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1. A ZBR általános bemutatása 

 

1.1 A záró jelentés tárgya és célja 

A Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban ZBR) működését szabályozó jogszabályok 
közül a 323/2007 (XII.11.) kormányrendelet 35 § (5) általános értelemben előírja, hogy a 
támogatások felhasználásáról elemzés készüljön. A jelentések készítését a 18/2011 (III.29.) 
NFM utasítás szabályozza. 
 
A fenti jogszabályokból következően jelen záró jelentés célja Magyarország 
kvótabevételeinek felhasználásának átlátható módon történő bemutatása, a források 
felhasználásának, és az általuk elért, illetve várható eredményeknek a bemutatása, valamint 
ezen jelentéssel a kvótavevők felé történő információszolgáltatási kötelezettség teljesítése. A 
jelentés a Zöld Beruházási Rendszer céljait, működését, a működtető intézményrendszert, 
az alrendszerek várható, illetve a pályázatok megvalósult eredményeit mutatja be. A jelentés 
az alprogramokat külön-külön is bemutatja, kitérve a várható éves CO2 csökkentésre és az 
eredmények költséghatékonyságára, valamint ismertetésre kerül a felhasznált források 
összetétele és mértéke is. 
 
1.2 A ZBR magyarországi felépítése 

 
1.2.1 A kvótaértékesítés és a ZBR jogszabályi alapj a 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) alapján a kibocsátási jogosultságok 
felett a vagyonkezelői jogot az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja. A 2010. 
december 3-án módosított 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről) 84. § f) pontja szerint a 
Kormány energiapolitikáért felelős tagja a nemzeti fejlesztési miniszter. A nemzetközi 
kibocsátás-kereskedelem keretében a miniszter a Magyar Állam nevében kibocsátási 
jogosultságokat értékesíthet és vehet, továbbá kiotói egységek használhatók fel a 
Magyarország területén történt üvegházhatású gázkibocsátások ellentételezésére. A 2007. 
évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 
szabályozza a kiotói egységek értékesítésének feltételeit, részletszabályait és a ZBR 
működését, valamint együttes végrehajtási projektek lebonyolítását.  

A 323/2007. (XII. 11.) Kormányrendeletet módosította: 
• 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet  
• 280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet  
• 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 

A kiotói egységek átruházásából származó bevételt az első kötelezettségvállalási 
időszakban az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó 
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tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani, a Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiával és a Nemzeti Éghajlatváltozási Programmal összhangban.  

A kormányrendelet a nemzetközi kvótapiaci gyakorlatot tükrözően kimondja, hogy a ZBR 
alapvető kritériuma az addicionalitás, a következő három formában: 

• Környezetvédelmi addicionalitás:  olyan pályázat kiírása fogadható el, amelynek 
keretében a bemutatott előzetes számítások szerint szén-dioxid egyenértékre 
átszámított, emberi tevékenységből származó kibocsátást érintő nettó kibocsátás-
csökkentés keletkezik. 

• Pénzügyi addicionalitás:  olyan pályázat kiírása fogadható el, amely a bemutatott 
előzetes számítások szerint a kiotói egységek átruházása nélkül nem valósítható meg 
gazdaságosan. 

• Jogi addicionalitás:  olyan pályázat kiírása fogadható el, amelynek megvalósítása nem 
hatályos jogszabály alapján fennálló kötelezettség, ideértve a hatályos jogszabályokban 
foglalt kötelezettségeket túlteljesítő, valamint a szabályozás hiányában a 
környezetvédelem szintjét emelő pályázati kiírásokat is. 

A ZBR működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól a 18/2011. (III.29.) NFM miniszteri utasítás rendelkezik. 

 

1.2.2 A ZBR intézményi felépítése  

A ZBR alprogramok esetében a felelős minisztérium (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
szervezetén belül a közreműködő szervezet feletti felügyeletet ellátó Zöldgazdaság 
Fejlesztési Főosztály vette át a vevőkkel való kapcsolattartás feladatait is. Ezzel a feladatok 
ellátása logikusabb rendszerben történik, hatékonyabb lett. A ZBR cél szerinti és jogszerű 
felhasználásáért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) Zöldgazdaság 
Fejlesztési Főosztálya (a továbbiakban: ZGF), a Klímapolitikai Főosztálya (a továbbiakban: 
KLF), a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár, valamint a klíma- és energiaügyért felelős államtitkár (a továbbiakban: 
államtitkár) felelős. A ZBR jogszabálynak megfelelő működését és a Kvótavevővel kötött 
kibocsátható mennyiségi egység átruházására vonatkozó adásvételi szerződésben vállaltak 
szerinti, célszerű, hatékony felhasználását a helyettes államtitkár ellenőrzi. 

A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtása során kijelölt közreműködő szervezetet (a 
továbbiakban: kijelölt szerv) és annak részletes feladatait az egyes alprogramok kapcsán 
megállapodások határozzák meg. A kijelölt szerv végzi a pályázatok kezelését és a 
kezeléssel összefüggő jogszabályoknak megfelelő operatív, nyilvántartási, pályázati 
rendszer koordinációs, számviteli, könyvviteli, adatszolgáltatási, valamint a költségvetési 
tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatait. A kijelölt szerv feladatait részletesen a 
18/2011. (III.29.) NFM miniszteri utasítás tartalmazza. 

A ZBR pénzügyi műveleteinek lebonyolítására a Minisztérium által nyitott és a Magyar 
Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett, Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai célelőirányzat felhasználási keretszámla szolgál.  
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1.2.3 Általános pályázati eljárásrend  

A pályázati felhívás alapján a pályázati adatlapok és útmutató összeállításáról a 
Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály bevonásával és egyetértésével a kijelölt szerv 
gondoskodik, és a helyettes államtitkár hagyja jóvá. A jóváhagyott adatlapok és útmutató 
közzétételéről a kijelölt szerv gondoskodik. 

A beérkezett pályázatoknál a műszaki értékelés keretében meg kell vizsgálni a benyújtott 
költségvetésben szereplő mennyiségek és fajlagos költségek arányosságát és valódiságát. 
Az energetikai értékelés keretében szükséges megállapítani a beruházás megvalósítása 
előtti állapot szerinti energetikai jellemzők szakmai megfelelőségét. A közgazdasági-
környezetgazdasági értékelés feladata, hogy a pályázat környezetvédelmi és kibocsátás-
csökkentési eredményét számszerűsítse költség-haszon elemzési módszerek szerint, 
továbbá a pályázat költséghatékonyságát értékelje. A szakértői bizottság a szakmai 
értékelések alapján kiválasztja a nem támogatható pályázatokat, illetve szükség szerint 
meghatározza a támogatható pályázatok rangsorát, valamint a javasolt szakmai támogatási 
feltételeket. A szakmai szempontból rangsorolt, pénzügyileg is támogatható pályázatokat a 
helyettes államtitkár miniszteri döntésre előterjeszti.  

A kijelölt szerv elkészíti a támogatási szerződés mintáját, amit a helyettes államtitkár hagy 
jóvá. A támogatási szerződésben, amennyiben azt a pályázati felhívás előírja, meg kell 
határozni a támogatásban részesülő beruházásokkal kapcsolatos korlátozásokat és 
tilalmakat, valamint az előlegfizetés feltételeinek és a biztosíték kikötésének lehetőségét. A 
szerződéskötés előtt álló pályázatokról és a szerződésekről a nyilvántartást a kijelölt szerv 
vezeti és arról rendszeres és eseti beszámolót készít. A támogatási szerződés módosítására 
irányuló javaslatot, amennyiben az a miniszteri döntés lényeges tartalmi elemét érinti, a 
kijelölt szerv javaslattal együtt terjeszti fel a kiíró részére. 

A támogatási szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szerződésben megjelölt és 
támogatott feladat, cél a támogatási szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági 
engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről szakmai beszámolóval, 
bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva a kijelölt szervnek számol be a 
támogatott. A támogatás igénylésére és kifizetésére a benyújtott számlák, illetve az 
útmutatóban és/vagy a támogatási szerződésben előírt dokumentumok ellenőrzése alapján 
kerül sor. A támogatás kifizetését megelőzően a kijelölt szerv a számlákat ellenőrzi. 
 

