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Az energiaszegénység olyan súlyos társadalmi probléma, amely napjaink-
ban egyre nagyobb figyelmet kap. Lassan ráébredtünk, hogy az energia 
többé nem luxuscikk, amely magasabb életszínvonalat biztosít, hanem 
egy olyan alapvető árucikk, amelynek a hiánya embereket zárhat ki a  
társadalom életében való részvételből. A 2008-as nagy válság idején és azt 
követően arra is rá kellett jönnünk, hogy nincs olyan megfelelő védelmi 
mechanizmus a társadalmunkban, amely a nehézséggel küzdő polgárok 
számára a minimálisan szükséges energiaellátást biztosítaná. Európai-
ként hajlamosak vagyunk azt gondolni magunkról, hogy törődünk pol-
gártársainkkal, és támogatjuk társadalmunk kevésbé szerencsés tagjait. 
Különböző világnézeteket valló humanistaként ezt tanuljuk, és ezt táplál-
juk a szívünkben és elménkben. Mégis, amikor a saját egészségüket önhi-
bájukon kívül veszélyeztető, hideg és nyirkos házakban élő családokon 
kellene segíteni, nem lépünk elég gyorsan. Nem segítünk azoknak, akik 
megoldhatatlan adósságcsapdába kerülnek csupán azért, mert az energia-
árak túlságosan magasak a jövedelmükhöz képest. Csak akkor mondhat-
juk majd, hogy büszkék lehetünk a társadalomra, amelyben élünk, ami-
kor a legvédtelenebbeket kiemeljük reménytelen helyzetükből. 
 Az a célom és reményem ezzel a kézikönyvvel, hogy általa elérhetjük 
azokat a polgárokat, akiknek fontosak ezek a kérdések, és segítséget nyújt-
hatunk nekik abban, hogy kiálljanak a közösségeikért. Nagy örömömre 
szolgálna, ha energiaszegénységgel foglalkozó munkacsoportok alakul-
nának, a közösségi tanácsadó csoportok új, energia tanácsadással kapcso-
latos projekteket indítanának, és a lobbi csoportok energiaszegénységgel 
foglalkozó kampányokat szerveznének. Az pedig még nagyobb örömet 
okozna, ha ezek a csoportok egymással kapcsolatba lépnének, és a tapasz-
talataikat és sikerekeit megosztanák egymással a környezetük fejlesztése 

ELŐSZÓ

„Mindezt hallván dönthetsz úgy, hogy 
elfordítod a fejed, de soha többé nem 
mondhatod, hogy nem tudtál róla.”

meszerics tamás 

William Wilberforce beszéde 
a brit parlament alsóházában

1789. május 12.
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Az energiaszakértők és politikusok gyakran látják a közüzemi tarto-
zásokat és a védelemre szoruló fogyasztók küzdelmeit, de nincs igazán 
befolyásuk a lakossági jövedelmekre. A szociális területtel foglalkozó 
szakpolitikusok szintén látják az energiaárak, jövedelmek és lakhatási 
körülmények között fennálló szakadékokat, és arra is ráeszméltek, hogy a 
szokásos intézkedések már nem elegendőek. Az energiaszegénység a köz-
igazgatási rendszer minden szintjét érinti, mely távolságot igyekeztünk 
a kézikönyv fejezeteivel áthidalni. A vidéki és falusi háztartások ugyan-
úgy érintettek, mint a londoni vagy párizsi lakások, míg a legjelentősebb 
támogatás e téren az európai költségvetésből származik és az európai 
döntéshozókon múlik. 
 Felkértük a legismertebb tudósokat és szervezeteket, hogy vezes-
senek bennünket végig a teljes területen. Mindegyik cikk leíró és köny-
nyen emészthető formában mutatja be az energiaszegénységet más-más 
nézőpontból. A cikkek végén az olvasó a további kutatásokhoz kiterjedt 
és naprakész bibliográfiát talál. A cikkekben a szerzők legújabb megálla-
pításaikat teszik közzé, és összegyűjtik a tapasztalataikon és tudásukon 
alapuló ajánlásaikat. 
 A kézikönyv először az energiaszegénységnek a háztartásokra és az 
ott élők életére gyakorolt közvetlen és össztársadalmi következményeit 
mutatja be. A következő cikk a hideg és nyirkos lakóházakban élés egész-
ségügyi következményeit ismerteti. A harmadik cikk az európai lakásállo-
mány minőségével foglalkozik, a negyedik cikk pedig az energiaszegénység 
makro regionális különbségeinek és okainak elemzését tartalmazza.  
A kézikönyv második része a hatályos szakpolitikákra és szabályozásra 
helyezi a hangsúlyt, és elmagyarázza a megfelelő jogi meghatározások 
fontosságát, összehasonítva a védelemre szoruló fogyasztókra és az ener-
giaszegény háztartásokra vonatkozó nemzeti szabályozásokat. Végezetül 
bemutatjuk az elérhető anyagi forrásokat és az energiaszegénységgel  
sújtott emberek támogatásával kapcsolatos legjobb európai gyakorlatokat
Abban bízunk, hogy a kézikönyvet informatívnak, hasznosnak és egyben 
ösztönözőnek is találják majd.

során. Szeretném, ha a politikustársaim meglépnék szükséges kezde-
ményezéseket, hogy az Európai Unió területén egyszer és mindenkorra  
felszámoljuk az energiaszegénységet.  
 Szeretném megköszönni a szerzőknek és szerkesztőknek a projekt-
ben végzett munkát. Az ő tudományos, és non-profit elkötelezettségük 
vitte előre ezt a projektet. Kitartásuk reménnyel tölt el, hogy a következő 
évtizedekben Európa sikerrel felszámolhatja az energiaszegénységet. 
Ennek eléréséhez még több szakpolitikusra, kutatóra és tanácsadóra van 
szükségünk, akik megfelelő támogatást tudnak nyújtani ezen évszázad 
szegénységgel és energiaellátással kapcsolatos kihívásaihoz. Meggyőző-
désem, hogy ez a kézikönyv meg tudja győzni az olvasót arról, hogy az 
energiaszegénység felszámolása nemcsak szükséges, hanem lehetséges is. 

ÁTTEKINTÉS

csiba katalin

Ön egy energiaszegénységgel (energy poverty), vagy ahogyan az Egyesült 
Királyságban nevezik, fűtőanyag-szegénységgel (fuel poverty) foglalkozó 
kézikönyvet tart a kezében. Ezt a kézikönyvet az a küzdelem ihlette, amelyet 
az Európai Parlamentben végzett munkánk során folytattunk annak érde-
kében, hogy az energiaszegénység kérdését magasabbra helyezzük a poli-
tikai napirenden. Munkánk során rájöttünk, hogy az energiaszegénység 
két nagyobb szakpolitika közé esik, és ennek megfelelően majdnem 
lehetetlen a témával foglalkozó átfogó és naprakész írást találni. Megér-
tettük, hogy valószínűleg az átfogó jellegű ismeretek hiánya képezi a leg-
nagyobb akadályát az intézkedések elfogadásának vagy a politikai akarat 
megszületésének.  
 Az a célunk, hogy a döntéshozóknak és szakmai stábjuknak segítsünk 
abban, hogy ennek az összetett kérdésnek a megoldására új utakat talál-
janak. A kézikönyvet továbbá azoknak a nem kormányzati szereplőknek, 
aktivistáknak, újságíróknak, üzletembereknek, tudósoknak, társada-
lomtudományi tanulmányokat folytató hallgatóknak, valamint minden 
érdekelt állampolgárnak is ajánljuk, akik szembe kívánnak nézni ezzel 
a problémával, és a munkájuk megkezdéséhez megfelelő eszközökre van 
szükségük.
 Az energiaszegélység egy összetett jelenség. Az egészségügyi szakér-
tők és politikusok gyakran megértik a nem megfelelő lakáskörülmények  
hatásait és szociális költségeit, de nem tudnak megfelelően fellépni ellene. 
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AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG TÁRSADALMI OKAI 
ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

sian jones
európai szegénységellenes hálózat

bevezetés

Az elmúlt évtizedben az energia- vagy fűtőanyag-szegénység az Európai 
Szegénységellenes Hálózat (European Antipoverty Network - EAPN) 
tagok egyre fontosabb prioritásává vált, tekintettel arra, hogy az energia-
szegénység rendszer szinten emelkedik az EU-ban. Az okok egyértelműnek 
tűnnek: emelkedő energiaárak, csökkenő bevételek és szegényes lakha-
tási körülmények. De megerősítik ezt a bizonyítékok? Milyen szerepet 
játszottak az EU-s és a nemzeti politikák, különösen a szolgáltatások libe-
ralizációjával és privatizációjával kapcsolatos politikák? Milyen követ-
kezményekkel jár ez az energiaszegénységet napi szinten megtapasztaló 
emberekre és az őket támogató civil szervezetekre nézve? Mit lehet tenni?

„Az energia akkor lesz mindenki számára elérhető, amikor a népjóléti- 
és energiahatóságok elkezdenek együttműködni.” (Az EU szegény-
ségben élők találkozója, 2014) 

Ezt a mondatot az energiaszegénységgel küzdő emberek fogalmazták meg 
szegénységben élők EU találkozóin, amelyeket 2000 óta szervez közösen 
az Európai Bizottság, az EU elnökség és az EAPN (EAPN, 2010-2016).  
Mindez megmutatja, hogy az érintettek tisztában vannak az energiasze-
génység okainak összetettségével, és meggyőződésük szerint ez nem elke-
rülhető. A hatékony megoldások kimunkálása a valódi okok, valamint az 
emberek életére, illetve a társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásainak 
részletes megértésétől függ. Ebben a cikkben az energiaszegénység fő 
okait és következményeit mutatjuk be a tagok által megadott és a vonat-
kozó kutatási eredmények áttekintésével megerősített adatok alapján.  

az energiaszegénység okai

Energiaszegénységről az általános értelmezés szerint akkor beszélhe-
tünk, ha egy személy vagy háztartás nem tudja az otthonát elérhető áron  

AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG TÁRSADALMI OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
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1. Az energiaszegénység fő okozói 

A legtöbb tanulmány egyetért abban, hogy három - különböző kombi-
nációkban előforduló - fő okozó tényező van, melyeket az INSIGHT_E 
tanulmány (Pye, May 2015) és az Energiaügyi Főigazgatóság 2014-es,  
szegénységről szóló éves konferenciájának energiaszegénységgel foglal-
kozó műhelytalálkozóján bemutatott EAPN anyag is kiemel (Jeliazkova, 
2014).

1. Alacsony jövedelmek
2. Alacsony hő hatékonyság és lakáskörülmények
3. Magas energiaköltségek

„Az energiaszegénység egy 2008 óta növekvő jelenség az EU-ban (…) 
amelyet a rossz szigetelésű házak, a végső fogyasztók által fizetendő 
energiaárak emelkedése, és a rendelkezésre álló jövedelmeknek az 
általános gazdasági helyzet miatti stagnálása együttesen okoznak.” 
(Jeliazkova, 2014)

Azonban gyakran ezeknek a tényezőknek, beleértve a személyes ténye-
zőket is, az egymásra gyakorolt kölcsönhatása az, ami az eltéréshez vezet. 
Stefan Bouzarovski egy kritikában negyedik tényezőként kiemelt bizo-
nyos háztartási energiaszükségleteket (Bouzarovski, 2014). Ezt szintén 
alátámasztja az EPEE (European Fuel Poverty and Energy Efficiency) 
tanulmány: „A fűtőanyag-szegénységnek leginkább kitett háztartásoknál 
az alacsony jövedelem egy további kiszolgáltatottsággal párosul, mint  
például öregség, fogyatékosság és betegség, illetve ide tartoznak az egyszülős 
családok” (EPEE, 2012). A The King Baudouin Energiaszegénység 
Barometer (Energy Poverty Barometer) is rávilágított arra, hogy az egy-
szülős családok (80%-ban nők) az egyszemélyes háztartások és az idősek 
kifejezetten veszélyeztetettek. A munkanélküliek szintén kiszolgálta-
tottak, arányuk 25,9% szemben a dolgozók 8,9%-val. (King Baudouin 
Foundation, 2015).
 További tényezőket is kiemeltek, például az INSIGHT_E tanulmány: 
az energiaárak mértéke kontra a jövedelmek növekedése, az alacsonyabb 
energiaárakhoz való hozzáférés, a háztartás energiaszükségletei, az ener-
giafelhasználás hatékonysága, valamint különösen bizonyos politikai 
beavatkozások is fontos tényezők lehetnek. (Preston, White, Blacklaws és 
Hirsch, 2014). 

megfelelően felmelegíteni. A valóságban ez az alapvető tevékenységek 
széles skálájára kiterjed. Felmerül akkor, amikor az emberek nem tudják 
az otthonukat felfűteni, de akkor is, amikor forró időjárás esetében nem 
tudják az otthonukat hűteni. Jelentheti azt is, hogy nem tudnak főtt ételt 
készíteni, vagy nem áll rendelkezésre megfelelő meleg víz a fürdéshez, 
ruhamosáshoz, vagy nem tudják az egyéb alapvető háztartási eszközöket 
üzemeltetni (mosógép, vasaló, televízió, számítógép, stb.).
 Az Egyesült Királyság az elsők között fogadott el egy általános érvényű 
definíciót. Azonban amíg Anglia egy különálló meghatározást fogadott el 
(az alacsony jövedelem, magas költségek mutató használva), addig Skócia, 
Wales és Észak-Írország továbbra is a jól ismert 10%-os definíciót alkal-
mazza. Ez utóbbi a megoldásnak megvan az a nyilvánvaló előnye, hogy 
pontosan megmutatja, hogy egy személy jövedelmének mekkora részét 
kellene fűtésre költeni, valamint meghatározza a megfelelő fűtési szintet. 

„A háztartásban nem megfelelő az energia ellátottság, ha a kielégítő 
fűtési szint fenntartásához a bevétel több mint 10%-át kell energiára 
költeni. A 20%-ot meghaladó arány esetében rendkívüli szegény-
ségről beszélünk. A WHO szabványok alapján a veszélyeztetett  
háztartásokban a megfelelő fűtési szint a nappaliban 23 °C és a 
többi helyiségben 18 °C. A többi háztartás esetében 21 Celsius-fok 
a nappaliban és 18 Celsius-fok a többi helyiségben.” (Energy Action 
Scotland, 2016)

Az egységes EU-s definíció és a komplex, összehasonlítható adatok hiá-
nyából adódó nehézségek ellenére is nyilvánvaló, hogy az energiaszegény-
ség az emberek életszínvonalára és jogaira negatív hatással járó, kiterjedt 
és növekvő probléma. Az „EU Jövedelemre és Életkörülményekre vonat- 
kozó felmérések” úgy becsülik, hogy a 2010-2011-től kezdődően 
EU-szerte a lakosság 10%-a nem képes arra, hogy az otthonában meg-
felelő hőmérsékletet biztosítson, 16% él nyirkos, rothadó vagy szivárgó 
házban, és 9% körüli mértékre tehető azok száma, akiknek közüzemi  
díjhátralékuk van (Pye, May 2015). A 2013-as Eurostat adatok alapján 52 
millió ember nem tudja megfelelően felmelegíteni az otthonát, 161 millió 
ember küzd aránytalan lakhatási költségekkel, 81 millióan laknak rossz 
minőségű házban, és 41 millióan rendelkeznek közüzemi díjtartozással. 
Noha sokkolóan hatnak, valószínűleg még ezek a számok is alulbecsül-
tek. Egyéb tanulmányok 50-52 millió közé teszik az energiaszegénységgel 
érintett emberek számát (EPEE, 2009).
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3. Magas és emelkedő energia- és fűtőanyagárak

„Emelkednek az élelmiszerárak, az elektromos áram ára, és általában 
a megélhetési költségek, azonban a társadalombiztosítási ellátások 
vagy a nyugellátások összegének kiigazítása nem történik meg.” 
(EAPN, 2010-2016)

A magas árak csökkentik a fűtőanyagokhoz való hozzáférést. Ez azt jelent-
heti, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező családok kevésbé tudják 
az otthonukat megfelelő hőmérsékletre felmelegíteni. A fűtőanyag költ-
ségeire a háztartások jellemző és különleges igényei is hatással vannak, 
vagyis a gyermekes családok, idősek, fogyatékossággal élő vagy beteg 
személyek, akiknek a házat napközben hosszabb időre, magasabb hőmér-
sékletűre kell felfűteniük. A valóságban az alacsony jövedelemmel rendel-
kező családoknak korlátozott lehetőségük van a fűtőanyag megválasztá-
sára, mivel a szegényes lakhatási körülmények foglyai.

„A fűtőanyagárakat le kellene csökkenteni, mert ha ez emberek nem 
engedhetik meg maguknak, a hidegtől meghalhatnak, és ez az árakat 
meghatározó személyek felelőssége lenne.” (EAPN, 2010-2016)

 Több tanulmány is rámutatott az árak emelkedésére. Az olaj- és gázárak 
az 1991 és 2012 közötti időszakban eddig soha nem látott mértékben 
emelkedtek. Csak 2005 és 2007 között az EU-s hazai gázárak átlagosan 
18%-kal emelkedtek, míg a háztartási villamos energia ára 14%-kal emel-
kedett (EPEE, 2009). 2004 óta, a fűtőanyagárak ténylegesen 70%-kal emel-
kedtek (Walker, Thomson és Liddell, 2013). Azonban globális viszonylat-
ban nagy az eltérés. 2005 és 2011 között az átlagos villamosenergia-árak 
az EU-ban 29%-kal, az USA-ban 5%-kal, Japánban pedig 1%-kal emelked-
tek (Milton Catelin, World Coal Association quoted by Maria Jeliazkova/
EAPN Bulgaria; Jeliazkova, 2014).
 Néhány tanulmány szerint az EU posztszovjet országaiban megfigyel-
hető áremelkedés nagy részben a deregulációnak és a privatizáció hatásá-
nak tudható be. Stefan Bouzarovski a több tanulmányról, többek között 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tanulmányáról (Fankhauser, 
2005) írt áttekintésben kiemeli, hogy „a tanulmányok megerősítik, hogy a 

2. Hanyatló háztartási bevételek és növekvő szegénység

Az EAPN tagokban napi munkájuk során nem sok kétség merülhet fel 
azt illetően, hogy a háztartási jövedelmek alacsony összege döntő tényező, 
függetlenül attól, hogy az alacsonyan fizetett vagy bizonytalan munkákra, 
alacsony jövedelem-kiegészítő ellátásokra illetve társadalombiztosításra, 
vagy ezek kombinációjára vezethető-e vissza. Az energiaszegénység akkor 
jelentkezik, amikor a fűtési- és egyéb energiaköltségek a heti jövedelem 
jelentős részét felemésztik. Az EPEE tanulmány szerint a fő tényezőnek 
minősülő alacsony jövedelem vezet legnagyobb valószínűséggel ener-
giaszegénységhez (EPEE Project, 2009). A tanulmányban az EU-SILC 
adatbázisból három indikátort használtak a belgiumi, spanyolországi, 
franciaországi, olaszországi és egyesült királysági energiaszegénység 
mértékének a nemzeti felmérésekkel való összevetésével történő értéke-
léséhez. A tanulmány szerint 7-ből 1 háztartásban volt energiaszegénység, 
vagy állt a háztartás annak küszöbén.
 Döntő jelentőségű tényező az is, hogy a háztartás heti jövedelmének 
mekkora részét fordítják fűtőanyagra. Az Amerikai Nemzetközi Fejlesz-
tési Ügynökség (US Agency for International Development) Bulgária, 
Románia, Örményország és Kazahsztán vonatkozásában megállapította, 
hogy „a régióban az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartások a havi 
jövedelmükből az élelmiszer után energiára költenek a legtöbbet” (Velody, 
2003). A szegény családok nem csak az általánosan alacsony jövedelem, 
hanem az energiától, mint lényeges fogyasztási cikktől való függőség 
csapdájába is beleesnek.
 Továbbá a válság és a megszorító intézkedések hatásának következmé-
nyeként a háztartási jövedelmek lényegesen csökkentek szerte az EU-ban. 
A válság előtt a szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel veszélyez-
tetettek száma csökkenni kezdett, azonban a válsággal ismét emelkedni 
kezdett a számuk. Az emelkedés 2012-ben érte el a csúcspontot, amikor 
az EU-27-ben 122,5 millió embert fenyegetett a szegénység veszélye (123,9 
millió ember az EU-28). 2012 és 2014 között a veszélyeztetettek száma 
121,0 millióra süllyedt az EU-27-ben, illetve 122,3 millióra az EU-28-ban. 
Ez azonban továbbra is azt jelenti, hogy 4-ből 1 embert szegénység fenyeget 
(EUROSTAT, 2016).
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különösen a lakáshasználat típusától és fűtési rendszertől, amelyek  
nagyban alá tudják ásni az egyébként pozitív hatással járó energiahaté-
konysági intézkedéseket és az esetlegesen energiaköltség csökkenést ered-
ményező fűtőanyag-cserét. (Bouzarovski, 2014).
 Szoros kapcsolat van a rossz minőségű lakások, az energiaszükséglet 
és az energiaszegénység között. Több tanulmány is kimutatta, hogy a 
nem megfelelő karbantartás kulcsszerepet játszik az energiaigény növe-
kedésében, amely kihat az energiaszegénységre és a negatív hatással van 
az egészségre. (Healy, 2004). Az EPEE tanulmánya szerint az Egyesült 
Királyságban, Belgiumban, Olaszországban, Spanyolországban és Francia- 
országban a házak 60%-a a hőszigetelésre vonatkozó szabályozások elfo-
gadását megelőzően épült (EPEE, 2009).
 A rossz minőségű házak hőszigetelésének fejlesztése azonban költséges, 
és nem is mindig hatékony. A fejlesztési költségeknek az alacsony jöve-
delemmel rendelkező háztartásokra gyakorolt hatása aggodalomra adhat 
okot. A legtöbb alacsony jövedelemmel rendelkező család bérelt ingatlan-
ban él, és csak ritkán van elegendő jövedelmük ahhoz, hogy energia-meg-
takarítási eljárásokat vegyenek igénybe. A King Baudouin Foundation 
belgiumi energia-kiszolgáltatottságról szóló jelentésében foglaltak szerint 
a bérlők körében kétszer akkora az energiaszegénység kockázata, mint az 
ingatlantulajdonos esetében, és 20%-uknak nehézséget jelent a közüzemi 
számlák befizetése, amíg az ingatlantulajdonosok mindössze 11%-kának 
jelent ez nehézséget. A bérlők 10%-nak kell csökkentenie az energiafo-
gyasztását a költségek miatt, szemben a tulajdonosok 2,4%-os arányával. 
(King Baudouin Foundation, 2015). 

