyet egy közremőködı
szervezet oszt szét további pályáztatással. Közremőködı szervezetek
lehetnek például nem kormányzati szervezetek (NGO – nem kormányzati
szervek), kutatóintézetek, vagy más célcsoportok illetve szektorok.
a) Az önálló projektek támogatástípus azokat a projekteket célozza, amelyek az
alábbi kiemelt területekhez tartoznak, különösen a felsorolt célterületeken:
1. kiemelt terület: Környezetvédelem
• A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) részvételének támogatása a
környezet védelmében
• Környezettudatos nevelés
• A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl.:
geotermikus vagy vízi energia)
• Zajcsökkentés / zajvédelem
• A szennyezést nem okozó, „tiszta technológiák” bevezetésének elısegítése
2. kiemelt terület: Fenntartható fejlıdés
• Az organikus mezıgazdaság fejlesztése; hazai növény- és állatfajták
termesztése, ill. tenyésztése
• Innovációs központok létrehozása és fejlesztése
• A fenntartható gazdasági fejlıdés elısegítése
3. kiemelt terület: Az európai örökség megırzése
• Történelmi jelentıségő helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján
történı felújítása,
•

A kulturális világörökség megırzése

•

Múzeumok felújítása,
bemutatására

•

Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megırzésével,
illetve a környezetvédelemmel összhangban

győjtemények

létesítése

az

európai

örökség

4. kiemelt terület: Humánerıforrás-fejlesztés, oktatás
• Felnıttképzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás
• A felsıoktatás és a magánszektor közötti együttmőködés erısítése, a
magánszektor igényeinek megfelelı munkaerı képzése
• Ösztöndíjprogramok
• Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások
szervezése
• A helyi, regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok
kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve
információ technológiai eszközök használatát is (Lásd még a
területfejlesztés és határon átnyúló együttmőködés kiemelt területet.)
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5. kiemelt terület: Egészségügy
• Betegség megelızı és egészségfejlesztı tevékenységek ösztönzése
• Mentálhigiéniai gondozás javítása
• A szenvedélybetegségek elleni küzdelem
• Az AIDS elleni küzdelem, és a HIV fertızött betegek kezelésének
elısegítése
• Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése
6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság
• Halmozottan hátrányos helyzető - beleértve a Roma kisebbséghez tartozó,
valamint fogyatékos - gyermekek integrációja,
• Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának
fejlesztése, bıvítése
• Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi
beilleszkedésük elısegítése
7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttmőködés
• Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megırzésével,
illetve a környezetvédelemmel összhangban
• A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének biztosítása az EU
külsı határainál
• A regionális fejlesztés különbözı szintjeinek kompetencia növelése (mikrorégiók, önkormányzatok) (Lásd még a humánerıforrás-fejlesztés, oktatás
kiemelt ágazatot)
(Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)
8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi együttmőködés
•
•
•

A szervezett bőnözés - beleértve az embercsempészetet
emberkereskedelmet - elleni harc támogatása
A magyar és norvég rendıri szervek együttmőködésének elısegítése
A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása

és

(Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)
9. kiemelt terület: Tudományos kutatás
• K+F – közös kutatási tevékenység
• Az elızı kiemelt területekhez kapcsolódó kutatás

b) A pályázati alapok az alábbi területeken
támogatásokat projektekre specifikus csoportoknak:

nyújtanak

kisebb

összegő

1. célterület: NGO-k bevonásának elısegítése a környezetvédelem területén
2. célterület: Környezettudatos nevelés
3. célterület: Ösztöndíj- és mobilitási programok
4. célterület: Egészségügy és megelızés
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5. célterület: Diszkrimináció elleni küzdelem, jogvédelem
6. célterület: Gyermekvédelem
7. célterület: Középületek akadálymentesítésének elısegítése
8. célterület: K+F
9. célterület: Határon átnyúló együttmőködések (Ennél a célterületnél a
közremőködı szervezetet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jelöli ki. Így erre a
célterületre a jelen pályázati felhívás keretén belül nem lehet pályázni.)

A támogatás mértéke
Eseti alapon kerül meghatározásra, figyelembe véve a projekt elırehaladásához
szükséges minimális igényt. Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
hozzájárulása a projekthez, a projekt teljes elszámolható költségének 60%-a lehet,
kivéve azon projektek esetén, amelyek társfinanszírozása egyébként legalább 15%os mértékben központi, regionális vagy a helyi önkormányzati szervek
költségvetésébıl történik. Ez esetben a hozzájárulás legfeljebb 85% lehet.
Az Európai Közösség társfinanszírozásra vonatkozó célértékeit semmilyen esetben
nem szabad meghaladni. Nem kormányzati szervezet pályázók (NGO-k) (mint pl.
civil, önkéntes és közösségi szervezetek, szociális partnerek) esetén, továbbá abban
az esetben, ha egy pályázat mind az EGT, mind pedig a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusból támogatható, a támogatás mértéke meghaladhatja a 85%-ot, de
általánosságban nem haladhatja meg az adott pályázat teljes költségének 90%-át.
Ez utóbbi vonatkozik az ösztöndíj programokra is.
A minimális és maximális támogatási összegek:
Támogatási
típus

Minimális támogatás
(euró)

Maximális támogatás
(euró)

Önálló
projektek

250 000

3 000 000

Pályázati
alapok*

10 000

250 000

A pályázatokra rendelkezésre álló összeg 102 042 808 euró.
A pályázati alapok keretében a közremőködı szervezetek által igényelhetı
maximális támogatás projektenként 2 000 000 euró.
Támogatásra jogosultak köre:
a) önálló projektek esetén:
Bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy
bejegyzett állami, magán vagy nem kormányzati szervezet, amely a köz
érdekében tevékenykedik – pl. nemzeti, regionális és helyi hatóságok,
oktatási/kutatási intézmények, környezetvédelmi szervezetek, önkéntes és
közösségi szervezetek közösségi és magán szervezetek közötti
együttmőködések (PPP).
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b) pályázati alapok esetén:
Akik a pályázati alap közremőködı szervezetei kívánnak lenni. A kiválasztott
közremőködı szervezetek fogják kiírni a késıbbiek során azokat a pályázati
felhívásokat, amelyekre a végsı kedvezményezettek pályázhatnak.
Bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy
bejegyzett állami, magán vagy nem kormányzati szervezet, amely a köz
érdekében tevékenykedik – pl. nemzeti, regionális és helyi hatóságok,
oktatási/kutatási intézmények, környezetvédelmi szervezetek, önkéntes és
közösségi szervezetek közösségi és magán szervezetek közötti
együttmőködések (PPP) jogosultak arra, hogy a pályázati alapok
közremőködı szervezetei legyenek. A pályázati alapok közremőködı
szervezeteinek hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett szervezeteknek
kell lenniük, és erısen kell kötıdniük a vonatkozó szektorhoz, vagy ahhoz a
földrajzi egységhez, ahol a pályázati alap megvalósul. A pályázati alap
közremőködı szervezete elszámoltatható a támogatásokkal, és teljes
mértékben felelıs a szabályos megvalósításért. (A pályázati alapokból
megvalósuló projektek adminisztrációjáért a végsı kedvezményezettek
felelısek.)
Azon szervezetek, amelyek nem rendelkeznek kellı ismeretekkel,
tapasztalattal és gyakorlattal az állami vagy más eredető támogatások
elosztása területén, és nem rendelkeznek megfelelı intézményi rendszerrel,
nem lehetnek a pályázati alapok közremőködı szervezetei.

Pályázat befogadója: PROMEI Kht.
Beadási határidı: A pályázatok befogadása minden támogatási forma esetében
2006. január 25-tıl folyamatos.
Önálló projektek esetén a pályázatok végsı beadási határideje 2008. március 31.
Pályázati alap esetén LEJÁRT pedig 2006. szeptember 30-án.
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4. Közvetlenül pályázható EU programok
4.1.

EU 7. KTF keretprogram (2007-2014)

A kutatás-fejlesztés az, mely az oktatással és az innovációval együtt a „Tudás
háromszögét” alkotják. Ezért a lisszaboni célkitőzések felülvizsgálatakor a kutatás
központi szerepet kapott. A 2005. február 2.-án nyilvánosságra hozott bizottsági
jelentés által kitőzött célok között szerepel többek között a kutatás-fejlesztésbe
történı befektetések növelése és javítása, erıs európai ipari bázis kialakítása és az
innováció elımozdítása.
2004. júniusában az Európai Bizottság elfogadta a „Tudomány és technológia,
Európa jövıjének a kulcsa- iránymutatások az Európai Unió kutatáspolitikájának
támogatásához” címő dokumentumot, mely meghatározza az Európai Unió új
kutatáspolitikájának hat fı célkitőzését, melyek a következık:
 európai
kiválósági
központok
létrehozása
a
laboratóriumok
együttmőködésén keresztül;
 az európai technológiai kezdeményezések elindítása;
 az alapkutatás kreativitásának ösztönzése a kutatócsoportok európai
szintő versenyén keresztül;
 Európa vonzóvá tétele a legjobb kutatók számára;
 európai léptékő kutatás-fejlesztési infrastruktúrák fejlesztése;
 a nemzeti kutatási programok koordinálásának erısítése.
A 2007-ben induló 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs
keretprogram négy specifikus programra tagolódva – Kooperáció, Ötletek, Emberi
erıforrás, Kapacitások- magában foglalja e hat fı célkitőzést. Eltérıen az eddigiektıl
a 7. Keretprogram nem négy, hanem 7 éves lesz, mint az Európai Unió
költségvetési idıszaka.
A 7. Keretprogram a 6. Keretprogram folytatását jelenti. Vagyis a Bizottság arra
törekedett, hogy a 6. Keretprogramhoz képest kevés új eszközt vezessen be, hisz az
új eszközök megismeréséhez idı kell. Az új keretprogram prioritásai a következık:
1. Kooperáció
2. Ötletek
3. Emberi erıforrás
4. Kapacitás

