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Az ESCO vállalatok energetikai felújítást vagy fejlesztést végeznek, 
melyben a befektetés költségeit a megtakarított energiaköltségekből 
fedezik. A magyar ESCO piacot éveken át a közép-európai csodának 
tartották, de 2007 és 2010 között ingataggá vált, majd drasztikusan 
lecsökkent. Az egyik fő probléma, hogy megrendült a pénzügyi és 
építőipari szektorba, így az ESCOkba vetett bizalom. Ugyanakkor, az 
ESCO modell segítségével nagy energiahatékonysági potenciált le-
hetne kiaknázni, melyet az európai és hazai szakpolitikák is elismer-
nek. Ezért a Transparense projekt (www.transparense.eu) a modell 
iránti bizalom és a piac átláthatóságának helyreállítását tűzte ki cé-
lul, melynek kulcseleme az Európai EPC Etikai Kódex. Ez az ESCO-k 
önkéntes elköteleződése – többek között – a tisztességes partneri 
kapcsolatok mellett. 2014 végére a Magyarországon működő ESCO 
cégek kb. 90%-a már aláírta a Kódexet. Továbbá az Energy Hungary 
egyik projektjében teszteljük is a Kódex gyakorlati alkalmazását: az 
EPC Kódex a szerződés mellékleteként került aláírásra.1 

*
ESCOs (Energy Service Companies) implement energy efficiency 
improvement measures, whereas the costs are covered from the 
resulting energy cost savings. The Hungarian ESCO market was 
considered as the Central European miracle, however fluctuated be-
tween 2007 and 2010, followed by a drastic decline. Currently, one 
of the key barriers is the lack of trust in the ESCO model, while a 
large energy saving potential could be tapped through ESCO pro-
jects, and this is supported by European and Hungarian policies. On 
this note, the Transparense project (www.transparense.eu) aims to 
restate trust in the EPC model and improve transparency of the mar-
ket, having developed the European EPC Code of Conduct as a key 
solution, which is a voluntary committment by ESCOs to – among 
others – fair and honest partnerships. As of the end of 2014, cc. 
90% of the active ESCOs in Hungary signed the Code. Furthermore 
we are testing the use of the Code on a project of Energy Hungary 
(http://energy-hungary.hu/), where the EPC Code of Conduct is used 
as an attachment of the ESCO contract.

* * *

Az ESCO vállalatok (azaz energiahatékonyság szolgáltató vállalatok, an-
golul Energy Service Companies) az energiahatékonyság javításán ala-
puló szolgáltatás(oka)t nyújtanak, melynek során az energetikai felújítás 
vagy a fejlesztés befektetésének költségeit a megtakarított energiakölt-
ségekből fedezik. Az ESCO-k több, hasonló alapokra épülő modellel dol-
goznak, sokszor a kliens igényeihez igazodva, de az egyik legismertebb 
ESCO modell a garantált energiahatékonyság-alapú szerződés2, azaz 
EPC (Energy Performance Contracting) (lásd 1. ábra). Az EPC kereté-
ben az ESCO vállalja a kivitelezési és műszaki kockázatot vagy legalább 
megosztja ezeket a megrendelővel, továbbá szerződésben garantálja az 
energiaköltségek csökkenését. Az ESCO emellett a pénzügyi megoldását 

1 A szerzőknek a KLENEN ‘15 konferencián, (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

2 Az EPC magyar elnevezése változó, többnyire garantált energiamegtakarítási 
vagy energiahatékonyság-alapú szerző-désként szokás használni, így cikkünk-
ben is ez a két kifejezés jelenik meg.

is teljesen vagy részben nyújthatja, de ez nem kötelező része azv EPC 
szerződésnek, hanem az eseti megegyezés keretében szokás eldönteni.

Az ESCO piac jellemzése
A magyar ESCO piacot éveken, sőt évtizedeken át a közép-európai cso-
dának tartották [1]. Míg a környező országokban az ESCO koncepció so-
káig nem tudott elterjedni, a magyar ESCO üzletág több nyugat-európai 
piac méretével és aktivitásával vetekedett már az 1990-es években. Ezt 
követően 2007 és 2010 között ingataggá vált és a korábban folyamatosan 
bővülő piac kezdte elveszíteni a lendületét [2], majd mára drasztikusan 
lecsökkent [3], [4]. 