1.3 Az alprogramok általános áttekintése  

A Zöld Beruházási Rendszer keretében az alábbi áttekintő táblázatban szereplő alprogramok 
kerültek meghirdetésre. Minden esetben a teljes körű pályázatkezelői tevékenység 
folyamatosan biztosított volt a kijelölt kezelők által. Az egyes alprogramok és eredményeik 
részletes bemutatása a jelentés 2.2-es pontjában találhatók. A ZBR Panel alprogram két 
különböző évben került meghirdetésre (2008, 2009). A 2008-ban kiírt Panel programra 
beadott pályázatok felülvizsgálata során a CO2 és energiamegtakarítási célokat kiemelten 
kezelő Zöld Beruházási Rendszerbe került át 950 darab pályázat. Az első (2008) és a 
második (2009) ütem során a közreműködő szerv eltérő volt. A jelentés ütemenkénti 
bontásban szerepelteti a feldolgozás folyamatát. 



 

* Lezárt: alprogramra pályázat már nem nyújtható be 

Alprogram 
név  

ZBR Panel I. ZBR Panel II.  ZBR EH  ZBR Háztartási Gépcsere  ZBR Izzócsere ÚSZT-ZBR-MO-2011 ÚSZT-ZBR-NAP-2011 

Státusz Lezárt* Lezárt* Lezárt* Lezárt* Lezárt* Lezárt* Lezárt* 

Allokált 
forráskeret 

14 598 891 464 Ft 16 600 545 127 Ft 2 000 000 000 Ft 1 000 000 000 Ft 450 000 000 Ft 2 300 000 000 Ft 2 970 000 000 Ft 

Támogatási 
intenzitás 

33,33 % 
33,33 % 

+ klímabónusz 
30 % 

+ klímabónusz 
100 % 100 % 40 % – 50 % 50 % 

 
K

ed
ve

zm
én

ye
ze

tti
 k

ör
  

Lakásszövetkezetek, társasházak, 
önkormányzatok saját tulajdonú 
bérházaik tekintetében 

 
Magánszemélyek, 
lakásszövetkezetek és 
társasházak 

 
Nagycsaládosok, 
időskorúak, fogyatékkal élő 
személyek és regisztrált 
munkanélküliek 
érdekvédelmét, segítését és 
támogatását megvalósító 
alapítványok, egyesületek. 

 
Nagycsaládosok, 
időskorúak, fogyatékkal élő 
személyek érdekvédelmét, 
segítését és támogatását 
megvalósító alapítványok, 
egyesületek. 

 
Magánszemélyek, 
lakásszövetkezetek és 
társasházak 

 
Magánszemélyek és 
társasházak 

 

T
ám

og
at

ha
tó

 te
vé

ke
ny

sé
g 

 
Nyílászárók felújítása vagy cseréje; 
homlokzatok és födémek hőszigetelése; 
épületgépészeti rendszerek 
korszerűsítése és felújítása; megújuló 
energiafelhasználás növelése, 
hagyományos energiahordozók 
megújulókkal való helyettesítése, 
épületek nyári hővédelmének javítása, 
lodzsák beüvegezése. 
 
 

Nyílászárók felújítása vagy 
cseréje; homlokzatok és 
födémek hőszigetelése; 
épületgépészeti rendszerek 
korszerűsítése és felújítása; 
a megújuló 
energiafelhasználás 
növelése, a hagyományos 
energiahordozók 
megújulókkal való 
helyettesítése, az épületek 
nyári hővédelmének 
javítása, lodzsák 
beüvegezése és új építésű 
energiatakarékos házak 
építése. 

 
Régi mosógépek és/vagy 
hűtőgépek, A, A+, A++ 
energia-hatékonysági 
osztályú új mosógépek 
és/vagy hűtőgépekre történő 
cserélése. 

 
Hagyományos gömbizzók 
energiatakarékos izzókra 
történő cserélése. 

 
Nyílászárók felújítása vagy 
cseréje; homlokzatok és 
födémek hőszigetelése; 
épületgépészeti rendszerek 
korszerűsítése és felújítása; 
a megújuló 
energiafelhasználás 
növelése, hagyományos 
energiahordozók 
megújulókkal való 
helyettesítése, épületek 
nyári hővédelmének 
javítása, lodzsák 
beüvegezése és új építésű 
energiatakarékos családi- és 
társasházak építése. 

 
Napkollektor rendszer 
telepítése 
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Az alprogramokra allokált forráskeret megoszlása 

A ZBR alprogramok megvalósítására allokált forráskeret alprogramok közötti százalékos 
megoszlása az alábbi ábrán látható: 

 

 
 
 
1.4 A ZBR közrem űködő szervezeteinek bemutatása 

A Zöld Beruházási Rendszer működtetését kezdetben a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (a továbbiakban KvVM), később a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium végezte. A 
támogatásokkal összefüggő pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és 
ellenőrzési feladatok ellátását kezdetben alprogramonként eltérő közreműködő szervezetek 
látták el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 18/2011. (III.29.) számú NFM utasítás alapján 
az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft (NKEK) és az ÉMI 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) szervezetek munkáját vette 
igénybe. A 2012. év során minden ZBR pályázat az ÉMI kezelésébe került át. A 
közreműködő szervezetekkel kapcsolatos változásokról az 1.4.3 pont számol be részletesen. 
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1.4.1 A KvVM közrem űködői tevékenysége 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Zöld Beruházási Rendszer keretein belül két 
alprogramot hirdetett meg. Ezen alprogramokkal kapcsolatos pályázatkezelői tevékenységet 
a meghirdetéstől kezdődően a KvVM végezte. A közreműködői tevékenységet végző osztály 
szervezeti felépítése a Minisztérium szakirányítási struktúrájával megegyező. 
 
Pályázatkezel ői közrem űködés a Zöld Beruházási Rendszer következ ő alprogramjai 
esetében, azok meghirdetését ől kezdődően 2011. február 23-ig:  
• Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 2010. 
• Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 2010.  
 
 
1.4.2 Az NKEK közrem űködői tevékenysége 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft a nemzeti energiaügynökségi 
és a hazai fenntartható energiagazdálkodás fejlesztésére alapított szervezet. Szerepkörénél 
fogva mind az energiahatékonyság, mind a megújuló energiák felhasználása területén 
stratégiai és operatív feladatokat lát el. A szervezet tevékenysége három fő terület köré 
csoportosítható: 

• Pályázatkezelési és projektmenedzsment tevékenység:  részt vesz az európai uniós 
és hazai forrásból finanszírozott támogatási programok megvalósításában 

• Információszolgáltatási, statisztikai tevékenység: üzemelteti a hazai 
energiastatisztikai rendszert, melyen keresztül méri a fenti intézkedések hatékonyságát, 
és elemzi a nemzeti energetikai tendenciákat 

• Stratégiai feladatok: háttérintézetként támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
szakmai tevékenységeit 

 
A fentiekben bemutatottak alapján feladatköre az energetikai programok mellett, a 
környezetvédelmi programokhoz kapcsolódó támogatásközvetítési feladatok végrehajtásával 
bővül ki mind az uniós, mind a hazai támogatások esetében. 
 
Pályázatkezel ői közrem űködés a Zöld Beruházási Rendszer következ ő alprogramjai 
esetében, azok meghirdetését ől kezdődően 2012. szeptember 30-ig: 
• Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram 2011.  

• Energiahatékonysági Alprogram 2009.  
• Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II) 2009-2010. 
 
Pályázatkezel ői közrem űködés a Zöld Beruházási Rendszer következ ő alprogramjai 
esetében a 2011. február 23-tól 2012. szeptember 30 -ig tartó id őszakban: 
• Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 2010. 
• Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 2010.  
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Szervezeti felépítés és feladatok 
• Hazai Pályázatok Igazgatósága 

 
 
1.4.3 Az ÉMI közrem űködői tevékenysége 

Az ÉMI Nonprofit Kft. az 1963-ban alapított Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és az 
Építéstudományi Intézet jogutódja, évtizedek óta kiemelt felelősséggel és feladatkörrel 
rendelkező szervezet. A Társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat az 
NFM gyakorolja. Tevékenysége az építő- és építőanyag-ipar egész területére kiterjed. 
Vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel és tanúsítással közreműködik az építési termékek 
megfelelőségének igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységgel támogatja az 
építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok 
készítésével segíti az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia 
fejlesztésében, közreműködik szakmai szabályozások és hatósági intézkedések 
előkészítésében.  
 