1. Kooperáció
A kooperáció specifikus program az, mely az EU kutatáspolitikájának hat célkitőzése
közül hármat foglal magában: a kollaboratív kutatást, az európai technológiai
kezdeményezéseket illetve a nemzeti programok koordinációját.
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Közös Technológiai Kezdeményezések, A nem közösségi kutatási programok
koordinációja tematikus területek energiahatékonyságot és megújulókat érintı
pontjai:
a) energia
b) környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)
c) közlekedés (beleértve a repüléstechnikát)
Ezek a kezdeményezések egyesítik a magánszektorból származó forrásokat a
nemzeti és európai közpénzekkel, beleértve Keretprogram pénzügyi valamint az
Európai Beruházási Bank hitelforrásait. A közös technológiai intézkedéseket
meghatározó kritériumok: az európai szintő kezdeményezés hozzáadott értéke, az
ipar versenyképességére és növekedésére gyakorolt hatása, az ipar pénzügyi
elkötelezettségének intenzitása, a szélesebb politikai célkitőzésekhez való
hozzájárulás jelentısége. A kezdeményezéseket az ipar igényei vezérlik.

a) Energia
Cél a jelenlegi (fosszilis tüzelıanyagokra alapuló) energetikai rendszer átalakítása
egy nagyobb energiahatékonyságon alapuló rendszerré, figyelembe véve a jelenlegi
ellátás biztonságával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokat is. Ezáltal
várhatóan nıni fog az európai energetikai iparágak versenyképessége is.
Alprogram
Hidrogén
üzemanyagcellák

Tevékenység
és Helyhez kötött, hordozható és közlekedési alkalmazások
elıállítására képes üzemanyagcella- és hidrogénipar
erıteljes technológiai alapjainak

Megújuló
villamos Az új technológiák kialakítása (ezek várhatóan csökkentik
áram-termelés
a
helyi
megújuló
energiaforrásokból
történı
villamosenergia-termelés költségét)
Regionális feltételekhez igazodó technológiák fejlesztése
és demonstrációja
Megújuló
tüzelıanyagok
gyártása
Megújuló
főtıhőtıanyagok

A megújuló energiaforrásokból elıállított szilárd, folyékony
és gáz halmazállapotú tüzelıanyagok kifejlesztése és a
fajlagos költségek leszorítása
és Megújuló energiaforrásokon alapuló főtési és hőtési
technológiák elıállítása és használatuk lehetıvé tétele az
eltérı regionális feltételek mellett

A CO 2 elkülönítési és CO 2 elkülönítését és tárolását megvalósító technológiákat
tárolási technológiái a alkalmazó,
csaknem
kibocsátásmentes
erımővek
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kibocsátásmentes
energiatermeléshez

létrehozása

Tisztaszéntechnológiák

Tisztaszén-átalakítási
technológiák
kifejlesztése
demonstrációja az erımővek hatékonyságának
megbízhatóságának javítása céljából

Intelligens
energiahálózatok

Az európai villamosenergia- és gázrendszerek és
hálózatok hatékonyságának és biztonságának növelése

és
és

a jelenlegi elektromos hálózatok interaktív szolgáltatási
hálózatokká alakításával
a decentralizált és megújuló energiaforrások nagybani
telepítését
és
integrálását
akadályozó
tényezı
felszámolásával
Energiahatékonyság
és
energiatakarékosság

épületek, szolgáltatások és az ipari energiahatékonyságot
és energiatakarékosságot növelı új koncepciók és
technológiák kifejlesztése
energiahatékonyságot célzó technológiák és stratégiák
integrálása
új és megújuló
használata

energiát

hasznosító

technológiák

energiakereslet irányítása
Az
energiapolitikai a technológiákkal kapcsolatos fı gazdasági, társadalmi
döntéshozatalt
kérdések elemzéséhez, irányszámok és forgatókönyvek
támogató tudás
felállításához szükséges módszerek és modellek
kifejlesztése

b) Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)
Cél a környezettel és erıforrásaival való fenntartható gazdálkodás, a bioszféra, az
ökológiai rendszerek és az emberi tevékenység közötti kölcsönhatásokra vonatkozó
tudás fejlesztése, új eszközök, technológiák és szolgáltatások kifejlesztése által.
Kapcsolódó fókuszpont:
- a természeti és az ember alkotta környezet megırzésére alkalmas technológiák.
Környezetvédelmi
gazdálkodás

A természetes és az ember által létrehozott környezetre
irányuló
megfigyelés,
megelızés,
hatáscsökkentés,
alkalmazkodás, szennyezıdésmentesítés és helyreállítás
környezetvédelmi technológiái
A technológiák értékelése, ellenırzése és vizsgálata
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4.2.

Intelligent Energy Europe - IEE

A program célja a fenntartható energiagazdálkodás elısegítése és az EU
energiapolitikai célkitőzéseihez (biztonságos energiaellátás, versenyképesség és
környezetvédelem) való hozzájárulás. IEE program lényege a nem technológiai
jellegő tevékenységek támogatása és a fejlıdı országokkal történı összehangolt
fenntartható
energiapolitika
folytatása
energiahatékonysággal,
megújuló
energiaforrásokkal és alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos projektek kapcsán.
A Keretprogram az energetika témakörébe esı közép- és hosszú távú fejlesztéseket
támogatja. A program költségvetése 215 millió EUR (4 évre), amely a csatlakozás
következtében 50 millió EUR fog feltehetıen gyarapodni. A program kutatás- és
technológia fejlesztést nem támogat.
Az IEE az alábbi programokat tartalmazta:
SAVE program
- energiahatékonyságot növelı, nem technológiai intézkedéseit győjti egybe
- támogatja az energiakímélı megoldásokat az iparban, a kereskedelemben, a
közlekedésben és a háztartásokban
- általános céljai között szerepel az energiahatékonyságot ösztönzı rendelkezések
és az energia megırzését célzó beruházások támogatása
- 2003-2006 közötti keretösszege: 75 millió EUR

ALTENER program
- megfelelı környezetet teremtsen a közösségi megújuló energiával kapcsolatos
cselekvési programok végrehajtására, ösztönözze a privát- és közberuházásokat
- támogatott tevékenységek: a megújuló energiaforrások központosított és
decentralizált termelése, integrációjuk a városi környezetbe
- 2003-2006 közötti keretösszege: 86 millió EUR

Coopener
- az energiahatékonyságot és a megújuló energiák felhasználását célul kitőzı
projekteket és a fejlıdı országok részvételével megvalósuló nemzetközi tervezeteket
támogatja.
- támogatott tevékenységek: az energiastratégiákhoz kapcsolódó tanácsadás és
képzések, energetikai vizsgálatok és elırejelzések, szorosabb párbeszéd és
eszmecsere az energiastratégiákról konferenciák és szemináriumok formájában;
regionális és határon átnyúló együttmőködések támogatása.
- 2003-2006 közötti keretösszege: 19 millió EUR

Steer program
- a közlekedés energiahatékonyságát, az üzemanyagok diverzifikálását és a
megújuló energiák felhasználását támogatja.
- 2003-2006 közötti keretösszege: 35 millió EUR
Támogatott tevékenységek
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A program a megújuló energiaforrásokból elõállított energiamennyiség
részarányának növelését, az energia hatékonyabb felhasználását és a közlekedés
energiahatékonyságát támogatja. Megkülönböztetett figyelmet szentel a megújuló
energiaforrások elterjesztésének a fejlõdõ országokban.
Támogatásra jogosultak köre
Kutató központok, helyi és regionális hatóságok, vállalatok, képzõ központok,
szövetségek és szakszervezetek, kormányzati hivatalok, ügynökségek és kamarák,
kis-és középvállalkozások, egyetemek, egyesületek, stb.

! Új pályázati kiírás 2007. januárban várható.
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4.3.

Közösségi Kezdeményezések, Interreg(2003-2006)

INTERREG III. (Közösségi Kezdeményezés Határmenti Területek Támogatására)
- kiemelt prioritású: a megújuló energiák hasznosításának fejlesztése, a
környezetvédelem, az erıforrásokkal, így az energiával történı hatékony
gazdálkodás.
- A programot 2000-2006 között 4,875 milliárd EUR-ral támogatják az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, amely összeg az A, B és C elemek között 67%, 27%
és 6% arányban oszlik meg.

Interreg IIIA
- E prioritáson belül olyan intézkedéseket támogat a kezdeményezés, amelyek közös
forrásokat, tudás bázist, infrastruktúrát alkalmaznak, építenek ki, vagy fejlesztenek
tovább.
- cél: a hatékony energiagazdálkodás és az alternatív és megújuló energiaforrások
elérhetıségeinek felkutatása.
- pályázók köre: az A elemen belül minden NUTS 3 szintő, az EU külsı és belsı
határmenti régiója

Interreg IIIB CADSES program
- nem regionális, hanem magasabb szintő területi integrációt jelentı együttmőködést
támogat (13 makrorégiót). A fı szempont, hogy megvalósítsa a fenntartható,
kiegyensúlyozott, többcentrumú fejlıdést. Magyarország is a CADSES térségbe
tartozik.
- a pályázható minimális összeg: 50 ezer EUR
- a pályázható maximális összeg: 200 ezer EUR
- a projekt költségvetésének legfeljebb 90%-a finanszírozható a közösségi és
kormányzati támogatásból. A projekt költségvetésének legalább 10%-át a
Kedvezményezettnek saját forrásaiból, készpénzben kell biztosítania.
- pályázók köre: non-profit szervezetek (önkormányzatok, kamarák, regionális, vagy
helyi fejlesztési ügynökségek, alapítványok, szövetségek, kutatóintézetek,
egyetemek, iskolák stb.)
Interreg IIIC program
- lehetıséget biztosít egymástól távol esı régiók együttmőködésére az EU teljes
területén. A támogatás alapvetıen szolgáltatás típusú kiadásokra irányulhat,
beszerzési jellegő, csak kivételes esetben.
- a pályázó mellett a részt vevı partnerek is részesedhetnek a támogatásból, de
azok csakis nem profit orientált szervezetek lehetnek.
Kiíró: Váti Kht.