Az európai ESCO piacokat is megrázta a 2008-as gazdasági vál-
ság, mely az energiahatékonysági beruházásokra kettős hatással volt: 
egyrészt a figyelem az energiafelhasználást csökkentő intézkedések 
felé fordult, a költséghatékonyság érdekében, ugyanakkor a hitelválság 
cash-flow nehézségeket okozott, így a beruházások korlátozódtak [3]. 
Ezt követően, 2010 és 2013 között az európai piacok többsége erőre 
kapott, és a válság okozta költséghatékonysági törekvéseket meglova-
golva terjeszkedni kezdett. Ezzel szemben a magyar ESCO piacot jel-
lemző akadályok száma az adott időszakban nőtt, és Magyarországon a 
problémákat tovább mélyítették a helyi hatások. Például az ESCO piacot 
is részben mozgató energetikia pályázatok (pl. a panelprogram) hirtelen 
megtorpantak, a közintézmények hatalmas adósságokat halmoztak fel, 
így hitelképességük lecsökkent, és pár sikertelen ESCO projekt megin-
gatta a bizalmat a konstrukció iránt [4]. Emellett számos magyar ESCO 
vállalat az építőiparban (is) dolgozott, így az építőipari válság sokukat 
magával ragadott [4].

A megkérdezett piaci szereplők szerint a jelenlegi politikai döntésho-
zatal, illetve a pénzügyi és ESCO keresleti oldala olyan irányba megy, 
amely tovább ronthat a helyzeten. Jelentős változásokra van szükség 
az általános energiahatékonyság népszerűsítéséhez, az épületek és 
létesítmények felújításához, és ahhoz is, hogy ebben a fejlődésben az 
ESCO piac és az EPC modell képes legyen részt vállalni. Bár papiron az 
ESCO-k támogatása létezik, a gyakorlatban nem sok előrelépés történt, 
és az elmúlt években a keretfeltételekkel kapcsolatban is nehézségek 
merültek fel.

1. ábra. A garantált energiamegtakarítási szerződés, 
azaz az EPC modell elvi működése
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Az ESCO potenciál kiaknázásának szükségessége és  
lehetősége a közeljövőben
Fontos kihangsúlyozni, hogy bár az ESCO, illetve EPC szolgáltatás (il-
letve annak támogatása), a kutatások szerint, az egyik legköltséghaté-
konyabb energiahatékonysági eszköz [5], [6], de egyrészt semmiképp 
se kizárólagos eleme, mert elsősorban más szakpolitikákkal kombinál-
va alkalmazható hatékonyan, másrészt nem minden piac áll készen az 
ESCO-k működésére [6]. Mindazonáltal, a múltbeli tapasztalatok alapján 
a magyar energiahatékonysági piac alkalmas az ESCO szektor befoga-
dására, továbbá az európai energiapolitika jelenleg erősen épít az EPC 
jellegű szolgáltatások energiamegtakarítási lehetőségeire. Ezt jelzi, hogy 
az EU a tagországokon keresztül is igyekszik fejleszteni az ESCO piacok 
szabályozási és jogi hátterét, pl. Energiahatékonysági Direktíva (2012/27/
EU) vagy az EU-s szabvány (prEN15900 standard) segítségével. Emellett 
az EU közvetlenül is támogatja a piacokat információterjesztéssel (pl. a 
Polgármesterek Szövetsége által is közvetített EU-s EPC kampány3), az 
Európai Bizottság által fenntartott adatbázisokkal, kutatásokkal4, projek-
tekkel, illetve finanszírozási támogatással (European Energy Efficiency 
Fund (EEE–F)). Az európai irányvonallal egyezve, a magyar retorikában 
is megjelent az ESCO megoldás, mint lényeges elem, például a Nem-
zeti Energiahatékonysági Tervekben, de a gyakorlati lépések egyenlőre 
elmaradtak.

