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1. A MAGYAR ENERGIAHATÉKONYSÁGI 

INTÉZET  

 
A legolcsóbb, és a leginkább környezetbarát energia az, amit fel sem használunk, ezért az 
energiahatékonyság a fenntartható energiagazdálkodás első lépése. Az energiahatékonyság 
számunkra az energiafelhasználás racionalizálását jelenti: azonos szolgáltatási színvonal és komfort 
mellett kevesebb erőforrást használunk fel.  
A hatékonyság sok mindenből fakadhat: a technológia fejlődéséből, a jobb hatásfokkal működő 
berendezések alkalmazásából, ugyanakkor az energiafelhasználás hatékonyságára fogyasztási 
szokásaink is jelentős befolyással bírnak. Az energia hatékony felhasználása olyannyira fontos, hogy 
még megújuló energiát is csak akkor éri meg igazán alkalmazni, ha azt megelőzően a felhasználás 
hatékonysága is növekszik.  
Az energiahatékonyság tehát a tudatos energiafelhasználás egyik első és legfontosabb lépése, 
azonban az ország energiagazdálkodásának fenntarthatósága tekintetében kulcskérdés. A drágán 
és a környezetet jelentős mértékben terhelve előállított energiát nagyon pazarlóan használjuk. Ez 
komoly és felesleges költségekkel jár, terheli a háztartások, és a középületek fenntartóinak 
pénztárcáját. Ha ezen nem változtatunk, akkor már a közeljövőben is komoly gondokkal kell 
szembenéznünk: a felesleges, pazarló energiafelhasználás visszaszorítása, a hatékony 
energiafelhasználás jövőnk kulcsa és a nemzetgazdaság érdeke. Ezt felismerve a Magyar 
Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft legfőbb célja az energiafelhasználás 
hatékonyságának növelése. Feladatának tartja, hogy az energiahatékonyság kérdését támogató, az 
energia hatékony felhasználását termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal lehetővé tévő piaci szereplők 
számára közös platformot biztosítson. Támogassa és kezdeményezze az általános 
szemléletformáláson és a szűkebben vett szakmai tevékenységén keresztül a hatékony 
energiafelhasználás megkerülhetetlenné válását úgy az energia-felhasználók mindennapjaiban, 
mint az energetikai-szakpolitikai döntéshozatal szintjein.  
 
A Magyar Energiahatékonysági Intézet (Közhasznú) Nonprofit Kft a nyilvánosság előtt és a 
szakpolitikai döntéshozatal zárt szintjein is fellép a hatékony energiafelhasználás érdekében. 
Működésének célja, hogy aktívan kezdeményezzen, vagy támogasson minden olyan szakpolitikai, 
piaci-üzleti vagy fontos társadalmi kezdeményezést, amely szándéka szerint csökkenti és 
hatékonyabbá teszi az energia bármilyen formájának felhasználását.  
A Magyar Energiahatékonysági Intézet (Közhasznú) Nonprofit Kft tevékenységét felelősen, 
átláthatóan és a mindenkor elérhető legmagasabb szakmai-tudományos háttértámogatásra építve 
végzi.  
 
2019 változást hozott a szervezet életében: vezetőváltás történt, és új munkatárssal bővült a MEHI.  

 
 
                   

Koritár Zsuzsanna                                                                                                               
                                                                            ügyvezető igazgató 
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2. PROJEKTEK  

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGY V4 PROJEKTBEN 

2019-ben a MEHI szakmai elemzést végzett a „2021–2027 közötti kohéziós alapok hatékonyabb 

felhasználása a visegrádi országok energiabiztonsága érdekében” c. projekt számára. A projektet az 

International Visegrad Fund támogatta. Az elkészült elemzés és szakpolitikai dokumentum 

összefoglalja azokat az ajánlásokat, amelyek a 2021–2027 közötti kohéziós alapok finanszírozásának 

hatékonyabbá tételét szolgálják az épületek felújításának finanszírozása szempontjából. Az 

elkészült dokumentumot és a kutatásban foglalt javaslatokat 2019. december 11-én mutattuk be az 

Európa Pontban Alföldy-Boruss Márk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Dekarbonizációs 

Főosztályának vezetője, Koritár Zsuzsanna, a Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető 

igazgatója, valamint a szakma számos jeles képviselője részvételével. 