! Új pályázati kiírás 2007. januárban várható.
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5. Nemzeti Fejlesztési Terv II: Új Magyarország
Fejlesztési Terv - 2007-2013 tervezési periódus
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv része a hazai költségvetési és az uniós
forrásokat integráló Európa Tervnek, mely az ország középtávú (2007-2013)
fejlesztési stratégiai terve. A 2007-2013 periódusban a tervezés a következı
alapelvek mentén zajlott:
Az életminıség javítása
Az esélyegyenlıség növelése
A regionális különbségek mérséklése
A harmonikus társadalmi viszonyok
Ezek az alapelvek az alábbi négy stratégiai pillérek határozza meg:
- Társadalmi és gazdasági kohézió
- Az ország versenyképességének javítása
- A tudásvezérelt és megújuló társadalom megerısítése
- A fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése
A fentieknek megfelelıen kerülnek tehát kiírásra a Strukturális Alapok és Kohéziós
Alapok pályázására létrehozott Operatív Programok az NFT I. folytatásaképpen.
Szeptember végéig zajlott az új dokumentáció társadalmi egyeztetése, így a ……
fejezetekben felsorolt pályázati lehetıségek várhatóan 2007. január 1-tıl kerülnek
kiírásra, a következıkben felsorolt programok ezért még változhatnak, nem
véglegesek.

 Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP)
 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
 Közlekedési Operatív Program (KözOP)
 Emberi Erıforrások Fejlesztése Operatív Program (EMEROP)
 Humán Infrastruktúra fejlesztési Operatív Program (HIOP)
 A Regionális Operatív Programok (ROP-ok, 6 db)
 Közép Magyarországi Operatív Program (A hat konvergencia régió operatív
programján kívül esı 2. célterülethez tartozó program)
 Közigazgatás Megújítása Operatív Program (KMOP)
 Közszolgáltatások Korszerősítése Operatív Program (KKOP)
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5.1.

Környezeti és Energetika Operatív Program – KEOP
(2007-2013)

A KEOP a 2007-2013 közötti Európai Uniós költségvetési tervezési idıszakra
vonatkozó második magyar Nemzeti (Új Magyarország) Fejlesztési Terv, EU
terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) átfogó céljának,
horizontális politikáinak és hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását
szolgáló operatív programok egyike.

A KEOP prioritási tengelyei a következık:
3.1. Egészséges, tiszta települések prioritási tengely
3.2. Vizeink jó kezelése prioritási tengely
3.3. Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely
3.4. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely
3.5. Hatékony energiafelhasználás prioritási tengely
3.6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely

3.4. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely
Fejlesztésre szánt keret: 20 Mrd Ft. + 15,1 Mrd Ft Kohéziós Alapból.

A prioritási tengely kidolgozásánál a következı EU és hazai stratégiai célkitőzések
az irányadók:
EU:
 2015-ig az összes megújuló energiahordozó-forrás 15%-os részarányának
elérése,
 2015-ig a bio-üzemanyagok 8%-os részarányának elérése,
 2010-ig a megújuló energiaforrásokból elıállított villamos energia (zöld áram)
22,1%-os részarányának elérése.
Magyarország:
 2013-ra az összes megújuló energiahordozó országos összenergiafelhasználáson belüli 14%-os részarányának elérése,
 2013-ra a zöld áram országos villamosenergia-felhasználás 11,4%- os
részarányának elérése.
Magyarországon a 2013-ra tervezhetı zöldáram termelés összetétele – figyelembe
véve a hazai sajátosságokat – a következı lehet:
szilárd biomassza
3 992 GWh
biogáz
262 GWh
szélenergia
710 GWh
egyéb technológiák
(nap, geotermikus, víz)
436 GWh
Összesen
5 400 GWh
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A 2005-2013 között tervezett 3400 GWh/év növekmény kiemelkedıen legnagyobb
tételét a biomassza bázisú villamosenergia-termelés növekménye teszi ki, aminek az
a feltétele, hogy a mezıgazdaságban megvalósuljon az energetikai célú
növénytermelés tervezett mértékő felfutása.
Tervezett mőveletek
a) Magyarország mezıgazdasági adottságai kiemelkedıen kedvezıek a
biomassza-felhasználás tervszerő növelése terén, ezért a mezıgazdasági
fejlesztéshez kapcsolódó, hıenergia-termelést végzı biomassza projektek
(szilárd biomassza, biogáz, illetve bio-üzemanyag) prioritást élveznek. A bioüzemanyag felhasználás tervezett növeléséhez a felhasználói oldalon is meg kell
teremteni a szükséges feltételeket. A jövedéki adó kedvezmények fenntartása
mellett támogatni kell a bio-üzemanyagokkal mőködı közlekedési eszközökre –
elsısorban a tömegközlekedés – történı átállásokat.
b) Hulladék-felhasználás szempontjából fontos terület a nagy tömegben keletkezı
használt sütıolaj, illetve állati zsiradék energetikai és/vagy bio-motorhajtóanyag
alapanyagként történı hasznosítása.
c) A növényi eredető és hulladék alapú, valamint az állattartó telepeken keletkezı
trágyából és a szennyvíztisztító telepeken képzıdı szennyvíziszapból elıállított
biogáz hasznosítása hulladékkezelés és energiatermelés szempontjából is
elınyös, hı- és villamosenergia-termelésre is felhasználható (regionális biogázüzemek kialakítása, kismérető egyedi fogyasztói biogáz-üzemek létesítése, a
szennyvíziszap energetikai és mezıgazdasági hasznosítása).
d) A hazai geotermikus potenciál kihasználására épülı, hıenergia ellátásra
létesítendı üzemek támogatása. A megtermelt hıenergia a helyi lakossági,
intézményi, termelıi igények kielégítésére fordítható. A geotermikus energia
felhasználásának támogatásánál kiemelten kell kezelni azokat a technológiákat,
amelyek a felszín alatti vizek helyben tartását, illetve visszasajtolását biztosítják,
így használt vizek nem kerülnek felszíni befogadókba és nem károsítják a felszíni
befogadók vízminıségét magas só és hıtartalmuk révén.
e) A legkorszerőbb főtési és hőtési célú hıszivattyús rendszerek csökkentik a
fosszilis energiahordozó felhasználást és lakóingatlanok, ipari és mezıgazdasági
felhasználók számára használhatóak.
f) Napenergiát hasznosító rendszerek telepítésével részben vagy egészben
biztosítható a fogyasztók saját energiafelhasználása. A napelemek (fotovoltaikus
rendszerek) a villamos energia, a napkollektoros rendszerek mőködtetése pedig a
melegvíz és főtési hıenergia elıállítására fordított fosszilis tüzelıanyagok
felhasználásának csökkentését segítik elı.
g) A már meglévı vízerımővek élettartamának növelése, hatékonyságának,
energiaátalakítási hatásfokának javítása, illetve kisebb vízerımővek létesítése
hozzájárul a megújuló energiahordozók részarányának a növeléséhez.
h) A szélenergiával történı villamosenergia-termelés csak kisteljesítményő,
hálózatra nem termelı lakossági, illetve közösségi szélerıgépek formájában
támogatható .

A fejlesztéseknél elınyt élveznek a térségi és
energiahasznosítás keretében megvalósuló projektek.
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közösségi

szempontú

3.5. Hatékony energia felhasználás prioritási tengely

Fejlesztésre szánt keret: 45 Mrd Ft.
Támogatásra a következı NUTS II régiók jogosultak: Nyugat-Dunántúl, KözépDunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld.
Az ágazatok közötti megoszlás és a célonkénti megoszlás szerint is a hazai
energiafelhasználás legnagyobb tételét a lakosság és a kommunális intézmények
energiafelhasználása jelenti, így ezek az elsıszámú célterületek. Közismert, hogy
nemzetközi viszonylatban a végfelhasználás energiahatékonysága – a rossz
hıszigetelések, az elavult nyílászárók, illetve a kevéssé korszerőtlen energetikai
berendezés-állomány miatt - kedvezıtlen. A lakosság és középületek
energiafelhasználásának döntı részét a főtés, a melegvízellátás, a világítás és az
elektromos berendezések üzemeltetése teszi ki. A másik két fı felhasználói területet
az ipar hı és egyéb energiafelhasználása, valamint a közlekedés jelentik, így ezek a
másodlagos és harmadlagos célterületeknek. (A közlekedést érintı beavatkozások a
KöZOP-ban, illetve kisebb részt a ROP-okban találhatók.)
A 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat hosszú távú energiatakarékossági programot
indított meg, amelynek a célja az volt, hogy 2010-ig a hazai éves energiahordozófelhasználás 75 PJ/év mértékben csökkenjen. Az EU célkitőzés szerint évi 1%-os
energiamegtakarítást kell elérni.
Az elérendı évenkénti energiamegtakarítások reálisnak tekinthetı összetétele:

Lakosság
Vállalkozások (ipar, energiaipar,
szolgáltatások)
Távhıellátó rendszerek
Önkormányzatok
Állami intézmények
Mezıgazdaság
Közlekedés
Összesen

Energiamegtakarítás
PJ/év
2,5
3,0
1,5
1,5
0,2
0,3
1,5
10,5

Tervezett mőveletek
Épületek energiamegtakarításának a támogatása
Támogatást az épületenergetikai szabvány 1994. évi megjelenése elıtti
idıpontban megépített épületek nyerhetnek el: hıszigetelések, nyílászáró-cserék,
energetikai berendezések cseréje. A támogatást célszerő kombinált pályázati
rendszer formájában, a vissza nem térítendı támogatást kedvezményes hitellel
összekapcsolva nyújtani, ahol a támogatás mértéke 10% körüli lehet és ez
kiválthatja a saját forrásigényt. Az energiatakarékossági célú, nagymérető,
36

városfelújítási, városfejlesztési programok finanszírozásánál figyelembe kell venni
az új EU hitelkonstrukció, a JESSICA igénybevételi lehetıségét is.
Önkormányzatok energiafelhasználásának a korszerősítése.
A különbözı önkormányzati intézmények, épületek energiafelhasználásának a
csökkentését, valamint az önkormányzatok költségvetését terhelı közvilágítási
energiafelhasználás csökkentését kell elérni. Támogatást kell nyújtani helyi
energiamegtakarítási koncepciók, energiaellátási tervek kidolgozásához, az
energiavesztések feltárására irányuló vizsgálatokhoz. A támogatást célszerően
differenciálni kell attól függıen, hogy az energetikai auditot közvetlenül követi-e
beruházás az energiafelhasználás korszerősítése érdekében.
A távhıellátó-rendszerek korszerősítése.
Magyarországon mintegy 650 ezer távfőtött lakás van, amelyeknek az
energiaellátását jelentısen veszteségek terhelik. Megtakarítási lehetıségek: a
hálózatok hıveszteségeinek a mérséklése, a hıközpontok felújítása,
szabályozórendszerek beépítése, illetve ellátói oldalról a villamosenergia- és
hıtermelı berendezések korszerősítése. A távhırendszerek felújítását – az
épületállomány energetikai korszerősítéséhez hasonlóan – kiemelt prioritásként
kell kezelni a távhıellátás közismerten kritikus helyzete miatt.
Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerősítések (ipar,
energiaipar, szolgáltatások).
A vállalkozói terület energiafelhasználásában jelentıs megtakarítási lehetıségek
vannak, amelyeket célszerő szakmai cégek által elvégzett energetikai auditokkal
összekapcsolni. Fı megtakarítási technológiák, illetve berendezések: ipari
termelés energiatechnológiai korszerősítése, meleg és hideg technológiák
hıszigetelésének
a
javítása,
vállalkozói
épületek
főtésének
és
melegvízellátásának, valamint világításának a korszerősítése, hulladékenergiafelhasználás a nagy hıigényő technológiáknál (kemencék, kompresszorok,
gázmotorok, gázturbinák stb.), energiafogyasztó berendezések hatásfokának a
javítása, energiatermelı, átalakító, szállító és elosztó veszteségek csökkentése.
Harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beruházások.
Tıkeszegény, de korszerőtlen, nagy veszteségő energiaellátással rendelkezı
önkormányzatok, közületek, illetve vállalkozások részére biztosíthat elınyös
lehetıséget a harmadik feles finanszírozású energetikai korszerősítés. Ennek az
a lényege, hogy a korszerősítı beruházást egy külsı vállalkozó (harmadik fél)
végzi el és ez által az energiafelhasználás helyén mérséklıdnek az
energiaköltségek. A beruházás megtérülése az elért költségcsökkenésbıl adódik,
aminek a haszna – megállapodástól függı mértékben és ideig – a beruházást
elvégzı vállalkozót illeti meg.

!
A pályázati kiírásra és a közvetítı szervezet megnevezésére 2007. január
1-tıl kerülhet sor. A kiíró várhatóan a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium lesz.
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5.2.
Energetikai fejlesztések tervezete a többi operatív
programban
A Környezeti és Energetikai Operatív Program hivatott az energetikai fejlesztések
nagy részének finanszírozására, viszont megújuló energiaforrások felhasználására
és energiahatékonyságra irányuló beruházások a többi operatív programban is
megjelenhetnek, különös tekintettel a Regionális Operatív Programokra (ROPok), melyek tartalmazni fognak energetikai beruházásokat.

A Regionális Operatív Programok (ROP-ok) energetikai vonatkozása:
A ROP-ok keretében kerülhet sor olyan beruházások megvalósítására, amelyeket a
KEOP nem tartalmaz, ezek az alábbiak:
• A tanyavillamosítás megújuló és alternatív energiaforrások segítségével.
Elsısorban a helyi energiaigényt kielégítı, megújuló energiahordozó bázisú
közösségi villamos energia és hıtermelı létesítmények megújuló
erıforrásokra alapozott fejlesztése 0,5 MW névleges teljesítményig.
(Technológiai okokból nem zárható ki a hálózatra termelés sem. A lehatárolás
csak egy elızetes egyeztetés eredménye, további tárgyalásokat igényel.)
• Biomassza termelés alapanyagainak logisztikai feladatai.
• Közösségi intézmények egyedi, illetve komplex felújításakor megvalósuló 0,5
MW alatti megújulós fejlesztései.
• Környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása.
• Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, fejlesztésekhez
kapcsolódó környezeti szemléletformáló programok. A Zöld-Pont irodák
hálózatának bıvítése, valamint regionális környezetinformatikai központok,
környezeti adattárházak létrehozása.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) energetikai vonatkozása:
A környezetvédelmi innováció, menedzsment és hálózati együttmőködések
támogatása a GOP-ban és KEOP-ban egyaránt megjelenik, egymást kiegészítve,
egymással összhangban: a GOP fókuszában a versenyképességet javító
beruházások állnak, míg a KEOP közvetlen környezeti javulást eredményezı
beruházásokat támogat.
A Közlekedési Operatív Program (KözOP) energetikai vonatkozása:
A közlekedésbıl származó környezeti terhek – elsısorban a légszennyezés és a
zajterhelés – enyhítését, és a fenntartható (erıforrás takarékos) közlekedés
kialakítását a KözOP keretében megvalósuló fejlesztések támogatják
a környezetbarát közlekedés egyik fontos eleme a környezetbarát üzemanyagok
felhasználása, amelyet a „Környezetbarát energetikai fejlesztések” prioritási tengely
keretében támogat a KEOP. Másik fontos elem pedig az energia-hatékony,
környezetbarát jármőpark kialakítása. A környezetbarát jármővekhez kapcsolódó
innovációnak, K+F-nek és gyártásnak a VEGOP-ban kell megjelennie.
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A humán erıforrás fejlesztési operatív programok (EMEROP/HIOP)
energetikai vonatkozása:
Az informatikai infrastruktúra és a tartalomszolgáltatás fejlesztése (távmunka,
telekonferencia, telebanking, e-learning stb.) révén kiváltható mobilitás-szükséglet
ugyancsak nagymértékben hozzájárulhat környezeti céljaink megvalósulásához.

Közép Magyarországi Regionális Operatív Program (KMROP) energetikai
vonatkozása:
A Közép-magyarországi Régió speciális helyzetben van a hat konvergencia régióhoz
képest. A KMR-ben 2007-2013 között limitált a Strukturális Alap források
felhasználási lehetısége, hiszen összesen 1 860 millió euró, azaz 469,650 Mrd forint
kerettel rendelkezik. A KMR fejlesztési feladatainak funkcionális megosztása alapján
a KMR Strukturális Alap forrásainak 20%, azaz mintegy 94 Mrd forint kerül
felhasználásra a környezet-, víz-, természetvédelem és energia ügyek kezelésére.