2013-ban felmérést készítettünk a magyar piaci szereplők megkér-
dezésével, hogy meghatározzuk mik azok a legfontosabb változtatások, 
melyekkel a jelenlegi helyzet visszafordíthatóvá válhatna [7]:

● A törvényi, jogi változások kiszámíthatóságának növelése;
● A szakértői konzultáció hasznosítása, az érdekelt felek bevonása;
● Az épületfelújítás népszerűsítése, 
● Az energiahatékony közbeszerzés kötelezése, lehetőségének tá-

mogatása;
● A vonatkozó uniós irányelvek ambiciózusabb átültetése;
● Az üzleti partnerség javítása;
● Pénzügyi termékek kifejlesztése és népszerűsítése;
● Az ügyfelek és ESCO vállalatok hitelképességének javítása;
● Kiemelt figyelem a bankok ESCO termékei iránt érdeklődő EPC 

ügyfeleknek;
● Az állami támogatások mértékének mérséklése maximum 25-

30%-ra, és a komplex projekteket előnyben részesítése; a támo-
gatás típusainak a kombinálása a megtérülési idő függvényében 
vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások alkalmazá-
sával;

● Garanciaalap létrehozása.

A bizalom és átláthatóság növelése: Transparense projekt
Az ESCO-k és pénzügyi intézetek körében folytatott európai felmérés 
szerint az EPC módszerrel szembeni ellenállás okai között szerepel az 
EPC szolgáltatókkal szembeni bizalmatlanság, az EPC módszer bonyo-
lultsága és az alacsony kereslet [8]. Az elmúlt években néhány projektet 
félrevezetően „EPC projektként” reklámoztak, miközben azok nem tar-
talmazták az EPC-k alapvető, a projektet normál esetben az ügyfél és a 
szolgáltató számára is kölcsönösen előnyössé tevő jellemzőit.

A fenti magyar változtatási lehetőségek közül azt kerestük, amely a 
piac szolgáltatói és/vagy megrendelői oldalának bevonásával elérhető le-
het. Célunk volt, hogy politikai ciklusokon átívelő és attól független lépést 
tegyünk. 

Ennek érdekében a „Transparense” projekt (www.transparense.eu) a 
modell iránti bizalom és a piac tisztaságának, átláthatóságának helyreál-
lítását tűzte ki célul, melynek kulcseleme, hogy elkészítettük az Európai 
EPC Etikai Kódexet, és ennek terjesztését, népszerűsítését végezzük.

3   http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
4   http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/tags/esco

Továbbá a „Transparense” a szolgáltatói oldalnak nemzetközi know-
how-t ad át, tréningeket és workshopokat szervez, majd összefoglalja 
ezek tapasztalatait. Ezen felül online elérhetővé teszi a releváns informá-
ciókat, pl. a tréningek anyagait, az európai EPC piacok alapadatait stb. 
Európa vezető EPC szakembereinek közreműködésével tesztprojekteket 
valósítunk meg a 20 résztvevő országban. A projekt 2013 és 2015 között 
folyik.

Az Európai EPC Etikai Kódex
A bizalom visszaszerzésének vagy kialakításának kulcseleme az EPC 
Etikai Kódex, mely az európai EPC projektek tisztességes előkészíté-
séhez és kivitelezéséhez szükséges alapértékeket és elveket határozza 
meg. Az EPC Etikai Kódex az európai, így a magyar működő EPC szol-
gáltatókkal, megrendelőkkel és az európai ESCO egyesületekkel szoros 
együttműködésben került kidolgozásra. A munkában az ESCO-k jelentős 
szerepet vállaltak, tapasztalataikat felhasználtuk és olyan gyakorlati do-
kumentumot állítottunk össze, melyet a cégek a mindennapjaikban maxi-
málisan el tudnak fogadni és alkalmazni.

„Amit a Kódexben összefoglaltunk, az gyakorlatilag az EPC üzlet eti-
kai normája. Egy ideális világban ezeket nem kéne leírni, aláírni” – fogal-
mazott az egyik interjúalany.

Tehát, létrejött egy közös európai EPC minőségi iránymutatás. Ha 
az ESCO-k jelentős része aláírja az Etikai Kódexet, és az EPC projektek 
végrehajtása során tartja magát az abban foglalt alapelvekhez, az EPC 
piacok átláthatósága és megbízhatósága egyértelműen javulni fog.

Az Etikai Kódex alapértékeket és alapelveket fogalmaz meg, melyek 
a következők.