„Nagyon sok elérhető megújuló energiaforrás van – napenergia, víze-
nergia, stb. – de ezek nagyon költségesek és a kormányok nem akarják 
 kivenni a részüket ebből.” (EAPN, 2010-2016)

 Energiahatékonyságot növelő átalakítás esetén fennáll annak a veszélye, 
hogy a költségeket a bérleti díj megemelésével a bérlőre hárítják át (EPEE 
Project, 2009). EU-s terminológiával ezeket megosztott, vagy érdekellen-
tétet hordozó ösztönzőnek hívjuk, amelyek „olyan ügyletek, amelyeknél 
az ügyletből származó előnyök nem az ügyletért fizető személynél jelennek 
meg. Az épületekkel kapcsolatos energia vonatkozásában arra utal, hogy 
energiahatékonyság növelésével járó modernizációt a tulajdonos viseli, de 
nem részesül abból az előnyből, amely a bérlőnél az energiafelhasználás 
csökkenésével jelentkezik.” (Joint Research Centre, 2014).
 A Bérlők Nemzetközi Uniója megerősítette a felosztott ösztönzők hatásá-

közép- és kelet-európai országokban, valamint a volt Szovjetunió országaiban 
az energiaszegénységhez vezető jelentős tényezők egyike az energiaárak 
emelkedése a kommunizmus összeomlását követően, amely a korábban 
államilag közvetett módon támogatott villamos energia- és gázárakat a 
költségek megtérülésének szintjére emelte.”
 Az európai áremelkedések időszaka egybeesett továbbá az energia-
szolgáltatók felgyorsult liberalizációjával és privatizációjával, amelyet az 
EU belső piacának az energiaszolgáltatás területén megvalósuló terjesz-
kedése is megerősített. 
 Az éghajlatváltozással foglalkozó szakpolitikai beavatkozások szintén 
az árak növekedésének veszélyével járnak.

„Az évszázad elejétől a lakossági és üzleti felhasználók vonatkozá-
sában emelkednek az energiaárak, azonban a mostani jobb éghaj-
latvédelmi politikáknak szintén vannak hatásai. Németországban, a 
Commission of Inquiry feladata a növekvő energiaárak hatásának 
vizsgálata mind a nemzeti, mind a szövetségi szint vonatkozásában.” 
(EAPN Germany)

 A hatékony társadalmi hatásvizsgálatok alapvető fontosságúak annak 
biztosítása érdekében, hogy a források használatának csökkentését és az 
alternatív energiákba történő befektetést célzó intézkedések ne járjanak a 
legszegényebbekre nézve aránytalan teherrel. 

4. Az energiahatékonyság hiánya és az alacsony lakásminőség

A házak hőtartó képessége és a hőforrás hatékonysága határozza meg, 
hogy mennyi energiára és fűtőanyagra van szükség a házak megfelelő 
hőmérsékletre történő felfűtésére. 
 Az Egyesült Királyságban és Írországban több tudományos kutatás is 
irányult az alacsony háztartási jövedelmek és a rossz hőtartó képesség-
gel rendelkező házak közötti kölcsönhatásokra. Azok az emberek, akik 
nem megfelelő hatékonyságú házban élnek, többet fogyasztanak és többet 
is kell fizetniük, mert a házukat csak magas költségek árán lehet fűteni. 
A magas fogyasztási szint gyakran rajtuk kívül álló okokra vezethető  
vissza, különösen bérelt ingatlanok esetében. Az alacsony jövedelem-
mel rendelkező háztartások ezt kevésbé engedhetik meg maguknak. 
Mindez nagyban függ a lakásállománytól és az ahhoz való hozzáféréstől –  
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előfordul. Belgiumban a King Baudouin Energy Poverty Barometer a 
kettő kombinációját állapította meg, miszerint a jövedelmi szegénységgel 
küzdő háztartások több mint fele nem szenved fűtőanyag-szegénységben, 
míg a fűtőanyag-szegénységgel veszélyezett háztartások több mint felét 
nem érinti a jövedelmi szegénység (King Baudouin Foundation, 2015). 
Ezek az egymással ellentétes eredmények igazolják egy egyszersmind 
mennyiségi és minőségi összehasonlító kutatás szükségességét, amely 
valós eseteken alapul, és amely a leginkább érintett embereket részvételi 
kutatási módszer alkalmazásával bevonja.

1. Ábra – Kapcsolat a skóciai fűtőanyag-szegénység és jövedelemszegénység között 

(Scottish Fuel Poverty Forum, 2015)

val kapcsolatos aggodalmait az Energiaügyi Főigazgatóság védelemre szo-
ruló fogyasztókkal foglalkozó munkacsoportjának közelmúltban tartott 
ülésén (2016. január), kiemelve, hogy „21 európai országban lehet a fel-
újítási költségeket a bérlőkre áthárítani a bérleti díj megemelése által, 
amely gyakran a jólét csökkenéséhez vagy kilakoltatáshoz, azaz a lakóhely 
elveszítéséhez vezet”. A helyzet nyertese a tulajdonos, illetve a környezet 
is, azonban mindennek az árát az alacsony jövedelemmel rendelkező  
családok fizethetik meg, amennyiben a bérlő részére nem biztosítanak 
közvetlen támogatást, és a jogaik védelmére is kiterjedő jogi védelmet.  
 Egy a közelmúltban a Consumers Future Unit, Citizen’s Advice Scotland 
által Skóciában készített, az energiahatékonysággal kapcsolatos intézke-
désekről és fűtőanyag-szegénységről szóló részletes tanulmány a meglévő 
lakásállományt érintő, modernizálással járó, energiahatékonyságot 
növelő intézkedéseket elemezte. Az egyik legfontosabb megállapítása az 
volt, hogy „a fejlődés ellenére a fűtőanyag-szegénység mértéke tovább emel-
kedett nagyrészt az emelkedő költségek miatt, és a legutóbbi számadatok 
szerint a skót háztartások 1/3-át sújtja fűtőanyag-szegénység, (…) és noha 
az energiahatékonyság növelése enyhíti a fűtőanyag-szegénységet, bizonyí-
tottan nem elegendő annak felszámolásához” (Consumers Future Unit, 
Citizen’s Advice Scotland, 2016).
 Erre a dilemmára több országban is született már megoldás, például 
Hollandiában is, ahol a szociális bérlőknek a lakhatási költségek maximális 
összegének garantálása nyújt védelmet az ellen, hogy energiahatékony-
sági felújításokat követően megemelkedjenek a lakhatási költségeik (Joint 
Research Centre, 2014).

Az energiaszegénység és jövedelmi szegénység közötti 
kapcsolat

A fűtőanyag-szegénység mennyiben csak egy másik név a szegény-
ségre? Nyilvánvalóan erős kapcsolat van a kettő között, azonban nem 
fedik teljesen egymást. Néhány tanulmány rávilágít, hogy nem minden 
jövedelem szempontjából szegény ember minősül egyben fűtőanyag- 
szegénynek is (Marmot Review Team, May 2011). A Scottish Fuel Poverty 
Forum felmérése alapján azonban Skóciában a jövedelmi szegény-
ség általában együtt jár a fűtőanyag-szegénységgel is (398.000 ember),  
többen fűtőanyag-szegények, de nem szegények jövedelmi szempontból 
(542.000). Így a fűtőanyag-szegénység mindkét jövedelmi csoport esetében 

Az energiaszegénység következményei

Az fűtőanyag-szegénység gyakran ördögi körhöz vezet. A szegénység 
gyakran arra kényszeríti a családokat, hogy olcsóbb és rossz minőségű 
házakban éljenek, amelyeket nehéz felfűteni, és ez a számlák és költségek 
emelkedéséhez vezet. Előfordulhat, hogy a személyes és háztartási 
körülmények miatt (munkanélküliség, alacsony fizetés vagy bizonyta-
lan munka, hosszan tartó betegség vagy fogyatékosság, kisgyermekkel 
való otthontartózkodás) hosszabb ideig és magasabb hőmérsékletet 
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összesen: 940.000 
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de jövedelem szerint 
nem szegények: 542.000
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szolgáltatást az alacsony jövedelemmel rendelkező személyeknek, annak 
érdekében, hogy támogatást nyújtsanak nekik az energiatársaságok-
kal való tárgyalásaik során, a költségvetésük egyensúlyban tartásában, 
segítsenek nekik olcsóbb hitelhez jutni, valamint abban, hogy csökkenteni 
tudják az energiafogyasztásukat. Ilyen például a non-profit Energy Action 
Scotland, amely Skóciában a fűtőanyag-szegénység felszámolásáért kam-
pányol. A háztartások részére fűtéssel, szigeteléssel, gázcsatlakozás-ked-
vezményekkel, energiával, pénzzel és adóssággal kapcsolatos tanácsadást 
végez, valamint segítséget nyújt tényleges fűtőanyag-számlákkal kapcso-
latos gondok megoldásában (Energy Action Scotland, 2016).
 Azonban az adósság legfőbb oka nem a rossz pénzügyi gazdálkodás, 
hanem az, hogy nem tudják fedezni a költségeket a fűtőanyagok árának 
emelkedése és a jövedelmek, ideértve a szociális ellátásokat is, stagnálása 
vagy csökkenése mellett. A megszorító intézkedések során a fűtőanyag- 
támogatások csökkentése vagy a hibás felértékelés is jelentős probléma. 
A DG SANCO részére készített európai háztartások túlzott eladósodott-
ságáról szóló CPEC tanulmány azt állítja, hogy az eladósodás legfőbb 
okozói a közüzemi számlák (68%). Rámutat az energiakiadások jelentős 
növekedésére a 2005 és 2011 közötti időszakban, amikor a villamosenergia- 
árindex az egy főre jutó jövedelemhez képest ötszörösére emelkedett. 
Rávilágít továbbá a tagállamok közötti eltérésekre, különös tekintettel 
a kelet- és közép európai országokra (CPEC, Civic Consultation of the 
Consumer Policy Evaluation Consortium, 2013).

„A megélhetési költségek között a közüzemi költségek a legfontosabbak. 
A fogyasztóink panaszkodnak az árak miatt, különösen a villamos- 
energia és a központi fűtés árai miatt. Ezek monopolisztikus árak. 
Nem olyan magasak, de az átlagkeresetekhez viszonyítva mégis 
nagyon soknak tűnnek. Vannak olyanok, akik a munkabérük 60-70 
vagy akár 80%-át is közüzemi díjakra költik. Ez nagy gondot jelent a 
túlzottan eladósodott családoknak. A lakásköltségek is fontosak, de 
nem annyira, mint a közüzemi költségek.” (CPEC, Civic Consultation 
of the Consumer Policy Evaluation Consortium, 2013) 

 Aggodalomra ad okot, hogy az éghajlatváltozás mérséklését célzó 
kezdeményezések is negatív hatással lehetnek az alacsony jövedelemmel 
rendelkező emberekre, és hozzájárulhatnak az energiaszegénység növe-
kedéséhez. Németországban például az energiaszegénységgel összefüggő 
adósságok emelkedésének egyik oka az, hogy a villamosenergia-árak 2000 
óta szinte megduplázódtak a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint. 

tartva kell a házat fűteni. Az árakat érintő kilengéseket és a jövedelem  
csökkenését egyre nehezebb kezelni, és ez ahhoz vezethet, hogy a ház-
tartások abban a lehetetlen helyzetben találják magukat, hogy válasz-
taniuk kell az energia és egyéb alapvető fontosságú szükségetek, mint  
például az élelmiszer, iskolai felszerelés, kirándulások között, majd végül 
eladósodnak. Mindez kihatással van a fizikai és szellemi egészségükre, 
amely nemcsak a jólétükre, de a munkaképességükre és a másokkal való  
kapcsolataikra is hatással van. Ez viszont a növekedésre és a gazdaságra 
van negatív hatással. 

1. Adósságcsapda

„Az energiaárak még mindig magasak. Az energia az szükséglet, nem 
kényelmi kérdés.” (EAPN, 2010-2016)

Az energiaszegénység közvetlen hatása gyakran az eladósodás, mivel 
az alacsony jövedelemmel rendelkező emberek nem tudják a számlákat 
kifizetni. Az energiahasználat elhagyása nem igazán opció. A fogyasztás 
csökkentése gyakran nehézkes a lakás és a háztartás körülményei miatt. 
Az energiatársaságok mostani gyakorlatai még tovább fokozhatják ezeket 
a nehézségeket, amikor az ideiglenes értékeléssel összehasonlítva kése-
delmesen állítanak ki a tényleges fogyasztáson alapuló számlákat, vagy 
lehetetlen számla befizetési határidőt határoznak meg. 
 Néhány háztartás nehezebb helyzetbe kerül azáltal, hogy uzsorásoktól 
próbálnak hitelhez vagy kölcsönhöz jutni. Ez is rendkívül nehéz választá-
sokhoz vezethet.

„Gyakran választanunk kell a fűtés és az evés között.” (EAPN, 
2010-2016)

 Sok háztartás végül az energiaköltségek rangsorolásával végzi a 
szolgáltatásról való lekapcsolás miatti félelmében, és figyelmen kívül  
hagynak egyéb fontos árucikkeket, például az élelmiszereket, bérletet, 
társas tevékenységeket vagy a gyermekek szükségleteit vagy oktatását 
(EAPN, 2010).
 Az energiaszegénységgel kapcsolatos adósságok leküzdése során az 
adósság- és háztartási költségvetéssel kapcsolatos tanácsadás hasznos lehet. 
Sok EAPN tag nyújt személyre szóló adóssággal kapcsolatos tanácsadási 
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szoruló fogyasztók körét és többek között megakadályozzák, hogy a kriti-
kus időszakokban a szolgáltatás kikapcsolására sor kerülhessen. Az ACER  
szerint 2014-ben 29-ből 18 hatóság határozta meg a kiszolgáltatott 
fogyasztó fogalmát, de arra vonatkozóan nincsenek adatok, hogy ez 
mit jelent a gyakorlatban és milyen mértékben használják a szolgáltatás 
kikapcsolások során.
 Az adat és a százalékos ábrák azonban nem írják le pontosan a valóságot, 
azt hogy mit is jelent mindez a több millió érintett számára, valamint nem 
mutatják meg az alacsony jövedelemmel rendelkező és kiszolgáltatott 
háztartásoknak okozott elfogadhatatlan nehézségeket sem.
 Az EAPN hálózat legtöbb tagszervezete nyújt valamilyen formában sze-
mélyes adósság-tanácsadási szolgáltatást. Németországban a szervezetek 
egyre több kikapcsolással találkoznak. Az alábbi németországi példa 
rávilágít arra, hogy milyen összetett tényezők játszanak közre a háztartási 
költségvetés kezelése során. 

„Egyre többen keresik fel a non-profit tanácsadási központokat az 
energiaszolgáltatóktól kapott kikapcsolást kilátásba helyező levelek 
miatt. 2014-ben a Szövetségi Hálózati Ügynökség (Federal Network 
Agency) és a Szövetségi Kartell Hivatal (Federal Cartel Office) adati 
alapján 352.000 esetben kapcsolták ki a szolgáltatást, valamint a szol-
gáltatás kikapcsolását 6,3 millió esetben helyezték kilátásba. Ezeket 
a fenyegető leveleket olyan háztartásokba küldték meg, amelyek 
mindössze 100 EUR összegű tartozással rendelkeztek...” (EAPN  
Germany)

 Kétségtelenül az energiaunió egyik elfogadhatatlan eleme az, hogy  
a kikapcsolások ilyen szintje mellett, nincs benne egy egységes megköze-
lítés a kikapcsolási moratóriumra illetve a védelemre szoruló fogyasztók 
megóvására, amely alapvető emberi jogi kérdéseket is felvet.

3. Hanyatló egészségi állapot, beleértve a mentális egészséget is

„A szobám és egy egész mennyezet nyirkos. Az ágyamtól jobbra eső fal 
végig nyirkos, és én ott fekszem az ágyamban a dermesztő hidegben” 
(EAPN, 2010-2016)

Másik ok az éghajlatváltozással kapcsolatos energetikai változások, 
amelyek szintén nem költség semlegesek. Az alap szociális ellátások által 
fedezett villamos energia standard mértékét, mely jelenleg csupán havi 
404 EUR/fő, nem igazították megfelelően a növekvő villamosenergia- 
árakhoz. A számítás túl alacsony energiaköltséget mutat ki. A Szövetségi 
Alkotmány reagált erre a hiányosságra a 2014. szeptember 9-i határozatával 
(Federal Constitutional Court, 2014; EAPN Germany).

2. Szolgáltatás kikapcsolása és kilakoltatás 

Legrosszabb esetben az energiadíj tartozások a szolgáltatás kikapcsolásához 
és kilakoltatáshoz vezethetnek. A háztartások elveszítik a fűtőanyag-
hoz való jogukat, és a szolgáltatás megszüntetése a díjfizetés elmaradása 
következtében elmondhatatlan nehézségekhez vezet és növelik a lakóhely 
elvesztésének a kockázatát. Néhány tagállamban azok a bérlők, akiknél az 
energiaszámlák befizetésénél bajok merültek fel, feketelistára kerülnek, így 
amikor költözni próbálnak, nem tudnak új bérleti szerződést kötni. 
 Az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) villa-
mos energia és gáz belső piacáról készített jelentése szerint a tagállamok 
fele még mindig nem teljesíti a adatszolgáltatási kötelezettségét a szolgál-
tatás kikapcsolásokról, annak ellenére, hogy a villamos energia- és földgáz 
irányelv (37. cikk 1. bekezdés (j) pont, és 41. cikk 1. bekezdés (j) pont) 
monitoring kötelezettsége ezt előírja. Az adatszolgáltatást teljesítő tagálla-
mok közül az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb az áramszolgáltatás 
kikapcsolás aránya (0,1%-nál is alacsonyabb). 2013-ban Portugáliában 
és Görögországban volt a legmagasabb a szolgáltatás-kikapcsolások aránya, 
6,7% és 4%, míg a legtöbb tagállamban 1% alatt maradt (SK, SI, DE, AT, 
HU) (ACER, 2013). Azonban 2014-ben Portugáliában és Görögországban 
is csökkent a kikapcsolások száma, míg a több tagállamban lényegesen 
megemelkedett az arány: 4,0% Olaszországban, 2,8% Máltán, 2,3% Spa-
nyolországban, 2,0% Lengyelországban, 1,1% Szlovákiában és 1,0% Fran-
ciaországban (ACER, 2014). 
 A kikapcsolásoknál nem figyelhető meg semmilyen következetesség. 
Flandriában a szolgáltatás kikacsolására 200 nap után kerülhet sor, míg 
a legtöbb tagállam esetében egy hónapos határidő van (AT, BG, CY, UK 
IT, LT, PT, SK, SI). Az Irányelv 3. cikke szerint a tagállamok kötelesek 
megfelelő biztosítékot nyújtani azzal, hogy meghatározzák a védelemre  
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 A Marmot Review tanulmány részletesebben kifejti, hogy a hideg 
lakásokban élő gyermekek kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek 
különböző légzőszervi megbetegedésektől, mint a fűtött helyen élő 
gyermekek. A hideg lakások súlyos negatív hatásai megmutatkoznak a  
gyermekek súlygyarapodásában, kórházba kerülések számában, fejlett-
ségi állapotukban, valamint az asztmatikus tünetek súlyosságban és gya-
koriságában is. Az idősek tekintetében a hideg lakások hatásai egyértel-
műen megmutatkoznak a megnövekedett mortalitási kockázatban, de az 
arthritis vagy reumás tünetek súlyosbodásban is. (Marmot Review Team, 
May 2011).
 Az energiaszegénység nem csak a fizikai egészségre van hatással.  
A fűtőanyag-szegénységben élő emberek kitettebbek a mentális prob-
lémáknak. Azoknál, akik hidegben élnek, kialakulhat szorongás,  
társadalmi kirekesztettség vagy elszigetelődés, ráadásul mindez az önbe-
csülésükre és teljesítményükre is negatívan hat (EPEE Project, 2009).  
A Marmot Review rámutat, hogy a hideg lakásban élő kamaszok közül 
4-ből 1-nél áll fenn a többszörös mentális problémák kialakulásának 
a kockázata, szemben a meleg lakásban élő kamaszokkal, akik között 
20-ból csak 1 érintett.

4. Közvetett egészségi hatások és gazdasági hatások 

A közvetett hatások is jelentősek. A Marmot Review rámutat, hogy  
a hideg lakás és a fűtőanyag-szegénység rontja a gyerekek tanulmányi 
előmenetelét az iskolában, de az érzelmi jólétükre és terhelhetőségükre 
is hatással van. Nehezen tudnak tanulni, kevésbé motiválhatóak, ami a 
tehetetlenség érzését keltheti bennük.
 Az energiaszegénység a társadalmi elszigetelődést is növeli. Amikor 
hideg lakásból kell elindulni és oda kell hazatérni, az ahhoz is vezethet, 
hogy az érintettek senkit nem hívnak meg az otthonukba, visszahúzód-
nak és elzárkózhatnak a világtól.

„Az is lehet, hogy félsz meghívni a barátaidat, mert ha esetleg átjön-
nének, akkor fáznának és korán el akarnak majd menni.” (People 
Experiencing Poverty Meeting, 2014)

 A munkavállalásra is hatással lehet. A fűtési nehézségek ered-
ményezhetik azt, hogy több nap szabadságot kell kivenni influenzás 

 Egyre több tanulmány bizonyítja, hogy az energiaszegénység milyen 
súlyos hatással van a különböző csoportokba tartozó emberek egészségére. 
Ez legtöbb esetben arra vezethető vissza, hogy az érintettek hidegben 
élnek, rossz lakhatási körülmények között. Az alacsony jövedelemmel 
rendelkezők gyakran arra kényszerülnek, hogy visszavegyék a fűtést 
annak magas költségei miatt, vagy kevésbé egészséges fűtési formát 
válasszanak. Az épületek rossz szerkezete csak hozzátesz ehhez a problé-
mához, ami nemcsak az egészség hanyatlásával jár, hanem egyéb jelentős 
közvetett hatásokkal is.
 Az Egyesült Királyságban, ahol a mortalitást és a rossz lakáskörül- 
mények összefüggését is mérik, évente 25.000 és 40.000 között van  
a halottak száma. A WHO adatai alapján, az átlagon felüli téli halálozás 
(excess winter mortality, EWM) nincs összefüggésben az éghajlattal – 
azaz nem a leghidegebb országokra jellemző. Például az EPEE tanulmány 
a WHO-ra hivatkozva azt állítja, hogy az EWM jelenség nem létezik 
Szentpéterváron, azonban Párizsban a 10,77%-ot, Londonban a 20,28%-
ot, Glasgowban pedig a 30.00%-ot is eléri (EPEE Project, 2009). Skóciában 
az átlagon felüli téli mortalitási adatok alapján 2014-15-ben 4060 ember 
halt meg, amely az elmúlt 15 év legmagasabb száma (National Records of 
Scotland, 2016).
 A téli halálesetek szoros kapcsolatban állnak a lakások minőségével és 
a megfelelő fűtés lehetőségével. A Marmot Review tanulmány rávilágított, 
hogy szoros összefüggés van a hideg, a páratartalom valamint a kardiovasz-
kuláris és légzőszervi betegségek között. A átlagon felüli téli halálesetek 
(excess winter death, EWD) körülbelül 40%-a kardiovaszkuláris beteg-
ségekre, körülbelül 33%-a pedig légzőszervi megbetegedésekre vezet-
hető vissza (Marmot Review Team, May 2011). Sok háztartás kénytelen 
olcsó helyettesítő fűtési megoldásokhoz folyamodni, amely növelheti 
a páratartalmat és az azzal kapcsolatos gondokat, vagy balesetekhez,  
például szénmonoxid mérgezéshez vezethet.
 A különböző életkorú csoportok és háztartások eltérő módokon érin-
tettek. Az EPEE tanulmánya szerint (EPEE Project, 2009) nyilvánvaló, 
hogy a fűtőanyag-szegénység elsőként és legsúlyosabban a legkiszolgál-
tatottabbak – a gyerekeket, az időseket és a krónikus állapotú embereket 

– egészségét érinti. 