Az állami pályázatok kezelését az ÉMI szervezetén belül a Pályázatkezelő Iroda végzi. 
Teljes körű pályázatkezelői feladatokat lát el úgy, mint a benyújtott pályázatok nyilvántartása, 
a pályázatok döntés-előkészítése, támogatási szerződések megkötése, támogatások 
folyósítása, a támogatások forrását képező előirányzatok könyvelése, valamint az 
előirányzatok éves költségvetési beszámolóinak elkészítése. 
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Pályázatkezel ői közrem űködés a Zöld Beruházási Rendszer következ ő alprogramjai 
esetében, azok meghirdetését ől kezdődően:  
• ZBR Panel I. 2008.  
• Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és 

fűtésrásegítést szolgáló napkollektor rendszer kiépítése alprogram 2011. (ZBR-NAP) 
 
Pályázatkezel ői közrem űködés a Zöld Beruházási Rendszer következ ő alprogramjai 
esetében 2012. október 1-t ől kezdődően az alábbiakkal kib ővül: 
• Mi otthonunk felújítási és új otthonépítési Alprogram 2011.  

• Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 2010. 
• Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 2010.  

• Energiahatékonysági Alprogram 2009.  

• ZBR Panel II. 2009-2010. 
 
Szervezeti felépítés és feladatok 
• ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelő Iroda 
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1.4.4 A közrem űködő szervezeteket érint ő változások  

A kormányátalakítás következtében a 2010. évben a KvVM feladatait más kormányzati 
egységek vették át. A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (Statútum) alapján az 
épületenergetikai programok működtetése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatkörébe 
tartozik. Az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását követően a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kezelt két ZBR alprogram pályázatkezelői 
tevékenységét 2011. február 23-án a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 
Nonprofit Kft. vette át. 
 
A Zöld Beruházási Rendszer alprogramjaival kapcsolatos közreműködői feladatok egységes 
kezelése és további gyorsítása érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 
Nonprofit Kft kezelése alatt álló valamennyi ZBR alprogram pályázatkezelői tevékenységét 
2012. október 1-től az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. folytatja. A 
pályázatokkal kapcsolatos jogszabályok szerinti eljárásrendeket ez a változás nem érinti, 
csak a feladatokat ellátó szervezeti struktúra eltérő. A pályázók támogatási jogviszonnyal 
kapcsolatos jogai és kötelezettségei szintén változatlanok maradnak.  
 

2. A ZBR alprogramok tervezett és megvalósult eredm ényei 
 
2.1 Összesített tervezett ZBR eredmények 

 
A jelentés tárgyát képező ZBR alprogramok közül kizárólag a Panel I. alprogram tart a 
monitoring fázisában, így mindössze itt állnak rendelkezésre a pályázók által benyújtott 
megvalósulás utáni tényleges adatok. Ebből következően az alprogramok összesített 
eredményeinek bemutatása során a tervezett értékek kerültek felhasználásra. 
 
A tervezett CO 2 megtakarítás megoszlása az alprogramok között 

A 2012. év végén érvényes támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a tervezett 
éves CO2 kibocsátás az alábbi táblázat szerint alakul alprogramonként. A százalékos 
megoszlást a diagram szemlélteti. 

 

  

ZBR Panel  
I. 

ZBR Panel 
II.  ZBR EH  ZBR HGCs  ZBR Izzó  ÚSZT-ZBR-MO-

2011 
ÚSZT-ZBR-NAP-

2011 

CO2 megtakarítás 
(kg) 

33 112 000 44 619 510 4 819 425 3 828 840 17 663 652 2 302 067 3 877 281 
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A tervezett költséghatékonyság alprogramonkénti öss zehasonlításban  

Az alprogramok költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra 
jutó állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
alprogramonkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez 
szükséges állami támogatások összegei forintban. 
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2.2  Az egyes alprogramok eredményeinek bemutatása 

 
2.2.1 Az iparosított technológiával épült lakóépüle tek 

energia-megtakarítást eredményez ő 
korszer űsítésének, felújításának támogatása  
– 2008 (ZBR-PANEL-08) 

 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója:  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  
• Alprogram kiírásának dátuma:  2008. év 

• Allokált forráskeret:  14.598.891.464.-Ft 

• Fenntartási id ő: 2020. évig biztosítani kell a fennmaradást 
• Az alprogram célja:  A támogatás célja az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély 

alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, 
berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás 
növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított 
technológiával épített lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az 
alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia 
felhasználásával épített lakóépület.  

• Támogatott tevékenység: Nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek 
hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és felújítása; a megújuló 
energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújulókkal való 
helyettesítése, az épületek nyári hővédelmének javítása, valamint lodzsák beüvegezése. 
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Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig:  
 

ZBR-PANEL I. darab
Igényelt 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 950 14 598 891 464 Ft  47 814 34 264,70 151 373 700
Kizárt pályázat - - - - -
Visszalépett - - - - -

darab
Javasolt állami 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 950 14 598 891 451 Ft  47 814 34 264,70 151 373 700

darab
Megítélt 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Kiküldött szerz ődéstervezet 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Aláírva visszaérkezett 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Szerződött pályázatok 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Elállás/visszavonás 34 499 807 559 Ft 1 415 1 152,69 5 161 953

darab
Szerződött 
támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 902 13 813 342 319 45 679 32 514,29 144 972 107

darab
Utalványott 

összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) 889 13 074 683 052 44 418 32 009,47 142 685 064  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab
Szerződött 
támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 908 13 897 910 103 45 932 32 778,28 146 014 051,12

darab
Utalványott 

összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) 897 13 211 002 686 45 174 32 350,14 144 234 147,67  
 

A 2013. I. negyedéves kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 94%.  
 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopban a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopában az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
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A megvalósult eredmények biztosítékai 

A pályázat során beadott műszaki tartalom megvalósulását követő eredményeket több 
feltétel is biztosítja. A pályázatok értékelését követő rangsoroláskor előnyt élvezett az a 
pályázó, aki Kiváló Építési Termék (KIVÉT) minősítéssel ellátott termékek beépítését vállalta. 
Az elszámolás során a szerződésben vállalt műszaki tartalmak megvalósulása minden 
esetben ellenőrzésre került. A felhasznált anyagokról ÉME megfelelőségi igazolás és 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat, az elkészült munkákról műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv megküldése volt szükséges. Az alprogram keretében megvalósult beruházások 
esetében a munkák megfelelő elvégzéséről tűzoltósági szakvélemény beszerzése, illetve 
utólagos (záró) helyszíni ellenőrzés alapján készített pozitív szakvélemény is a kifizetés 
feltétele. 

 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében megvalósult és kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítások 
megoszlását mutatja az alábbi ábra, a még ki nem fizetett, de érvényes támogatói döntéssel 
rendelkezőkhöz képest. 
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Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. 

 

 

2.2.2 Az iparosított technológiával épült lakóépüle tek 
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-
megtakarítást eredményez ő korszer űsítése,  
felújítása céljából nyújtott támogatása – 2009  
(K-36-09) 

 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója:  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  

• Alprogram kiírásának dátuma:  2009. év 
• Allokált forráskeret: 16 600 545 127 Ft 

• Fenntartási id ő: 2020. év 

• Az alprogram célja:  A panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a 
vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült 
lakóépületeket korszerűsítse, felújítása és ezzel az éghajlatváltozást kiváltó légköri 
kibocsátások – egyúttal az energiafelhasználásuk – csökkentése.   
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• Támogatott tevékenység: Nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek 
hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és felújítása; a megújuló 
energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújulókkal való 
helyettesítése, az épületek nyári hővédelmének javítása, valamint lodzsák beüvegezése. 