Energetika az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben (ÚMVST),
kapcsolódása a KEOP-pal
Az ÚMVST tevékenységeit az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
támogatja. Az ÚMVST az uniós rendelet alapján (1698/2005/EK) jelentıs
környezetvédelmi intézkedéseket tartalmazó terv. Az EMVA-ból finanszírozható
tevékenységek jelentıs hányada alapvetı természetvédelmi fontosságú.
Energetikai szempontból az EMVA nyújt támogatást bioüzemanyag-termelésnél a
mezıgazdasági termeléshez, a logisztikához, emellett etanolgyártásnál a szesz
elıállításáig, valamint biodízel-gyártásnál a nyers olaj elıállításáig. A mezıgazdasági
technológiák energiatakarékossági beruházásainak a támogatása szintén az EMVA
kompetenciája. Ezen kívül az ÚMVST-nak jelentıs szerepe van a biomassza
termelés és feldolgozás kialakításában, amelyre építve alakítható ki a
bioenergiaforrás használat fejlesztése Magyarországon.
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5.3.
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
(ÚMVST) – 2007-2013
Az ÚMVST az AVOP (ezen belül LEADER) utódja, tekintettel arra, hogy az EU
szabályozás szerint az agrár-fejlesztések és tevékenységek finanszírozása a Közös
Agrárpolitika (KAP) szabályozása keretében történik és a KAP pénzügyi alapjaihoz
tartozik. Az EMVA intézkedések melletti stratégia tartalmaz megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos tevékenységeket. Az EMVA intézkedéscsoportba
tartoznak az alábbiak:
 I. intézkedéscsoport: A mezıgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és
erdészeti ágazat versenyképességének javítása
Több mezıgazdaság-fejlesztési irányvonal mellett az intézkedéscsoport
hangsúlyt helyez a termelési szerkezetváltás elısegítésére, ezen belül a
megújuló energia elterjesztésére, Az I. intézkedéscsoport négy specifikus célt
határoz meg, melyek közül egyik a:
a termelési szerkezetváltás ösztönzése a fenntartható termelési struktúra elérése
érdekében, ahol fejlesztési támogatások szempontjából elınyt élveznek többek
között az alternatív energiatermeléshez kapcsolódó növénytermesztés és az
ahhoz
kapcsolódó
feldolgozó-kapacitás
(elsısorban
olajnövények),
energiaültetvények létesítése, mezıgazdasági melléktermékek felhasználása
energiatermelésre (biogáz elıállítás), hıenergia elıállítás erdészeti fahulladékkal
 II. intézkedéscsoport: A környezet és a vidék állapotának javítása
Az egyik tematikus fejlesztési irány energetikai célú ültetvények telepítése, mely
hozzájárul a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével kialakuló
földhasználat elterjedésének elısegítéséhez. Az intézkedéscsoport továbbá kitér
arra, hogy a szükséges biomassza mennyisége prognosztizálhatóan nem
kizárólag egy adott biomassza típusra fog koncentrálódni, hanem a termıhelyi,
gazdasági, logisztikai stb. adottságok figyelembevétel alakul ki az országos
biomassza-mix, amely a célirányosan termelt biomassza mellett a
melléktermékek és hulladékok felhasználását is tartalmazza.
Biomassza típus

Prognosztizált
mennyiség 2015-re
(ezer t/év)
Erdészeti termékek
1.289
Vágástéri nyesedék
490
Ipari fahulladék
207
Fás szárú energiaültetvények
1.620
Lágy szárú energianövények
2.595
Mezıgazdasági, élelmiszeripari melléktermék és hulladék
1.556
Összesen
7.757

A táblázat adatai alapján 2015-re kb. 90.000 ha fás szárú energiaültetvény
telepítése szükséges. A tervezett mennyiségő fás szárú energiaültetvény
telepítése átlag 10 ha/gazdálkodó területnagysággal kalkulálva 9 ezer termelınek
segíthet a vidéki jövedelemszerzési lehetıség fenntartásában.
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 III. intézkedéscsoport: Az életminıség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
A vidéki életminıség javítása a kulturális és természeti értékek fenntartható, komplex
hasznosítása révén lehetséges.
A megújuló energiaforrásokra és a helyi természeti és kulturális adottságok
többfunkciós használatára épülı fejlesztések kiemelten támogatandók.
 IV. intézkedéscsoport: LEADER
Specifikus célok:
Újszerő helyi eljárások ösztönzése a fenntartható és versenyképes
mezıgazdaság és élelmiszer-feldolgozás, és erdıgazdálkodás érdekében
A vidéki gazdasági potenciál erısödése, a helyi adottságokon nyugvó integrált
programok révén
Kulturális és természeti értékek fenntartható, komplex hasznosítása, humán
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Helyi együttmőködést és partnerséget elısegítı kapacitás- és készségfejlesztés

Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból származó források*

Vidékfejlesztési Program
megnevezése
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program
I. intézkedéscsoport
II. intézkedéscsoport
III. intézkedéscsoport
IV. (LEADER) intézkedéscsoport
TS.
Összesen

100%
45-55%
36-37%
10-14%
5-6%
4%
100 %

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kalkulált költségvetése
(támogatási keret) milliárd Ft*
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Összesen

I. intézkedéscsoport

92,78

87,37

81,04

82,77

89,00

91,56

94,06

618,58

II. intézkedéscsoport

66,18

62,32

57,81

59,04

63,49

65,31

67,09

441,24

III. intézkedéscsoport

20,17

18,99

17,62

17,99

19,35

19,90

20,45

134,47

IV. intézkedéscsoport

9,45

8,90

8,26

8,43

9,07

9,33

9,58

63,03

Technikai Segítségnyújtás

6,05

5,70

5,29

5,40

5,80

5,97

6,13

40,34

194,63

183,28

170,02

173,64

186,71

192,07

197,32

1297,67

Összesen:

1 euro=265Ft,
Társfinanszírozási arány: 75% EU és 25% hazai az I. és a III. intézkedéscsoport,
80% EU és 20% hazai a II. és IV. intézkedéscsoport esetén. A Technikai
Segítségnyújtás 100%-ban EU által finanszírozott.
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5.4.
A Kormány 211/2006. (X.20.) Kormányrendelete az EU
Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és
komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált
forrás felhasználásáról

Forrás: Az EU költségvetésébıl 2007-tıl támogatandó projektek és komplex
fejlesztések elıkészítésére 2007.-ben összesen 4000 millió Ft.
Projekt:: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelı pénzügyi
háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezı fejlesztési elképzelés;
Projekt-elıkészítés: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret operatív programjaihoz
illeszkedı, a Kohéziós Alap vagy a strukturális alapok támogatásával
megvalósítandó
projektek
támogatási
pályázatainak
és
kapcsolódó
dokumentumainak, valamint a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás
dokumentációinak kidolgozása. Ennek része a fejlesztést megalapozó
megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, a különféle tervek, a szakhatósági
engedélyekhez szükséges dokumentációk kidolgozása, a környezetvédelmi
hatástanulmányok elkészítése, kiviteli tervek kidolgozása, valamint a közbeszerzési
eljárás elıkészítése és lefolytatása;
Komplex fejlesztés: a 2007-2013-as fejlesztési idıszakra vonatkozó, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referencia Keret) és az operatív
programok stratégiai céljaihoz illeszkedı, azok megvalósulását szolgáló, több
ágazatot érintı, komplex, hosszú távú fejlesztés;
Egyedi projekt: olyan regionális jelentıségő – 500 millió Ft feletti – projekt, amely
illeszkedik a régió fejlesztési programjához.

Az elıirányzat célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak
megvalósítását szolgáló projektek elıkészítése. A forrás támogatásra akkor
használható fel, ha megfelel az alábbi általános feltételeknek:
a) a fejlesztés az EU strukturális alapjaiból és/vagy a Kohéziós Alapból történı
támogathatóság külön jogszabályban meghatározott feltételeinek megfelel;
b) illeszkedik a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési prioritásaihoz, a
regionális vagy valamely ágazati operatív program támogatási irányaihoz;
c) illeszkedik a régió saját fejlesztési koncepciójához, stratégiájához;
d) illeszkedik az érintett szakterület ágazati szakmapolitikai irányaihoz, fejlesztési
céljaihoz és követelményeihez;
e) társadalmi, gazdasági, környezeti, szempontból kiemelkedı jelentıségő,
eredménye a lokális hatáson túlmutató, legalább kistérségi, regionális
érvényő;
f) szakmai tartalma szerint hozzájárul a régió versenyképességéhez,
fenntartható fejlıdéséhez, a foglalkoztatási lehetıségek megırzéséhez és
bıvítéséhez, a hátrányos adottságok felszámolásához, a környezetbiztonság
növeléséhez, az életkörülmények javításához, a környezeti és kulturális
értékek megırzéséhez;
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g) a megvalósítás jogi, pénzügyi, szervezeti és egyéb feltételei biztosíthatók;
h) az elıkészítés támogatását követıen megvalósítani kívánt beruházás
költsége legalább 500 M Ft.
A forrás felhasználására irányuló elıkészítési támogatási igények elbírálásának
specifikus szempontjait a Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) állapítja meg.
A támogatási rendszer mőködtetését, a támogatási keret összegét és a
feladatmegosztás kereteit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és az RFT között
létrejövı megállapodás szabályozza. Az elıkészítési támogatási kérelmek pályázati
benyújtásának, elbírálásának, sorolásának részletes szabályait az egyes EU –
támogatási forrásokhoz és fejlesztési területekhez adaptáltan a régiók maguk
alakítják ki.
A támogatás elnyeréséhez szükséges minimális saját erı 10%.

Támogatásra jogosultak: Az RFT hatáskörébe utalt támogatással helyi
önkormányzatok, önkormányzati társulások, területfejlesztési társulások, települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, kistérségi területfejlesztési tanácsok,
önkormányzati többségi tulajdonban lévı közszolgáltatást végzı gazdasági
társaságok, költségvetési szervek, köztestületek, egyházak és társadalmi
szervezetek projektjei támogathatóak.
A támogatási keretbıl vissza nem térítendı támogatás ítélhetı meg. Egy
pályázatban csak egy támogatási cél jelölhetı meg. Egy adott támogatási célra csak
egyszer adható támogatás. A támogatás maximális összegét és arányát a
támogatási szerzıdés határozza meg. A támogatási szerzıdésben elıirányzott
költségeket meghaladó kiadások a kedvezményezettet terhelik.
Támogatás az alábbi feladatok teljesítéséhez nyújtható:
a) átfogó fejlesztési programok kidolgozásához, fejlesztési programok
értékeléséhez, átdolgozásához;
b) projektek, projektcsoportok azonosításához, azonosítását megalapozó
felmérések, elemzések elvégzéséhez;
c) projektek,
projektcsoportok
kidolgozásához
kapcsolódó
átfogó
megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítéséhez.
A támogatható tevékenységek köre:
a)
b)
c)

tanulmányok, tervek, hatásvizsgálatok (hatástanulmányok) elkészítése,
aktualizálása, az ezekhez szükséges felmérésekkel, feltárásokkal együtt;
engedélyezési dokumentációk elkészítése, egyeztetése, az engedélyezési
eljárások lefolytatása;
és
megvalósításához
szükséges
a
beruházás
elıkészítéséhez
közbeszerzési eljárások elıkészítése és lefolytatása, tenderfelhívási
dokumentációk elkészítése;
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d)

e)
f)
g)

a beruházás elıkészítéséhez és megvalósításához szükséges terület
megszerzésének és építéshez történı rendelkezésre bocsátásának
elıkészítési költségei;
lakossági egyeztetések, civil és szakmai fórumok, PR tevékenység;
az EU - támogatási kérelem elkészítése;
projekt – irányítást segítı és menedzsment tevékenység költségei.