„A gyerekek számára sincsen fűtés télen, egészségtelen körülmények 
között élnek.” (EAPN, 2010-2016)
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 Az energiaszegénység elleni küzdelem alapvetően attól függ, hogy 
milyen gazdaságot és társadalmat akarunk. Olyan gazdaságot akarunk-e, 
amelynek céljai között szerepel az egyenlőtlenségek csökkentése, a szoci-
ális igazságosság és fenntartható fejlődés elősegítése, vagy amely csak a 
piac vezérelte növekedést tartja szem előtt, és nem foglalkozik azzal, hogy 
kik a nyertesek és vesztesek. Amikor az energiaszolgáltatások belső pia-
cának a liberalizációja és privatizációja képezi a fő szakpolitikai irányt, 
könnyen eltekintenek a közszolgáltatóknak az elérhető, megfizethető és 
minőségi szolgáltatásnyújtási kötelezettségétől alapvető jognak minősülő 
szolgáltatások esetén is. Az elérhető energiához való jog egy alapvető 
emberi jog, amely azt jelenti, hogy senkit nem lehet megfosztani a mini-
mális szolgáltatásoktól, és ezt a jogot olyan integrált megoldásokkal 
együtt kell biztosítani, amelyek az alacsony jövedelmek megemelésére, a 
tisztességes árak valamint az elérhető árú, minőségi és energia hatékony 
lakásokhoz való hozzáférés elősegítését célozzák meg, az utóbbi esetében 
a szociális lakások intézményén keresztül. 
 Ezek alapvető fontossággal bírnak abban, hogy mindenki méltóság-
teljesen élhessen, valamint előfeltételei egy befogadóbb és fenntarthatóbb 
gazdaságnak és társadalomnak. 

megbetegedés vagy megfázás, vagy akár komolyabb betegség miatt. Az 
önbecsülést is alááshatja, különösen az, hogy nem tudnak meleg vízben 
zuhanyozni vagy fürödni, és nem tudják kimosni a ruháikat. Mindez 
alapvető fontosságú munkakeresésnél vagy a munkahely megtartásánál.
 Végezetül meg kell említeni a társadalmi hatások gazdaságot érintő 
költségeit. 2009-ben az Egyesült Királyság kormányának politikai jelen-
tései (beleértve a tiszti főorvos 2009-es jelentését és a Public Health White 
Paper-t) megerősítették a hideg lakásoknak és a fűtőanyag-szegénységnek 
az emberek egészségére és jólétére gyakorolt hatásait. A tiszti főorvosi 
jelentés továbbmenve a jelentős gazdasági következményeket is kihang-
súlyozta. „Az NSH évente 859 millió fontot költ a lakások fűtetlensége 
miatt kialakuló téli megbetegedések kezelésére. Ehhez még hozzájönnek a 
szociális szolgáltatók kiadásai és a munkából való kimaradással okozott 
gazdasági veszteségek. Az NSH-nál felmerülő és az ország által erre  
fordítandó költségek összege nem ismert. Egy közelmúltban készített tanul-
mány szerint azzal, ha 1 fontot befektetünk abba, hogy az emberek otthonát 
melegen tartsuk, az NSH 42 pennyt tud megspórolni.” (Chief Medical  
Officer Report, 2009).

Következtetések: mindenkit megillet az elérhető és fenn-
tartható energia

A hatékony megoldás megtalálásához, meg kell értenünk az energiasze-
génység okainak és következményeinek összetettségét és összefüggéseit. 
Ehhez figyelembe kell venni a szerkezeti okokat. Az energiaszegénység a 
jövedelmek, kiadások és a szolgáltatások közötti alapvető összeegyeztet-
hetetlenségre vezethető vissza.
 A méltóságteljes élet alapja, hogy valaki egész életében megfelelő – akár 
megfelelő munkából, akár szociális ellátásból származó – jövedelemmel 
rendelkezik, és az árukhoz és szolgáltatásokhoz megfizethető áron jut 
hozzá. Hogy az emberek jövedelme elegendő-e a szükségleteik kielégí-
téséhez, az az áruk és szolgáltatások árától is függ. A jövedelmek és az 
alapvető szolgáltatások árának egyensúlyát nem lehet kizárólag a piacra 
bízni. Egyedül a kormányok képesek olyan tisztességes elosztási és újrael-
osztási politikákat kezdeményezni, amelyek biztosítják az alapvető jogok 
érvényre jutását, azt, hogy senki nem marad le, és hogy az egyenlőtlensé-
gek megszűnnek. 
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bevezetés

Nagyon sok egészségi és jóléti gondot okoznak vagy tesznek még rosz-
szabbá a hideg időjárás és az alulfűtött otthonok, és mindez a társada-
lomnak jelentős összegbe kerül. Továbbá a mortalitás és morbiditás  
leginkább azon csoportoknál fordul elő, akik energiaszegénységben és/
vagy valamilyen további kiszolgáltatott körülménnyel élnek (Marmot 
Review Team, 2011). Ez a fejezet esettanulmányokon keresztül és a tudo-
mányos és politikai szakirodalomra való hivatkozásokkal áttekintést 
kíván nyújtani azon következményekről, amelyek a hideg otthonokkal 
összefüggésben jönnek létre. Az első témánk a hideggel kapcsolatos 
mortalitás, amelyet gyakran átlagon felüli elhalálozásoknak is hívnak 
(excess winter death). Úgy becsülik, hogy az energiaszegénység 11 európai 
országban évente közel 40.000 téli elhalálozást eredményez (Braubach  
et al., 2011). Ezt követően a figyelmünket a hideggel kapcsolatos meg-
betegedésekre fordítjuk a fizikai egészség és mentális jólét, valamint a  
szociális egészség és elszigetelődés tekintetében. Itt kiemeljük a hideg  
otthonok egészségre gyakorolt hatásainak felhalmozódó jellegét. Ezt 
követően a hideg otthonok és az energiaszegénység egészségügyi hatá-
saival foglalkozó kutatások, szakpolitikák és gyakorlatok jelenlegi és 
jövőbeli kihívásait tekintjük át, majd bemutatjuk a következtetéseket  
és néhány ajánlást teszünk. 

hideggel összefüggő mortalitás

A népesség mind a magas, mind a hideg kinti hőmérsékletnek való kitett-
ségének jelenségét a szakmailag is ellenőrzött tudományos cikkek régóta 
elismerik. Ezen felül felismerik azt befolyásos köztestületek szakpolitikai 
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ideig van a kinti a hőmérséklet egy előre meghatározott hőmérsékleti 
érték alatt. Az épületekkel kapcsolatos kutatásokban az alaphőmérséklet 
az a kinti hőmérséklet, amelynél még nincs szükség kiegészítő fűtésre a 
megfelelő benti hőmérséklet fenntartásához (általában 15 °C és 15,5°C 
között). 
 A lenti 1. számú táblázat, amely EWM számok összehasonlítását 
mutatja, a klasszikus EWM index és a Liddell és társai (2015) által javasolt 
új EWM index alapján készült adatokat mutatja. Amint látható, lényeges 
eltérés van az értékek között, mivel az új EWM index az EU-27 tekintetében 
lényegesen alacsonyabb becsült értékeket ad. A korábbi EWM módszerrel 
kimutatott trendek továbbra is láthatóak, például az, hogy a legmagasabb 
EWM szintek Máltán (12,3%) és Cipruson (13,4%) figyelhetőek meg. Ez 
részben megerősíti az átlagon felüli téli mortalitásnak a Healy (2003) által 
a szakirodalomban felvetett azon ellentmondását, miszerint azokban a 
dél-európai országokban, ahol kevésbé kemény, enyhébb a téli időjárás, 
magasabb az EWM arány, mint a hidegebb észak-európai országokban. 
Úgy véli, hogy az alacsonyabb fokú hő hatékonyság és gyengébb lakhatási 
standardok a fő okai a dél-európai országokban megfigyelhető magasabb 
EWM szinteknek, mivel a hideg idő beköszöntével a lakásokat nehezen 
tudják felfűteni (Healy, 2003).

1. Táblázat – EWM számok összehasonlítása az EU27 vonatkozásában (1980-2013) 

(Liddell et al., 2015: 5)

ajánlásai is, mint például a National Institute for Health and Care Excel-
lence (NICE, 2015), illetve az ez alapján létrejött EuroMOMO projekt 
(European Monitoring of Excess Mortality for Public Health Action). 
 A lakásból és/vagy kívülről érkező meleg vagy hideg által okozott 
stressz változatos módon okozhat halált. A hideg artériás trombózist 
okozhat, mivel a vér a hideg hatására sűrűbbé válik, és így vérrögök ala-
kulhatnak ki (Ekamper et al., 2009: 389), valamint a fertőzések elleni 
immunválaszt is elnyomja (ibid.). A túlzott meleg két okból okozhat 
halált: először is az izzadás miatti só- és vízvesztés, valamint a vörösvér-
testek számának a növekedése szívkoszorúér trombózishoz és agyi trom-
bózishoz vezethet (ibid.), másrészt szívgyengeség esetén a szív terhelése 
megnő azáltal, hogy a bőrbe több vért kell juttatnia a hő leadás elősegítése 
érdekében (ibid.).
 Ebben a fejezetben kizárólag a hideggel összefüggő halálesetekkel  
foglalkozunk, mivel erre vonatkozóan szélesebb ismeret és adat áll  
rendelkezése, mint a meleggel összefüggő halálozással kapcsolatban.  
A hideggel összefüggő halálesetekkel kimutatására leggyakrabban hasz-
nált mutató az átlagon felüli téli mortalitási index (excess winter mortality 

- EWM), néha számon felüli téli elhalálozásként hivatkoznak rá (excess 
winter death - EWD). Több mint egy évtizedig az EWM Európa-szerte 
elfogadott meghatározása így szólt: „azon halálesetek száma, amelyek  
a téli időszak vonatkozásában (decembertől márciusig) a nem téli idősza-
kokban bekövetkező halálesetek átlagán felül esnek” (Healy, 2003: 785). A 
nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok Európa-szerte ezt az EWM 
mértéket használják az Eurostat EWM statisztikának alapulvételével. 
 A közpolitikában és a kutatásokban való gyakori előfordulása ellenére 
az EWM mérések érvényessége és megfelelősége nem igazán volt kritikai 
véleményezés tárgya. A Journal of Public Health-ben tavaly megjelent 
cikk (Liddell et al., 2015) azon kevés cikkek egyike, amelyek a módszertan 
kritikai felülvizsgálatával foglalkoznak az Európában a hideggel össze-
függésben bekövetkezett halálesetekre vonatkozó történelmi adatokat 
(1980–2013) felhasználva. Lidell és munkatársai arra a következtetésre 
jutottak, hogy a klasszikus EWM módszer egy olyan általános becslés, 
amely alapján 30-ból 2 európai ország tekintetében a hideg időjárás  
közegészségügyre gyakorolt hatásairól csupán nagyjából pontos értéke-
ket kaphatunk, amely részben annak köszönhető, hogy egy meghatáro-
zott négy hónapos téli évszakkal számolunk. Ezt elkerülendő javaslatot 
tettek egy a fűtési időszak napjain (heating degree days - HDD) alapuló 
EWM mutatóra. A HDD kifejezi meghatározott időszakra vonatkozóan a 
hideg súlyosságát azáltal, hogy figyelembe veszi azt, hogy milyen hosszú 
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ország klasszikus 
ewm index (%)

új ewm index 
(%)

írország 19,7 2,0

egyesült királyság 18,6 2,1

svédország 13,3 2,3

portugália 28,0 4,9

spanyolország 20,6 4,1

dánia 12,2 2,5

belgium 13,6 2,9
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Az EWM számításra gyakran hivatkoznak az energiaszegénységről szóló 
diskurzusokban, illetve amint korábban is említettük, az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) becslései szerint az energiaszegénység 11 európai 
országban évente közel 40.000 téli elhalálozást eredményez (Braubach 
et al., 2011). Noha nincsen egy elfogadott módszertan annak meghatá-
rozására, hogy a benti hideg és az energiaszegénység az EWM mekkora 
részéért felelős, szakértők ennek arányát a visszafogott 10% és 50%-ig 
közé teszik (Mzavanadze, 2016). Azonban egyéb tényezők, mint például a 
társadalmi osztály és egészségügyi ellátás is fontos szerepet játszanak az 
EWM tekintetében.

hideggel összefüggő morbiditás 

Egyre több bizonyíték van arra, hogy az elhalálozás kockázata mellett 
egyéb közvetlen káros hatásai vannak a hideg házban élésnek, valamint 
arra, hogy annak mély és alapvető hatása van az emberek életére (átte-
kintésre lásd: Liddell és Morris, 2010). A kinti hőmérséklet csökkenésével 
a házak hőmérséklete is csökken, és ez megbetegedésekhez, az egész-
ségügyi ellátórendszer megnövekedett igénybevételéhez, és a kórházi 
ellátásra szoruló emberek számának növekedéséhez vezet (PHE, 2015a).  
A hideggel összefüggő megbetegedések az egyesült királysági National 
Health Service-nek (NHS) évente 1 milliárd font feletti kiadást jelentenek 
(UK Health Forum, 2013). Ezzel számos európai ország is szembesül 
(Nemzetközi Energiaügynökség). Fontos megjegyezni, hogy a hideg 
egészségre gyakorolt káros hatásai már a 4-8°C körüli, viszonylag enyhe 
kinti hőmérséklet esetén is jelentkeznek (PHE, 2015b). Sok európai 
országban ezek a napok vannak túlsúlyban télen vagy akár egész évben.
 A kiszolgáltatott háztartásokban élő emberek nagyobb mértékben ki 
vannak téve az alacsony otthoni hőmérséklet veszélyeinek, mint az átlagos 
népesség, és fogékonyabbak az egészségkárosodásra és az azokból szár-
mazó negatív egészségi hatásokra. Ide tartoznak az idősek, a fiatal családok, 
terhes nők, mentális problémákkal küzdő személyek, a súlyos vagy króni-
kus megbetegedésben szenvedők, a testi vagy tanulási fogyatékossággal és 

franciaország 13,8 3,3

ausztria 13,2 3,1

románia 17,5 4,3

hollandia 11,8 2,9

finnország 9,5 2,3

litvánia 11,5 2,9

észtország 10,9 2,8

németország 11,7 3,0

luxemburg 11,2 2,9

lettország 11,5 3,0

bulgária 17,8 4,7

lengyelország 11,7 3,1

olaszország 16,0 4,5

szlovénia 13,2 3,7

cseh köztársaság 10,8 3,1

görögország 17,9 6,0

magyarország 12,3 4,3

málta 29,4 12,3

szlovákia 8,2 3,6

ciprus 23,6 13,4
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mazó portrékon és esettanulmányokon keresztül mutatják be, hogy kikre 
jelent veszélyt a hideg otthon. Bemutatják továbbá az egészségre gyakorolt 
hatásokat, a befolyásoló tényezők összetettségét, a hideg otthonok 
miatt veszélyben lévő háztartások viselkedését, valamint azt, hogy veszé-
lyeztetett háztartások számára miért okoz nehézséget, hogy segítséghez 
jussanak. Az egyik tanulmányban (Gilbertson et al., 2014) szereplő 
esettanulmányokról összesítést készítettünk és ezek a fejezetben illuszt-
rációként szolgálnak. További információk a Keeping Warm in Later 
Life Project2 és a Winter Warmth England3 honlapján találhatóak. Most  
alaposabban megvizsgáljuk a hidegben, fűtetlen otthonokban élőknél 
jelentkező egészségi következményeket, kiemelt hangsúlyt helyezve a testi 
és pszichológiai egészségre, a jólétre és végül a szociális egészségre. 

1. Fizikai egészség

A Cold Weather Plan for England (PHE, 2015b) egyértelműen kimutatja, 
hogy a hideg otthonok a következő fontosabb, közvetlen egészségi hatá-
sokkal járnak: 

 Szívroham
 Agyvérzés
 Légzőszervi megbetegedések
 Influenza 
 Esések és sérülések
 Kihűlés 

 A hideg otthonoknak a fizikai egészségre gyakorolt hatásai gyakran 
csak később, akár két vagy több héttel később jelentkeznek, mint hogy 
az érintett ki volt téve a hidegnek (NICE, 2015). Vannak közvetett nega-
tív egészségügyi hatások is, beleértve a szénmonoxid mérgezést, amely 
akkor fordul elő, ha a bojler, főzésre és fűtésre szolgáló berendezések  
karbantartása vagy szellőzése nem megfelelő (PHE, 2015b).
 A NICE hideggel összefüggő mortalitással/morbiditással kapcsolatos 
vizsgálata megállapította, hogy sok betegség kimenetele időszaki emel-
kedést mutat télen, és nyilvánvaló kitettség-válasz kapcsolat áll fenn 
az alacsony kinti hőmérséklettel. Azok tehát, akik nem tudják hideg  
időszakokban fűteni a lakásukat, ki vannak téve ennek a kockázatnak.  
A hideggel való legerősebb közvetlen kapcsolatban a szívrendszeri és  

nehézséggel élők, az alacsony jövedelemmel rendelkezők és a hajléktala-
nok. Mindez a következő okokra vezethető vissza: először is a mentális és 
testi többes megbetegedések nagyobb valószínűséggel fordulnak elő ezen 
csoportoknál,  például időseknél és tanulási nehézségekkel küzdőknél. 
Másodszor, az említett csoportok nagyobb valószínűséggel tapasztalnak 
meg környezeti nehézségeket (anyagi és társadalmi kockázatok) az életük 
során (Rudnick et al., 2014). Harmadjára, tovább erősíti a kiszolgáltatott-
ságot az alacsony jövedelemmel rendelkező, valamint az alacsony társa-
dalmi-gazdasági osztályba tartozó embereknél (MacInnes et al., 2014). A 
közelmúlt jóléti reformjai több európai országban is a pénzügyi kiszol-
gáltatottság növekedését eredményezték, például a fogyatékossággal 
élőknél (Snell et al., 2014). Negyedszer, ezek a társadalmi-gazdasági 
hátrányok kihatással vannak az érzelmi jólétre. Az önbecsülést károsan 
befolyásolja és a testi megbetegedések kialakulását erősítik a zaklatások, 
gyűlölet-bűncselekmények, bántalmazás, társadalmi kirekesztés és ala-
csony életszínvonal. Ezeknek az összeadódott hatása befolyásolhatja az 
egyénnek a terhelhetőségét és azon képességét, hogy segítséget kérjen 
vagy kapjon (Emerson et al., 2014). Ötödször, a pénzügyi nehézségekkel 
küzdők nagyobb mértékben vannak kitéve annak, hogy bizonyos alap-
vető háztartási javakért, mint például a fűtésért többet kelljen fizetniük 
(azaz többet kell fizetniük így a fűtőanyagért, mint közvetlen beszedés 
esetén). Végezetül pedig, a már eleve valamely betegségben szenve-
dők vagy fogyatékossággal élők esetében előfordulhat, hogy olyan testi,  
kognitív vagy érzékszervi korlátokkal és akadályokkal néznek szembe, 
amelyek alapján nem tudják a hőérzetüket felmérni, azt másokkal tudatni, 
és a fűtést ennek megfelelően beállítani. A hatások lényegesen túlmutat-
nak ezen az összefoglalón, de azt itt felsorolt tényezők a létező bizonyíté-
kok alapján bemutatják a lehetséges forgatókönyveket. 
 A közelmúltban a jelen területet érintő kutatások a háztatásoknak 
hideggel és az otthoni hőmérséklettel kapcsolatos döntéseinek, képessé-
geinek és viselkedésének a vizsgálata és megértése volt. Nyilvánvaló, hogy 
ezeket a döntéseket összetett otthoni és közösségi helyzetekben hozzák, 
és mind az eltérő kulturális, strukturális és pszichoszociális tényezők, 
továbbá a tág politikai környezet is hatással van rájuk. (Tod et al., 2012; 
Nelson et al., 2014; Gilbertson et al., 2012). A kutatás viselkedésük alapján 
állapította meg azon idősek és kisgyermekes háztartások körét, akik érintet-
tek lehetnek, és a viselkedésükkel magyarázta meg, hogy a meghatározott 
jellegzetességgel bíró háztartások miért vannak nagyobb kockázatnak 
kitéve, és miért viselkednek úgy, ahogyan viselkednek. A kutatásból szár-
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Katie-t rendkívül megviselte a férje állapota és a házzal kapcsolatos nehéz-
ségek. Továbbá egyre többet idegeskedett a pénz és a ház állagromlása 
miatt

„A házban nem működnek bizonyos dolgok megfelelően, kicsit szétesőfélben 
van, mert nem tudtam (...) a tető borzasztóan beázott, és az elvitte a meg-
takarításunkat (...) vödrökkel rohangáltunk, és a világítás bizonytalan volt, 
mert egy részük a mennyezeten volt és nem működött (…) nem volt pénzem 
arra, hogy a [fűtést] megszereltessem, és belekerült volna pár száz fontba.” 
(Katie)

„[A férjem] fázott, annyira fázott. Ott ült és fázott, mert nem volt radiátor 
(...) mint egy jégverem. Például annyira hideg volt kint, hogy láttuk a lehele-
tünket, az volt a külső fal.” (Katie)

A fűtés hiánya miatt nem volt melegvíz, így nem tudtak rendesen meg-
fürödni vagy lezuhanyozni. Nem tudtak főzni, vagy a konyhát használni, 
annyira hideg volt. Néha az ágyban ettek, hogy melegen tartsák magukat. 
KL asszony 9 „stone” súlyt (mintegy 57 kilógramm) veszített az aggodal-
maskodás és a nem megfelelő táplálkozás miatt. 

„Arra gondoltam, hogy adok Les-re még egy pulóvert, aztán egy kardigánt, és 
a végén mindenféle furcsa és csodálatos pulóverek, kardigánok és mellények 
voltak rajtunk.”  (Katie)

KL asszony először a társadalombiztosítón keresztül lépett kapcsolatba a 
HIA-val. Padlófűtést vezettek be, plusz fényforrást kapott (ami azért volt 
nagy segítség, mivel a illető látássérült) és beépítettek egy korlátot. Mindez 
450 fontba került volna magánúton, és ezt az interjúalany nem tudta volna 
megfizetni. 

Mindez az életükre azonnali hatással volt, befolyással volt a kényelmükre,  jólé-
tükre, a meleg hőmérsékletre, tisztálkodási lehetőségekre és táplálkozásra. 
 

