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 Az elsődleges energiaforrás („first fuel”) 
– energiahatékonyságból származó kummulált energiafogyasztás-csökkenés 

18 IEA országban 10 év alatt elérte az 1 732 m toe-t (IEA 2014). 
– EU iparának energiaintenzitása kb. 19%-kal csökkent 2001-2011 között (EU 

Biz. 2014.07.23). 
– Az új és felújított épületek ma fele annyi energiát fogyasztanak, mint 1980-

ban (EU Biz. 2014.07.23). 
– A háztartási/elektronikai eszközök hatékonyságának növekedése évi €100 

milliárd megtakarítást eredményez 2020-ig (ami kb. 140e Ft megtakarítás 
háztartásonként) 

– Az energiahatékonysági beruházások niche piaci szegmensből egy 
felépített, megbízható szegmenssé válik. 
 

Energiahatékonyság ma 



 Nem késlekedhetünk 
– ha az EU tagállamok teljesen kihasználnák az energiahatékonyságból 

származó lehetőségeket, az 1,1%-os GDP növekedést eredményezne (IEA 
2014) 

– minden újabb 1% energiamegtakarítás, 2.6%-kal csökkenti az EU 
gázfüggőségét (EU Biz. 2014.07.23) 

– a globális energiahatékonysági piac jelenleg 310 milliárd/év értékű, és 
folyamatosan növekszik (IEA 2014). 

 
 

– 2020-as és 2030-as EU-s célkitűzések, nemzeti tervek és célok. 
– szükséges a további szakpolitikai fejlődés és a piaci folyamatok erősítése, 

támogatása 

Energiahatékonyság a jövőben 



Energiahatékonyság az EU-ban 

27% 
(30% [2020] 



Az energiahatékonyság eszközei 
Mo-n 

 Az energiahatékonyság “hazánk legnagyobb gázlelőhelye” (MEHI) 
 

 EU direktívák átültetése köré szerveződik (pl. energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer) 

 Stratégiák, cselekvési tervek, stb. 
 Direkt finanszírozás (energetikai pályázatok) 

 
 Piaci működés erősítése? 
 Piaci szereplők bevonása? 
 Piaci bizalom erősítése??? 



 Mi az ESCO? 
– Az Energetikai Szolgáltató Vállalat (ESCO) vállalja egy adott létesítmény 

energiahatékonyságának növelését, mégpedig úgy, hogy a garantált 
energiaköltség megtakarításokból fizeti vissza az energiahatékonysági 
beruházást.  

– Kulcsrakész megoldás – Az átfogó energiahatékonysági projektet a tervezéstől 
kezdve a lebonyolításon át az ESCO hozza tető alá a megrendelő épületeiben. 
Ebbe beletartozik a kezdeti energetikai audit elkészítésén át a hosszú időn át 
végzett projektmegtakarítások mérése és ellenőrzése is. 

– Az ESCO általában (de nem feltétlen!!) megszervezi a projekt finanszírozását, 
amit gyakran egy harmadik fél biztosít. 

– Az ESCO garanciát vállal arra, hogy a keletkezett megtakarítások elegendőek 
lesznek a projekt finanszírozására a projekt teljes időszaka alatt. 
 

 
 

Az ESCO megoldás helye 

 



 
 

Magyar ESCO történelem (1) 
1990-es évek 

 Sikersztori  
+ Nagyon korán, a rendszerváltás után megjelent és gyorsan 

fellendült, és Mo-t, mint egy különleges sikertörténetet ismerik 
el (Ligot 2001-ben: „a legESCObarátabb Közép-Kelet Eu-i ország) 

+ Nagyon nagy megtakarítási potenciál 
+ 20-30 ESCO cég 
+ Nemzetközi finanszírozók megjelennek, aktívak 
+ Energiahatékonysági berendezések forgalmazói, állásukat 

vesztett mérnökök, és nagy nemzetközi ESCOk leányvállalatai 
+ Projektek elsősorban a közintézményekben és iparban 
+ Könnyebb, rövidtávon megtérülő projekteket csinálták („cherry-

picking”) 



 
 

Magyar ESCO történelem (2) 
2000-2006 
 Működőképes piac, stabilitásnak tűnik 

+ Még tartanak a könnyebb, rövidtávon megtérülő lehetőségek 
+ Az eddigi megrendelői kör mellé: megújulók (CHP, biomassza, stb.) 
-> Némi piaci átalakulás, de stabil 15-25 ESCO-szám 
+ EU csatlakozás -> EU energiahatékonysági politika 
+ környezettudatosság, energia-megtakarítási igény 
+ az ESCO megoldás ismertsége nő, tapasztalatok gyűlnek 
+ Nemzetközi finanszírozók még aktívak, de már elkezdősik a 

kivonulás 
+ 2000-2009 támogatások 
+ Magyar különlegesség: panel program + ESCO 



 
 

Magyar ESCO történelem (3) 
2006-2010 
 Fluktuáció, útkeresés 

– Pénzügyi válság ->  
– konzervatívabb hitelezés,  
– kliensek hitelképességének problémái  
– emellett általánosan az építőipar nehézségei 