 
Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig:  
 

ZBR-PANEL II. darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 795 29 167 799 241 51 348 68 803,40 302 422 493,32
Kizárt pályázat 72 1 051 343 968 2 062 2 042,98 8 967 836,98
Visszalépett 52 876 201 634 1 445 1 535,57 6 368 113,58

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 671 27 240 253 639 47 841 65 224,85 287 086 542,76

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 293 9 205 504 607 15 503 18 137,28 80 202 922,05
Döntött pályázat (nyertes) 352 16 689 784 741 30 129 44 619,51 196 015 608,81
Döntött pályázat (elutasított) 7 33 058 531 508 106,71 471 808,11
Kiküldött szerz ődéstervezet 352 16 689 784 741 30 129 44 619,51 196 015 608,81
Aláírva visszaérkezett 258 12 557 764 346 23 246 34 177,05 150 869 261,23
Szerződött pályázatok 197 9 592 736 668 18 065 25 852,33 113 544 305,49
Elállás/visszavonás 19 967 113 009 1 701 2 361,36 10 396 203,80

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 113 4 515 784 064 9 997 12 679,10 55 917 871,32

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 63 2 674 084 581 6 133 7 861,45 33 977 601,10  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 347 16 619 689 138 30 039 44 431,72 194 966 183,56
Döntött pályázat (elutasított) 7 33 058 531 508 106,71 471 808,11
Kiküldött szerz ődéstervezet 347 16 619 475 936 30 039 44 431,72 194 966 183,56
Aláírva visszaérkezett 312 14 446 462 221 26 868 39 112,20 172 081 337,53
Szerződött pályázatok 282 13 172 014 523 24 229 36 410,25 159 942 750,02
Elállás/visszavonás 24 1 039 877 324 1 796 2 549,15 11 445 629,05

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 152 7 349 656 488 14 554 19 437,89 85 076 634,99

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 125 5 817 196 402 12 008 16 294,70 70 942 698,62  
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A 2013. I. negyedéves kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 35%.  

 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
 

 
 
A megvalósult eredmények biztosítékai 

A pályázat során beadott műszaki tartalom megvalósulását követő eredményeket több 
feltétel is biztosítja. A műszaki tartalom értékelése egységesen, Környezetvédelmi és 
Energetikai Számítás (KESZ) alapján történt. A pályázatok értékelését követő rangsoroláskor 
előnyt élvezett az a pályázó, aki Kiváló Építési Termék (KIVÉT) minősítéssel ellátott 
termékek beépítését vállalta. A kivitelezés minőségének biztosítása érdekében minden 
esetben csak az ÉMI minősítéssel rendelkező szakkivitelezők végezhették a felújítást 
Amennyiben a pályázó a megvalósítás folyamán műszaki módosítást kérvényezett, a 
változások megfelelőségéről részletes KESZ energetikai számítást és nyilatkozatot kellett 
beadnia. Az elszámolás során a szerződésben vállalt műszaki tartalmak megvalósulása 
minden esetben ellenőrzésre került. A felhasznált anyagokról ÉME megfelelőségi igazolás és 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat, az elkészült munkákról műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv megküldése volt szükséges. Az alprogram keretében megvalósult beruházások 
esetében a munkák megfelelő elvégzéséről tűzoltósági szakvélemény beszerzése, illetve 
minden 10 millió forint összegnél magasabb állami támogatás esetében utólagos (záró) 
helyszíni ellenőrzés alapján készített pozitív szakértői jelentés is a kifizetés feltétele. 

 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében megvalósult és kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítások 
megoszlását mutatja az alábbi ábra, a még ki nem fizetett, de érvényes támogatói döntéssel 
rendelkezőkhöz képest. 
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Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. Az eltérő értékek az ország piaci és gazdasági 
helyzetét tükrözik. 
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2.2.3 Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát 
Otthon Energiahatékonysági Alprogram 
(ZBR-EH-09)  

 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója:  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium / ZBR forrás 
• Alprogram kiírásának dátuma:  2010. év 

• Allokált forráskeret:  2 Mrd Ft 

• Fenntartási id ő: A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 5 évig fenn kell 
maradnia.  

• Az alprogram célja:  Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz 
kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások 
megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára 
megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések 
komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva 
növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-
kibocsátáscsökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az 
Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy 
lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, 
egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, 
megújuló energiafelhasználást támogató beruházások, valamint új építésű 
energiatakarékos lakóépületek támogatására írta ki a pályázatot. 

• Támogatott tevékenység: Nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek 
hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és felújítása; a megújuló 
energiafelhasználás növelése (napkollektoros és napelemes rendszerek, biomassza 
kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása), a hagyományos 
energiahordozók megújulókkal való helyettesítése, az épületek nyári hővédelmének 
javítása, valamint lodzsák beüvegezése, új építésű energiatakarékos házak építése. 
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Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig:  
 

ZBR-EH-09 darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 2 363 4 371 675 302 4 359 8 518,28 41 185 660,00
Kizárt pályázat 622 1 269 089 222 1 271 1 755,92 8 138 844,57
Visszalépett 22 43 625 312 22 59,87 289 234,89

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 1 719 3 058 960 768 3 066 6 702,50 32 757 580,55

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 1 139 1 897 654 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Döntött pályázat (elutasított) 537 1 074 989 883 1 171 1 626,12 8 901 247,50
Kiküldött szerz ődéstervezet 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Aláírva visszaérkezett 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Szerződött pályázatok 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Elállás/visszavonás 43 85 024 240 85 250,90 1 276 827,34

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 1 045 1 674 552 580 1 688 4 293,40 20 288 590,45

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 896 1 278 427 955 1 262 3 148,39 14 970 852,71  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 1 055 1 690 062 047 1 698 4 341,84 20 573 094,50

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 999 1 554 780 940 1 527 3 994,52 19 067 362,99
 

 

A 2013. I. negyedéves kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 82%.  

 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
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támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 

 

 

 

Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
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A megvalósult eredmények biztosítékai 

A pályázat során beadott műszaki tartalom megvalósulását követő eredményeket több 
feltétel is biztosítja. A beruházás során kizárólag jóváhagyott műszaki specifikáció – 
harmonizált európai szabvány (CE), ÉME vagy ETA – alapján kiadott megfelelőségi 
igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehetett felhasználni és házilagos kivitelezés 
nem volt engedélyezett. A műszaki tartalom értékelése egységesen, Környezetvédelmi és 
Energetikai Számítás (KESZ) alapján történt. Amennyiben a pályázó a megvalósítás 
folyamán műszaki tartalommódosítást kezdeményezett, a változások megfelelőségéről 
részletes KESZ számítást kellett beadnia. Az elszámolás során a szerződésben vállalt 
műszaki tartalmak megvalósulása minden esetben ellenőrzésre került. A gépészeti 
berendezések beépítésének és szakszerű beüzemelésének biztosítékaként hivatalos 
üzembehelyezési jegyzőkönyv, illetve kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat megküldése volt 
szükséges.  

 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében megvalósult és kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítások 
megoszlását mutatja az alábbi ábra, a még ki nem fizetett, de érvényes támogatói döntéssel 
rendelkezőkhöz képest. 

 

 
Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. 
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Az alprogram keretében az energetikai korszerűsítés mellett A+ energetikai besorolású 
újépítésű ingatlanok építése is támogatható volt, melyeknek nincs közvetlen CO2 
megtakarítása. A 86 darab újépítést támogató pályázat került kifizetésre, de az alábbi 
költséghatékonyságot bemutató ábrán a többi alprogrammal való összehasonlíthatóság 
érdekében csak az energetikai korszerűsítést megvalósító pályázatok kerültek feltüntetésre. 

 

 

2.2.4 Zöld Beruházási Rendszer – 
Energiatakarékos Háztartási Gépcsere 
Alprogram (K-36-10-H) 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója:  Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium / ZBR forrás 

• Alprogram kiírásának dátuma:  2010. év  

• Allokált forráskeret:  999.974.783.-Ft 

• Fenntartási id ő: 3 év 
• Az alprogram célja:  Jelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A magyarországi 

háztartásokban a nagyháztartási gépek 43,2%-a 8 évnél régebbi. Minden 8 évnél 
idősebb készülék cseréje esetén 1 663 450 tonna CO2 kibocsátás csökkenést lehetne 
elérni. Amennyiben Magyarországon az összes, kevésbé korszerű készüléket 
lecserélnék a vásárlók a legkorszerűbb, energiatakarékos készülékekre, akkor 
elméletileg összesen 1 847 637 tonna CO2 kibocsátás csökkentést lehetne elérni. 
Mindezek alapján elmondható, hogy a nagy energiaigényű háztartási gépek cseréje 
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jelentős összfogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentést eredményez. A korszerű 
energiahatékony új háztartási gépek beszerzése különösen az időskorúak, a 
nagycsaládosok, a fogyatékkal élők és a regisztrált munkanélküliek számára költséges 
beruházás és állami támogatás nélkül kivitelezhetetlen. Erre tekintettel a Zöld Beruházási 
Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram lehetőséget nyújt arra, hogy 
a fent említett társadalmi csoportok az energiafaló régi háztartási gépeik lecserélésével 
hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan csökkentsék 
energiafogyasztásukat és az ebből eredő kiadásaikat. 