„Fáztunk, és aztán a meleg, most már tudtunk a konyhában ülni és ott enni, 
ahelyett, hogy az ágyban ettünk volna; és ez mekkora dolog? [A férjem] le 
tudott zuhanyozni és tudott fürdeni. [A férjem] csak asztalnál szeretett 
enni, és a karosszékben nem evett olyan jól. Kisebb lett a rendetlenség. Csak  

légzési megbetegedések állnak. Azonban a NICE azt állítja, hogy a hideg 
eltérő kórélettani hatással lehet az egyéb betegségekben, például rossz-
indulatú betegségekben szenvedőkre, és az állapotuk romlását eredmé-
nyezheti. A légzőszervi betegségekben szenvedők, különösen a krónikus 
obstruktív légúti betegségben szenvedők állapota a hidegben romlásnak 
indulhat, és nagyobb eséllyel alakul ki náluk szív- és érrendszeri esemény, 
agyvérzés vagy szívroham (NICE, 2015). Thomson et al. (2013) arra jutottak, 
hogy az energiahatékonyság javítása valószínűleg hatással van az egész-
ségre, különösen, amikor olyan személyeket céloznak meg, akik nem 
megfelelő hőmérsékletnek vannak kitéve, illetve akik krónikus légző-
szervi betegségben szenvednek.
 Fontos megjegyezni, hogy a hideg otthonokban élőknél a negatív 
egészségi hatások közül több is jelentkezhet. Ez visszavezethető légző-
szervi betegségek és a hideg otthon kombinációjára, ami által nagyobb 
mértékben van az érintett az influenzának kitéve. Azonban a hideg otthon 
következménye lehet az is, hogy az érintett egy hosszabb ideje fennálló 
betegségét nehezebben tudja kezelni, vagy esetleg egyáltalán nem is tud 
felgyógyulni. A krónikus légzőszervi betegségekben szenvedő emberek 
állapota a hideg, nyirkos lakókörnyezetben súlyosbodhat. Az első esetta-
nulmány ezt mutatja be. Katie esetében a cukorbetegsége és légzőszervi 
betegsége fordult rosszabbra. Továbbá egyre nehezebb volt kezelnie a 
férje demenciáját és a saját cukorbetegségét, mivel a főzés és a napi rutin 
fenntartása nagy kihívás a hideg lakókörnyezetben. Az ilyen alapvető  
feladatok elvégzése miatti nyomás teljesen felemészti az érintettet, és nem 
marad arra sem energiája, hogy segítséget kérjen. Továbbá ki van téve az 
elesés és sérülés veszélyeinek, amikor a tisztálkodáshoz szükséges forró 
vizet a konyhából a fürdőszobába átviszi, illetve beleakadhat a kiegészítő 
fűtés kábeleibe.

Katie esettanulmánya 

Gilbertson et al.folyamatban lévő munkájából (2013)

Katie 77 éves özvegy, számos egészségi problémával küzd, ideértve a 
csontritkulást, cukorbetegséget, krónikus légzőszervi betegségeket, magas 
vérnyomást és szívelégtelenséget. Látása sem megfelelő. A férje 5 héttel az 
interjú készítése előtt hunyt el. Mitrális billentyű betegsége volt, látássérült 
volt, és Alzheimer kórban szenvedett a halálát megelőző hét évben. Egy 
különálló házban lakik. Egy önkéntes szervezettől, a Home Improvement 
Agency-től (HIA) kapott lakásfejlesztési támogatást.  
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esettanulmánya bemutatja, hogy az idő folyamán Katie kitartása és tett-
rekészsége hogyan foszlott semmivé a fáradtság, alultápláltság, valamint a 
férje egészsége miatt felgyülemlett stressz, illetve az otthonuk állapotának 
romlása miatt. Miközben a lenti, 2. számú esettanulmányban Nigel szá-
mára nyilvánvaló a stressz és a magány jelenléte.

nigel esettanulmánya 

folyamatban lévő munkából átvett anyag, Gilbertson et al. (2013)

Nigel középkorú férfi, aki egyedül élt egy korábbi tanácsi ikerházban.  
Zárkózott, és nem szerette volna, ha bárki is tudja, hogy nehézségekkel 
küszködik.

Nigelnek olajtüzelésű bojlerje van, ami nem működik, javításra szo-
rul. Nem rendelkezik működőképes vízmelegítő rendszerrel. Nem volt 
meleg vize, így fatüzelésű kályha segítségével próbált vizet melegíteni a 
mosakodáshoz.

Nem találkozott emberekkel, mert zavarta, hogy gondot okoz számára 
az alapvető tisztálkodás. Ugyanakkor azt is szégyellte, hogy nincs elég 
pénze a fűtés megjavítására és aggodalommal töltötte el az is, hogy a ren-
delkezésre álló pénzből fedezni tudja a háztartási kiadásokat. Elmondása  
szerint egy idő után nem hívott meg senkit az otthonába, így küszködésének 
 ténye rejtve maradt mások előtt.

„Elszigetelődtem a világtól, mert ha vízforralón kell melegíteni a vizet egy 
kályha tetején... majd egy lavórban mosakodni, az ember nem érzi magát friss-
nek és tisztának, főleg ha hozzászokott ahhoz, hogy a meleg víz megnyitása 
után milyen egyszerű a zuhanyzás.”

Alacsony a jövedelme és nincs forrása felújításra. Tudván, hogy a felújítás költ-
séges, megpróbált pénzt félretenni a munkálatokra, amikor szerencséjére 
véletlenül rátalált egy segélyszervezet, a Home Improvement Agency 
(HIA) Warm Homes Scheme programjára.

Nigel úgy vélte, hogy teljesen véletlenül értesült a WHS-ről, ami azért 
aggasztotta, mert „sokan vannak, akik küszködnek és nem is tudnak a 
létezéséről”, főleg mivel sok érintettnek még internetkapcsolata sincs.

2. Lelki egészség és kiegyensúlyozottság 

A hideg otthon és a lelki egészség kapcsolata kétrétű. Mentális betegség 
megléte esetén az egyén a többi kiszolgáltatott csoporthoz hasonlóan 
még sérülékenyebb lehet a hideggel kapcsolatba hozható ártalmakra, a 
korábban ismertetett okok miatt. Ugyanakkor az energiaszegénység 
és az otthoni fagyoskodás szintén növelheti annak kockázatát, hogy  
klinikailag diagnosztizálható mentális egészségi probléma alakul ki, 
mint például az idegesség és depresszió, valamint az adósság rendezése 
és a háztartás költségeinek kigazdálkodása miatt fellépő stressz és aggo-
dalom révén a mentális egészség egyéb jellegű megromlásának kiváltója 
is lehet (Liddell és Guiney, 2015; PHE, 2015b). A 2012. évi Európai Élet-
minőség-felmérés folyamatban lévő páneurópai elemzése, Thomson et al. 
(2016) megerősíti, hogy a rossz egészségi állapot és a depresszió esetleges 
megjelenésének esélye (a WHO-5 Jóléti index alapján) statisztikailag 
magasabb az Európai Unió 28 tagállamának azon háztartásaiban, ahol 
azt állították, hogy nem tudják megfelelően fűteni az otthonaikat, azok-
hoz hasonlítva, akik úgy nyilatkoztak, hogy meg tudják oldani a fűtést. 
Ennek illusztrálása képpen a jelen fejezet mindkét esettanulmánya a 
hideg lakásban tartózkodás (különböző mértékben és különböző okokból 
történő) lélektani hatásait mutatja be. Így például az előző szakasz 1. 

leültünk és ettünk, ami mindkettőnknek sokkal jobb volt, de ő fogyott… 
Azt mondanám, hogy lényegesen jobb lett az életünk. Ennek meg kellett  
lennie. Ha melegben vagy, jobb az életed… a hideg nyilvánvalóan hatással 
van az egészségre. Korábbab a cukorbetegségem nem állt be, mert nem ettem  
rendesen, és most rendesen eszem, mert meleg van, és a konyhában ülve 
tudok enni.” (Katie)

Katie hálás volt a segítségért, hogy még a férje halála előtt meg tudták  
csináltatni a fűtést.

„Megkönnyített sok mindent a családban, mert így nem kellett az Alzhei-
merben szenvedő férjemet olyan ruhákba kényszeríteni, amiket nem akart 
viselni. Mivel meleg volt, úgy gondoltam, hogy kényelmes lesz neki és azt 
mondtam „Leülünk majd a konyhában, megreggelizünk, beadom a gyógy-
szereidet és szundikálunk egy kicsit, és aztán együtt nézzük majd a tévét, 
mert végre valahára megint meleg lesz az elülső szobában, mert be tudjuk 
kapcsolni a radiátort. ” (Katie)

A HIDEG LAKÁS ÉS ENERGIASZEGÉNYSÉG EGÉSZSÉGRE 

GYAKOROLT HATÁSAI

A HIDEG LAKÁS ÉS ENERGIASZEGÉNYSÉG EGÉSZSÉGRE 

GYAKOROLT HATÁSAI



52 53

3. Szociális egészség és elszigeteltség

Az eddig közölt információk és bemutatott bizonyítékok alapján nem nehéz 
belátni, hogy mennyire fontos szerepe van a szociális kapcsolatoknak, 
illetve hálóknak a hideg otthonok egészségre gyakorolt negatív hatásainak 
enyhítésében. Egy olyan egyén, aki ki van szolgáltatva az energiaáraknak, 
ugyanakkor jól beilleszkedett a társadalomba, sokkal nagyobb valószínű-
séggel kap gyakorlati, anyagi támogatást, illetve tanácsot, információt és 
útmutatást a segítséghez. Az esettanulmányok ismételten arra világítanak 
rá, hogy valaki hogyan kerülhet ki fokozatosan a társadalomból azon 
teher miatt, hogy hideg lakásban él vagy azért, mert szégyelli magát és 
zavarba ejtik ennek következményei. Nigel szégyellte mind a saját higi-
éniás helyzetét, mind az otthona állapotát, így aztán fokozatosan elzárta 
magát a szociális kapcsolatoktól.
 A lelkileg és/vagy testileg beteg emberek számára, az az erőfeszítés, 
amit az egymást követő napok túlélése jelent, egyben a szocializálódási 
képességük elvesztését is okozza. A következményként felmerülő magány 
még tovább veszélyezteti az egészséget. Mindez azt is jelenti, hogy mások 
nem fogják észrevenni, ha valaki a küszködésből válsághelyzetbe kerül át.
 Middlemiss és Gillard (2015) nemrégiben megjelent munkájában, 
amely az energiaáraknak való kiszolgáltatottság jegyeit írja le, a társa-
sági kapcsolatok minősége egyike azon hat tényezőnek, amelyek a ház-
tartás energiaáraknak való kiszolgáltatottságához kapcsolódnak. Azt  
jelzik, hogy a háztartáson belüli és azon kívüli társadalmi kapcsolatok a 
nem megfelelő egészségi állapottal karöltve közvetítő szerepet játszanak 
abban, hogy a háztartások felvegyék a harcot az emelkedő költségekkel 
és az alacsony jövedelmekkel. A szociális háló jelenléte hatással lehet az 
egyének energiafelhasználás kapcsán önmaguk felé támasztott igénye-
ire, például „a háztartások felnőtt tagjai rendszeresen módosítják a saját 
fogyasztásukat és napi rutinjukat azért, hogy tőlük függő családtagjaik 
számára is biztosítsák a szükséges mennyiséget” (Middlemiss és Gillard, 
2015: 151).
 A Warm Well Families tanulmány (Tod et al., 2016) szintén bemu-
tatta, hogy a családon vagy kapcsolatrendszeren belüli egyes háztartások 
hogyan segítik ki egymást azzal, hogy tanácsot adnak, hitelt vagy köl-
csönt nyújtanak fűtőanyag vásárlására, vagy a nap egy részére meghív-
nak másokat a saját otthonukba, amely révén elkerülhető két háztartás 
külön-külön történő fűtése. Látható a negatív szinergia a mentális betegség, 

Az energiaszegénység mentális egészségre gyakorolt kumulatív hatá-
sát munkájában világosan megfogalmazta Liddell (2014), Liddell és  
Guiney (2015), valamint a Warm Well Families tanulmánya is (Tod et al., 
2016), amely kifejlesztett egy „kompromisszum modellt” a különböző  
nyomások és hatások fiatal családok háztartásaira gyakorolt befolyásának 
bemutatására, az asztmás gyerekekre fókuszálva. A modell bemutatja 
azokat a kompromisszumokat és a döntéseket, amelyeket a háztartások 
bevételeire tekintettel az egyének kénytelenek meghozni, illetve ezen 
teher pszichológiai hatásait is. Az energiaszegénység egészségre és közér-
zetre gyakorolt felhalmozódó természetét a „Kockázati kör” modellje (1. 
ábra) diagramm-szerűen mutatja be

1. Ábra - ’Kockázati kör’ Modell 

(PHE, 2015b: 24; Liddell és Guiney, 2015)
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Nigel szégyellt segítségért folyamodni, de most már kevésbé érzi magát 
elszigeteltnek. 

Úgy vélte, hogy sok hozzá hasonló ember van, akiknek bár szükségük van 
rá, de szégyellnek segítséget kérni.

„Nagyon sok hozzám hasonló ember létezik, aki nem képes hallatni hangját 
és segítséget kérni.”
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szerepét az otthoni meleg megtartásában. A hideg otthonok és fűtő- 
anyag-szegénység egészségre gyakorolt hatásának megértéséhez alap-
vetően fel kell térképezni, hogy az egyes tényezők hogyan befolyásolják 
a háztartások szereplőinek viselkedését és választását a kockázatok, 
tapasztalatok és megoldások tekintetében, különösen a veszélyeztetett 
csoport tagjainak kapcsán.

 ӹ Alapos magatartásbeli rálátás hiánya minden kockázati csoport összes 
tagjára. Hiányzik a kifinomultság, és jelen van egy tendencia az álta-
lánosítás irányába, pl. hátrányos helyzetre történő szakpolitikai hivat-
kozások anélkül, hogy az egyes típusokat kategorizálnák, valamint a 
hátrányos helyzet súlyosságának felmérnék. A jövőbeli kutatásoknak 
számolniuk kell ezekkel a varianciákkal és az energiaszegénységben 
élők tapasztalatait és viselkedését különböző csoportokra és életciklu-
sokra vonatkoztatva kell vizsgálni. 

 ӹ  A túlzott hő egészségre gyakorolt hatásai kevésbé kutatott és szegénye-
sen feltérképezett terület. Ennek megfelelően tudáshiány van a nyári 
energiaszegénység témájáról szóló ismeretekben a légkondicionálás 
hozzáférése, megfizethetősége, a mindennapi gyakorlati és túlélési 
stratégiák, valamint az épített környezet rugalmassága kapcsán.

 ӹ Általánosságban kijelenthető, hogy bizonyítékhiány áll fenn, amely egy-
részt a téma összetettségének, másrészt a megfelelő adatok hiányának 
tudható be.

következtetések és szakpolitikai ajánlások  

A jelen fejezet során szó volt a népesség sebezhetőségéről mind a magas, 
mind az alacsony külső hőmérséklet kapcsán, illetve az évszakos jellegű 
halálozási arányszám növekedésének jelenlétéről. Szó volt a széles körben 
használt EWM számításról és taglaltunk egy új módszert a hideggel kap-
csolatos halálozási arány számszerűsítéséhez. A hozzáférhető tudomá-
nyos irodalmat vizsgálva megállapítottuk, hogy a hideg lakásban élés és 
az energiaszegénység megtapasztalása számos fizikai, lelki és társadalmi 
egészségi problémával hozható összefüggésbe, jóllehet ezen összefüg- 
gések pontos természete az egyén környezetétől függ, és intenzitása a 
korábban fennálló helyzet és a társadalmi támogatás függvényében  
változik. A Katie és Nigel történetét bemutató két esettanulmány kapcsán 
betekintést nyújtottunk azon emberek mindennap megélt tapasztalataiba, 

a stressz és a társadalmi elszigetelődés között; ezen interakciók össze-
adódó hatása hideggel kapcsolatos károkat okozhat. Az „Keeping Warm in 
Later Life” című projektben (Tod et al., 2012) ez a összefoglaló kép jelenik 
meg a megállapítások alapján készült néhány jellemzésben. Ezen felül, a 
gyermekek esetében létezik egy olyan álláspont is, hogy a megfelelő, meg-
fizethető meleg biztosítása csökkentheti az iskolai vagy a munkahelyi 
hiányzást (Thomson et al., 2013) és hiánya hozzájárulhat az iskolai bántal- 
mazáshoz, így növelvén a társadalmi elszigetelődést fiatalkorban.

jelenlegi és jövőbeli kihívások 

Számos folyamatban lévő és jövőbeli kihívás van, amelyek ellehetetlení-
tik azon képességünket, hogy az energiaszegénység és hideg otthonok 
emberi egészségre gyakorolt hatását csökkentsük. A legfontosabbak 
között szerepelnek az alábbiak:

 ӹ A kormányzati szervek azon tendenciája, hogy az energiapolitikát és 
az egészséget elszeparáltan, minisztériumok közötti nézőpontból 
vizsgálják. Ahhoz, hogy a politika energiaszegénységre és egészségre 
gyakorolt együttes hatásait megértsük, legyen az pozitív vagy nega-
tív, a stratégiák együttes elemzésére van szükség, de ez jelenleg nem 
elérhető. A hideg otthonok egészségre gyakorolt negatív hatásának  
forrása további politikai területekhez is köthető, mint a jóléti- környe-
zeti és szomszédságpolitika. Ez önmagában egy összetett környezet, 
amely ez egyes stratégiákon túlmutató elemzést és válaszokat kíván 
meg, különösen akkor, ha a legnagyobb kockázatnak kitett egyének 
gyenge pontjait és igényeit veszik célba, valamint így elkerülhetővé 
válnak a nem megfelelő eredménnyel járó politikai beavatkozások. 
Kormányzati szervek közötti kifinomultabb együttműködés nélkül 
fennáll annak kockázata, hogy a politikai beavatkozás nem a legsérü-
lékenyebbeket éri el, és az intézkedések hozzájárulnak az egészségügyi 
egyenlőtlenség növekedéséhez.

 ӹ A hideg otthonok egészségre gyakorolt hatásáról és az energiasze-
génységről szóló kutatás szintén olyan különálló tudományágakra 
fókuszált, mint a járványtan, lakhatás, energiahatékonyság és energia- 
ellátás. A kutatás sok esetben egyetlen tudományágra összpontosít 
ahelyett, hogy a kölcsönhatást vizsgálná ezen tényezők között. Létezik 
olyan irányvonal is, amely figyelmen kívül hagyja az emberi viselkedés 
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bevezetés

Az európai lakásállomány jelentős sokszínűséget mutat méret, kor, energia-
hatékonyság, használati időtartam, fűtési és hűtési szükségletek, valamint 
a felhasznált energiahordozók tekintetében. Jelen fejezet átfogó áttekintést 
nyújt az európai lakásállományról a legfrissebb elérhető releváns statisz-
tikai adatok megadásával. Meg kell jegyezni azonban, hogy hiány van az 
európai épületekre és azok energiafelhasználására vonatkozó adatokból, 
amit a felújítási statisztikák hiánya egyértelműen szemléltet. 
 Az európai népességet alkotó 508 millió lakos több mint 117 millió1 
épületben él (Buildings Performance Institute Europe, 2015). Ebből 92 
millió különálló családi ház (SFH - különálló lakóegység saját épületen 
belül, például egy különálló ház, ikerház vagy sorház) és 25 millió többcsa-
ládos ház (MFH - többek által lakott épület, amely sok lakhelyből áll, ilyen 
például egy többlakásos háztömbben lévő lakás). Az EU lakásállománya 
körülbelül 240 millió lakóhelyet jelent2, amelyek együttes hasznos 
alapterülete3 22.022 km2 (majdnem akkora, mint Szardínia szigetének 
területe), míg az átlagos lakóhely alapterülete pedig országtól függően4  
70 -130 m2.
 A 28 EU tagállamban hét éghajlati régió fordul elő (pl. mediterrán, 
északi, kontinentális stb.5), ami történelmileg befolyásolta az energiaha-
tékonysági követelményeket az adott ország lakásállománya tekintetében. 
Az  északi országok éghajlatú államok például szigorúbb energiahatékony-
sági szabványokat fogadtak el, mint a nyugat-európai országok. Az építési 
szabványok 1970 óta folyamatosan fejlődnek Európa-szerte és 2020-ra 
minden új épületnek meg kell felelni a majdnem nulla energiaigényű épület 
(nZEBs) kitételnek. Míg az új építkezések eredményeként nagy energia-
hatékonyságú épületek jönnek létre, a jelenlegi lakásállomány magas 
színvonalú felújítása is szükséges, amely így számos előnyt kínál majd  
a lakóknak, ideértve az energiaszegénység elkerülését is.  
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 Az építkezések következetesen lelassultak az egész EU területén, jóllehet 
nemzeti eltérések mutatkoznak e tekintetben: az 1970 és 1990 közötti 
három étvizedben tetőzött az építőipar Franciaországban, Görögor-
szágban, Finnországban, Máltán és Észtországban. Spanyolországban 
két építkezési tetőpont figyelhető meg, az egyik az 1970-es évekre, míg 
a másik 2000 végétől a 2008-as pénzügyi válságig tartó időszakra tehető. 
Cipruson szintén emelkedett az építkezések száma 2000 után. Dánia, ahol 
az épületállomány nagy része az 1930-as évek előtt épült, 1980 után csök-
kentette az új építkezések számát, míg ugyanebben az időszakban számos 
ország (Szlovénia, Cseh Köztársaság, Magyarország, Litvánia, Románia) 
emelte az építkezési tendenciát. A legtöbb lakóingatlannal rendelkező 
ország Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és az 
Egyesült Királyság, őket követi Lengyelország és Hollandia.

2. Ábra - Épületállomány életkor szerint, országonkénti bontásban (iNSPiRe, 2014)

2. Romló épületállomány

Míg az új épületek energiateljesítménye javul (lásd alább: épületelha-
tárolók), nagyszámú olyan épület van, ahol korszerűtlen szabványok 
szerint történt az építkezés. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi épületál-
lomány 50%-a az 1970-es évekkel bezárólag épült, nem nehéz belátni, 
hogy a modern követelményekhez hasonlítva a jelenlegi épületállomány 
túlnyomó részt korszerűtlen. Az idő múlása számos problémát okozott, 
illetve felfedte az építési folyamat hiányosságait, amelyek a jelenlegi 
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A LAKÁSÁLLOMÁNY ENERGIATELJESÍTMÉNYE

eu épületállomány jellemzői és minősége

1. Az EU épületállomány mérete és kora országok szerinti bontásban

Az EU tagállamainak épületállománya viszonylag réginek mondható, 
hiszen legtöbbjük az 1970-es évek előtt épült. A második világháború 
pusztítását követően Európa gyorsan, ugyanakkor alacsony hatékony-
sággal épült újjá, a jelenleg álló épületek nagy része ezen időszakból való. 
Az Egyesült Királyság jól példázza ezt, 1945 és 1965 között 4 millió épület 
épült. Az 1950-es és 1960-as években szabványosított megoldások és előre 
legyártott elemek vették át a főszerepet az építőiparban, így csökkentvén 
az építkezés általános költségeit.
 Az alábbi két diagram az egész EU-ra vonatkoztatva mutatja be a  
lakhatásra szolgáló épületállomány életkorát, többcsaládos házakra 
(MFH) valamint különálló családi házakra (SFH) lebontva. Az állomány 
nagy része nyilvánvalóan 1970 előtt épült, az azóta eltelt évek mindegyi-
kében általános csökkenés tapasztalható az építkezések számát tekintve.  
A többcsaládos házak építése gyorsabb ütemben csökkent, mint az külön-
álló családi házaké, úgy tűnik, hogy ez utóbbi vált kedveltebbé az évtizedek 
során: bár 1970-ig több többcsaládos ház épült, mint különálló családi 
ház, ez a trend 2000 után megfordult, és a többcsaládos ház építések 
száma az különálló családi ház építések felére csökkent.