Az alapértékek között található a „hatékonyság” az energiamegtakarí-
tásban, a gazdaságosságban, a fenntarthatóságban; „szakszerűség”, 
azaz hozzáértés, magas minőségű szolgáltatás, egészségügyi és bizton-
sági megfontolások, szakmai hírnév, megbízhatóság, felelősség, tisztelet, 
odafigyelés, tárgyilagosság. Végül „átláthatóság”, azaz integritás, nyitott-
ság, hosszú távú szemléletmód, minden fázis átláthatósága, a projekt 
minden lépésének és pénzügyi megoldásának átláthatósága, egyértel-
mű, rendszeres és őszinte kommunikáció.

Majd ezekhez kapcsolódóan, részletesen kifejtett alapelveket is lefek-
tet az EPC Etikai Kódex:

1.  Az EPC szolgáltató költséghatékony megtakarításokat nyújt
2.  Az EPC szolgáltató vállalja a teljesítési kockázatokat
3.  A megtakarítást az EPC szolgáltató garantálja, M&V protokoll 

alapján
4.  Az EPC szolgáltató támogatja a hosszú távú energiagazdálkodást
5.  Az EPC szolgáltató és a megrendelő között a kapcsolat hosszú 

távú, tisztességes és átlátható
6.  Az EPC projekt minden lépése a törvény és tisztesség jegyében 

történik
7.  Az EPC szolgáltató támogatja a Megrendelőt a projekt finanszíro-

zásában
8.  Az EPC szolgáltató az EPC projekt megvalósításához megfelelő-

en képzett szakembereket biztosít
9.  Az EPC szolgáltató magas minőséget biztosít, és elvárható gon-

dossággal jár el az EPC projekt megvalósításának minden lépé-
sénél

A fenti elvek részletesen megtalálhatóak a honlapon: http://www.
transparense.eu/hu/etikai-kodex/nemzeti-etikai-kodex 

A Transparense projekt hosszútávú célja, hogy a megrendelők telje-
sen elégedettek legyenek az ESCO szolgáltatásokkal, így kihasználják 
ezt a költséghatékony eszközt. Különösen hasznos az EPC szolgáltatás, 
ha az adott intézménynek nincsenek meg a műszaki, emberi vagy pénz-
ügyi erőforrásai a létesítményének energetikai felújításához. Ugyanak-
kor elengedhetetlen, hogy a hosszútávú ESCO szerződéseket úgy írják 
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alá, hogy tisztában legyenek annak pontos jelentésével, elvárhassák az 
ESCO partnertől a projekt megfelelő műszaki és pénzügyi levezetését, 
elvárhassák az adatok megbízható kezelését, annak megismerési lehe-
tőségét, és közben cserébe ők is megbízható ügyfélként viselkedjenek. 
Amennyiben ez a partnerség és bizalom nem áll fenn, a projekt akár 
pénzügyi kockázatot is jelenthet!

Az Európai EPC Etikai Kódexet hivatalosan 2014. augusztus 28-án 
mutatták be Brüsszelben. Ekkor kezdődhettek meg a csatlakozások. El-
mondhatjuk, hogy Magyarországon nagy érdeklődés övezte ezt a közö-
sen kidolgozott partnerségi nyilatkozatot, mert 2014 novemberére a Ma-
gyarországon működő 6-7 ESCO cég közül, 5 már aláírta a Kódexet5, így 
elkötelezték magukat – többek között – a tisztességes partneri kapcsola-
tok és a tiszta, átlátható piac kialakítása és fejlesztése mellett. 

Tesztelés
Európai EPC Etikai Kódexet már most több európai mintaprojektben tesz-
telik és értékelik.

Magyarországon a tesztelés az Energy Hungary egyik projektjében 
történik, ahol az EPC Kódex a szerződés mellékleteként kerül aláírásra. 
Mivel a tesztelés még nagyon korai fázisban van, az értékelés később 
várható.