• Támogatott tevékenység: Régi mosógépek és/vagy hűtőgépek, A, A+, A++ energia-
hatékonysági osztályú új mosógépek és/vagy hűtőgépekre történő cserélése. 

 

Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig:  
 

K-36-10-HGCS darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 216 1 064 698 553 12 526 4 095,75 5 312 250,68
Kizárt pályázat 0 0 0 0,00 0,00
Visszalépett 0 0 0 0,00 0,00

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 195 1 007 074 193 11 742 3 828,83 4 989 112,09

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 21 57 624 360 784 249,14 323 138,59
Döntött pályázat (nyertes) 195 999 974 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Kiküldött szerz ődéstervezet 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Aláírva visszaérkezett 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Szerződött pályázatok 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Elállás/visszavonás 0 0 0 0,00 0,00

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 194 865 123 009 11 605 3 810,02 4 941 663,69

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) - 90 % 195 899 977 287 - - -
Utalványozott( kifizetett) - 10 % 105 48 218 266 4 808 1 695,27 2 198 800,19

948 195 553Utalványozott( kifizetett) - Σ  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 195 999 854 783 11 742 3 846,61 4 989 112,09

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott (kifizetett) - 90 % 195 899 977 287 - - -

Utalványozott( kifizetett) - 10 % 174 87 194 065 10 368 3 369,82 2 598 127,42

987 171 352Utalványozott( kifizetett) - Σ  
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Az alprogram keretében a megítélt támogatási összeg 90%-a előlegként került átutalásra. 
Kifizetettnek akkor tekintjük a pályázatot, ha a megvalósulást követő műszaki és pénzügyi 
elszámolás után a fennmaradó támogatási összeg is kifizetése került. A 2013. I. negyedéves 
kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok 
esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 89%.  

 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
 

 
 
A megvalósult eredmények biztosítékai 

Az alprogram keretében vásárolt mosógépek és hűtőgépek energia és CO2 megtakarítási 
eredményeinek biztosítékaként a kötelezően feltüntetett energiakategória besorolás szolgál. 
A támogatott háztartási gépek kizárólag A vagy jobb energiaosztályúak lehettek. Az így 
lecserélt korszerűtlen mosógépek és hűtőgépek legtöbbször E, F vagy G (leggyengébb) 
minősítést értek csak el. Az Európai Unió energiaosztályozási rendszerének köszönhetően a 
háztartási gépek besorolása egységesen történik, így a beruházás során megvalósult 
eredmények biztosítottak. 

 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében a megítélt támogatási összeg 90%-a előlegként került kifizetésre a 
pályázók részére. A fennmaradó 10% utalványozására a pályázatok pénzügyi elszámolását 
és zárását követően került sor. Az alábbi ábra a műszakilag és pénzügyileg lezárt, 100%-os 
mértékben kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítás megoszlását mutatja, a még 
pénzügyileg lezáratlan, de érvényes támogatói döntéssel rendelkezőkhöz képest. 
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Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. A kiugróan magas érték az ország piaci és 
gazdasági helyzetét tükrözi. 
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2.2.5 Zöld Beruházási Rendszer –  
Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 
(K-36-10-I) 

 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója:  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium / ZBR forrás 
• Alprogram kiírásának dátuma:  2010. év  

• Allokált forráskeret:  A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 
tervezett keretösszeg 450 millió Ft.  

• Fenntartási id ő: 3 év 
• Az alprogram célja:  Jelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A hatékonyabb, 

kevesebb villamos energiát fogyasztó eszközök elterjesztésével jelentős mennyiségű 
villamos energia takarítható meg a háztartásokban. Egy energiatakarékos izzó például 
mintegy 80%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy azonos fényerejű hagyományos izzó. A 
hosszú élettartamú, energiatakarékos izzók fogyasztói ára lényegesen magasabb a 
hagyományos izzók árához viszonyítva, ezért állami támogatás nélkül kivitelezhetetlen a 
szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, így különösen az időskorúak, a 
nagycsaládosok, és a fogyatékkal élők számára. Ezen társadalmi csoportok számára az 
Energiatakarékos Izzócsere Alprogram nyújt lehetőséget arra, az energiapazarló 
hagyományos izzók lecserélésével csökkentsék energiafogyasztásukat, így 
hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz. 

• Támogatott tevékenység:  Hagyományos gömbizzók energiatakarékos izzókra történő 
cserélése. 
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Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig: 
 

K-36-10-ICS darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 367 659 747 421 29 493 26 689,38 34 616 570,43
Kizárt pályázat 0 0 0 0,00 0,00
Visszalépett 0 0 0 0,00 0,00

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 257 447 701 119 20 274 17 968,15 23 304 993,75

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 110 212 046 302 9 219 8 721,23 11 311 576,68
Döntött pályázat (nyertes) 242 442 535 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Kiküldött szerz ődéstervezet 242 442 529 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Aláírva visszaérkezett 242 442 529 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Szerződött pályázatok 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Elállás/visszavonás 15 7 470 700 1 239 304,50 394 939,13

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 231 314 672 381 18 279 16 833,32 21 833 093,88

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott (kifizetett) - 90 % 241 397 524 555 - - -

Utalványozott( kifizetett) - 10 % 107 15 516 849 7 515 6 645,12 8 618 857,83

413 041 404Utalványozott( kifizetett) - Σ  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Kiküldött szerz ődéstervezet 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Aláírva visszaérkezett 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Szerződött pályázatok 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Elállás/visszavonás 16 7 901 826 1 263 329,56 427 443,42

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott (kifizetett) - 90 % 241 397 524 555 - - -

Utalványozott( kifizetett) - 10 % 226 40 506 861 18 319 16 825,60 21 823 087,80

438 031 416Utalványozott( kifizetett) - Σ  
 
Az alprogram keretében a megítélt támogatási összeg 90%-a előlegként került átutalásra. 
Kifizetettnek akkor tekintjük a pályázatot, ha a megvalósulást követő műszaki és pénzügyi 
elszámolás után a fennmaradó támogatási összeg is kifizetése került. A 2013. I. negyedéves 
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kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok 
esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 96%. 
 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
 

 
 

A megvalósult eredmények biztosítékai 

A program keretében vásárolt energiatakarékos fényforrások energia és CO2 megtakarítási 
eredményeinek biztosítékaként az energiakategória besorolás szolgál. A háztartási 
gépekhez hasonlóan a fényforrásokon is kötelező feltüntetni a kategóriás besorolást. Az 
alprogram keretében támogatott energiatakarékos fényforrások általában A (legjobb) vagy B 
kategóriájúak. Az így lecserélt hagyományos izzók E, F vagy G (leggyengébb) minősítést 
érnek csak el. Az Európai Unió energiaosztályozási rendszerének köszönhetően a 
fényforrások besorolása egységesen történik, így a beruházás során megvalósult 
eredmények biztosítottak. 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében a megítélt támogatási összeg 90%-a előlegként került kifizetésre a 
pályázók részére. A fennmaradó 10% utalványozására a pályázatok pénzügyi elszámolását 
és zárását követően került sor. Az alábbi ábra a műszakilag és pénzügyileg lezárt, 100%-os 
mértékben kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítás megoszlását mutatja, a még 
pénzügyileg lezáratlan, de érvényes támogatói döntéssel rendelkezőkhöz képest. 



 

ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER 
Záró jelentés  

 

36 ZBR záró jelentés  

 

 

Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. A kiugróan magas érték az ország piaci és 
gazdasági helyzetét tükrözi. 
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2.2.6 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer  
„Mi otthonunk felújítási és új otthon építési 
alprogram” (ÚSZT-ZBR-MO) 

 

Alapadatok   

• Alprogram kiírója:  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium/ZBR forrás 
• Alprogram kiírásának dátuma:  2011. év 

• Allokált forráskeret:  2.300.000.000.-Ft 

• Fenntartási id ő: A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 5 évig fenn kell 
maradnia 

• Az alprogram célja:  Lakóépületek energiahatékony felújítását megvalósító beruházások 
esetén az ÚSZT ZBR „Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram” keretében 
minden olyan, beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése 
számítható, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A 
beruházással érintett ingatlannak legalább három energetikai kategóriát kell javulnia és 
legalább a B kategóriát el kell elérnie. Azon lakóépületek esetében, amelyek már jelenleg 
is megfelelnek a D vagy C épületenergetikai követelmény értékeknek, azoknak megújuló 
energia alkalmazásával min. A energia osztályt kell elérniük. Azon lakóépületek 
esetében, amelyek már jelenleg is megfelelnek a B épületenergetikai követelmény 
értékeknek, azoknak megújuló energia alkalmazásával A+ energia osztályt kell elérniük. 
Új lakóépületek építése esetén a beruházással érintett ingatlan A vagy A+ energetikai 
kategóriát kell, hogy elérjen (a megújuló részarány vállalásának függvényében). Mindkét 
energetikai kategória esetében a megújuló energia felhasználása minimum 25%-a kell, 
hogy legyen a fűtés és HMV fajlagos energiaigényének. 