1. Ábra - Épületállomány életkor szerinti bontásban (iNSPiRe, 2014)
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3. Lakáshasználati jogcímek országok szerint

Európai szinten legalább annyian élnek különálló családi házakban 
(58%), mint többcsaládos házakban (42%). A szám jelentősen változik az 
EU-n belül, így az Egyesült Királyság és Írország lakossága kimagasló 
mértékben, 84%, ill. 93%-os arányban a különálló családi házban élést 
részesíti előnyben. Ezzel ellentétben, Észtországban, Spanyolországban és 
Lettországban a népesség több mint 60%-a többcsaládos házakban él. A 
többcsaládos házak alkalmasabbak az energiaszegénység kiküszöbölését 
célzó felújításokra, mivel egységesített építési technológiájuk lehetővé 
teszi a felújítások ipari méretű kivitelezését. Ezzel ellentétben a különálló 
családi házak, hacsak nem azonos konstrukcióval bírnak, nagyobb felújí-
tási költséget jelentenek, mivel egyedi tervezést és kivitelezést kell figye-
lembe venni minden egyes különálló épület esetén.

4. Ábra - Különálló családi házban és többcsaládos házban élő népesség aránya 

országok szerinti bontásban (Eurostat, 2014)

 Az európai lakosság nagy része tulajdonosként lakik ingatlanában.  
A tulajdonosi birtoklás 52% és 96% között alakul, Németország és Románia 
szolgáltatja a legalacsonyabb és legmagasabb vonatkozó értékeket.  
A maradék állományt vagy piaci áron vagy csökkentett áron (pl. szociá-
lis lakásszolgáltatás) adják bérbe. A tulajdonos által birtokolt épületek a  
legalkalmasabbak az energiaszegénység csökkentését célzó felújítási prog-
ramban való részvételre, mert itt nem jelentkezik a megosztott ösztönzés 

lakókat terhelik. Az alábbi diagram szemlélteti a nagyon alacsony szín-
vonalú épületekben élők százalékos arányát a teljes népesség, ill. társadal-
maink kevésbé tehetős tagjai körében.

3. Ábra - Rossz lakhatási körülmények között élő népesség aránya (Eurostat, 2014)

 Szembetűnő, hogy Olaszországban, Cipruson, Lettországban, 
Magyarországon, Portugáliában és Szlovéniában a teljes lakosság több 
mint 20%-a nagyon rossz körülmények között él. A népesség azon 
része, akik a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebben keres-
nek, szinte minden tagállamban rosszabb körülmények között élnek. 
Az egyenlőtlenségek Magyarországon, Bulgáriában, Szlovákiában,  
Romániában, Litvániában és Horvátországban a legjelentősebbek. Ezzel 
ellentétben, Ausztriában, Finnországban és Svédországban releváns 
egyensúly van az alacsonyabb színvonalú háztartásokban élő kevésbé 
tehetősek aránya és az energiaszegények teljes népességre vetített aránya 
között. 
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NÉPESSÉG ARÁNYA, AKIK BEÁZÓ TETŐVEL, NEDVES FALAKKAL, 
PADLÓVAL ÉS ALAPPAL, VAGY KORHADÓ ABLAKKERETEKKEL RENDELKEZŐ 
LAKÓÉPÜLETBEN LAKNAK 

Teljes népesség

A medián ekvivalens jövedelem 60%-a alatti népesség
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energiaigények mérsékelt energiaárakat jelentenek, amelyek nyomán 
javul a beltéri levegőminőség, nő a komfortérzet és csökken az energia-
szegénység. Ezen követelmények jelentősen különböznek Európa- szerte, 
ami az egyes régiók eltérő éghajlatának tudható be. Az északi országok, 
például a szélsőségesen hideg hőmérsékletre válaszként nagy hatékony-
ságot megkövetelő szabványokat fejlesztettek ki, míg a kontinentális 
országok kihasználták a hőmérséklet szélsőségeik szűkebb tartományát. 
Az alábbi táblázat a 28 tagállamot hét éghajlati régióba sorolja, amelyeket 
az elmúlt évszázad során zajlott energiahatékonyság fejlődésének szem-
léltetésére használtak.

1. Táblázat - Éghajlati régiók

PT CY BG BE AT DK EE

ES GR FR IE CZ LT FI

IT SI UK DE PL LV

MT HU RO SE

LU SK

NL

 Az elmúlt hét évtizedben számos ország jelentős fejlődést tett lakásál-
lománya energiahatékonysága terén azzal, hogy szabványokat fogadtak el 
az új építkezésekre vonatkozóan. A kiválasztott építőanyagok határozzák 
meg az épület belseje és a kültér közti hőcserét, amit U-értékekkel szokás 
mérni. Az alacsonyabb U-értékek jobb hőszigetelési szintet jeleznek.  
Az alábbi grafikonok a lakások falai, ablakai, padlói és tetői U-értékeinek 
történelmi fejlődését szemléltetik éghajlati régiók szerint, a teljes padlófe-
lület súlyozott átlaga alapján (iNSPiRe, 2014).
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problémája.  Ugyanakkor, számos országban a fűtőanyag-szegénység 
kockázatának kitett emberek nem rendelkeznek saját lakóhellyel, bérlésre 
kényszerülnek (lásd 5. ábra0). Megosztott ösztönzés akkor van jelen, ami-
kor a felújítást finanszírozó fél nem az, aki a felújításból eredő hasznokat 
élvezi. Így tehát a bérlemények hátrányba kerülnek ebből a szempontból,  
a piaci áron bérbe adott ingatlanok legnagyobb része lehetségesen 
konfliktushelyzetet teremt a megosztott ösztönzés terén. Ezzel ellentétben 
a szociális lakásszolgáltatás, amelynek alapvető célja megfizethető lakha-
tást nyújtani a rászoruló csoportoknak, az energiaszegénységre irányuló 
felújítási programok legfőbb célpontja kellene, hogy legyen és támogatást 
kellene élvezniük megfelelő finanszírozási mechanizmusok révén.

5. Ábra - Lakáshasználati jogcímek országok szerinti lebontásban (Eurostat, 2014)

4. A külső térelhatárolók 

Az új lakásállományok minősége a második világháborút követő nagy 
újjáépítés után folyamatosan javult. Az energiaszegénység csökkentésé-
hez vezető nagyon fontos minőségi jellemző a szigetelés milyensége. A 
falak, ablakok, padlók és tetők megfelelő szigetelése lehetővé teszi az épü-
let hatékony energiafelhasználással történő fűtését vagy hűtését. A javuló 

mediterrán
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8. Ábra - Lakóépületek U-értékeinek súlyozott átlaga padlóknál
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9. Ábra - Lakóépületek U-értékeinek súlyozott átlaga tetőknél

 Az új építésű ingatlanokra vonatkozó, fokozatosan szigorodó energia- 
hatékonysági előírások minden éghajlati régióban egyértelműek.   
A szobák hőszigetelésére különösen nagy figyelmet fordítottak, így az 
alacsonyabb jellemző hőmérsékletű tagállamokban kb. 2-ről 0,3 W/m2/K 

6. Ábra - Lakóépületek U-értékeinek súlyozott átlaga falaknál

7. Ábra - Lakóépületek U-értékeinek súlyozott átlaga ablakoknál
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5. Építési szabványoknak való megfelelés

Az építési szabályzat nem feltétlenül tükrözi az építkezés minőségét.  
A folyamatok, amelyekkel a jogi követelményeket átültetik a gyakorlatba 
az épületkivitelezés során, és amelyek azáltal biztosítják a minőséget, 
például képzési programokat, útmutatókat, tanúsítvány rendszereket, 
szerződéses kötelezettségeket és egyéb követelményeket jelentenek. Ezen 
eszközök különböző hatékonyságúak és kidolgozottságúak, és komoly telje- 
sítési hiányosságok vannak jelen az EU-ban, a legutóbbi, 10 tagállamban 
végzett mintavétel szerint (QUALICHeCK project, 2016). Cipruson az 
épületek több mint 1/3-a nem felel meg az alkalmazandó rendeletnek és a 
görög épületek több mint fele szintén nem felel meg a nemzeti törvényal-
kotás által megállapított U-értékeknek. A becslések szerint Észtországban 
a lakásállomány több mint a fele nem felel meg a nyári komfortszint köve-
telményeinek. Ausztriában, Belgiumban, Spanyolországban, Romániában 
és Svédországban átlagosan az épületek felének energiahatékonysági 
tanúsítványa nem felel a vonatkozó jogszabályoknak. Ezen felül Francia-
országban és Hollandiában a vizsgált épületek több mint fele nem felel 
meg a szellőztetésre vonatkozó előírásoknak és számtalan gond merült 
fel Ausztriában, Franciaországban, Németországban és Svédországban a 
megújuló és multi-energiarendszerek tekintetében.  

6. Felújítási ráták 

Miközben az új építésű ingatlanok energiahatékonyabbá váltak, a már 
meglévő épületállomány tekintetében fennálló problémákat sem sza-
bad figyelmen kívül hagyni. Az 1970-es évek előtt épült rossz minőségű 
lakóegységek melegen tartása jelentős energiaköltségeket emészt fel, 
miközben ezek a lakóegységek gyakran beáznak, penészednek és lakó-
iknak egészségügyi gondokat okoznak. Néhány épülettulajdonos oly 
módon újítja fel ingatlanát, hogy magára vállalja az összes költséget vagy 
bizonyos mértékben az állam által támogatott felújítási programokban 
vesz részt, esetleg – és ez a ritkább eset – az energiaszolgáltató vállalatok 
(ESCO) üzleti modelljei nyújtanak támogatást. Ezekről a munkálatokról 
azonban legtöbbször nem esik szó.
 Nem áll rendelkezésre megfelelő mérőszám az EU-ban vagy tagállami 
szinten zajló felújítási tevékenységek követéséhez. Így jelentős bizonyta-
lanság van azon épületek, lakóingatlanok vagy alapterület mennyiségét 
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értékre csökkentek az U-értékek. Drasztikus fejlődés tapasztalható az 
Egyesült Királyságban, Szlovéniában, Hollandiában, Németországban, 
Franciaországban, Dániában és Ausztriában. 
 A szélsőségesen hideg hőmérséklet következtében a északi országok 
előnnyel indultak az épületek energiahatékonyságának terén. Így ott a fej-
lődés kevésbé látványos, bár még mindig nekik vannak a legalacsonyabb 
U-értékeik az összes éghajlati régió tekintetében.
 Mérsékelt éghajlatuk miatt az északi országokkal ellentétben a 
mediterrán és déli tagállamoknak, mint pl. Spanyolországnak, Máltának, 
Ciprusnak és Görögországnak kevésbé volt fontos a hő megtartása. Helyette 
inkább arra fordították figyelmüket, hogy megfelelő hűtést tudjanak biz- 
tosítani a nyári hónapok során. A viszonylag kevés szigetelés azonban a 
téli időszakban a fűtésszámlát, nyáron pedig, a légkondicionáló haszná-
lata miatt a villanyszámlát növeli. A lakásállomány hőszigetelési haté-
konyságának növelésére irányuló folyamatos erőfeszítés előnyöket jelen-
tene a meleg országoknak is a csökkentett fűtési igény és az ebből adódó 
alacsonyabb energiaszámlák révén. 
 Az energiahatékonyság és üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében hatályos EU szintű kötelezettségvállalás hatására a 
tagállamok szigorították az új ingatlanok építésére vonatkozó szabályaikat. 
Az alábbi térkép a háztartások energiahatékonyságának javulását mutatja 
2014-ben, a 2000-ben felvett adatokhoz viszonyítva. Nem minden tagállam 
haladt ugyanilyen ütemben, de jelentős előrelépés tapasztalható az egész 
EU-ban.

10. Ábra - Háztartások energiahatékonyságának javulása 2014-ben, 2000-ben felvett 

adatokhoz viszonyítva. (Odyssee adatbázis, n.d.)
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A fűtésre felhasznált energiafogyasztás mennyisége az éghajlati tényezőktől, 
életszínvonaltól és az épület energiahatékonyságától függ. Az alábbi grafi-
kon az átlagos, fűtésre használt energiafelhasználás szerint rangsorolja 
a tagállamokat. Jóllehet néhány országban nagyjából hasonló éghajlati 
viszonyok uralkodnak (pl. Hollandia és Belgium), az országok átlagos 
energiafogyasztása mégis jelentősen különbözik, melynek oka az eltérő 
építési szabványokban és kényelmi igényekben keresendő. Bár a hűtés az 
energiafogyasztás kisebb hányadát teszi ki, a déli országokban, pl. Máltán 
és Görögországban, vagy Olaszország és Spanyolország legdélebbi részein 
mégis jelentős arányt képviselhet. 

12. Ábra - Lakóépületek átlagos energiafogyasztása funkcióra bontva, országonként 

(iNSPiRe, 2014)
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TÉR FŰTÉSÉRE ÉS HŰTÉSÉRE HASZNÁLT ÁTLAGOS ENERGIAFOGYASZTÁS

Fűtés Vízmelegítés Hűtés Világítás

illetően, melyeket évente felújítanak. Továbbá nagyon kevés információ 
áll rendelkezésre az energiahatékonyság javulásának mértékéről a felújí-
tást követően. 
 Az EU-ban a felújítás aránya 0,4% és 1,2% között változik6. Ezen adatok 
csupán szaktudáson alapuló becslések, további munkára van szükség 
ahhoz, hogy átfogó rendszer jöjjön létre a felújítások igazolására. Egy sokkal 
rendszerezettebb, felújításokat taglaló adatgyűjtemény előmozdítaná a 
tagállamok épületfelújítási stratégiákban megfogalmazott intézkedéseit 
(Joint Research Center, 2016).

energiafogyasztási minták

1. Fűtés, hűtés, melegvíz és világítás

Lakóépületek tekintetében a fűtés a legjelentősebb energiával kapcsolatos 
kiadás az EU-ban. A tagállamokban a háztartásokban felhasznált ener-
giamennyiség átlagosan 80%-a tér fűtéséhez és melegvíz előállításához 
szükséges. A fennmaradó rész különböző háztartási eszközök használa-
tához, főzéshez, világításhoz és hűtéshez szükséges.

11. Ábra -  Háztartások energiafelhasználásának bontása a végfelhasználás funkciója 

szerint az EU-ban 2012-ben (Odyssee adatbázis, n.d.)

Tér fűtése
Vízmelegítés
Elektromos készülékek
Főzés
Világítás
Hűtés

67% 13%
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2%
1%

HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK BONTÁSA A VÉGFELHASZNÁLÁS 
FUNKCIÓJA SZERINT AZ EU-BAN

A LAKÁSÁLLOMÁNY ENERGIATELJESÍTMÉNYEA LAKÁSÁLLOMÁNY ENERGIATELJESÍTMÉNYE



74 75

100

200

300

400

500

600

700

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10
0%
 =
 v
ég
ső
 f
űt
és
i 
és
 h
űt
és
i 
en
er
gi
ai
gé
ny

Te
lj
es
 v
ég
ső
 f
űt
és
i 
és
 h
űt
és
i 
en
er
gi
ai
gé
ny
 [
tW
h]

0

Ho
rv
át
or
sz
ág

És
zt
or
sz
ág

Be
lg
iu
m

Au
sz
tr
ia

Bu
lg
ár
ia

No
rv
ég
ia

Cs
eh
 K
öz
tá
rs
as
ág

Ci
pr
us

Iz
la
nd

Dá
ni
a

Fi
nn
or
sz
ág

Fr
an
ci
ao
rs
zá
g

Gö
rö
go
rs
zá
g

Ma
gy
ar
or
sz
ág

Ír
or
sz
ág

Ol
as
zo
rs
zá
g

Le
tt
or
sz
ág

Li
tv
án
ia

Lu
xe
m
bu
rg

Má
lt
a

Ho
ll
an
di
a

Le
ng
ye
lo
rs
zá
g

Po
rt
ug
ál
ia

Ro
má
ni
a

Sz
lo
vá
ki
a

Sz
lo
vé
ni
a

Sv
áj
c

Sp
an
yo
lo
rs
zá
g

Eg
ye
sü
lt
 K
ir
ál
ys
ág

Sv
éd
or
sz
ág

Né
me
to
rs
zá
g

13. Ábra - Fűtésre és hűtésre használt energiahordozókra vonatkozó igények aránya 

a lakóépületekben országok szerint (European Commission Directorate-General for 

Energy, 2016)

A fűtést sok esetben régi, elavult és nem hatékony kazánokkal oldják meg. 
Az EU-ban számos olyan épület van, ahol 1992 előtt beszerelt, 60%-os 
energiahatékonyságú kazán található, míg a modern kazánok hatékony-
sága 95% fölötti. Ezen felül a szóban forgó kazánok jelentős része már 
régen túllépte a hozzá rendelt műszaki élettartamot: széntüzelésű kazá-
nok 58%-a, olajkazánok 47%-a, a közvetlen elektromos fűtőberendezések 
37%-a és az egyedi gázkazánok 22%-a ilyen. A fűtőberendezéseket általá-
ban meghibásodás esetén cserélik le. A fűtőrendszer cseréjére vonatkozó 
döntés meghozatalakor a fogyasztó nem rendelkezik kellő információval 
a lehetőségekről, a beszerelő szakember pedig csak abban érdekelt, hogy 
bizonyos technológiákat és márkákat népszerűsítsen. Ez azt eredményezi, 
hogy régebbi, nem hatékony technológiák használata nyer teret. 
 A levegő minőségét jelentősen befolyásolja az, hogy milyen fűtőrend-
szerre esik a választás. A szilárd anyagokkal fűtött épületek (pl. szén és 
biomassza) rontják a légszennyezettséget, gyakran akár 75%-kal is hoz-
zájárulnak a külső légtér finompor tartalmához. Mivel a népesség nagy 
része városokban él, a romló levegőminőség ijesztő egészségi kockázatot 
jelent. A szilárd fűtőanyagok egészségre gyakorolt hatásai enyhíthetők 
olyan fűtési megoldásokkal, amelyek megfelelnek a szigorú kibocsátási 
szabványoknak; ezek a megoldások ráadásul hosszú távon még hatéko-
nyabbak és olcsóbbak is.

2. Az energiamix és energiaigény

Fűtési és hűtési igényeik kielégítésére a 28 tagállam energiafogyasztói 
többféle fűtőanyagot használnak. Az alábbi grafikon a lakosság összes 
végső, fűtéshez és hűtéshez szükséges energiaigényét mutatja be az összes 
EU tagállamban. Négy ország, Németország, Franciaország, az Egyesült 
Királyság és Olaszország szükséglete teszi ki az energiaigény oroszlánré-
szét, amelyet a folyamatos fekete vonal jelez.
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14. Ábra - Otthonaik megfelelő melegen tartására képtelenek aránya (Eurostat, 2014) 

 Mivel képtelenek otthonaikat megfelelően fűteni, számos energia-
fogyasztó oly módon csökkenti energiaigényét, hogy csupán egyetlen 
szobát fűt az egész házban. Mások pedig kifejezetten egészségtelen meg-
oldásokhoz folyamodnak, nem megfelelő anyagokat égetnek el (pl. régi 
bútorokat és száraz szemetet) erre a célra nem alkalmas eszközökben, 
például kandallóban és kályhában. 
 Egy másik fontos aspektus, amit számításba kell venni, az az, hogy 
pénzügyileg megengedheti-e magának a lakó, hogy fűtse az ingatlanát. 
Az EU területén, a teljes népesség 10%-ának gondot okoz közüzemi szám-
láinak időben történő kiegyenlítése. Ez a szám 30% fölé ugrik a népesség 
azon rétegei esetén, akik jövedelme az ekvivalens medián jövedelem 
60%-a alatt marad. Ki kell emelni azt is, hogy ezen késedelmek jelentős 
aránya visszaveti a megfelelő fűtési szükségleteket. Mint ahogy az alábbi 
grafikonból kitűnik, Bulgária, Ciprus, Görögország és Szlovénia lakos-
sága a leginkább érintett.

Mint ahogy az a 13. ábra mutatja, jelentős eltérések vannak a tagállamok 
között a használt fűtőanyagok tekintetében:

 ӹ Számos országban a földgázra esik a választás, így például az Egyesült 
Királyságban, Szlovákiában, Hollandiában, Luxemburgban, Olasz-
országban, Magyarországon, Németországban, Franciaországban, a 
Cseh Köztársaságban és Belgiumban;

 ӹ Nagy arányban használnak fűtőolajat Luxemburgban, Írországban, 
Görögországban, Cipruson és Belgiumban;

 ӹ Nagy arányban van jelen a távfűtés Svédországban, Litvániában, Finn-
országban, Észtországban és Dániában;

 ӹ A biomassza, főleg a fa, még mindig jelentős felhasználási arányt  
képvisel Romániában, Litvániában, Lettországban, Észtországban és 
Bulgáriában. A biomasszát sokszor nem veszik számításba, így a tény-
leges felhasználási arány jelentősen eltérhet;

 ӹ Az elektromos áramot szintén széles körben használják fűtésre Svéd-
országban, Portugáliában, Máltán, Finnországban, Cipruson és Bul-
gáriában. Az új technológiák (pl. hőszivattyúk) a fűtés villamosítását 
egyre több piacra vezetik be;

 ӹ A szén jelentős arányban van jelen a fűtési energiahordozók között  
Lengyelországban és kis arányban még mindig használják fűtőanyag-
ként más országokban is.