– Nemzetközi finanszírozás visszahúzódik 
– Támogatási rendszer összedől 
– Bedőlt projektek tapasztalatai elbizonytalanítanak 
– Központi közbeszerzés miatt nehéz új piaci szereplőként helytállni 
– Igény fluktuál, bizalom nagyot esik 
– Ipar tud tovább működni, kb. 5 ESCO marad, de még nagy „nevek” 

is kivonulnak 



Jelen helyzet: 2010-2013 

 Piaci mozgás iránya: erős visszaesés 
– Jelenleg kb. 6 cég (néhány nagyobb is kivonult, kisebbek megváltoztak) 
– Önkormányzatok, ESCOk, bankok hajlandósága csökkent, problémás 

projektek elbizonytalanítanak 
– Beszállítók megbízhatósága? (sok csőd) – hosszútávú kapcsolatok 

megszakadnak 
– Nincs támogatás, vagy nem lehet tudni mire, mikor: a támogatás ígérgetése 

hátrányos 
+ De!!  
+ Energiaárak növekszenek – megtérülési idő azonos beruházásra csökken! 
+ Energiahatékonyság fókuszban (EU) -> kötelezettségek 
+ Épület-követelmények, szabványok (és ezt valamiből fizetni kell) 



Jelen helyzet: 2010-2013 

 Projektek ma  
Többnyire középületek (kórházak, oktatási intézmények), sok 

magán megrendelő (ipar, hotelek, raktárépületek) 
Új területek: panelházak, integráltabb megközelítés  
5-10 éves megtérülési idő (nőtt), komplexitás nőtt 
Kis projektek: max €200,000 



Akadályok: 2010-2013 

 Policy keret problémái 
– Gyenge energiahatékonysági politika 
– Támogatás ígérete (akkor inkább ne legyen) 
– Nincs ESCO/EPC definíció 

 Politikai kiszámíthatóság hiánya 
– Túl gyors, kiszámíthatatlan törvényhozás 
– Így a pénzügyi háttér is kiszámíthatatlan 
– Bankadó, Robin Hood adó, stb. 
– Energiahatékonyságot akadályozó irányok, üzenetek (rezsicsökkentés, atomenergia, stb.) 
– Önkormányzati konszolidáció? 

 Megrendelői oldal nehézségei 
– Hitelezés 
– Rövidtávú gondolkodás 
– Bizalom hiánya és az ESCO megoldás ismeretlensége 



Jövőkép 

 További összehúzódás várható ezzel a háttérrel 
 

DE 
 Állami ESCO?? 
 EEO várható hatása 
 További EU-s nyomás, pl. épületenergetikai szigorítások, 3% kötelezettség 
 Energetikai tanúsítványok hatása 
 Támogatások újra megjelennek: segítség vagy kompetíció? 
 Bankok nyitottsága nőhet 
 Költségcsökkentési célok 
 Bizalom építés 

 
 Bíztató, hogy a jelenlegi ESCO/EPC projektek piaci alapon is sikeresek!!! 
 Példaértékű az új területek hódítása (pl. lakossági) 



 
 

Javaslatok 

 Politikai kiszámíthatóság javítása 
 Kapcsolatok javítása (beszállítók-ESCOk-megrendelők)  

– Etikai kódex -> minőségbiztosítási rendszer 
– Szakmai szövetség 
– Információterjesztés 
– Standard dokumentumok 

 Pénzügyi konstrukciók 
– Off-balance megoldások kellenének (projekt alapú finanszírozás) 
– Hitelképesség helyreállítása 
– A támogatás legyen alacsony intenzitású, célja a felújítás mélységének növelése 
– Garancia-alap 



 
 

Transparense 
„Átláthatóság növelése a harmadikfeles 
finanszírozásban” 

 

- Összeurópai EPC Etikai Kódex (Code of Conduct) egy átláthatóbb és 
megbízhatóbb EPC szolgáltatás biztosításának érdekében. 

- Eddig 5 ESCO csatlakozott (a 6-ból...) 
- Képzések az ESCO piac résztvevői és lehetséges ügyfelei részére, hogy az 

Etikai Kódexet mind nagyobb körben ismerhessék meg  
- eddig 1, a következő 2015 elején és közepén) 

- Elektronikus adatbázisok az EPC/ESCO piacokról 20 országban 
- Hálózatosodás támogatása (esetleg egy magyar ESCO szövetség 

kialakulása), és ezáltal az EPC piac intézményesülését. 
- Mintaprojekt: Energy Hungary szerződésben használja az Etikai Kódexet 



 
 

Köszönöm a figyelmet! 

 

További információ, letölthető anyagok: 
 - országjelentések 
 - EU piaci elemzés 
 - Etikai Kódex, aláírók listája, elkötelezettségi nyilatkozata 
 - adatbázisok, elemzések 
 - képzések anyagai, stb. 
www.transparense.eu/hu  
 
Projekt rövidítés: Transparense 
Projekt időtartam: 2013. április és 2015. szeptember között 

http://www.transparense.eu/hu�
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