• Támogatott tevékenység: Nyílászárók felújítása vagy cseréje; homlokzatok és födémek 
hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és felújítása; a megújuló 
energiafelhasználás növelése (napkollektoros és napelemes rendszerek, biomassza 
kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása), a hagyományos 
energiahordozók megújulókkal való helyettesítése, az épületek nyári hővédelmének 
javítása, valamint lodzsák beüvegezése, továbbá új építésű energiatakarékos családi- és 
társasházak építése. 
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Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig: 
 

ÚSZT-ZBR-MO-2011 darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 824 3 234 677 600 926 3 794,95 19 265 100,69
Kizárt pályázat 244 927 602 478 284 988,72 5 145 181,33
Visszalépett 12 42 749 284 13 72,47 345 147,60

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 568 2 264 325 838 629 2 733,76 13 774 771,76

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 1 10 434 600 2 0,00 0,00
Döntött pályázat (nyertes) 435 1 679 012 338 487 2 302,07 11 032 551,27
Döntött pályázat (elutasított) 81 270 661 600 83 221,74 1 686 460,63
Kiküldött szerz ődéstervezet 432 1 626 428 986 478 2 302,07 11 032 551,27
Aláírva visszaérkezett 399 1 534 618 295 443 2 110,14 9 998 400,46
Szerződött pályázatok 393 1 509 991 048 437 2 092,04 9 921 742,98
Elállás/visszavonás 51 210 199 296 57 209,95 1 055 759,87

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 387 1 456 423 013 432 3 646,75 17 288 122,28

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 134 558 793 379 138 673,57 3 086 815,36  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 430 1 750 844 308 482 2 276,13 10 895 441,70
Döntött pályázat (elutasított) 81 270 661 600 83 221,74 1 686 460,63
Kiküldött szerz ődéstervezet 427 1 612 798 981 473 2 276,13 10 895 441,70
Aláírva visszaérkezett 410 1 568 110 414 456 2 175,34 10 355 527,82
Szerződött pályázatok 408 1 559 110 414 454 2 171,75 10 337 915,60
Elállás/visszavonás 56 230 264 931 62 235,89 1 192 869,44

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 387 1 456 423 013 432 3 646 747,10 17 288 122,28

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 318 1 196 061 392 361 1 690,09 7 907 925,64  
 

A 2013. I. negyedéves kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 68%.  
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Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
 

 
 

 

A megvalósult eredmények biztosítékai 

A pályázat során beadott műszaki tartalom megvalósulását követő eredményeket több 
feltétel is biztosítja. A beruházás során kizárólag jóváhagyott műszaki specifikáció – 
harmonizált európai szabvány (CE), ÉME vagy ETA – alapján kiadott megfelelőségi 
igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehetett felhasználni és házilagos kivitelezés 
nem volt engedélyezett. A műszaki tartalom értékelése egységesen, részletes EnergOpt 
energetikai számítás alapján történt. A pályázatok rangsorolásakor előnyt élvezett az a 
pályázat, aki minimum 50%-ban Kiváló Építési Termék (KIVÉT) minősítéssel ellátott 
termékek beépítését vállalta, vagy ÉMI minősítéssel rendelkező szakkivitelezőt bízott meg a 
kivitelezési munkák elvégzésére. A lehetőséggel a pályázók jelentős százaléka élt, így még 
nagyobb biztosítékot adva az elkészült műszaki eredmények megfelelőségének. 
Amennyiben a pályázó a megvalósítás folyamán műszaki tartalommódosítást 
kezdeményezett, a változások megfelelőségéről részletes EnergOpt energetikai számítást 
kellett beadnia. Az elszámolás során a szerződésben vállalt műszaki tartalmak 
megvalósulása minden esetben ellenőrzésre került. A gépészeti berendezések beépítésének 
és szakszerű beüzemelésének biztosítékaként hivatalos üzembehelyezési jegyzőkönyv, 
illetve kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat megküldése volt szükséges.  
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A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében megvalósult és kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítások 
megoszlását mutatja az alábbi ábra, a még ki nem fizetett, de érvényes támogatói döntéssel 
rendelkezőkhöz képest. 

 

 

Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. 

Az alprogram keretében az energetikai korszerűsítés mellett megújuló energiát hasznosító A 
vagy A+ energetikai besorolású újépítésű ingatlanok építése is támogatható volt, melyeknek 
nincs közvetlen CO2 megtakarítása. A pályázat meghirdetése óta 50 darab újépítést 
támogató pályázat került kifizetésre, de az alábbi költséghatékonyságot bemutató ábrán a 
többi alprogrammal való összehasonlíthatóság érdekében csak az energetikai korszerűsítést 
megvalósító pályázatok kerültek feltüntetésre. 
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2.2.7 Megújuló energiahordozó felhasználását el ősegítő, 
használati meleg víz el őállítását és f űtésrásegítést 
szolgáló napkollektor rendszer kiépítése 
alprogram (ÚSZT-NAP) 

Alapadatok 

• Alprogram kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium/ZBR forrás 
• Alprogram kiírásának dátuma:  2011. év 
• Allokált forráskeret:  2.970.000.000.-Ft 

• Fenntartási id ő: 3 év 
• Az alprogram célja: A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését 

eredményező, valamint energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító 
rendszerek beszerzése és telepítése, használati melegvíz és fűtés rásegítés céljából. 

• Támogatott tevékenység: Napkollektor rendszer telepítése 
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Az alprogram keretében végzett pályázatkezel ői feladatok 2012. december 31-ig: 
 

ÚSZT-ZBR-NAP darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)
Beérkezett pályázatok 5 686 4 116 253 901 Ft      5 799 6 223,41
Kizárt pályázat 1 139 840 353 607 Ft         1 182 1 312,30
Visszalépett 245 174 912 274 Ft         246 458,78

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)
Befogadott pályázatok 4 303 3 093 829 152 Ft      4 372 4 455,29

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)
Döntött pályázat (nyertes) 3 755 2 680 204 813 Ft      3 799 3 877,28
Kiküldött szerz ődéstervezet 3 755 2 680 204 813 Ft      3 799 3 877,28
Aláírva visszaérkezett 3 720 2 655 859 828 Ft      3 764 3 846,02
Szerződött pályázatok 3 720 2 655 859 828 Ft      3 764 3 846,02
Elállás/visszavonás 546 412 353 819 Ft         571 574,59

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)
Beérkezett elszámolás 3 485 2 482 083 680 Ft      3 527 3 609,88

darab Utalványott összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO 2 

megtakarítás (t/év)
Utalványozott (kifizetett) 3 324 2 342 079 965 Ft      3 349 3 451,48  
 
Az alprogram keretében a 2013. I. negyedévi pályáza tkezelői feladatok elvégzését 
követ ően a 2013. március 31-i állapot bemutatása: 
 

ÚSZT-ZBR-NAP darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 5 686 4 116 253 901 Ft      5 799 6 223,41 19 130 910,22
Kizárt pályázat 1 138 839 553 607 Ft         1 181 1 309,34 3 892 969,52
Visszalépett 245 174 912 274 Ft         246 458,78 808 587,84

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 3 526 2 510 946 455 Ft      3 568 3 647,74 11 830 920,87
Kiküldött szerz ődéstervezet 3 526 2 510 946 455 Ft      3 568 3 647,74 11 830 920,87
Aláírva visszaérkezett 3 519 2 506 235 311 Ft      3 561 3 641,89 11 806 015,56
Szerződött pályázatok 3 519 2 506 235 311 Ft      3 561 3 641,89 11 806 015,56
Elállás/visszavonás 775 581 612 177 Ft         802 804,13 2 590 628,99

darab
Szerződött 

támogatás összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 3 505 2 496 097 252 Ft      3 547 3 634,88 11 776 296,83

darab Utalványott összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) 3 472 2 450 478 526 Ft      3 497 3 597,94 11 639 476,78  
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A 2013. I. negyedéves kifizetéseket is figyelembe véve a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok esetében az állami támogatások kifizetettsége az alprogramban 98%.  