 

3. Az épületek kifűtésének és a számlafizetés nehézségei az 
állampolgárok számára

Annak ellenére, hogy otthonaik fűtésére számos lehetőség áll a háztartások 
lakóinak rendelkezésére, megállapítható, hogy a népesség nagy aránya kép-
telen megfelelő mértékben melegen tartani otthonát. A probléma súlyos, 
hiszen a 28 tagállamból 13-ban az állampolgárok több mint 20%-ának 
a jövedelme kevesebb, mint a medián ekvivalens jövedelem 60%-a, így ők 
arra kényszerülnek, hogy elviseljék a hideget. A hideg otthon jelenség által 
leginkább érintett országok: Bulgária, Ciprus, Görögország, Lettország, 
Litvánia and Portugália. A meglehetősen fejlett gazdasággal rendelkező 
Egyesült Királyságnak is nehézségei vannak az aránytalanul nagy számban 
jelen lévő olyan energiafogyasztókkal, akik nem tudják melegen tartani 
otthonaikat.
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OTTHONAIK MEGFELELŐ MELEGEN TARTÁSÁRA KÉPTELENEK ARÁNYA

Teljes népesség

Ekvivalens medián jövedelem 60%-a alatt lévő népesség
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és korszerűsítse a meglévő szabványokat, a meglévő, bevált és alkalmazott 
építési technológiákkal. A régi épületek és a rengeteg, háború után épült 
ingatlan még 30 év múlva is állni fog. Nem megfelelő építésük és az energia-
árak emelkedése ösztönzést jelent, hogy még több kormányzati és befek-
tetők által támogatott megmozdulás legyen a meglévő állomány felújítá-
sára. Az épületek energiahatékonnyá tételének egyik előnye a sok közül 
az, hogy enyhíti az energiaszegénységet, feltéve, hogy a lakások alapos 
felújításon esnek át.
 Az épületállományt érintő számos kihívásnak való megfeleléshez 
hosszútávú előrelátás szükséges. A jelenlegi élettartam meghosszabbítása, 
az üvegházhatást okozó gázkibocsátás minimalizálása (jelenleg az EU 
épületállománya körülbelül 38%-át teszi ki a teljes EU-s kibocsátásnak), 
üzemanyagszegénység kiküszöbölése, épületek energiarendszerbe való 
integrálása, további urbanizációs kihívások stb. A hosszútávú előrelátást 
pontos nyomonkövetési eszközökkel kell kombinálni, mint pl. az egyéni 
épületfelújítási ütemterv7. Ugyanúgy, mint egy gépjárműkarbantartási- 
naplóban, épületek esetén is lehetséges időszakos ellenőrzések előírása az 
épületek korszerűsítése érdekében. Megfelelően időzített felújítások elő-
segítik annak elkerülését, hogy az épület megrekedjen egy bizonyos haté-
konysági szinten. A megújuló energiarendszerek hasznosítani tudják a 
felújítás során megvalósított fejlesztéseket és a fűtési rendszer rendszeres 
időközönkénti cseréje lehetővé teszi a sokkal hatékonyabb energiafelhasz-
nálást, mely energiát egyre nagyobb mértékben szolgáltatnak megújuló 
energiaforrások.  
 Az épületekben benne rejlik a lehetőség, hogy olyan kicsi energiael-
osztók legyenek, amelyek számos előnyt kínálnak, mint például elekt-
romos energia előállítását, hőtárolást, terheléskiegyenlítést és csúcster-
heltség-akadályozót annak megfelelően, hogy a fogadó oldalon mire van 
kereslet. Az épületek segíthetnek az EU-nak abban, hogy a központosított, 
fosszilis fűtőanyagokon alapuló fűtési rendszerektől decentralizáltabb, 
megújuló energiaforrásokon alapuló, egységes és változtatható rendsze-
rekhez jusson el.

következtetések

Az energiaszegénység részben a régi épületállomány alacsony energia-
hatékonyságának tudható be. A háború utáni gyors újjáépítési hullám  
csupán másodlagos fontosságot tulajdonított az épületek energiahaté-
konyságának, így nem megfelelő épületállomány maradt örökül a fiatalabb 

15. Ábra - Közüzemi számlák késedelmes kifizetése (Eurostat, 2014)
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KÖZÜZEMI SZÁMLÁK KÉSEDELMES KIFIZETÉSE

Teljes népesség

Ekvivalens medián jövedelem 60%-a alatt lévő népesség

 Az, hogy az európai népesség jelentős hányada képtelen megfelelően 
fűteni az otthonát, illetve az, hogy sokan elmaradnak a közüzemi számlák 
befizetésével, az energiaszegénység jelei. Az energiaszegénység egy fontos 
oka, illetve az a tényező, amely visszaveti az energiaszegénység legyőzésé-
ért folytatott küzdelmet, a rossz minőségű lakóépületek, amelyek hatással 
vannak lakóik egészségére és jelentős energiára fordított kiadást idéznek 
elő. A meglévő épületállomány felújítását fel kell gyorsítani, és olyan 
stratégiákat kell kialakítani, amelyek az európai népesség azon hányadát 
támogatják, amely energiaszegénységben él.

kitekintés az eu jövőbeli épületállományára

Az egyszer felépített épületek sok évtizeden át állnak. Az épületek energia- 
teljesítményéről szóló irányelv értelmében a tagállamok kötelesek biz-
tosítani azt, hogy 2020 után minden új épület közel nulla energiaigényű 
épület legyen, vagy rövidítve nZEB. Ez korlátozza majd az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását, csökkenti az energiával kapcsolatos kiadásokat 
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generációknak. Az európaiak több mint 10%-a nem tudja melegen tar-
tani az otthonát, 15% egészségtelen körülmények között él; beázik a tető,  
nedvesek a falak, a padló és az aljzat vagy korhadtak az ablakkeretek. Ha 
nem történik meg a megfelelő felújítás, ezek a körülmények az épületállo-
mány öregedésével csak még rosszabbak lesznek.
 Az épületállomány állapota és a fűtési rendszer is fejlesztésre szorul. 
Egy hosszútávú stratégia részeként az épületek energetikai jellemzőit 
megfelelő módon le kellene jegyezni és a belőlük származó összesített 
információkat kellene felhasználni olyan intézkedések megtervezéséhez, 
amelyek teljeskörű, lépésenként megvalósuló energiahatékonysági 
javulást idéznek elő. Az ablak- fal- tető- és padlószigetelés úgy növeli az 
épületek hőmegtartó képességét, hogy közben kijavítja a nem megfelelő 
építkezés miatt fellépő hibákat is (pl. beázó tető), így jobbá teszi a lakók 
egészségi állapotát is. A szigetelés csökkenti a fűtés energiaigényét is.  
A fűtési rendszer modern, kondenzációs kazánra vagy még fejlettebb 
technológiára, mint pl. megújuló energia által működtetett hőszivattyúra  
történő cseréje jelentős energiamegtakarítást jelent. Végül, ipari vagy 
egyéb létesítményekből származó hulladékhő a távfűtési rendszerbe 
vezetve újrahasznosítható. 

A LAKÁSÁLLOMÁNY ENERGIATELJESÍTMÉNYE

jegyzetek

1 A BPIE DataHub rendszerében nincs adat az épületek számáról Bel-
giumban, Horvátországban, Cipruson, Finnországban, Lettországban,  
Litvániában, Máltán, Hollandiában és az Egyesült Királyságban.
2 Források: Odyssee and BPIE Data Hub a 2013-as állományról
3 A BPIE DataHub rendszerében nincs adat a hasznos alapterületről  
Belgiumban, Flandriában, Horvátországban és Luxemburgban. Meg- 
jegyzés: az iNSPiRe (2014) a hasznos alapterületet 14.000 km2 területre 
becsüli.
4 A lakóhelyek átlagos alapterületére vonatkozó adatok az Odyssee adat-
bázisból származnak
5 Lásd 1. Táblázat - Éghajlati régiók
6 a BPIE (2015) becslése szerint 1% körüli az EU-n belüli felújítási ráta, míg 
az Ecofys (2016) szerint ez 0,6%, az Európai Bizottság (2015) szerint pedig 
0,4%-1,2% között van
7 Példa egy egyéni épületfelújítási ütemtervre, amely a német Baden- 
Württemberg tartományban valósult meg: 
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/beratung-und-foerderung/
sanierungsfahrplan-bw/
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Egyre nagyobb tudományos és politikai figyelmet kap az egész kontinen- 
sen, hogy számos európai háztartásban nem férnek hozzá, vagy nem 
engedhetik meg maguknak a megfelelő szintű energiaszolgáltatást  
(Bouzarovski, 2014). Ez az állapot, amit vagy energia- vagy fűtőanyag-sze-
génységként definiálnak (Boardman, 2009; Bouzarovski et al., 2012; Li et 
al., 2014), jelenleg politikai prioritást élvez az Európai Unió (EU) számos 
intézményében és az Energiaunió keretstratégiában is. Az utóbbi idő-
ben egyre nagyobb mértében épül be az Európai Bizottság munkájába 
az energiaszegénység elemzése és a szakpolitikája (Bouzarovski és Pet-
rova, 2015; Pye et al., 2015; Rademaekers et al., 2016). Az arra fordított 
erőfeszítések, hogy EU-s léptékben tanulmányozzák az energiaszegény-
ség dinamikáját, jelentősen hozzájárultak az erről szóló vitákhoz (Bou-
zarovski, 2014; Braubach és Ferrand, 2013; Healy, 2004; Healy and Clinch, 
2004; Thomson és Snell, 2013). A munka ezen a szálon történő folytatása  
számos olyan háztartási szintű tényezőt tárt fel, amelyek befolyásolják az 
otthoni energiaszegénység kialakulásának valószínűségét; ilyen például a 
jövedelem, szociodemográfiai jellemzők, lakás típusa és kora, a lakáshasz-
nálati jogcím, valamint a vidéki/városi elhelyezkedés. 
 Az energiaszegénységről szóló politikai viták és tudományos kuta-
tások azt mutatták, hogy a dél- és kelet-európai régiókból általában 
nagyobb arányban érkezik jelentés energiaszegénység előfordulásáról. 
Ez egyfajta társadalmi és földrajzi „energia-szétszakadás” létére utal az 
Európai Unión belül, amelynek következtében a kevésbé fejlett tagálla-
mokban nagyobb az olyan háztartások aránya, ahol a lakók nem tudják 
kielégíteni alapvető energiaigényüket. Őket sújtják elsősorban a magas és 
egyre növekvő energiaköltségek, ami a növekvő árak és a nem megfelelő 
állapotú ingatlanok együttes következményének tudható be (Bouzarovski, 
2015; National Energy Action, 2014).
 Ezen eredmények az Eurostat ügynökség szegénységről és társadalmi 
kirekesztettségről szóló gazdag statisztikai összeállítása révén váltak elér-
hetővé. Ez az összeállítás tartalmaz továbbá arra vonatkozó adatokat is, hogy 
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 Az adatforrás néhány gyengeségére érdemes kitérni. Más, hasonló 
tanulmányokkal ellentétben, amelyek háztartási szintű mikroadatokra 
támaszkodtak az EU-n belüli energiaszegénység szintjeinek számszerű 
meghatározása során (Thomson és Snell, 2013), az általunk készített leíró 
és korreláció-elemzéseket az egyes tagállamokra, mint mintavételi egy-
ségekre alapoztuk, így a maximum éves minták száma 28. Ez a megkö-
zelítés azonban konzisztens az elemzésünk nagyságrendjével, amelynek 
célja az, hogy mintákat hozzunk létre a tagállamok egészének tekinteté-
ben. Továbbá, az EU-SILC konszenzusos energiaszegénységi indikátorai 
olyan értékeken alapulnak, melyeket a háztartások saját maguk jelentettek 
arra vonatkozóan, hogy mennyire engedhetik meg maguknak a hazai 
energiához való hozzájutást. Ezt az eljárást illette némi kritika (Healy, 
2004; Petrova et al., 2013; Thomson és Snell, 2013).
 Ugyanakkor elemzésünk csupán az elektromos áram és a gáz árára 
korlátozódik, mert az Eurostat statisztikai információja nem tartalmaz 
átfogó adatokat a kevésbé bevett energiahordozókra, mint pl. a távfű-
tés, tűzifa vagy szén. A gáz és az elektromos áram együttesen azonban 
az EU 28 tagállamában a háztartások energiafogyasztásának több mint  
kétharmadát tette ki azon súlyok alapján, amelyek a harmonizált fogyasz-
tói árindexet (HICP) alkották 2012-ben (Európai Bizottság, 2014). Görög-
ország, Litvánia és Lettország kivételével az elektromos áram és a gáz több 
mint felét tette ki a HICP-nek az összes EU tagállamban (ibid.).

energiaszegény régiók az európai unió területén

Korábbi kutatások jelentős különbségeket mutattak az EU-ban előforduló 
energiaszegénység megjelenése és jellemzői tekintetében. A déli államokban 
az 1990-es években (Healy, 2004), és a 2000-es években (Thomson és 
Snell, 2013)  az önbevallás alapján mért alacsony beltéri hőmérséklet 
nagyobb arányban volt jelen, ami a szóban forgó országok lakásállomá-
nyában található alacsony hatékonyságú és nem megfelelő fűtési rend-
szereknek tudható be. Későbbi tanulmányok megerősítették a Földközi- 
tenger medencéjében lévő EU tagokat érintő ellentmondást: jóllehet  
a telek enyhébbek például Portugáliában, Spanyolországban, Olasz-
országban, Máltán, Görögországban és Cipruson, ezen országokból a 
polgárok nagy százaléka számol be rendszeresen arról, hogy nem tudják 
melegen tartani otthonaikat. Ezen államok folyamatosan az EU átlag 
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milyen mértékben képtelenek a polgárok otthonaik megfelelő melegen 
tartására, valamint a közüzemi számlák befizetésével való elmaradást és 
más, az otthoni energiaszegénység objektív indikátorait leíró adatokat 
is. Ebben a tárgyban 1994-ben történt adatgyűjtés az Európai Közösség 
Háztartási Panel (ECHP) révén, amit 2003 óta tovább fejlesztettek az EU 
Jövedelemre és Életkörülményekre vonatkozó felmérésekkel (EU-SILC).  
 Ez a tanulmány az energiaszegénység Európában történő előfordulá-
sának térbeli és időbeli váltakozása közötti kapcsolatot taglalja. A cikk 
amellett érvel, hogy az európai energia-átállások – az energiaszektor 
rendszerszintű változásának folyamataként értelmezve (Bridge et al., 
2013) - tovább mélyítették a makró szinten meglévő regionális egyenlőt-
lenségeket az energiaszegénység és a nélkülözés hasonló formái kapcsán, 
mivel az ilyen folyamatok beágyazódtak a hozzájuk tartozó térbeli és 
intézményes rendszerekbe.
 Ezen általános célon belül a tanulmánynak két fő pontja van. Először 
azt vizsgáljuk, hogy az EU egész területén fennálló makró-regionális 
különbségek milyen kapcsolatban állnak a meglévő regionális egyenlőt-
lenségekkel. A tanulmány egy „energiaszegénységi indexet” állít össze, 
amely különböző anyagi nélkülözési formákat foglal magában. Ezek 
utólag kereszthivatkozásként vannak feltüntetve a pénzügyi nélkülözési 
intézkedésekkel. Másodikként, a tanulmány megvizsgálja a hazai ener-
giaárak emelkedése és a jövedelem és az energiaszegénységi ráták közötti 
kapcsolatot azzal a céllal, hogy fény derüljön a 2008-as év végén fellépő 
gazdasági válság háztartások jólétére gyakorolt hatására a hazai ener-
giától való megfosztottság szempontjából. A vizsgálat ugyancsak kitér 
a folyamatok olyan összetettségeire, amelyek alátámasztják a lakosság 
nem megfelelő energia-szolgáltatását, különösen a dél- és kelet-európai 
államokban.
 A jelen tanulmányban bemutatott bizonyítékok az Eurostat adathal-
mazának átfogó tanulmányozásán alapulnak. A munkánk meghatáro-
zott célja, hogy leíró statisztikai elemzést készítsünk azon mutatók térbeli 
egyenlőtlenségeiről és időbeli mintáiról, amelyeket hagyományosan az 
energiaszegénység jellemzésére használnak, ideértve a belföldi energia-
árakat, a jólétet és pénzügyi- valamint anyagi értelemben vett kiszol-
gáltatottságot is. A leíró statisztikák kiegészültek két lehetőséget leíró 
elemzéssel, amelynek célja az olyan tényezők beazonosítása, amelyek line-
áris korrelációt mutatnak az EU-n belül megjelenő energiaszegénységi 
rátákkal.
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által megállapított népességbeli százalékos arányát, akik azt nyilatkozták 
i) hogy nem tudják otthonaikat megfelelően melegen tartani (Képtelen 
fűteni); ii) késik a közüzemi számlák befizetésével (Késve fizető); vala-
mint iii) olyan házban él, amelynek beázik a teteje, vagy nedves, penészes 
(Lakásproblémával küszködő): 

Energiaszegénységi index= (0,5 x % Képtelen fűteni + 0,25 x % Késve fizető+ 
0,25 x % Lakásproblémával küszködő) x 100

 A mutatóban a „Képtelen fűteni” indikátor nagyobb súlyt kap, mint 
a „Késve fizetés”, így tükrözvén, hogy felmérésünk nagyobb jelentőséget 
tulajdonít az önbevallás alapján meghatározott hőmérsékleti elégedet-
lenségnek. A „Késve fizetés” mérőszáma alá azok tartoznak, akik kése-
delmesen fizetik az energia- és egyéb közüzemi számláikat. Ezzel együtt 
az „Elégtelen lakhatás” szorosan kapcsolódik, de nem feltétlen közvetlen 
jelzője az energiaszegénységnek. Súlyozott értékekkel történő megköze-
lítésünk a korábban kifejlesztett energiaszegénységi mutatókon és súlyo-
zási értékeken alapul2 (Healy, 2004; Thomson és Snell, 2013). Alapja az 
a feltételezés, hogy a konszenzuson alapuló intézkedések (mint pl. saját 
bevallása szerint nem tudja melegen tartani az otthonát) nem megfelelők 
ahhoz, hogy megragadjuk az energiaszegénység komplex gazdasági és 
anyagi okait; annak érdekében, hogy valósabb képet kapjunk, olyan indi-
kátorokkal kellene kombinálni őket, amelyek jellemzik a népesség lakha-
tási és pénzügyi helyzetét (Bouzarovski, 2014; Dubois, 2012).
 A kéttényezős összehasonlítás eredményei (1. táblázat) alacsony fokú, 
pozitív lineáris korrelációt mutatnak az energiaszegénységi index és 
a szegénységi kockázati ráta között, jóllehet a pozitív és statisztikailag 
jelentős lineáris korreláció viszonylag magas szintje van jelen, ha egyes 
adatpárokat tekintünk. Az Európai Unión belül az energiaszegénység 
alakulásának három jól elkülönülő térbeli régiója határozható meg  
(1. ábra). A nyugati és északi országok (fekete négyzettel jelezve) azon 
zsúfolt klaszterhez tartoznak, ahonnan alacsony energiaszegénységi 
szinteket jelentettek a szegénység kockázatának való kitettség arányában.  
Ugyanakkor a déli (x-szel jelölve) és a kelet-közép-európai tagállamok 
(karikával jelölve) sokkal vegyesebb csoportot alkotnak. Ezen tagállamok 
olyan energiaszegénységi index-értékekkel rendelkeznek, amelyek a sze-
génységi kockázati ráta arányában jelentősebbek. A szegénység és a társa-
dalmi kirekesztettség tekintetében ezek az eredmények kiemelik az anyagi 
és lakhatási kiszolgáltatottság dimenzióinak a fontosságát, mint például 

felett vannak, amikor a hazai energianélkülözés fő mutatóinak értékei-
ről van szó. Az euró válsága, a munkanélküliség gyors emelkedésével és  
a jövedelmek egyenlőtlenségével együtt tovább súlyosbította a helyzetet.
 Az energiaszegénység legmagasabb szintjeit közép- és kelet-európai 
(CEE) államokban mérik. Az állampolgárok kiszolgáltatottsága a köz-
pontilag tervezett gazdaság örökségének tudható be például Észtország-
ban, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, a Cseh Köztársa-
ságban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, 
Romániában és Bulgáriában. Ilyen örökség például a lakásállomány rossz 
hőszigetelése, a történelmileg alacsony energiaárak jelenléte és a nem 
fenntartható energiaforrás kategóriájába tartozó vegyes fűtőanyagok túl-
súlya (Bouzarovski et al., 2015). A piacgazdaságra való áttérés az 1990-es 
években még tetézte ezeket a problémákat azzal, hogy létrehozta az 
energiatarifák felfelé történő kiegyenlítését anélkül, hogy megfelelő  
társadalmi jólétet és energiahatékonysági mechanizmusokat alakított 
volna ki. Az intézményes tehetetlenség súlyosbította a korábbi nehézsé-
geket az orosz energiaimporttól való függőséggel és az ehhez társuló inf-
rastrukturális elzártsággal egyetemben (Bouzarovski, 2010; 2014; Hiteva, 
2013; Kovačević, 2004; Ürge-Vorsatz et al., 2006). 
 Nyugat- és észak-európai tagállamokban is jelen van az energiasze-
génység: Írország, Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium, Német-
ország és Ausztria egyaránt érintett, míg Hollandia, Luxemburg, Dánia, 
Svédország és Finnország sokkal kisebb mértékben. Ezen országokban a 
probléma egy bizonyos demográfiai csoportra vagy bizonyos lakástípu-
sokra korlátozódik. Így főként az alacsony jövedelmű, nem energiahaté-
kony otthonokban élők képtelenek megvásárolni a „megfizethető meleget”. 
Bár jelentősnek mutatkozott az energiaszegénységi ráta az Egyesült 
Királyságban, Írországban, Franciaországban és Belgiumban, a probléma 
mégis kevésbé van jelen más országokban ezen földrajzi csoportosításban.
 Jelenlegi ismereteink alapján tehát makroregiókra bontható az EU. 
Három csoportba sorolhatók az országok, más-más energiaszegénységi 
szinttel és eltérő dinamikával. Ahhoz, hogy ezen csoportosítás konziszten-
ciáját megvizsgáljuk, az előző fejezetben bemutatott korreláció-analízist 
figyelembe véve, az Eurostat pénzügyi nélkülözési mutatójának átlagos 
értékét (szegénységi kockázati ráta, a népesség százalékban kifejezett azon 
aránya, akiknek jövedelme a szociális transzfereket követően a nemzeti 
medián 60%-a alatt van) ábrázoltuk egy ad-hoc összeállítású energi-
aszegénységi index függvényében, minden tagállamra vonatkozóan.  
Az energiaszegénységi index figyelembe vette azon személyek EU-SILC 

A CENTRUM-PERIFÉRIA ELMÉLET BEMUTATÁSA AZ EURÓPAI  

ENERGIASZEGÉNYSÉG FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA TÜKRÉBEN

A CENTRUM-PERIFÉRIA ELMÉLET BEMUTATÁSA AZ EURÓPAI  

ENERGIASZEGÉNYSÉG FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA TÜKRÉBEN



90 91

energiaszegénység terén a nyugati és északi tagállamok általában jobban 
teljesítettek, mint a déli és a kelet-közép-európai tagállamok. Ez alap-
vetően a magasabb makroökonómiai teljesítménynek és az utóbbi 
tagállamcsoport magasabb jövedelmi szintjének tudható be, illetve a 
jobb minőségű lakásállománynak és a kiszolgáltatott csoportok hatéko-
nyabb elérésének. Összességében a centrum-periféria országok közötti 
fő különbségek az energiaszegénység társadalmi elismertségi fokában, 
társadalmi-demográfiai kiterjedésében, valamint az állapot strukturális 
előidézőiben tükröződnek (lásd 2. táblázat)

2. Táblázat - Az energiaszegénység tényezőinek tipológiája és kihatásaik annak tük-

rében, hogyan változnak a centrum-periféria tengelyen az EU területén.

az otthon megfelelő melegen tartásának ellehetetlenülését. Az eredmények 
azt sugallják, hogy túl kell lépni a pusztán pénzügyi mutatókon, 
mint amilyen a szegénységi kockázati ráta.

