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Lakásfelújítás: a válságban rejlő lehetőség 
 
 
Az EU-források részleges átcsoportosításából és a széndioxid-
kereskedelemből származó bevételekből a közintézmények és lakások ener-
giatudatos felújítását kellene felgyorsítani. A keletkező munkahelyek, a jobb 
környezet és a kisebb lakhatási költségek a válság elviselését is megkönnyí-
tenék. A Levegő Munkacsoportnak ezt a régóta hangoztatott véleményét tá-
masztotta alá egy nemrég tartott brüsszeli szakmai tanácskozás is. 
 
A klímaválságról és az épületek energetikai teljesítményével kapcsolatos uniós irány-
elvekről tartott konferenciát1 Brüsszelben 2008. december 9-én az Európai Környezet-
védelmi Iroda (EEB) és a Szociális Lakásrendszer Európai Összekötő Bizottsága (The 
European Liaison Committee for Social Housing, CECODHAS).  
 
Fontos üzenetek hangzottak el az összes tagországra vonatkozóan. Néhány országban 
máris célul tűzték ki, hogy 2015-re, de legkésőbb 2020-ra az új épületek legyenek 
passzívház-minőségűek2 (ahogy mondták, minden ház legyen egy-egy mini erőmű). 
Mindenütt nagy hiány van azonban ismeretekből és képzett szakemberekből. A lakók 
nem tudják, miként kell szabályosan használni a felújított lakást, nincs szakmunkás, 
nincs lebonyolító, sok tervező nem tudja a korszerűsítés szabályait. 
 
Tovább kell szigorítani az energetikai minőséggel kapcsolatos előírásokat. Az 1000 
négyzetméternél kisebb épületek felújításánál is be kell tartani a legszigorúbb előírá-
sokat, és jobban kell törekedni a megújulók alkalmazására. Több referenciaszámítás-
ra, mintaprojektre, kísérleti épületre van szükség.  
 
Be kell vezetni a „melegbérleti díj” fogalmát a szabályozásban is, mert sok országban 
(például Németországban) azért halad lassan a felújítás, mert a lakóknak joga van az 
alacsony bérleti díjhoz, ugyanakkor sem ők, sem az állam nem nézi, hogy a lakhatási 
összköltség mennyi. Ma még a piaci bérlakásoknál sem veszik eléggé figyelembe az 
üzemeltetési költségeket. Ehhez kapcsolódik, hogy az épület-címkézés becsületét, is-
mertségét is növelni kell, hogy a piacon ez egy meghatározó árelőnyt jelentsen. 
 
A résztvevők támogatásukról biztosították az Európai Bizottság határozati javaslatát, 
amelyet Danuta Hübner, a regionális ügyekért felelős uniós biztos jelentett be3 de-
cember 3-án. (A határozatot az Európai Parlamentnek is jóvá kell még hagynia.) A ja-
vaslat szerint uniós pénzeket kell átcsoportosítani, illetve felszabadítani az épületállo-
mány felújítására, mert ez egyszerre előnyös az éghajlat szempontjából és a munka-
helyek megőrzését is segíti. Ne a multinacionális energiatermelőkhöz és energiaszol-
gáltatókhoz menjen a pénz a végtelenségig, egyre nehezebb helyzetbe hozva a ház-
tartásokat és az energiaimport miatt az állami költségvetést is, hanem tartósan csök-
kenjenek a lakhatási kiadások. A határozat elfogadása azért is jelentene komoly előre-
lépést, mert lakásfelújításra eddig nemigen lehetett uniós forrásokat költeni.  
 
Térségünk előadói – a stabil önkormányzati bérlakás-hálózattal rendelkező szlovéno-
kat kivéve – a rendezvény végére kerültek. A bérlakások hiánya, a nagyarányú lakás-



 

www.levego.hu  2 

privatizáció nemcsak ránk jellemző. Prágát kivéve máshol is megvehették a lakók a 
romos lakásokat és egyúttal a felújítás gondját is. 
 
„Brüsszel csókjára vár a magyar Csipkerózsika” – ezzel a címmel tartott előadást a 
Levegő Munkacsoport képviselője a hazai épületenergetikai szabályozásról, az épület-
állomány energetikai teljesítményéről, az energiahatékonysági intézkedések forrásai-
ról, valamint a sürgető közös teendőkről. Az Európai Bizottságnak nyomást kellene 
gyakorolnia a nemzeti kormányokra, hogy segítsék a rászorulók lakáshoz jutását.4 Az 
EU alapelvévé kellene emelni az emberi méltóságnak megfelelő lakhatás, a szociális 
lakás jogát (ne csak a piac legyen közös).  
 
A másik fontos kérdés az épületenergetikai irányelv kapcsán az épített örökség érték-
védelme. Úgy kell a szabályokat megalkotni, hogy ne a historikus (de nem műemléki 
védettségű) épületek lebontására ösztönözzön. Erről szerveznek jövő februárban egy 
újabb konferenciát a brüsszeli energiahatékonysági hét keretében. 
 
 
Budapest, 2008. december 12. 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
                                                 
1 A konferencia programja és az előadások angol nyelven letölthetők a http://www.eeb.org/events/Index.html címről. 
2 A passzív házaknak nevezzük azokat az épületeket, ahol összességében nincs szükség a hagyományos fűtési és hű-
tési rendszerekre (és különösen fosszilis energiák felhasználására) ahhoz, hogy télen-nyáron kellemesen érezzük ma-
gunkat bennük. 
3 A határozati javaslatról szóló sajtóközlemény: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1874&format=PDF&aged=0&language=HU&guiLangu
age=hu 
4 Ld. a Lakhatás joga című hírt a Lélegzetnyi 2008. decemberi számában: 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/lakhatasjoga_0812.pdf  