 
Tervezett eredmények 

Az alprogram tervezett eredményeinek bemutatására a pozitív támogatói döntéssel 
rendelkező pályázatok támogatási összegét, az érintett lakásszámot és a beruházások során 
elérendő CO2 megtakarítást szemléltetjük. 
 
Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében a döntött 
támogatási összeg és az érintett lakásszám hét régió közötti megoszlását mutatja be 
Magyarország térképén ábrázolva. Az egyes régióknál a diagram első oszlopában a 
támogatási összegek forintban kerültek feltüntetésre, a második oszlopban az érintett 
lakások darabszáma látható. 
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Az alábbi ábra a pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok esetében az összesített 
CO2 megtakarítás hét régió közötti megoszlását mutatja be Magyarország térképén 
ábrázolva. A feltüntetett értékek tonnában értendők és feltüntetésre került a régiók közti 
százalékos megoszlás is. 
 
 

 
 
 
A megvalósult eredmények biztosítékai 
 
A pályázat során beadott műszaki tartalom megvalósulását követő eredményeket több 
feltétel is biztosítja. A beruházás során kizárólag minősített, megfelelősség igazolással (ETA, 
ÉME alapján megszerzett megfelelősség igazolással vagy Solar Keymark tanúsítvánnyal) 
rendelkező napkollektorok támogathatók. A rendszer telepítését kizárólag ÉMI minősített 
kivitelező végezheti. A berendezések beépítésének és szakszerű beüzemelésének 
biztosítékaként kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat megküldése szükséges az 
elszámolás részeként.  
 

A megvalósult beruházások CO 2 megtakarítása  

Az alprogram keretében megvalósult és kifizetésre került pályázatok CO2 megtakarítások 
megoszlását mutatja az alábbi ábra, a még ki nem fizetett, de érvényes támogatói döntéssel 
rendelkezőkhöz képest. 
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Költséghatékonyság régiónként a kifizetett pályázat ok esetében 

Az alprogram költséghatékonyságának bemutatására az egységnyi CO2 megtakarításra jutó 
állami támogatás összegéből kapunk tájékoztatást. Az összehasonlíthatóság érdekében 
régiónkénti bontásban láthatóak az alábbi diagramon az 1 kg CO2 csökkentéshez szükséges 
állami támogatások összegei forintban. 
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3. Helyszíni ellen őrzések 
 

3.1 A helyszíni ellen őrzések bemutatása és szükségességük 

A helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási Szerződés teljesítésének, a 
források rendeltetésszerű és a Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásának 
ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. Az ellenőrzés során sor kerül a beruházás 
állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak vizsgálatára. A 
meghatározott számú ellenőrzésekkel biztosítható a pályázat során elfogadott műszaki 
tartalom tényleges megvalósulása. 
 
A 323/2007. (XII.11.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az 
általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak 
helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására. A pályázat benyújtását 
követően előzetes, közbenső, illetve utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. Amennyiben a 
Pályázó vagy a Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez 
szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt vissza 
nem térítendő támogatás visszavonható.  
 
A Panel I. alprogram keretében minden, míg a Panel II. esetén minden 10 millió forint feletti 
állami támogatás esetén a pályázati útmutató írja elő a kifizetés feltételeként a helyszíni 
ellenőrzések elvégzését. A többi alprogram keretében megvalósuló beruházások helyszíni 
ellenőrzése nem volt kötelező. Ezekben az esetekben a pályázat kiírója által meghatározott 
mértékben (általában 5-10%-ban) történtek az ellenőrzések. Elsősorban azok a projektek 
kerültek kiválasztásra, amelyeknél a dokumentumok átvizsgálásánál kételyek, kérdések 
merültek fel, esetleg lakossági bejelentés képezte a helyszíni ellenőrzések megrendelését. 
 
3.2 Az ellen őrzések fajtái 

 

Előzetes ellenőrzés  

Az előzetes ellenőrzés a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt 
történik. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:  
• a pályázatban lévő információk helytállósága (pl.: beszerelésre kerülő nyílászárók 

műszaki megfelelőségét igazoló dokumentum – ÉME engedély, CE minősítés);  
• a beruházás megkezdésének időpontja;  
• a beruházás megalapozottsága;  
• a helyszín alkalmassága;  
• helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.  
  
Közbenső ellenőrzés  

Közbenső ellenőrzésre a Támogatási Szerződés megkötését követően, az elszámolás előtt 
kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:  
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• a pályázatban lévő információk helytállósága (pl.: beszerelésre kerülő nyílászárók 
műszaki megfelelőségét igazoló dokumentum – ÉME engedély, CE minősítés);  

• a beruházás megkezdésének időpontja;  
• a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;  
• a megvalósulás ütemezése;  
• a beruházás időbeli megvalósulása;  
• helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.  
 
Utólagos ellenőrzés  

Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a fenntartási időszakban kerül sor. Ennek 
keretében ellenőrzésre kerül:  
• a pályázatban lévő információk helytállósága (pl.: beszerelésre kerülő nyílászárók 

műszaki megfelelőségét igazoló dokumentum – ÉME engedély, CE minősítés)  
• a megvalósult beruházás műszaki tartalma  
• a beruházás időbeli megvalósulása  
• a beruházás költségvetése  
• a forrásösszetétel alakulása  
• az eredmények alakulása  
• a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak  
• helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.  
 
3.3 Régiónkénti helyszíni szemle megoszlások 

 
A ZBR alprogramok keretében összesen 1782 esetben végeztek helyszíni ellenőrzést. Az 
alábbi ábrákon láthatóak az ellenőrzések számának megoszlása Magyarország régiói és az 
alprogramok között. 
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3.4 Az ellen őrzések lehetséges eredményeinek bemutatása 

 
Az előzetes ellenőrzések, jellemzően bejelentések alapján, vagy a megküldött pályázati 
dokumentációban szolgáltatott kétséges adatok valódiságának ellenőrzésére szolgálnak. 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan adatokat szolgáltatott, a pályázat 
kizárásra kerül. 

A közbenső ellenőrzések jellemzően bejelentések alapján, vagy olyan munkálatok esetében 
zajlanak le, amelyek szakszerű kivitelezésének eltakarás előtti ellenőrzése szükséges. Nem 
megfelelő eredmény esetén a pályázó felszólításra kerül a tapasztalt hiányosságok 
megszüntetésére. A hiányosságok megszüntetését fotókkal, vagy ismételt (közbenső vagy 
záró) helyszíni ellenőrzés során igazolja.  

A záró helyszíni ellenőrzések egyik lényeges feltételét képezik a Panel alprogramok 
esetében az állami támogatás utalásának. A záró helyszíni ellenőrzés megállapíthatja az 
elvégzett munkák igazolhatóságát, azaz az állami támogatás utalhatóságát, vagy 
megállapíthat utalást gátló körülményeket. Utóbbi esetben a pályázó fel van szólítva a 
hiányosságok – kivitelezési hibák, el nem végzett támogatott munkarészek, elszámolást, 
megfelelőséget igazoló dokumentumok hiánya – megszüntetésére. A hiányosságok 
megszüntetését a pályázó az ismételt helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel és 
dokumentumokkal igazolja, amennyiben nem szükséges az ismételt helyszíni ellenőrzés, 
fényképekkel, hatósági igazolásokkal, nyilatkozatokkal igazolja. 

 

4. Monitoring 
 

4.1 Az általános monitoring rend bemutatása 

A pályázati alprogramok keretében monitoring tevékenységre van szükség annak 
biztosítására, hogy a projekt keretében végrehajtott tevékenységek összhangban legyenek a 
pályázatban leírtakkal. Segítségével történik a programok figyelemmel kísérése, azok 
folyamatos értékelése és ennek keretében kapható visszajelzés a célok megvalósításáról. 
Amennyiben az elért eredmények jelentősen elmaradnak a tervezetthez képest, úgy a 
monitoringnak köszönhetően feltárható a fejlesztendő terület. A monitoring a fejlesztések 
területi hatásainak értékelésére egyaránt szolgál, így a megvalósítás után kapott 
eredmények újabb ötleteket generálhatnak a program folytatásához, illetve új célkitűzések 
(pl. indikátor meghatározás, kontroll) kidolgozásához.  
 