1. Ábra

** p < 0.01; * p< 0.05 level

inability arrears housing 
faults

energy 
poverty index

At-risk-of-
poverty rate 
(after social 
transfers)

.523** .574** .480** .264

1. Táblázat - Korrelációs mátrix: Pearson lineáris korrelációjának az 
együtthatói a SILC energiaszegénységi mutatók és index (oszlopok),  
valamint a szegénységi kockázati ráta (sorok) között, a 28 EU tagállam 
2003-2013 közötti időszak átlagos értékei alapján

makrorégió Centrum országok
Nyugat- és Észak-Európában

Periféria országok
Közép- és Kelet-Európában, illetve 
a Földközi-tenger vidékén

társadalmi 
elismertség

Jól megalapozott az Egyesült 
Királyságban és Írországban, 
hivatalosan és széles körben 
elismert Franciaországban. Más 
országokban kevésbé van jelen.

Történelmileg korlátozott  
társadalmi elismerés,  
nemrégiben került a társadalmi 
agenda elejére megszorítások 
sújtotta országokban.

fő okok

Alacsony jövedelem, magas 
energiaárak, nem hatékony 
otthonok, aránytalanul magas 
energiaszükséglet.

Országonként változó. Többnyire 
ugyanaz, mint a központi 
országokban, de megjelenik  
a lakáshasználat jogcíme és a 
megfelelő energiaforrásokhoz 
való infrastrukturális hozzáférés.

szocio-
demográfiai 
kiterjedés

Tipikusan a népesség azon kis 
szeletére korlátozódik, akik 
anyagilag nem engedhetik meg 
maguknak az energiavásárlást.

Rendszerszerű állapot, 
mind az alacsony- mind a 
középjövedelmű réteget érinti.

kapcsolat  
az energia- 
átalakítással

Az energiaszegény háztartásokat 
hátrányosan érintette az alacsony 
szénkibocsátású energiatermelés 
térnyeréséhez kapcsolódó 
áremelkedés, ugyanakkor 
hasznukra van a folyamathoz 
kapcsolódó energiahatékonysági 
fejlesztés.

A krízis okozta megszorítások 
dinamikája és a poszt- kom-
munista átalakulás új szinteket 
adnak az alacsony szénkibo-
csátású energiatermelésre való 
áttérésből adódó energiasze-
génységi következményeknek, 
amelyek önmagukban kevésbé 
hangsúlyosak 
ebben a régióban.
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.523** .574** .480** .264

 Az előzőek alapján feltételezhető, hogy a „centrum–periféria” elosz-
tás jobban írja le az energiaszegénység mértékének térbeli eltéréseit 
az EU területén, mint a hagyományos három-régiós modell. A hazai 
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 Kelet-Közép-Európa posztszocialista államaiban nemzetközi pénz-
intézetek a közműszolgáltatók privatizációjára alapuló ambiciózus 
stratégiai csomagokat vezettek be az 1990-es években. Ilyen lépéseket 
azzal a nem titkolt céllal tettek meg, hogy a központi gazdasági tervezés 
összeomlását követően megakadályozzák az energiaszolgáltató infra-
struktúra összeomlását, illetve az előző rendszerből örökölt strukturális 
hiányosságokat feltárják. E folyamat sikeres végrehajtásában bekövet-
kező kudarcok a felmerülő alapvető jogi és szakpolitikai akadályoknak,  
valamint az emelkedő energiaárakkal és gyors ütemben csökkenő jöve-
delmekkel szembenéző fogyasztók heves ellenállásának tudhatók be 
(Lampietti et al., 2007; Ruggeri Laderchi et al., 2013).
 A következő jelentőséggel bíró trend az energiarendszerek szén-dioxid- 
mentesítése volt, melyet komoly politikai erőfeszítés kísért a háttérben, 
többek között az EU intézményei részéről. A folyamatot nemcsak környezet- 
védelmi szempontok és az éghajlattal kapcsolatos aggodalmak ösztönözték, 
hanem számos tagállam jelentős energiaimport-függősége is. Az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátási politikák azonban nem voltak semlegesek az 
energiaszegénység vonatkozásában, főleg azért mert ez olyan mecha-
nizmusok fejlesztését jelentette, amelyek internalizálják a szén-dioxid- 
kibocsátás társadalmi költségeit.
 Azáltal, hogy az EU Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer (EU ETS) által 
generált szén-dioxid-árak a végfogyasztókra vannak hárítva (Aatola et al., 
2013; Kim et al., 2010), az ilyen politikai mechanizmusok nemcsak a hazai 
energia árát befolyásolják, hanem hatással vannak számos más olyan 
termék és szolgáltatás árára is, amelyek előállításához energia szükséges. 
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással összefüggő politikák az EU-ban 
jelentős beruházásokat idéznek elő a megújuló energiaforrások szektorá-
ban is, különösen a nap- és szél által nyert villamos energia tekintetében 
(European Commission, 2014). Energiaszámláik fizetésével ezek költsé-
geit is a végfelhasználók fedezik.
 Makro-regionális vonatkozásban, a kelet-közép-európai országokban 
az energiaárak általában az EU átlag és Európa északi, nyugati és föld-
közi-tengeri részén rögzített átlag alatt vannak (European Commission, 
2014). Ugyanakkor az Euróban számított energiaárak nem veszik figye-
lembe a tagállamok árszintjeit és a háztartások „valós” jövedelmét. Az 
Eurostat oly módon kezeli ezt a hiányosságot, hogy az árakat vásárlóerő- 
egységben (purchasing power units - PPS) adja meg: mesterségesen 
képzett referenciavalutában, amely oly módon tünteti el az ár-jövedelem 
különbségeket, hogy a nemzeti valutában kifejezett árakat egy ún. vásárlóerő- 
paritás (purchasing power parity - PPP) faktor segítségével átalakítja 

 Itt jegyezzük meg, hogy a centrum-periféria megkülönböztetést nem 
lehet bináris értelemben használni: alapvető különbségek vannak a peri-
férián lévő egyedi tagállamok között, melyek azt sejtetik, hogy a nemzeti, 
regionális és helyi feltételek fontosabbak az EU országok ezen hátrányosabb 
helyzetben lévő csoportjában. Azonban a rendszerbeli hasonlóságok 
viszonylag magas aránya az energiaszegénység magyarázatában és moz-
gatórugójában a periférián szintén alátámasztják a kelet-közép-európai és 
a dél-európai államok egységesített földrajzi kategóriaként való kezelését 
e kontextusban. 

hazai energiaárak: az energiaszegénység okai és mutatói  

A hazai energiaárak növekedése már régóta fontos tényezője az energiasze-
génység kialakulásának. Mivel az EU a világnak egy olyan régiója, amely 
nagymértékben függ elsődleges energiaforrások importjától, így jobban ki 
van téve a globális és regionális világpiaci trendeknek. A növekvő ener-
giaárak ezért az EU intézményei között jelentős aggodalomra adnak okot.  
Az energiaárak a háztartások jólétére és az EU gazdaságainak versenyké-
pességére gyakorolt messzemutató hatásai ma már széles körben elismertek 
(European Commission, 2014).
 A lakosok, mint energia-végfelhasználók szempontjából a bizonyíté-
kok azt mutatják, hogy legalább az 1990-es évek közepétől a hazai energia 
árak az EU-ban következetesen infláció feletti mértékben növekedtek, 
fokozatosan csökkentve a háztartások vásárlóerejét, amennyiben más 
hazai fogyasztási kategória deflációja ezt nem kompenzálta. Az ener-
giaárak megfigyelt növekedését nemcsak a nemzetközi árupiac-trendek 
következményeinek és nemzeti feltételeknek kell betudni, hanem az ener-
giaszektor számos átalakításának kontextusában is látni kell.
 Az első ilyen folyamat az energiaszektor átalakulása volt, amely 
az 1990-es években kezdődött. Ennek része volt az állami tulajdonú 
közműszolgáltató-vállalatok privatizációja, a hálózati tevékenységek  

„horizontális” és „vertikális” lebontása vagy vertikális szétesése, valamint 
a liberalizáció és a piacok versenyre való megnyitása (Florio, 2013). Bár 
ezen intézkedések megnövekedett versenyt és a végfelhasználói árak 
csökkenését voltak hivatottak előidézni, az adatok azt mutatják, hogy a 
szabályok megreformálása nem mindig érte el a kívánt eredményt, külö-
nösen a hazai energiaárak, fogyasztói jólét és elégedettségi szint, valamint 
a háztartások azon képességének tekintetében, hogy időben tudják fizetni 
számláikat (Fiorio és Florio, 2008; Poggi és Florio, 2010; Pollitt, 2012).
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 A kép, ami kirajzolódik, mikor a háztartások által fizetendő árakat 
PPS-ben fejezik ki, radikálisan eltér attól a kezdeti várakozástól, hogy 
a szegényebb országokban olcsóbbak az energiaárak. Így a magasabb 
hazai energiaárakkal (PPS-ben) rendelkező államok főleg a Kelet-Közép- 
Európa és Dél-Európa területén vannak, ahol a szegénységi ráta a legtöbb 
esetben szintén jóval az EU átlag felett van (lásd 2. és 3. ábra). Ez az egyen-
súlyhiány különösen jól látszik Lengyelország, Bulgária, Litvánia, Románia, 
Horvátország, Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében. Ezek 
olyan országok, amelyek átlag feletti hazai energiaárakkal és a 2007-2013 
közti időszakot tekintve szintén átlag feletti szegénységi kockázati rátával 
bírnak.
 Azonosítva az EU-ban a hazai energiaárak általánosan felfelé ívelő  
tendenciáját, a háztartások energiaárainak emelkedését ugyancsak átte-
kintettük az EU-ban úgy, hogy közvetlenül megbecsültük a gáz és az 
elektromos áram árának növekedési arányát (százalékpontokban), 2007 
és 2013 második fele között. Ezen számokat a valós árak alapján kalku-
láltuk, nemzeti valutában megadva, annak érdekében, hogy az árfolyam-
változáshoz kapcsolódó ingadozást kiküszöböljük. Azon tagállamok  
esetében, amelyek 2007 és 2013 között bevezették az eurót (Málta, Szlovákia, 
Ciprus és Észtország), a növekedési ráta kiszámolása előtt szükségessé 
vált a pénznemek átváltása.
 A növekedés százalékos aránya (lásd 4. ábra) azt mutatja, hogy a vizsgált 
időszakban a földgáz ára az EU-ban gyorsabban nőtt (átlagosan 20%-kal) 
mint az elektromos áramé (12%). Ez az eredmény az energiaszegénység 
szempontjából fontos, mivel a földgáznak számos európai országban 
jelentős szerepe van az emberi egészség és jólét szempontjából fontos hazai 
energiaszolgáltatás ellátásában (Fouquet, 2011). Az eredmények ezen 
kívül rávilágítanak a centrum-periféria közötti különbségére az EU-ban 
az energiaszegénység terén: a déli és a posztszocialista kelet-közép-európai 
tagállamok kénytelenek voltak elviselni a hazai energiaárak EU átlag 
feletti emelkedését (figyelemreméltó kivételek Szlovákia és Magyarország, 
a helyi energia- és árpolitikának köszönhetően). Különösen meredek volt 
az emelkedés a három balti köztársaságban és négy mediterrán állam-
ban, Máltán, Cipruson, Görögországban és Spanyolországban. Néhány  
dél-kelet európai állam (Horvátország és Szlovénia), illetve Portugália is 
jelentős áremelkedést könyvelt el.

egy olyan hipotetikus termék- és szolgáltatáskosár árai alapján, amely 
reprezentatív fogyasztási mintának tekinthető az egyes tagállamokban 
(European Communities, 2009; Eurostat, 2013). Ez a fajta megközelítés 
reálisabb képet fest arról, hogy az egyes tagállamokban a háztartásoknak 
mekkora erőfeszítést kell tenniük az otthonukban felhasznált minden 
egyes energiaegység kifizetéséért. A PPS-ben megadott árakat a szegény-
ségnek kitett emberek százalékos arányának függvényében ábrázoljuk  
(2. és 3. ábra) azért, hogy felszínre kerüljön a térbeli variancia ezen két 
különböző energiaszegénységi tényezőnek való kitettség tekintetében.
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 A „periféria” országok túlsúlya az energiaárak változása és a szegénységi 
kockázati ráta közötti korrelációban azt jelzi, hogy azon rendszerből 
adódó kényszereket, amelyek az energiaszegénységet előidézik, az EU-n 
belüli mélyebb regionális egyenlőtlenségek kontextusában kell vizsgálni. 
Bár egy ilyen elemzés önmagában nem tud okozati összefüggést kimu-
tatni az energiaárak növekedése és a pénzügyi szegénységi szintek között, 
a két dimenzió által leírt térben egyértelműen elkülönülő országcsoportok 
mutathatók ki. 
 Még meglepőbb eredmények születtek, amikor a gáz és elektromos 
áram 2013-as árait hasonlítottuk össze az összetett energiaszegénységi 
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 Értékeltük még az hazai energiaárak emelkedését PPS viszonylatban 
is. A földgáz és az elektromos áram árát PPS-ben külön ábrázoltuk a  
szegénységi kockázati ráta értékének függvényében. Ezen elemzés céljából 
kiválasztottuk azt a nyolc EU országot, ahol a legnagyobb az összesített 
variancia (abszolút értékben, a változás százalékos arányában számítva) 
mind az energiaárak, mind az energiaszegénység tekintetében 2007 és 
2013 között (5. és 6. ábra). Ilyen összehasonlítások lehetővé teszik a részben 
az euro válságnak köszönhető energiaár-növekedés és szegénységi szint 
emelkedésének egyidejű ábrázolását. A hazai elektromos energiára 
vonatkozóan elemzéseink eredményei azt mutatják, hogy leginkább a dél- 
európai régióban és a kelet-közép-európai régióban lévő tagállamokat 
érte hátrány, míg az északi és nyugati EU tagállamok még előnyt is ková-
csoltak a 2007 és 2013 között fellépő átalakulásokból.
 Az elemzés céljára kiválasztott nyolc tagállam közül Horvátország, 
Görögország és Spanyolország bizonyult a legkiszolgáltatottabbnak: 
2013-tól ezen országokban a népesség több mint 20%-át veszélyeztette 
a szegénység, és a megelőző hat évben jelentős emelkedés mutatkozott 
az elektromos áram árában. Földgáz tekintetében Kelet-Közép-Európa 
korábbi szocialista államaiban volt a legnagyobb változás ezen hazai 
energiahordozó árában, ill. a pénzügyi kiszolgáltatottság tekintetében 
is. Az elektromos áram árával ellentétben, a kiigazítás nem egyirányú, 
pl. Romániában jelentős csökkenés volt tapasztalható a szegénységi ráta 
és a földgáz árának tekintetében is.

6. Ábra 

A CENTRUM-PERIFÉRIA ELMÉLET BEMUTATÁSA AZ EURÓPAI  

ENERGIASZEGÉNYSÉG FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA TÜKRÉBEN

A CENTRUM-PERIFÉRIA ELMÉLET BEMUTATÁSA AZ EURÓPAI  

ENERGIASZEGÉNYSÉG FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA TÜKRÉBEN



98 99

következtetések  

A jelen tanulmány átfogó értékelést nyújt a hazai energiaárak és az anyagi 
nélkülözés mértékének kapcsolata között, időben és térben egyaránt, így 
megállapíthatók i) a nemzeti szintű földrajzi eltérések az energiaszegény-
ségi ráta tekintetében és ii) az, hogy hogyan alakítja a gáz és elektromos 
áram ára térben és időben az anyagi nélkülözést és az energiaszegénységet.
 Az Eurostat adatok országokon és idősorokon átnyúló elemzése azt 
mutatta, hogy jelentős regionális eltérések vannak az egyes országokban 
az energiaszegénység kiváltó okainak való kitettség tekintetében. Így 
kutatásaink eredményei ellentmondanak korábbi tanulmányok állítá-
saival azáltal, hogy az EU tagállamok hagyományos, három klaszterbe 
történő felosztását egyre gyakrabban váltja fel a viszonylag jómódú 

„centrum” csoport meghatározása Észak- és Nyugat Európában, valamint  
a heterogén energiaszegénység „periféria” a déli és keleti államokban.  
A „centrum” csoport esetében a hazai energiakiszolgáltatottság bizo-
nyos demográfiai és lakhatási csoportokra korlátozódik, míg a „perifé-
ria” csoport a kérdés több társadalmi rétegen átívelő, áthatóbb jelenlétét 
mutatja. Így, az „energia-egyenlőtlenség” fogalma kiterjeszthető az erede-
tileg főként társadalom-orientált jelentéséről (mint ahogy azt a Nemzeti 
Energiaügyi Intézkedés, 2014. kifejtette) egy olyan értelmezés felé, amely 
városok, régiók és országok tekintetében foglalja össze a fennálló, infra-
struktúrához való hozzájutás terén létező egyenlőtlenségeket.
 Az Európában jelen lévő energiaszegénységet kiváltó okok további 
kutatása során, valamint a tanulmány második céljához kapcsolódva 
megállapíthatjuk, hogy az 1990-es évek közepe óta az EU egészét tekintve 
a helyi energiaárak fokozatosan emelkedtek, gyorsabb ütemben, mint az 
inflációs ráta. Ez a minta figyelhető meg az egyes tagállamok szintjén is,  
a helyi energiaárak növekedésének mértéke 2004 óta az egész EU terüle-
tén meghaladta az inflációt. Így a tagállamok gáz és az elektromos áram 
árai az energiaszegénység egyik legfőbb kiváltó okán (pénzügyi kiszolgál-
tatottság, amelyet szegénységi kockázati rátával mérnek) felül fejti még 
ki hatását.
 A különféle háttér tényezők eredményeként az energiaszegénység a 

„periférián” belül is nagymértékben heterogén, különösképp a tagállami 
energiaárak inflációs jellemzői terén. Különösen a kelet-közép-európai 
posztszocialista tagállamok azok, amelyek gyakran jelentenek átlagon 
felüli szegénységi kockázati rátát. Mindez a régió legtöbb országában az 
energiaszegénység jelentős mértékű elterjedését eredményezte, figyelem-
reméltó kivételt képez a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Észtország.

index-szel, amely magában foglalja az anyagi kiszolgáltatottság dimenzióit 
is (7. és 8. ábra). Ezen elemzések azt mutatják, hogy a periférián elhelyez- 
kedőtagállamokban a hazai energiaszegénység aránytalanul magas ará-
nyát jelentősebb műszaki és infrastrukturális tényezők is alátámasztják. 
A rendszerszerűen beágyazott gazdasági és térbeli egyenlőtlenségek 
interakcióban vannak az energiaátmenet sokrétű dinamikájával, s együt-
tesen regionálisan beágyazott egyenlőtlenségeket teremtenek.
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egyaránt felveti annak igényét, hogy átgondoljuk a 2008. év végi pénzügyi 
válság jólétre és kiszolgáltatottsági rátára gyakorolt különböző hatásait 
Európa-szerte. Az energia intézkedések a megszorításokkal és költség-
vetési konszolidációs intézkedésekkel érintett országok esetén kiemelt 
fontosságúak. Szükséges továbbá figyelembe venni az energiarendszer 
átalakítása – energiaszektor liberalizációja és privatizációja, valamint  
az alacsony szénkibocsátásra való hosszú távú átmenetet – nyomán meg-
jelenő ár- és energiaszegénység kockázatát.