A projekt egyes partnereinek tapasztalatai azonban már elérhetőek.
Hollandiában a Van Dorp Installaties vállalat energiatakarékossági 

szerződést kötött Zutphen önkormányzatával a Hanzehal felújítási mun-
kálataira. Az épület az ország egyik legnagyobb sportcsarnoka. A felújítás 
a felek – azaz az épület tulajdonosa, az épület menedzsere és a Van Dorp 
Installaties – kölcsönös bizalmára épülő, átlátható, intenzív együttműkö-
désnek köszönhetően valósul meg. A szolgáltató intézi az energia-takaré-
kos megoldások kivitelezését, és tíz évig gondoskodik a karbantartásról 
is. Az energiatakarékos intézkedési csomag 50%-kal csökkenti a gázfo-
gyasztást és 40%-kal az áramfogyasztást. Videó a Hanzehal felújításáról 
(holland nyelven): http://youtu.be/-FaR7mIwgBc

Görögország Nyugat-Macedónia részén két épületben vezetnek 
be energiatakarékossági intézkedéseket. Az egyik a Nyugat-Macedóni-
ai Prefektúra központi épülete Kozani városában, a másik egy kórház 
Ptolemaisban. A projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készül, 
melynek keretében meghatározzák az energiafogyasztási alapszintet 
(baseline), új technológia kerül beszerelésre, és a személyzet számára 
képzést szerveznek az új berendezések használatáról.

A spanyolországi Mora városa energiahatékony intézkedésekkel és 
hatékonyabb karbantartói szolgálattal korszerűsíti a köztéri világítást.  
A becslések szerint a megtakarításnak köszönhetően 70%-kal csökken 
majd az éves fogyasztás. A technológiai fejlesztést, a karbantartást és 
egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat egy EPC szolgáltató vállalat végzi és 
az Etikai Kódex alkalmazását teszteli. Az energiahatékonysági intézkedé-
sek között szerepel, hogy 3200 világítótestet hatékonyabbra cserélnek.  
A jelenlegi izzók 75%-át LED-re cserélik. 

A bizalom és átláthatóság további erősítése
A magyar EPC szolgáltatóknak már kétzsre tudtunk teret biztosítani, hogy 
megvitassák a piac erősítésének lehetőségeit, és az EPC Etikai Kódex 
felhasználásának lehetőségeit. Azt megállapítottuk, hogy Magyarorszá-
gon a csatlakozási rendszert és a Kódex betartásának ellenőrzését majd 
szigorítani érdemes, azért, hogy értéke legyen a Kódexnek. Jelenleg a 
csatlakozás teljesen önkéntes és bárki lehet aláíró, ha már van tapasz-
talata sikeres EPC projekt kivitelezésében. A Kódex kezelőjének viszont 
még nincs se kapacitása, se mandátuma a csatlakozó cégek kezdeti vagy 
akár rendszeres ellenőrzésére. Ennek kialakítása a jövő feladata.

További piaci erősítés várható, ha a magyar cégek egy félhivatalos 
vagy hivatalos szövetséget vagy más formátumú érdekvédelmi és kép-

5
 http://www.transparense.eu/hu/etikai-kodex/alairo-cegek-listaja

viseleti szervezetet alakítanának ki. Erre a megkérdezett 5-6 ESCO nyi-
tottnak bizonyult. A Transparense projekt a szövetség létrehozásának a 
forumát tudja biztosítani, például további workshopok keretében, de hosz-
szútávon egyértelműen a szolgáltatók tudnak fenntartani egy ilyen szer-
veződést. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi piacon az együttműködési igény 
nagyobb, mint a konkurencia problémája.

Végül, szem előtt kell tartani, hogy a bizalomhiányon kívül azonban 
sok más akadályt is le kéne küzdeni, például a korrupciót, az előre kiosz-
tott pályázatokat, a hitelképességi problémákat, a bankok érdektelensé-
gét, és a törvényalkotás kiszámíthatatlanságát, majd a fentiekből is adódó 
rövidtávú gondolkodást.

Köszönetnyilvánítás és felelősségi nyilatkozat
Köszönjük a magyar ESCO piac szakembereinek, a cégek vezetőinek, 
banki szakembereknek és ESCO facilitátoroknak a projekt munkájában, 
a kutatások során és a Kódex kialakítása során nyújtott önzetlen és idő-
igényes segítségét!

A bemutatott kutatások és szakmai anyagok a Transparense, azaz 
az „Átláthatóság növelése a harmadikfeles finanszírozásban” elnevezésű 
projekt keretében készült, melyhez a társfinanszírozást az EU Intelligens 
Energia Európa programja biztosítja. Ezen cikk tartalmáért a kizárólagos 
felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió 
véleményét. Sem az EASME, sem az Európai Bizottság nem felelős az 
abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
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