A támogatási szerzıdések elıkészítését, a támogatások folyósítását, ellenırzését és
a követeléskezelést az NFÜ megbízásából a Magyar Államkincstár végzi. A
támogatási szerzıdés megkötésének feltétele a megítélt támogatás igénybevétele
tervezett ütemezésének bemutatása negyedéves bontásban.
A támogatott számláját az Államkincstárhoz nyújtja be, mely alapján a támogatás
folyósítható. A támogatási összeg teljesítményarányosan, utólagos folyósítás
keretében vehetı igénybe. A támogatási szerzıdések végrehajtásának és a
kötelezettségvállalás teljesítésének ellenırzését az Államkincstár és az érintett RFT,
vagy az általa kijelölt szervezet végzi.
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6. Pályáztatási rendszeren alapuló hitelprogramok
6.1.

Energiatakarékossági Hitel Program (Német
Szénsegély)

A rulírozó jellegő, kedvezményes kamatozású hitel alap 1991. évtıl segíti az
energiatakarékossági, energiahatékonyság növelési beruházások megvalósítását és
a megújuló energiaforrások hasznosítását
A hitel alap a német kormánynak a magyar gazdaság számára szénsegély
formájában nyújtott támogatásából jött létre 1126 MFt induló összeggel. Az
alapkezelıje az Energia Központ Kht., a hitelezést a Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
végzi.
A hitelek visszafizetése, visszaforgatása és a befolyó kamatok révén évente 8001200 MFt energiatakarékossági célú hitelt lehet pályázat útján kihelyezni.
A hitel kamata változó, a jegybanki alapkamat 1/3-a plusz a K&H Bank Rt. 2,5%-os
kamatrése. (A bank a kamatrés fejében bonyolítja a teljes pénzügyi ügyintézést,
továbbá jót áll a kihelyezett hitelekért, tehát nem érheti veszteség a hitel alapot, még
abban az esetben sem, ha az adós nem fizet.) A hitel egy beruházás estében nem
haladhatja meg a beruházási költség 80 %-át és felsı határa 100 MFt lehet. A
szükséges saját forrás így minimum 20%. A hitel futamideje maximum 6 év, amibe
beleértendı a 2 éves türelmi idı is.
A beruházásokkal szemben támasztott energiatakarékossági és gazdaságossági
elvárások:
•
•

a fejlesztés hatásaként elért alapenergia-megtakarítás legalább 50
GJ/év/MFt legyen,
a belsı megtérülési rátának el kell érnie a jegybanki alapkamat 0,8szorosát, megújuló energiaforrások hasznosítása esetén a 0,4-szeresét.
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A hitel alap által támogatott beruházások:
az energiatermelés-, szállítás-, átalakítás és végfelhasználás fajlagos
energiaigényeinek csökkentése, a veszteségek mérséklése
korszerő, energiatakarékos
elterjesztése,

technológiai

rendszerek

alkalmazása,

a hulladékhı-hasznosítások, valamint az energiahordozóként hasznosítható
melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználása,
megújuló energiaforrások hasznosítása,
a távfőtéses lakások hı- és melegvíz felhasználásának szabályozása,
mérése,
a villamosenergia-felhasználás mérséklését célzó beruházások,
a villamosenergia-termeléssel kapcsolt hıtermelés,
utólagos hıszigetelések,
a kül-, és beltéri-, továbbá közvilágítási rendszerek korszerősítése,
az energiatakarékos készülékek és berendezések széleskörő alkalmazása

A hitel célja
Az Alap olyan energia-megtakarítást eredményezı fejlesztések megvalósítását
finanszírozza, amelyek az energia-megtakarítások révén hatékonyan járulnak hozzá
a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez, az energiaköltségeinek
csökkentéséhez,
a
környezetszennyezés
mérsékléséhez,
valamint
az
importfüggıség csökkentéséhez. Cél a hagyományos energiahordozók megújuló-,
vagy megújítható energiahordozókkal, illetve hulladékenergiával való helyettesítése,
az energiahordozókkal kapcsolatos takarékos gazdálkodás feltételeinek a
megteremtése, a feltárt energiaveszteségek minél kisebb ráfordítások mellett történı
mérséklése, illetve kiküszöbölése.

A pályázók köre
Az energiatakarékossági akciók megvalósítását elısegítı pályázati rendszer
nyilvános.
A pályázaton részt vehetnek természetes vagy jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok.
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A program kölcsönnyújtási feltételei
A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházások finanszírozásához használható
fel, amelyek megvalósítása eredményeként egyértelmően (mérhetı módon)
igazolható energiahordozó-megtakarítás jelentkezik. A kedvezményes kamatozású
hitel csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai és a
környezetpolitikai
célkitőzésekkel
összhangban
vannak,
mőszakilag
megvalósíthatók,
energetikai
hatékonyságuk
megfelelı,
a
korszerőség
követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévı biztonságtechnikai
és környezetvédelmi elıírásoknak.
Ezek mellett szükséges feltétel:
•

a fejlesztés eredményeként elért összes költség-megtakarításból az
energiaköltség-megtakarítás arányaiban legalább 50 %-ot képviseljen,

•

a fejlesztés hatásaként elért alapenergia megtakarítás legalább 75
GJ/év/MFt legyen,

•

a kedvezményes hitel összege maximum a teljes fejlesztési költség 80 %-a
lehet, de egy-egy beruházásnál nem haladhatja meg a 80 millió Ft-ot

•

a teljes fejlesztési költség minimum 20 %-a saját forrásként kell, hogy
rendelkezésre álljon

•

a beruházás megvalósítási idıtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot,

•

a kedvezményes hitel futamideje max. 6 év (beleértve a legfeljebb 2 év
türelmi idıt is),

•

megkezdett beruházás esetén pályázat nem nyújtható be

Az ezen keretbıl biztosítható kedvezményes hitel kamata változó, mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat 1/3-a, ezen túlmenıen a bank által felszámított
kamatrés 2,5 %.
Amennyiben a fejlesztés megvalósításához egyéb forrás igénybevételére is sor kerül,
arra a forrásrészre az adott konstrukciónál elıírt szabályok mérvadók.
A pályázatok befogadása folyamatos.

A
beruházásokkal
szemben
gazdaságossági elvárások:

támasztott

energiatakarékossági

és

•

a fejlesztés hatásaként elért alapenergia-megtakarítás legalább 50
GJ/év/MFt legyen,

•

a belsı megtérülési rátának el kell érnie a jegybanki alapkamat 0,8szorosát, megújuló energiaforrások hasznosítása esetén a 0,4-szeresét.
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6.2.
A Phare Társfinanszírozású Energiahatékonysági
Hitelkonstrukció
A hitelkonstrukció az Európai Unió Phare programjának keretében életre hívott
rulírozó hitel alap, amelynek célja az energiahatékonyság javítását célzó
beruházásokhoz ösztönzı finanszírozási forrás biztosítása. A rendszer 1998 évtıl
2008 év végéig mőködik.
Phare forrásokból energiatakarékossági célra az indulásnál 5 millió Euró támogatás
állt rendelkezésre (jelenleg 7,5 millió Eurónál is több). A támogatás formája olyan
hitelkonstrukció, ami a teljes beruházási költség 25%-ára kamatmentes hitelt biztosít,
emellett azonban a kamatmentes hitellel azonos összegő, maximum beruházási
költség 65 %-át kitevı piaci kamatozású banki hitelt is fel kell venni. A két hitel
együttes alkalmazásából létrejött átlagos kamat tekinthetı a kedvezményes
kamatnak.
Az alap kezelıje az Energia Központ Kht., hitelt a Raiffeisen Bank Rt.-n vagy a K&H
Bank Rt.-n keresztül lehet igényelni pályázat útján. A program keretében
megvalósuló projektekhez minimum 10% saját erı is szükséges. A felvehetı
hitelösszegek egy beruházásnál 20000 Euro és 400000 Euro között lehetnek. A hitel
futamideje 8 év, melybıl 3 év türelmi idı lehetséges. A hitelek átlagkamata a
konstrukcióban LIBOR+2,5%, illetve BUBOR+2,5% körüli értéknek adódik.
A Hitelek a hitelfelvevı választása szerint HUF-ban, USD-ben, DEM-ben vagy ECUben (illetve euro-ban, attól függıen, melyik valuta lesz használatban a hitelszerzıdés
aláírásakor) kerülnek megállapításra és folyósításra. A forintban meghatározott és
folyósított Hitelek valamennyi törlesztése forintban történik. Az USD-ben, DEM-ben
vagy ECU-ben meghatározott és folyósított Hitelek Phare komponensének
valamennyi törlesztése forintban történik, a Hitel folyósításakor érvényes árfolyamon.
Forrás
Saját erı

Hitel
a
hitelkonstrukcióból

Phare
forrásból

Banki
forrásokból
(EIB
és/vagy
saját banki)