Az egyes pályázatok kiírásakor az útmutatóban meghatározásra került a monitoring 
adatszolgáltatás időtartama, amennyi időn keresztül a pályázónak kötelező jelleggel a 
megvalósult beruházás eredményeiről be kell számolnia. Szintén alprogramonként kerülnek 
meghatározásra az indikátorok, melyek alapján az adatszolgáltatást be kell nyújtani. Az 
egyes indikátorok segítségével lehet mérni a projektek hatékonyságát, hasznosságát, 
valamint a nemzeti és nemzetközi stratégiák céljaival és politikájával való összhangját. 
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Az ÚSZT-NAP alprogram esetében a pályázatok 2%-át kell a monitoring adatszolgáltatásba 
bevonni. Kiválasztásra kerültek a pályázók az alprogram teljes reprezentáltságának 
biztosítása érdekében arányosan megyénkénti eloszlásban, figyelembe véve a társasházi és 
egyéb épület típusokat, valamint az elhelyezkedés szempontjait is. A kiválasztásnál további 
szempontként vettük figyelembe a felhasznált napkollektorok számát és a használati 
melegvíz által kiváltott energiahordozó típusát. Az előzetesen kiválasztott pályázók az 
elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül előzetes monitoring űrlapot kaptak és a 
monitoring adatszolgáltatásban 3 éven keresztül részt vesznek. 

 
4.2 Folyamatban lév ő monitoring  

A jelentés tárgyát képező ZBR alprogramok közül a Panel I. alprogram tart a monitoring 
fázisában, itt állnak rendelkezésre a pályázók által benyújtott megvalósulás utáni tényleges 
adatok. A pályázatban résztvevő támogatott Társasházaknak és Lakásszövetkezeteknek a 
pályázati előírásnak megfelelően a felújított épületre vonatkozó energiafelhasználást tükröző 
adatszolgáltatási kötelezettségük van. A megvalósulást követő 2. évtől kezdődően 5 évig, 
évente egy alkalommal az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló 
körülményeket magyarázó információt kötelesek szolgáltatni az energia-megtakarítás 
megvalósulásának ellenőrzésére.  

A már elvégzett beruházások esetében 2011. évtől vált esedékessé az ÉMI Nonprofit Kft. 
felé történő adatszolgáltatás. Jelenleg 232 darab ZBR Panel I. pályázat első éves energetikai 
jelentés illetve 63 darab 2. éves jelentés érkezett be. A Pályázó által beküldött adatok 
kerülnek összehasonlításra a pályázat beadásakor megadott energetikai adatokkal. A 
hőfelhasználást érintő energia-megtakarítás kWh-ban kifejezett értékét a felhasznált 
energiahordozó emissziós faktorával szorozva kapható meg a CO2 emisszió csökkenés. A 
rendelkezésre álló jelentéseket összefoglaló diagramok mutatják a kezdeti és a felújítás utáni 
első teljes évben felhasznált energia nagyságát és a felújítások által elért megtakarításokat. 
 



 

ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER 
Záró jelentés  

 

52 ZBR záró jelentés  

1. A 232 darab pályázat esetében a felújítás előtt és után mért energiafelhasználás 
értékek és a számolt energiamegtakarítás grafikonos szemléltetése: 

 

 

2. A 232 darab pályázat esetében a felújítás előtt és után mért összesített CO2 
emissziós értékek és a számolt CO2 megtakarítás grafikonos szemléltetése: 
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3. A 232 darab pályázat esetében a felújítás előtt és után mért összesített CO2 

emissziós értékeinek nettó alapterületre vonatkozó grafikonos szemléltetése: 

 

 
 

5. Összegzés 
 

5.1 A korábbi éves Auditok eredményeinek összegzése  

A korábbi években elvégzett ZBR Auditok során lefolytatott jogszabályi és eljárási 
vizsgálatok pozitív eredményekkel zárultak. Ezekben az Audit jelentésekben megírt auditori 
javaslatok az alprogramok lefutása során már beépítésre kerültek a pályázatkezelői 
tevékenységbe, vagy a későbbiekben tervezett új pályázati lehetőségek kialakítása során 
segítik a kiíró minisztérium munkáját. 
 
5.2  Az alprogram kapcsán kifizetett állami támogat ások összesítése 

A jelentés során bemutatott ZBR alprogramok pénzügyi áttekintésére az alábbi táblázatban 
az egyes alprogramok kiírásától kezdődően 2012. december 31-ig kifizetett állami támogatás 
összegeinek összefoglalása látható. 
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Pályázati alprogram Kifizetett állami támogatás (Ft)  

ZBR Panel I. 13 074 683 052 

ZBR Panel II. 2 674 084 581 

ZBR-EH-09 1 283 321 465 

ZBR Háztartási Gépcsere 942 471 553 

ZBR Izzócsere 413 041 404 

ÚSZT-ZBR-MO-11 558 793 379 

ÚSZT-ZBR-NAP 2 342 079 965 

Összesen 24 900 513 595 
 
 
5.3 Az allokált források változásai 

Az egyes alprogramok keretében rendelkezésre álló allokált nyitó források bemutatása: 

ZBR PANEL I ZBR Panel II ZBR EH 
ZBR Háztartási 

Gépcsere
ZBR Izzócsere

ÚSZT-ZBR-MO-
2011

ÚSZT-ZBR-NAP-
2011

CNG Busz
2013. évi 
pályázat

14 598 891 464 Ft     16 600 545 127 Ft      2 000 000 000 Ft     1 000 000 000 Ft 450 000 000 Ft 2 300 000 000 Ft 2 970 000 000 Ft 0

 
Az alprogramok nyitását követő pénzügyi teljesítések, átcsoportosítások és többletforrások 
elszámolása alapján a 2012. december 31-én rendelkezésre álló források: 

ZBR PANEL I ZBR Panel II ZBR EH 
ZBR Háztartási 

Gépcsere
ZBR Izzócsere

ÚSZT-ZBR-MO-
2011

ÚSZT-ZBR-NAP-
2011

CNG Busz
2013. évi 
pályázat

929 490 412 Ft    18 689 147 419 Ft    717 254 152 Ft       57 503 230 Ft        40 018 419 Ft      1 741 206 621 Ft 806 964 355 Ft    1 600 000 000 Ft 

 
5.4 Az alprogramok 2013. évi pályázatkezel ői tevékenysége 

Az ÉMI Nonprofit Kft. kezelésében álló ZBR pályázatokkal kapcsolatos egyes közreműködői 
tevékenységek a 2013. évben is fennállnak. Folytatódik a feldolgozás alatt álló pénzügyi 
elszámolások átvizsgálása, a kapcsolódó hiánypótlások készítése, az utalványozás és azok 
kifizetése, valamint a beérkező felülvizsgálati kérelmek kivizsgálása és ügyintézése is. 

Az alprogram pályázati útmutatója szerint meghatározott esetekben, a kötelező helyszíni 
ellenőrzések megrendelése, és azok elvégzését követően a feldolgozásuk is szükséges lesz. 

A beruházások megvalósulását követő monitoring időszak elérkezésével ezen alprogramok 
esetében meg fog történni a pályázók tájékoztatása a támogatási szerződésben foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettségükről. A pályázók részéről Monitoring adatszolgáltatás 
megküldése az Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram és az Energiatakarékos 
Izzócsere Alprogram esetében nem szükséges. A többi alprogram esetében a beérkező 
monitoring adatlapok fogadását követően azok teljes körű feldolgozása és értékelése 
következik.  
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. március 4-én közzétett pályázati felhívása alapján 
összesen 1,6 milliárd forintot biztosít ZBR forrásból új, gáz meghajtású (CNG) autóbuszok 
beszerzéséhez állami vagy önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési társaságok 
számára. A pályázat célja a közösségi közlekedés széndioxid-kibocsátásának és a szálló por 
koncentrációjának csökkentése, így a sűrűn lakott városok levegő minőségének javítása. 
Ennek érdekében a pályázónak vállalnia kell, hogy a járművek üzembe állítását követő két 
hónapon belül véglegesen kivon a forgalomból legalább ugyanannyi, környezetvédelmi 
szempontból elavult autóbuszt. A pályázat során beszerezhető földgázüzemű (CNG) 
autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása a pályázó 
feladata úgy, hogy az üzemeltetési, üzemanyag töltési feltételeket legalább 3 éves 
időtartamra biztosítania kell. A CNG BUSZ pályázatok kezelésére az ÉMI Nonprofit Kft. 
kapott megbízást. 

 
 