 

HAZAI PROJEKTEK 
 

ONE-STOP-SHOP MODELL HAZAI ADAPÁCIÓJA: ELINDULT AZ EURÓPAI UNIÓS, 

HORIZON2020 TÁMOGATÁSÚ PROJEKT, A RENOHUB 

2019. november 15-én elindult a MEHI első olyan európai uniós finanszírozású projektje, amelyben 

egy magyar konzorcium tagjaként vesz részt. Ez a projekt a RenoHUb, amely az ún. one-stop-shop 

modell hazai adaptációját tűzte ki célul. A projekt 3 éves, 2022. novemberéig tart. 

 

A one-stop-shop egy olyan modell, mely emberközpontúvá teszi a lakosság irányába az energetikai 

felújításokat. Innovatív módon igyekszik az energetikai felújításokhoz szükséges teljes szolgáltatási 

spektrumot lefedni és egyberendezni, és ehhez egy ún. „megoldás-platformot” kidolgozni és 

működtetni a helyi sajátosságokat figyelembe véve. 

 

Az Európai Bizottság (EB) hangsúlyos szakmai álláspontja, hogy nemcsak a pénzügyi ösztönzők, 

hanem a lakossági energetikai korszerűsítések bonyolult folyamatának egyszerűsítése, 

emberközpontúvá tétele is ösztönzőleg hat azok megvalósulására. Az EB azt ösztönzi, hogy minden 

tagállamban kerüljön kialakításra egy one-stop-shop modell.  

 

A potenciális projektgazdák többségénél – akár lakóközösségekről, akár természetes személyekről 

is van szó – hiányzik az a jogi, illetve műszaki tudás és projektmenedzsment kapacitás, pénzügyi 

háttértudás, mely az épületek komplex, teljes felújítását lehetővé tenné. Hisz ehhez egyszerre van 

szükség a beruházások mikéntjét segítő energetikai szakemberekre, a jogi-építési szabályozási 

http://mehi.hu/en/news/more-effective-use-of-the-2021-2027-cohesion-funds-for-energy-security-of-the-visegrad
http://mehi.hu/rendezveny/europai-finanszirozasi-alapok-es-energiahatekonysag-szakmai-muhelybeszelgetes
http://mehi.hu/projekt/elindult-az-uj-projektunk-a-renohub
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háttér ismeretére, építész/gépész szakemberre, finanszírozóra, kivitelezőre, műszaki ellenőrre, nem 

elfeledkezve társasházak esetén a lakóközösségi döntési folyamatok összetettségéről sem.  

 

A „one-stop-shop” a fenti problémák kezelését célzó modell:  

 a mindent egy helyről elv vezérli (beleértve a jogi, műszaki, pénzügyi, kivitelezői 

ismereteket) 

 célja az energetikai korszerűsítési piacon meglevő hiányok pótlása, valamint  

 a meglévő elemek ötvözése, kiegészítése, átjárhatóságuk egyszerűsítése. 

 

A RenoHUbról a projekt honlapján lehet bővebb információhoz jutni. A projekt keretében elkészül 

majd egy lakossági energiahatékonysági felújításokat segítő információs online platform, és 

megnyílik két tanácsadó iroda. 

 

RÉSZVÉTEL AZ ITM ÁLTAL LÉTREHOZOTT ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS TANÁCS 

MUNKÁJÁBAN 

A 2018-ban újjáalakult energetikai kabinet több ponton is bevonja, illetve kéri ki szakmai 

szervezetek véleményét. A Magyar Energiahatékonysági Intézet az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban alakult Energetikai Innovációs Tanács (EIT) energiahatékonysági munkacsoportján 

keresztül is véleményt formálhat a tervekről. Ennek keretében például - a korábban elfogadott 

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia szellemének megfelelően - egy-egy épületgépészeti elem vagy 

háztartási eszköz cseréjének támogatása helyett minél átfogóbb felújítási programokat szorgalmaz 

a MEHI. Az EIT munkája 2019 márciusában zárult, amelyet egy plenáris ülés keretében mutattak be 

a szakmai résztvevőknek. 