Részarány
Minimum
a
fejlesztési
költség
10%-a
Maximum
a
fejlesztési
költség
25%-a (min. 20 000
ECU
és
max.
400 000 ECU)
A saját erı és a
Phare forrás által
együttesen
nem
finanszírozott
hányad
(Az EIB rész max. a
fejlesztési
költség
50%-a)

Hitel
összesen

Maximum
fejlesztési
90%-a

a
költség
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Kamatláb

0%

Forinthitel

Nem forinthitel

EIB forrás: Bank
EIB
Bank
MNB
saját
forrás:
saját
alapkamat, forrás
EIB
forrás
vagy EIB BUBOR deklarált LIBOR
deklarált
(+0,5%) kamat
(+0,5%)
kamat
Valamint további
(i)
2,0%/év kamatrés 5 év hitelfutamidıig
(ii)
(ii) 2,5%/év kamatrés 5 év
hitel-futamidı felett
A fentiek eredıje

Pályázati feltételek
Energetikai átvilágítás
A projektekkel szemben elvárás, hogy azok szakszerő energetikai átvilágításra
támaszkodjanak, aminek célja az, hogy a projekt kiválasztása az egyéb energiahatékonyságot növelı alternatívák ismeretében és figyelembevételével történjék. A
hitelkérelemnek az energetikai átvilágítás megállapításaival összhangban kell lennie,
mert a technikai elbírálásnak ez referencia dokumentuma lesz. A kérelem, egyebek
mellett, az éves energiafelhasználásban - egyébként azonos körülmények között bekövetkezı megtakarítást természetes és energetikai mértékegységben, valamint
pénzügyileg is tartalmazza. Kivételes esetben energetikai átvilágítással nem
rendelkezı hitelkérelem is elbírálható, de ekkor is szükséges a projekt megfelelı
elemzésekkel és tervekkel történı alátámasztása.
A finanszírozandó projektnek megfelelı megvalósítási/kiviteli tervvel és az energiamegtakarítás utóellenırzésére vonatkozó tervvel kell rendelkeznie.
Az energetikai átvilágítást a Pályázó saját költségére készítteti el az általa választott
szakcéggel (energia auditor). Igény esetén az energetikai átvilágítást készítık
elérésében a bank és a Phare Alapkezelı adhat tájékoztatást.

A Hitel új beruházásokhoz igényelhetı
 új, még nem finanszírozott projektek megvalósításához,
 csak részben finanszírozott projektek önálló ütemet képezı befejezéséhez és
 korábban finanszírozott projektek bıvítéséhez is
A teljes projektráfordítás a beruházás és ahhoz kapcsolódó eszközök költségén
túlmenıen a megvalósíthatósági tervek, a tervezés, a terület és épület, a szerelés és
építés, az üzembehelyezés, a képzés költségeit és a projekt beruházás tartós
forgótıke igényét is tartalmazza. A Hitel igénybe vehetı egyéb, a beruházás
elımozdításához szükséges egyszeri, nem ismétlıdı költségek fedezetére, úgymint
javítás és felújítás, valamint a beruházással egyidejőleg szükségessé váló
üzemeltetési mód/gyakorlat változtatására. A tartós forgótıkén felül egyéb nem
egyszeri (üzemi) költségre a Hitelkonstrukció nem nyújthat hiteltámogatást.
A Hitelbıl kutatás-fejlesztés nem finanszírozható. A Hitel csak mőszakilag
megalapozott és bevált technológiát alkalmazó, technikailag megvalósítható
projekteket támogathat.
Amennyiben az energiahatékonyság-javítás nem a fı gazdasági eredmény (vagyis
annak kevesebb, mint fele származik energiaköltség- megtakarításból), úgy a
finanszírozási támogatás olyan mértékő lehet, amit az energetikai elıny igazol.
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A hiteljogosultak köre
•
•
•

magánszektor, illetve a magánosítás alatt álló vállalatok,
önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalatok és intézmények,
független közintézmények (pl. alapítványok, magániskolák).

Hatékonysági kritériumok
A fejlesztések esetében elvárás, hogy azok mőszakilag korszerőek, jó energetikai
hatékonyságúak és gazdaságilag megtérülık legyenek.

Példaként az energiahatékonysági beruházások jellegzetes fajtái a következık:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meglévı, nem hatékony energiatermelı és átalakító berendezések
korszerősítése vagy cseréje jobb hatásfok elérése céljából,
kapcsolt hı- és villamosenergia-termelés megvalósítása,
hulladékhı visszanyerése és hasznosítása,
hulladék anyagok és melléktermékek energetikai hasznosítása,
vezetékes
energiahordozók
teljesítmény-igénybevételét
csökkentı
beruházások,
a villamosenergia- és villamosteljesítmény-igény csökkentése világításkorszerősítéssel, nagyhatásfokú motorok alkalmazásával, stb.,
energiaigény csökkentése korszerő szabályozástechnika beépítésével,
hıszigetelés javítása a hıveszteségek csökkentésére,
egyéb.

Az energia- és energiaköltség-megtakarítás kimutatása relatív mértékben (az
energia-fogyasztás és -ráfordítás %-ában) és abszolút értékben (naturáliában - pl.
m3/év, t/év, kWh/év; energiaegységben - pl. TJ/év, kWh/év, ill. pénzegységben - pl.
eFt/év, az érvényes energiaárak mellett) történhet.
A beruházásoknak ki kell elégíteniük az érvényes biztonságtechnikai,
környezetvédelmi és egyéb vonatkozó elıírásokat. A környezetszennyezés
csökkentése igen fontos tényezı az energiahatékonysági beruházásoknál.

50

6.3.

Panelprogram, Panel Plusz hitelprogram

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújítása, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek,
valamint közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok
korszerősítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült
lakóépületeknek tekintendı a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a
vasbeton vázas és egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült lakóépület.
Támogatás igényelhetı az iparosított technológiával épített lakóépületek
energiatakarékos felújítása során elvégezhetı munkálatokra és az épületek
környezetének korszerősítésére, felújítására:
•

Utólagos hıszigetelési feladatok:
o nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı vagy pincefödém szigetelésével
együtt,
o homlokzat hıszigetelése.

•

Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, felújítása,

•

Épület környezetének korszerősítése, felújítása.

Panel Plusz hitelprogram
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítése,
felújítása, a lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerősítése, felújítása és a
lakóépületek környezete felújításának támogatása céljából kiírt pályázatnál az önerı
biztosításához 5,6-5,7 százalékos kamatozású forráslehetıség.
A hitel kedvezményezettjei:





települési önkormányzatoknak, amelyek támogatási rendszert hoztak létre
a közigazgatási határaikon belül elhelyezkedı, iparosított technológiával
épült
társasházak
(panelházak),
lakásszövetkezeti
épületek
energiatakarékos
felújításának
elısegítésére
és
az
épületek
környezetének felújítására,
lakásszövetkezeteknek, valamint
társasházak tulajdonostársainak közösségei számára.
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Lakóközösségi és önkormányzati pályázati hitel esetében a felújítás
költségeinek 2/3-ad része, de lakásonként legfeljebb 800 000 Ft.
Hitelösszeg
Lakóközösségi önálló hitel esetében a felújítás költségeinek 75%-a, de
lakásonként legfeljebb 900 000 Ft.
Lakóközösségi pályázati hitel (5.1. hitelcél) és az önkormányzati
pályázati hitel (5.2. hitelcél) esetében saját erı nem szükséges.
Saját erı

Lakóközösségi önálló hitel (5.3. hitelcél) esetében a saját erı 25%,
amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszerébıl vagy
közösségi forrásból kapott támogatás.
Kamat
3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5-3,5%/év hitelfelvevıtıl függıen.
Lejárat
Legfeljebb 15 év.
A hitel türelmi ideje a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év.
Amennyiben a hitelfelvevı lakás-takarékpénztári szerzıdéssel
Türelmi idı
rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári
szerzıdéshez igazodik, de a türelmi idı nem haladhatja meg az 5 évet.
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7. Banki hitel finanszírozás megújuló energiaforrásokra
és energiahatékonyságra

7.1.

Inter-Európa Bank

A kölcsönt a bank hitelképességi feltételeinek megfelelı ügyfelek ingatlanfedezet
mellett vehetik igénybe. A kölcsön kizárólag megújuló energiaforrással (pl.:
napenergia, geotermikus energia, biomassza, biogáz stb.) mőködı rendszerek (pl.
napkollektor, hıszivattyú) kialakítására vehetı igénybe. Az igénybevétel fıbb
feltételei a következık:

Induló havi
törlesztırészlet
Hitelösszeg

Futamidı
Kamat

Kezelési költség
Törlesztés
Biztosíték

Hitelbírálati díj
Értékbecslési díj
Folyósítási jutalék
Szerzıdésmódosítási
díj
Fedezetmódosítási

Forint alapú

Euro alapú

5 700 Ft.

