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Az Egyesület célja: 
Az energiahatékonyság megvalósításának elősegítése a családi
házak, épületek vonatkozásában. A magyarországi családi
háztulajdonosok segítése programokkal, megoldási
javaslatokkal, tanácsadással és erre alkalmas további
eszközökkel a tulajdonukat képező épületek
energiaszegénységének csökkentése érdekében.

Az Egyesület tevékenysége: 
A célok érdekében a tagok részére segítségnyújtás:
- az oktatási ismeretterjesztési, szemléletformálási programok 
létrehozásában, bemutatásában és bevezetésében,
- az energiahatékonysággal kapcsolatos érdekeik feltárásában, 
valamint azok megvalósításában,
- az energia megtakarítással kapcsolatosan indított európai 
uniós tendereken való részvételben,
- a korszerűsítési és fejlesztési tevékenységükben,
- a lakókörnyezettel, a környezetvédelemmel, valamint a 
fogyasztó védelemmel kapcsolatos tevékenységükben, 
továbbá
- a társadalmi és egyéb feladatok elvégzésében. 



Tapasztalataink alapján:

- idehaza van 2,7 millió családi ház…

- ezek 5-8 %-a (közel 210.000 ház) szerintünk bontásra 
érett, vagyis nem igazán lakható a mai kor elvárásai 
alapján…

- körülbelül 5-10% (közel 270.000 ház) amihez nem kell 
nyúlni, mert 2000-es évek után épültek, és már 
energetikailag korszerűnek mondható…

- körülbelül.: 15-20% (közel: 540.000 ház) már kapott 
valamilyen energetikai felújítást, vagy több felújítást, de 
nem komplex megoldást…

- a maradék 62% (1.680.000 ház) az pedig igen jelentős 
felújításra vár energetikailag (IS)…

Nekik szeretnénk segíteni, megoldást, elindulást, 
folyamatokat adni! 10 év alatt szeretnénk 500.000 tagot!
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EDUKÁCIÓ, oktatás, tanácsadás, 
szolgáltatások az Egyesületi tagoknak!
A közösségben rejlő adottságok 
kihasználása a beszerzésben és a 
kivitelezési folyamatokban, 
árkedvezményekkel, egyedi előnyökkel…



Hogyan segítjük a RenoHUb projekt céljainak 
megvalósulását?

- Egyedi üzleti modell bemutatása és tapasztalatainak átadása…

- anyagok, technológiák, finanszírozás, építés, felügyelet ... - mindez 
egyablakos szolgáltatásként, letesztelve…

- Az energiahatékonysági projektek összetettségének megértése, több 
mint 400 megvalósult családi ház felújítás 2014 óta a 
szakemberekkel…

- A környezeti, műszaki, társadalmi, szervezeti és gazdasági elemek 
mély ismerete, tapasztalati úton megszerezve…

- Sokéves tapasztalat menedzsment, tervezés, kivitelezés, felújítás, 
tudásmenedzsment területén…

- A szolgáltatás tervezésének legújabb tapasztalata (tervezési 
gondolkodás és részvételen alapuló tervezés ...)

- Élő kapcsolatok a végfelhasználókkal (háztulajdonosok, építők, 
önkormányzatok ...)



Köszönjük a 

figyelmet!
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Gulyás István

elnok@mcste.hu

+36 301 925 377

mailto:elnok@mcste.hu