 

A NEMZETI ENERGIA ÉS KLÍMA TERV TERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

Magyarország 2019. január végén nyújtotta be a hazai Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT) első 

tervezetét. A dokumentum 114 oldalon tárgyalja az Energiaunió fő célkitűzései mentén a 

magyarországi dekarbonizációs, energiahatékonyság, energiabiztonság, belső energiapiac, kutatás, 

az innováció és a versenyképességi dimenziót. A MEHI feldolgozta és értékelte a NEKT-et, azon 

belül is az energiahatékonysági dimenziót, amelyet egy civil szervezetekkel közös értékelésben 

hozott nyilvánosságra. 

 

 

 

 

 

http://renohub-h2020.eu/
http://mehi.hu/projekt/kozos-civil-eszrevetelek-a-magyarorszag-energia-es-klimaterve-tervezet-cimu-az-eu-nak-2019-j
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3. RENDEZVÉNYEK  

 

MEHI SAJÁT RENDEZVÉNYEI 
 

KORSZAKVÁLTÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN!  

Folytatta országos képzéssorozatát 2019-ben is a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI). 

Ebben az évben négy helyszínre látogattunk el: Budapestre, Szegedre, Kaposvárra és 

Székesfehérvárra. A rendezvény fókuszában azok a lépcsőzetesen változó épületenergetikai 

előírások és azok teljesíthetősége állnak, melyek 2020. december 31-től új épületek esetén a közel 

nulla energetikai szinttel zárulnak. A kiemelt cél pedig az volt, hogy a hazai építész és gépész 

szakemberek gyakorlati segítséget kapjanak a felkészülésben. A tapasztalat azt mutatta, hogy van 

még bizonytalanság az épületek tervezéséért és kivitelezéséért felelős szakemberek között az 

energetikai előírások változásának alkalmazásában. Nagy szükség van tehát az elméleti tudnivalók 

gyakorlatba helyezésére. Az épületenergetika nagy tudású szakértői segítettek az európai 

szabályozás hazai környezetbe való illesztésére, prezentáltak alternatívákat, legyen szó 

épületburkolati elemekről vagy a kiszolgáló gépészeti rendszerekről. A színes tematika egyben arra 

is biztosítékot jelentett, hogy pörgős, jól fókuszált, interaktív előadások sora hangzott el, 

helyenként konkrét műszaki számításokkal is megtűzdelve. 

Egy-egy képzési nap 11-12 előadásból állt, egyszerre célozva a jogszabályi előírások bemutatását és 

megvitatását, valamint a konkrét kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, tudnivalókat, 

kihívásokat mind az építészeti, mind a gépészeti oldalról.  

 

KÜLSŐ RENDEZVÉNYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
MEHI ELŐADÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KLÍMA FŐIGAZGATÓSÁGÁNAK 

RENDEZVÉNYÉN 

2019 januárjában tartott előadást, és vett részt a kerekasztal beszélgetésben a MEHI az 

„Energiarendszerek modernizációja ETS-alapú eszközök révén” c. workshopon. A szakmai 

rendezvényt az Európai Bizottság Klíma Főigazgatósága rendezte, és a 2021 után módosuló 

kvótakereskedelmi szabályok volt a középpontjában. A MEHI azt felkérést kapta, hogy a hazai 

energiahatékonysági szempont rendszert mutassa be.  

 

http://mehi.hu/rendezveny/korszakvaltas-az-epuletenergetikaban-2019-ben-is-folytatodik-a-mehi-kepzessorozata
https://eu.eventscloud.com/ehome/200183732/200450036/
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NEKT KONFERENCIA 

A MEHI 2019. március 26-án részt vett a Levegő Munkacsoport által szervezett konferencián, amely 

a magyarországi NEKT lényeges pontjait mutatta be. A MEHI előadást tartott energiahatékonysági 

témakörben, az épületenergetikára helyezve a hangsúlyt. 

 

KONFERENCIA A MAGYAR ENERGIAPOLITIKIAI HELYZETRŐL AZ ALAPVETŐ JOGOK 

BIZTOSÁNAK HIVATALÁBAN 

Április 16-án zajlott Budapesten a konferencia, ahol az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala és a Magyar 

Természetvédők Szövetsége szervezésében a frissen elkészült Nemzeti Energia- és Klíma Terv 

(NEKT) tervezetét vitatták meg a résztvevők. A teltházas konferencián a MEHI tartotta az egyik 

felvezető előadást az energiahatékonysági fejezetekről. 

 

 