3 780 Ft. árfolyam
garanciával

Svájci
frank
alapú
3 230 Ft.
lehetséges
árfolyam garancia
6 000 – 9 000
svájci frank

500 000
–
4 000 – 60 000
10 000 000
EUR
Ft.
Legfeljebb 30 év
A kölcsön változó A
kölcsön
változó A
kölcsön
változó
kamatozású.
Az kamatozású. Az induló kamatozású. Az induló
induló éves kamat éves kamat mértéke 3 éves kamat mértéke 3
mértéke 10,34 % hónapos
kamatperiódus hónapos kamatperiódus
(THM*: 14,76 %). Öt esetén 4,39 % (THM*: 7,35 esetén 2,69 % (THM*:
évesnél
hosszabb %). Az induló éves kamat 5,41 %). Az induló éves
futamidı
esetén mértéke
6
hónapos kamat mértéke 6 hónapos
10,59 % (THM**: kamatperiódus esetén: 4,39 kamatperiódus
esetén
14,15
%).
A % (THM**: 7,35 %). A 2,69 % (THM**: 5,41 %).
meghirdetett
kamat kamat AKCIÓS, az elsı A
kamat
AKCIÓS,
változhat,
a kamatperiódusra érvényes. visszavonásig érvényes.
kölcsönszerzıdések
A
meghirdetett
kamat A meghirdetett kamat
az aláírás napján változhat,
a változhat,
a
érvényes Tájékoztató kölcsönszerzıdések
az kölcsönszerzıdések
az
szerinti
kamatokkal aláírás napján érvényes aláírás napján érvényes
kerülnek megkötésre. tájékoztató
szerinti Tájékoztató
szerinti
kamatokkal
kerülnek kamatokkal
kerülnek
megkötésre.
megkötésre.
2,4%/év
0,2%/hónap
Havi részletek (tartalmazza: tıke, kamat, kezelési ktg.)
Magánszemély tulajdonában lévı, megfelelı forgalmi értékő, tehermentes,
forgalomképes ingatlan lehet. A kölcsönösszeg legfeljebb a bank által
megállapított forgalmi érték 70%-a, svájci frank alapú hitel esetén 65%-a lehet. A
házastársnak/élettársnak és valamennyi tulajdonostársnak egyetemleges
adósként a kölcsönszerzıdést alá kell írni.
Nincs
30 000 Ft. + ÁFA
Folyósított összeg 1,0%-a, min. 30 000 Ft.
Fennálló
tıke Fennálló tıke követelés Fennálló tıke követelés
követelés
1,0%-a, 1,0%-a, min. 40 EUR.
1,0%-a, min. 65 svájci
min. 10 000 Ft.
frank.
10 000 Ft, értékbecslés esetén + 30 000 Ft/ingatlan.
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díj
Egyéb:

A folyósításhoz érvényes vagyonbiztosítás, valamint a kártérítési összeg bankra
történı engedményezése szükséges. A kölcsön törlesztı részleteit, valamint a
biztosítási díjakat az ügyfeleknek az IEB-nél vezetett lakossági bankszámláról
kötelezı fizetni. A közjegyzıi költség a kölcsönfelvevıt terheli. Igény esetén a
bank elıbírálatot végez, amely keretében elızetes tájékoztatást ad arról, hogy
jövedelmi szempontból mekkora a felvehetı kölcsönösszeg. A bank fenntartja a
jogot a hitelkérelmek elbírálására, saját megítélése szerint egyéb biztosítékok
bevonására, pótlólagos dokumentumok bekérésére, illetve a hitelkérelem
visszautasítására.

Az árfolyam-garancia mértéke
Amennyiben a havi rendes törlesztéskor az éppen aktuális törlesztési árfolyam 290
Ft fölé kerülne, akkor 290 � 300 Ft árfolyam sávban a bank garantálja a 290 Ft-os
árfolyamon történı havi törlesztést.
300 Ft fölötti törlesztési árfolyam felett is 10 Ft árfolyam-garanciát nyújt a bank, azaz
például 305 Ft-os törlesztési árfolyam esetén az Inter-Európa Bank garantálja a 295
Ft-os árfolyamon történı havi törlesztést.
Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfélnek 290-300 forint/euró árfolyam között kellene
törlesztenie, akkor az Inter-Európa Bank fix 290 forintos árfolyamon fogja átváltani az
ügyfél forintját euróra. Amennyiben az árfolyam 300 forint fölé mozdulna el, akkor a
teljes 10 forintnyi garanciát nyújtja a bank. Így ekkor az euróban meghatározott havi
törlesztırészlet minden egyes eurója után 10 forinttal kevesebbet kell az ügyfélnek
fizetnie!

Az árfolyam-garancia biztosítása:
• Lakossági jelzálog fedezető euró alapú lakáshitelek, illetve euró alapú
személyi kölcsönök esetén.
• Az árfolyam-garanciát a Bank az elsı 24 db rendes havi törlesztéshez nyújtja.
Az árfolyam-garancia nyújtásához az ügyfélnek kötelezıen az állandó
konverziós megbízási módot kell választania a kölcsönkérelmi kérdıíven
visszafizetési módként.
• Euró kölcsönöknél az árfolyam-garancia maximális mértéke 10 Ft. Az
árfolyam-garancia 290 Ft-os törlesztési árfolyam fölött lép életbe.
• Törlesztési árfolyamon a bank által alkalmazott törlesztéskori aktuális
árfolyamot kell érteni.
• Az árfolyamgaranciás ügyletek részelıtörlesztésekor, illetve teljes
elıtörlesztésekor a bank az árfolyam-garanciát nem nyújtja!
• Az árfolyam-garancia az egyedi átváltással történı törlesztésekre nem
vonatkozik! (Kizárólag a speciális állandó konverziós megbízás alapján
történı törlesztésekhez nyújtja a bank az árfolyam-garanciát.)
• Az árfolyam-garancia a több, mint 15 napos fedezethiány miatt nem
teljesíthetı állandó konverzión kívüli, utólag egyedi konverzióval lebonyolított
törlesztésekre nem vonatkozik!
• Az árfolyam-garancia a késedelmes törlesztésekre nem vonatkozik.
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•
•

Az árfolyamgaranciás ügyletekre a folyósítási jutalék akció nem vonatkozik. A
folyósítási jutalék árfolyamgaranciás ügyletek esetén a folyósításra kerülı
összeg 1,59%-a, min. 30.000 Ft.
A kezelési költség mértéke árfolyamgaranciás ügyeltek esetén 2,49%/év. A
számítás alapja az ügyleti év elején fennálló tıketartozás.
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7.2.
Magyar Fejlesztési Bank (MFB): Környezetvédelemhez
kapcsolódó beruházási célok
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság a „Sikeres Magyarországért”
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében nyújt támogatást megújuló
energiaforrásokra a 2.3. számú „Megújuló energiaforrások felhasználását
elısegítı beruházások”alatt.

Célja
•

•

•

környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások (szennyezett területek
kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása, levegıtisztaság-védelem,
vízminıség-védelem, zajvédelem, egyéb) finanszírozása,
hulladékgazdálkodással összefüggı beruházások (hulladékhasznosítási
beruházások, veszélyes hulladékkezelı beruházások, nem veszélyes hulladék
kezelı beruházások, biohulladék-kezelık létesítése, hulladék keletkezésének
megelızését szolgáló beruházások, egyéb) finanszírozása,
megújuló energiaforrások felhasználását elısegítı beruházások (fogyasztó
oldali energiafelhasználás csökkentése, energiatermelıi oldalon fosszilis
energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által, egyéb)
finanszírozására.

Kedvezményezettek köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
A hitel felhasználása
 Tárgyi eszközbe való beruházáshoz, beszerzéshez vagy létesítéshez, a
beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezéséhez, ezek rendeltetésszerő
használatbavételéig végzett tevékenység (szállítás, üzembe helyezés,
közvetítés stb.), vagy a beszerzéshez hozzákapcsolható egyéb
tevékenységhez (tervezés, elıkészítés, lebonyolítás), vagy a meglévı tárgyi
eszközök bıvítéséhez;
 A beruházáshoz és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, egy egész
üzemre vonatkozó licenc, know-how-k vagy nem szabadalmazott technikai
tudás vásárlásához;
 A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz
finanszírozásához.
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A hitel feltételei
Hitelösszeg
Saját erı

Kamat
Lejárat

5–1000 millió forint
A beruházás nettó értékének 25%-a. A saját erıbe
nem számítható be az államháztartás más
alrendszereibıl vagy közösségi forrásból kapott
támogatás
3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év
Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idıvel

A kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban részt vevı hitelintézetekhez, az 50 millió Ft
hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt.-hez is be lehet
nyújtani.
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8. Harmadik feles finanszírozás, ESCO-k
A "harmadik feles finanszírozás" az ún. ESCO cégek (Energetikai technológiai
szolgáltató társaságok – Energy service company) segítségével valósulhat meg
olyan esetekben, amikor a beruházónak nincs elegendı anyagi forrása. Az ESCO
cég részben vagy egészben finanszírozza a beruházást. A cég költségeinek
megtérülése és nyeresége a beruházás eredményeként elért energia
megtakarításból, megújuló energiaforrás-felhasználás esetén a mőködtetésbıl
adódik. Annak ellenére, hogy megtörtént az energiahatékonysági beruházás, a
beruházó energiaköltségei pár évig még nem fognak csökkenni, mivel a
beruházással elért alacsonyabb energiaköltség és a fizetendı összeg közti
különbözetet az ESCO cég szedi be. A beruházó a korszerősítésbıl adódó
megtakarításból fizeti ki a költségeket 5-10 év alatt. Az ESCO finanszírozás haszna
rövid távon tehát elsısorban a komfortérzet javulásában, a környezetterhelés
csökkenésében jelentkezik, az anyagi elınyöket az általában öt-tíz év körüli
szerzıdéses idıszak elteltével élvezheti a beruházó.
Az ESCO cég feladata a mőszaki tartalom kialakítása és az energia-költségvetés
elkészítése, pályázat írása a megrendelı igényei alapján. Az ESCO cég
szerzıdésben vállal kötelezettséget a hatékony üzemeltetésre és a terv szerinti,
maximális energia-, illetve költségmegtakarításra, és a létesítményen megvalósított
beruházás megtérülésére is ez nyújtja a fedezetet.
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