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A kiindulási helyzet

és a RenoHUb projekt



A hazai épületek energetikai 
megújítása nélkül nincs 
klímavédelem!

• Hazai energiapolitikai célkitűzések, európai 
uniós vállalások enélkül nem működnek

• Hazai primerenergia 40%-át az épületeink 
fogyasztják!

• Nagy fogyasztású, elavult lakóépület-állomány 
Magyarországon

• Jelentős energiamegtakarítási potenciál



Miért nem valósul meg elég energetikai felújítás?
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PÉNZHIÁNY

A felújítások finanszírozása az 
egyik legkritikusabb pont: 
forráshiány a családi- és a 

társasházaknál is.

INFORMÁCIÓHIÁNY

Nem tudják, hol kezdjenek neki a 
folyamatnak, miért éri meg, milyen 

előnyeik lesznek.

MOTIVÁCIÓHIÁNY

„Soha nem fog megtérülni, nem 
éri meg.” „Még működik a 

kazán.”

KAPACITÁSHIÁNY

„Nem tudok ezzel foglalkozni, 

megszervezni, levezényelni.”

Nem tudják hogyan kell egy 
komplex folyamatot 

lemenedzselni, mire kell figyelni.

BIZALOMHIÁNY

Az eredményekkel, a 
szakemberekkel, a kivitelezőkkel 

kapcsolatban.

KÉSZSÉGHIÁNY

Forrás: RenoHUb felmérés, 2020



Cél: Létrehozni az első magyar 
egyablakos energia-hatékonysági 
otthonfelújítási rendszert 
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✓ A felújításhoz szükséges információkat és 

szolgáltatásokat egy fedél alatt kínálja ügyfeleinek

✓ Segíti a hazai energetikai mélyfelújítások 

mennyiségének és minőségének növelését



A RenoHUb projektről röviden

• H2020 projekt

• 3 éves (2019 november -2022 

november)

• 5 magyar konzorciumi partner



A RenoPont Egyablakos 
Otthonfelújítási Központ



A RenoPont brand
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RenoPont szolgáltatás

RenoPont tanácsadó irodákRenoPont weboldal (renopont.hu)

Nyitás: Nagykanizsán 2021. február, 
Budapesten 2 helyszínen 2021. december

Indulás: 2021. november 17.



A kutatás
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Köszönöm a figyelmet!

Koritár Zsuzsanna
Magyar Energiahatékonysági Intézet
koritar@mehi.hu
www.mehi.hu
www.renohub-h2020.eu
www.renopont.hu