 Paradox módon, a kelet-közép-európai klaszterben a legalacsonyabbak 
a nominális energiaárak (Euróban mérve), ugyanakkor PPS alapján az 
átlagosnál magasabb energiaárakkal kell számolni. Jóllehet, hogy a tény-
leges energiatarifák nem emelkedtek gyorsabban, mint Európa többi 
részében, ezen államokat sokkal érzékenyebben érinti az ártényező, 
mivel a háztartások viszonylagosan többet költenek energiára, mint 
az EU többi részében. A kelet-közép-európai régió számos országában 
beállt a „legrosszabb eset forgatókönyve” (Bulgária, Lettország, Litvánia, 
Horvátország és Románia), ahol a jelen tanulmányban taglalt, energia-
szegénységhez vezető két legfontosabb tényező tekintetében a körülmé-
nyek jelentősen nehezebbek, mint az EU többi részében: magas és egyre 
növekvő szegénységi ráta, valamint magas és egyre növekvő hazai gáz- és 
elektromos áram árak.
 Ugyanakkor, a dél-európai tagállamok szintén érintettek az energia-
szegénység „perifériában”, mivel az átlagosnál magasabb az energiasze-
génység- és a pénzügyi kiszolgáltatottsági szintjük, jóllehet a kelet-közép- 
európai adatokat nem haladják meg. Ebben az országklaszterben 
kiemelkednek bizonyos trendek, néhány ország jelentős energiaár-nö-
vekedést tapasztalt – különösen az elektromos áram vonatkozásában –, 
ugyanakkor az euró válságához kapcsolódó megszorító intézkedések 
bevezetését követően az elszegényedés mértéke nőtt (különösen Cipruson, 
Görögországban, Máltán és Spanyolországban).
 Az északi és nyugati tagállamok a fent bemutatott „centrum” régióban 
helyezkednek el. Jobb helyzetben vannak, mind a Kelet-Közép-Európa, 
mind Dél-Európa országainál, mivel viszonylag alacsony a pénzügyi 
kiszolgáltatottsági és energiaszegénységi mutatójuk. Ausztriában, Finn-
országban, Dániában, Hollandiában és Svédországban a helyi energi-
akiszolgáltatottság nagyon alacsony arányban van jelen. Ugyanakkor  
az energiaárak a „centrum” régióban is gyorsabban emelkedtek, mint az 
inflációs ráta, különösen igaz ez az Egyesült Királyság esetében. 
 Ezek az eredmények alátámasztják, hogy az EU-ban az energiasze-
génység földrajzilag több helyen van jelen, és ezt a jelenlétet alapvető 
különbségek jellemzik a vizsgált országokban azon két tényezőnek és 
változataiknak való kitettség tekintetében, melyet a tanulmány vizsgál 
(pénzügyi kiszolgáltatottság és energiaárak).  Bár eredményeink nem 
mutatják azt, hogy az energiarendszer átalakítása a most létező regionális 
egyenlőtlenségek radikális átalakulásához vezet, bizonyítékok összessége 
utal arra, hogy az EU egész területén emelkedett az energiaszegénység az 
EU-SILC 2007-es felméréséhez képest. Ez kutatói és politikai körökben 
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bevezetés

Az energiaszegénység egy többdimenziós jelenség, melyről akkor beszél-
hetünk, ha egy háztartás képtelen biztosítani az energiaszolgáltatás szo-
ciálisan és materiálisan szükséges szintjét (Bouzarovski és Petrova, 2015). 
Az energiaszegénység legfontosabb elemei a szegényes lakhatási körülmé-
nyek, a háztartások jövedelemcsökkenése, a növekvő jövedelemkülönb-
ségek, valamint az energia megfizethetősége. Ehhez adódak hozzá olyan 
tényezők, mint az egyéni energiaszükséglet, valamint az energiaszektor 
reformjai. 
 Az EU országaiban számos eltérő módszert találunk az energiasze-
génység meghatározására és mérésére, és sokszor a rendelkezésre álló 
adatok alakítják mind a fogalmi meghatározást, mind a mérési módszert.  
Ennek a fejezetnek több célja is van:  felvázolja az energiaszegénységre 
vonatkozó főbb definíciókat Európa-szerte, számba veszi az energiasze-
génység mérésére és a szakpolitikai intézkedések céljából háztartások 
azonosítására tett helyi szintű kísérleteket. A fejezet végül reflektál az 
uniós országok energiaszegénységre vonatkozó meghatározásaira és 
indikátoraira. 

az energiaszegénység fogalma és meghatározása

Ahhoz, hogy mérési mutatókat tudjunk felállítani, első lépésként meg 
kell határoznunk az energiaszegénység fogalmát. Ahogy Boardman 
fogalmaz, “az, hogy ki számít energiaszegénynek, függ  a definíciótól, 
de a meghatározás függ attól is, hogy kiket tekintünk a probléma valódi 
érintettjeinek, ez pedig egy politikai ítéletet foglal magában” (Boardman, 
2010: 21). Mielőtt ismertetnénk a létező definíciókat, egy fontos kitételt 
kell tennünk a terminológiát illetően, nevezetesen azt, hogy mind az 
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 Számos magyarázata van az energiaszegénységre vonatkozó hivatalos 
definíciók korlátozott számának. Okozhatja ezt a jelenség sokdimenziós 
volta, amely több szereplő közös munkájára épülő szakpolitikai megol-
dásokat kíván. (Thomson és társai, 2016a). Másrészt, a döntéshozókkal 
készített interjúk alapján Bouzarovski és társai (2012: 78) szerint kiváltó 
ok lehet, hogy hiányzik egy erős intézményi központ, amely politikai 
kezdeményezésekkel megcélozná a kérdés kezelését, emellett korlátozott 
a tudományos alap, valamint egyes tagállamok vonakodnak elismerni a 
nélkülözés eme új formáját. 

az energiaszegénység mérésére és felismerésére 
tett kísérletek

Az energiaszegénység mérése nehéz feladat. Ez egy olyan személyes állapot, 
amely az otthonokban van jelen, egy időről időre, helyenként változó, 
kulturálisan érzékeny többdimenziós fogalom. A mérési módszer kivá-
lasztása attól függ, hogy az energiaszegénység előfordulását európai, 
nemzeti vagy regionális szinten kívánjuk–e nyomon követni és teljesít-
ményértékelési célokra használni, illetve attól, hogy a helyi szintű szak-
politikai beavatkozás céljából akarjuk -e azonosítani az energiaszegény 
háztartásokat, amely részletesebb elemzést igényel. A módszerválasztás 
tovább alakítható attól függően, hogy milyen adatok és források állnak 
rendelkezésre a további empirikus kutatásokhoz, illetve a politikai priori-
tások mely társadalmi csoportokat tekintik a legveszélyeztetettebbnek és 
leginkább segítségre szorulónak. 
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európai politika, mind a szakirodalom szinonímaként használja az energia- 
szegénység (energy poverty) és a fűtőanyag-szegénység (fuel poverty) kife-
jezéseket. A két terminus egymástól elkülönítve is kezelhető, ahol az ener-
giaszegénység a modern energetikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
hiányát jelenti a fejlődő országokban, addig a fűtőanyag-szegénység a 
megfizethetőséget állítja a középpontba a világ legfejlettebb országaiban. 
Az utóbbi időben azonban egyre inkább egymás szinonímájaként hasz-
nálják a két fogalmat (Boardman, 2010), míg egyes szerzők, köztük  
Bouzarovski és Petrova (2015) elutasítják a fejlődő/fejlett országok meg-
különböztetését. Itt kell megjegyeznünk, hogy téves az a feltételezés, mely 
szerint a „fuel poverty” pusztán az otthon fűtésének nehézségét jelenti 

– mindkét kifejezés egyaránt vonatkozik a háztartásban fellelhető összes 
energetikai szolgáltatásra. 
 Az energiaszegénységnek nincs uniós szinten elfogadott definíciója, 
emellett nem létezik olyan konkrét jogalkotási program sem, amely a kér-
déssel foglalkozna, amint azt Thomson és társai megfogalmazzák az ener-
giaszegénységről folytatott uniós diskurzusokról szóló elemzésükben 
(2016a). Az energiaszegénységgel kapcsolatos csekély formális politikai 
érdeklődés tagállami szinten is tükröződik, mivel jelen szöveg írásakor 
mindössze 5 tagállam rendelkezik valamilyen szintű definícióval, ahogy 
azt az 1. táblázat mutatja. 

1. Táblázat –Az energiaszegénység hivatalos definícióinak összefoglalója (Thomson 

és társai, 2016a)

anglia (2013-):
„Az a háztartás tekintendő energiaszegénynek:
 → ahol átlagon felüliek a fűtőanyag-költségek (a nemzeti mediánszintet  
  tekintve)
 → ahol a fenti költségek kifizetése után fennmaradó jövedelem nem érné el  
  a hivatalos szegénységi küszöböt” [medián jövedelem 60%-a] 
(Energia- és Éghajlatügyi Minisztérium, 2013: 3).

franciaország (2009-):
Hivatalosan az a személy tekinthető 
energiaszegénynek, „akinél a háztar-
tás energiával történő ellátása különös 
nehézségekbe ütközik az alapvető 
szükségletek kielégítése tekintetében, 
és ezek a nehézségek a nem megfelelő 
pénzügyi forrásoknak vagy lakáskörül-
ményeknek tudhatóak be.“ (Ford.: De 
Quero és Lapostolet, 2009: 16).

írország (2016-):
„… az a háztartás, mely jövedelmének 
több mint 10%-át kell energiára köl-
tenie, energiaszegénynek tekinthető” 
(Távközlésért, Energiaügyekért és 
Természeti Erőforrásokért Felelős 
Minisztérium, 2016: 8).

A gyakorlatban ezt egy nem hivatalos 
definíció egészíti ki, ahol az energi-
aköltségek a jövedelem több mint 
10%-át teszik ki (Dubois, 2012a).

szlovákia (2015-):
„A Törvénytár 250/2012 törvényének 
értelmében az energiaszegénység egy 
olyan állapot, amikor a háztartás 
energiafogyasztásra, gázra, fűtésre, 
valamint melegvízre fordított 
átlagos havi kiadásai a háztartás havi 
jövedelmének jelentős részét képezik.” 
(Strakova, 2014: 3).

egyesült királyság (2001-2013), 
észak-írország, skócia, wales 
(2013-):
„Az a háztartás, ahol a jövedelem több 
mint 10%-át kell a lakás megfelelően 
melegen tartására fordítani, energia-
szegénynek tekintendő.” (Energia- és 
Éghajlatügyi Minisztérium, 2010: 1).
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 Helyi szintű specifikus szakpolitikai intézkedések esetén a fenti meg 
 közelítéseket kiegészítheti:
4. Indikátorok a háztartások azonosításához.

A következő részben részletesen áttekintjük a fenti megközelítéseket.

1. Közvetlen mérés

A közvetlen megközelítés arra törekszik, hogy felmérje, rendelkezik–e az 
adott háztartás a fűtéshez és világításhoz szükséges megfelelő energiaellá-
tással. A belső hőmérséklet mérésével állapítják meg, hogy képes–e valaki 
a jó egészségi állapothoz és közérzethez szükséges hőmérsékleten tartani 
otthonát. Ezt a megközelítést azonban csak ritkán használják az energia-
szegénység mérésére, európai viszonylatban pedig soha nem került alkal-
mazásra (Thomson, 2013). Ez elsősorban az energetikai szolgáltatások 
mérésével, illetve a technikai szabványok meghatározásával kapcsolatos 
technikai problémáknak köszönhető, emellett etikai aggályokat is felvet a 
más otthonába történő belépés, valamint a háztartás megfigyelése.
 A nemzeti szintű, széleskörű empirikus hőmérsékleti adatok száma 
meglehetősen csekély, az angol English House Condition Survey (EHCS) 
például 1996-ban készítette el az utolsó felmérést a nappalik hőmérsékle-
téről (Boardman, 2010); ezt követően viszonylag kevés tanulmány látott 
napvilágot a témában. Oreszczyn és társai 2006-ban átfogó tanulmányt 
készítettek a belső helyiségek, valamint a hálószobák hőmérsékletéről 
1604 angol háztartásban, ahol két télen át fél órás méréseket végeztek 
2-4 héten keresztül. (Oreszczyn és társai, 2006: 246). Olyan alacsony 
jövedelemmel rendelkező háztartásokat vizsgáltak, melyek részesültek 
a Warm Front energiahatékonyságot növelő fejlesztéseiben. Healy és 
Clinch (2002a) szintén a belső helyiségek hőmérsékletét tanulmányozta 
egy nemzeti szintű, energiaszegénységet és hőkomfortot vizsgáló lakos-
sági felmérés segítségével Írországban. 1.500 háztartást választottak ki 
véletlenszerűen, valószínűségi mintavétellel, és megvizsgálták, vajon 
képesek–e megfelelő hőmérsékletre felfűteni otthonukat, valamint meg-
mérték a nappali hőmérsékletét. Healy megállapította, hogy az energia- 
szegény háztartások 29,4%-ában 18°C vagy annál alacsonyabb volt a nap-
pali hőmérséklete, szemben a többi háztartással, ahol ez az arány mind-
össze 8,8% volt (Healy, 2004: 134). 

 Az energiaszegénység többféleképpen mérhető – az első ábra szem-
lélteti az egyes katalizátorokat és az következményeket, de közel sem 
kimerítően. Az egyik mérési mód az okok megragadása felől közelít. 
Megvizsgálhatjuk például egy lakás és a benne lévő berendezések energia- 
hatékonyságát, hogy kiderítsük, vajon az adott háztartásnak az átlagos 
energiaköltségeknél többet kell–e fizetnie ahhoz, hogy megfelelő legyen 
az energiaszolgáltatás. Ezen kívül vizsgálhatjuk az energiaszegénység 
eredményeit is, erre remek példa lehet a lakók rossz egészségi állapota, 
illetve a lakás téli melegen tartására való képtelenség. Azonban, mivel 
az energiaszegénység többdimenziós fogalom, a tökéletes megközelítést 
a katalizátorok és a következmények ötvözete jelentené, amellyel valós 
képet kapnánk a szituációról, ahelyett, hogy csak az egyik indikátorra 
összpontosítunk.

1. Ábra – A mérhető katalizátorok és következmények szemléltetése

Kiváltó 
okok

Energia- 
költségek

 Áram- 
szolgáltató- 
 választás

Kevéssé 
energia-
hatékony 
lakás/be-
rendezés

Alacsony 
jövedelem

A lakás- 
használat 
jogcíme

További 
energia 
szükséglet

Kihasználtság

Háztartás 
típusa

Épület 
állagának 
romlása és 
csökkenő 
energia- 
hatékonyság

Nedvesség és 
penész

Energiatartozás

Romló fizikai 
és mentális 
állapot

A lakás 
megfelelő 
fűtésére és 
hűtésére való 
képtelenség

A további 
energia- 
fogyasztás  
(világítás, 
főzés)  
korlátozása

Következ-
mények

1. Közvetlen – ahol a háztartás által igénybe vett energiaszolgáltatást  
(pl. fűtés) egy standarhoz viszonyítják;

2. Költségalapú – a háztartás bevételének, valamint energiaköltségének 
arányát vizsgálja, összehasonlítva bizonyos abszolút és relatív küszöb- 
értékekkel;

3. Szubjektív vagy konszenzuális – önbevalláson alapul, az egyes alap-
vető szükségletek biztosítására való képességet vizsgálja
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mérési módszerek jelentősen ingadozhatnak (Moore, 2012: 21), bonyolul-
tabbá téve az energiaszegénység mérését, hiszen a „célpont mozog” (Boar-
dman, 2012), de potenciálisan ez az a módszer, amely pontosabban képes 
ábrázolni a relatív nehézségeket (Boardman, 2010: 231). Fontos megje-
gyeznünk, hogy az átlagértékek használatánál sokkal célszerűbb a medi-
ánérték használata; mivel az energiakiadások eloszlása aszimmetrikus, 
ezért az átlagérték használata félrevezető lehet az atipikusan magas értékek 
súlyozásával (Moore, 2012).
 Ahogy azt az 1. táblázat is mutatja, mindkét megközelítést alkal-
mazzák a különböző uniós országokban, Anglia például nemrég tért át 
az abszolút mérési módszerről a relatív használatára, ahol az energia-
szegénység új, alacsony jövedelem magas kiadás (low income high cost 

- LIHC) meghatározása egyaránt utal a nemzeti mediánhoz viszonyított 
szükséges energiaiadásokra, valamint a létminimumra, amely a medián 
jövedelem 60%-a.

2.2 Energiaszükséglet és kiadások: Az energiaszegénység költségalapú meg-
határozásához az energiaköltségek számszerűsítésére van szükség. Két fő 
megközelítést különböztethetünk meg: az elméletileg szükséges, valamint 
a tényleges kiadásokat. Az Egyesült Királyságban a modellezett szükséges 
energiafogyasztás azt veszi számításba, hogy a lakás fűtéséhez, a vízme-
legítéshez, a világításhoz, a berendezések működéséhez, illetve a főzéshez 
mennyi áramra lenne szükség (DECC, 2010). A modell emellett figye-
lembe veszi a szükséges belső hőmérsékletet a WHO ajánlásainak (1987) 
megfelelően, a kihasználtságot (a lakásban töltött órák száma, valamint 
a lakás lakottsága), az energiahatékonyságot, valamint a háztartás ren-
delkezésére álló energiatípusokat (DECC, 2010).  Ez az Egyesült Király-
ságban alkalmazott módszer a lakás összes aspektusáról összegyűjtött 
részletes információkra támaszkodik (DECC, 2010).    
 A szükségesnek ítélt energiakiadások értékelhetőbbnek tűnnek a 
tényleges kiadásoknál, különösen, mivel azokat nem befolyásolják  
a háztartások prioritásai, illetve az általuk meghozott döntések (Hirsch 
és társai, 2011), de a szükséges lakásadatok rendelkezésre állása szinte 
egyedülálló az Egyesült Királyságban (Moore, 2012), következésképpen 
semelyik másik európai ország sem alkalmazza ezt a gyakorlatot a model-
lezés során. Ezt támasztja alá, hogy a nem brit tanulmányok nagy része az 
aktuális kiadásokat veszi alapul. 
 A tényleges energiakiadásokat könnyebb kiszámolni, viszont széles 
körben rossz energiaszegénységi mutatónak bizonyulnak (Moore, 2012; 
Liddell és társai, 2012), mivel az alacsony jövedelemmel rendelkező  

 Healy azonban kritikus annak kapcsán, vajon ténylegesen használ-
ható-e a nappali hőmérséklete az energiaszegénység, valamint a hőérzet 
indikátoraként, azzal érvelve, hogy a háztartások a szociális elvárásoknak 
való megfelelés miatt a megszokottnál magasabb hőmérsékletűre fűthetik 
fel lakásukat az interjút megelőzően. (Healy, 2004: 134). Továbbá azokban 
a – főleg közép-és kelet-európai - országokban, ahol a központi fűtésnek 
köszönhetően a lakók nem képesek saját maguk szabályozni a lakás fűtött-
ségi szintjét, a hőmérséklet nem tekinthető használható indikátornak 
az energiaszegénység szempontjából, hiszen ezekben az esetekben a belső 
helyiségek hőmérséklete “általában megfelelő, esetenként túl magas” 
(Tirado Herrero és Ürge-Vorsatz, 2012). Azonban az okos otthonok, 
valamint okos mérőrendszerek unióbeli elterjedése a közvetlen mérési  
megközelítés jövőbeli szélesebb körben történő használatát vetíti előre.

2. Költségalapú megközelítés

Az energiaköltségek és a jövedelem arányát vizsgáló költségalapú meg-
közelítés az egyik leggyakrabban használt módszer az energiaszegénység 
mérésére. Általánosságban véve egy háztartás akkor tekinthető energia-
szegénynek, ha átlépnek egy bizonyos határértéket, legyen az 10%, vagy a 
nemzeti medián kétszerese. A leggyakrabban használt adatforrások a nem-
zeti háztartási költségvetési felmérések, melyek különböző kategóriákra 
lebontva rögzítik a háztartások tényleges kiadásait. 
 Ezen megközelítésen belül számos fontos szempontot kell figyelembe 
vennünk, amelyeket három átfogó csoportban foglalhatjuk össze: abszolút 
vagy relatív kiadási küszöböt érdemes–e használni; hogyan lehet szám-
szerűsíteni az energiaigényt és a kiadásokat; illetve, hogyan mérhető 
a háztartások jövedelme. Mindhárom kategória egyaránt rendelkezik  
előnyökkel és hátrányokkal, ezeket az alábbiakban ismertetjük.

2.1 Abszolút vs. relatív mérési módszer: Az abszolút mérési módszer értel-
mében egy háztartás akkor tekinthető energiaszegénynek, ha jövedelme 
meghatározott százalékánál többet költ energiakiadásokra (Healy, 2004). 
Az Egyesült Királyságban például korábban 10% volt ez a küszöb. Felépí-
tésükből adódóan ezen mérési módszerek lehetővé teszik az energiasze-
génység felszámolását (Boardman, 2012).
 Összehasonlításképpen, a relatív mérési módszer tipikusan a medián 
költség-bevétel arányt veszi alapul (Moore, 2012: 21). Tekintettel arra, 
hogy a jövedelmekkel ellentétben az energiaárak nem statikusak, a relatív 
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kiemeli, hogy az energiaszegénység mérésére szolgáló 10%-os, valamint  
a LIHC (alacsony jövedelem - magas kiadások) módszer használata Angli-
ában minden valószínűség szerint alábecsüli mind az energiaszegénységi 
rátákat, mind a fogyatékkal élők megélt tapasztalatait, holott a kormány 
megítélése szerint ők szorulnak a leginkább védelemre 

Az energiaszükségletek megfelelő mérése: Míg Angliában az energiasze-
génység mérése egy modellezett energiaszükségleten alapul, ez egy meg-
lehetősen egységesített megközelítés, amely képtelen különbséget tenni  
a különböző energiaigények között. Ugyanakkor bizonyított, hogy a speci-
ális károsodással vagy állapottal rendelkező embereknek egyebek mellett 
magasabb beltéri hőmérsékletre, hosszabb ideig tartó melegre, légkondí-
cionáló vagy egyéb energiaigényes berendezés használatára, és további 
mosási és szárítási lehetőségre van szükségük.  Ezen igények, illetve szük-
ségletek jelenleg nem képezik az energiaszegénységet mérő angol modell 
részét, amely így nagy valószínűség szerint alábecsüli egy kifejezetten 
védelemre szoruló csoport energiaszükségletét.  

A jövedelmek megfelelő mérése: Míg előfordulhat, hogy a jelenlegi angol 
meghatározásnak köszönhetően a fogyatékkal élők energiaszükségletei 
alá vannak becsülve, addig némelyikük jövedelme mesterségen megnövelt.  
Az energiaszegénység jelenlegi mérési módszere szerint a fogyatékkal össze-
függő juttatások, mint a fogyatékossággal élők megélhetési támogatása 
(DLA) rendelkezésre álló jövedelemnek minősül, és így energiaszámlákra 
fordítható. Jelentős kritika érte a fogyatékossággal kapcsolatos juttatások, 
többek között a DLA jövedelemként történő kezelését, valamint a fogya-
tékkal élők energiaszegénységi rátájának valószínű alábecslését prakti-
záló jelenlegi mérési módszert. A kritikák főleg aköré az elgondolás köré  
csoportosulnak, mely szerint a DLA rendelkezésre álló jövedelem, holott 
az valójában kifejezetten a fogyatékosság okozta többletköltségek kompen-
zálására hivatott. Továbbá az olyan mérési módszer, amely két háztartás 
jövedelmét hasonlítja össze (egy olyan háztartásét, melynek fogyatékkal 
élő tagja van, és egy olyanét, melynek nincs), vitathatónak tekinthető, 
mivel a valóságban annak a háztartásnak, melynek fogyatékkal élő tagja 
van, kevesebb jövedelem áll rendelkezésére az energiaszámlák fizetésére a 
fogyatékkal élőket gyakran terhelő, járulékos költségeknek köszönhetően.  
A Snell és társai által készített 2. táblázat (2014) bemutatja, milyen különb-
ségek mutatkoznak meg az energiaszegénységi rátákban, ha a jövedelem 
kiszámításakor figyelmen kívül hagyjuk a fogyatékossággal kapcsolatos 
juttatásokat.

háztartások gyakran a szükségesnél jóval kevesebbet költenek arra, hogy 
melegen tartsák lakásaikat (Moore, 2012). Sőt, az angol háztartások ener-
giakiadásairól készített átfogó tanulmányukban Hirsch és társai (2011: 
4) megállapították, hogy  háztartások átlagosan az elméleti „energia- 
igény” mindössze kétharmadát fogyasztják el (az alacsony jövedelemmel 
rendelkező egyének nagy valószínűséggel ebbe a kategóriába tartoznak).  

2.3 A háztartások jövedelme: Mind a szükséges, mind a tényleges energiafel-
használási modell esetén szükséges meghatároznunk, hogy miként mér-
hető pontosan az adott háztartás jövedelme. A jövedelem meghatározása 
azonban három fő szempontból is vitatott: 1. vajon a lakhatási költségek 
levonása előtti vagy utáni jövedelmet érdemesebb-e vizsgálni, 2. milyen 
jóléti kifizetéseket és juttatásokat vegyenek figyelembe a kalkuláció 
során, 3. vajon a jövedelem meghatározásánál reflektáljanak–e a lakás 
méretére (lásd Boardman, 2010; Hills, 2012; Thomson, 2013).  

2.4 A költségalapú mérési módszer korlátai: A kiadás alapú megközelítés az 
egyik legelterjedtebb módszer az energiaszegénység mérésére, objektív 
és számszerűsíthető volta miatt. Néhány esetben azonban sor került az 
angol módszer helytelen és kritikai megfontolásokat nélkülöző alkal-
mazására más országokban, amely érzékelteti, hogy az alapul szolgáló 
módszertan komplex, így növelni kellene a technikai és tudományos 
kapacitást ezen a területen. A kiadásra épülő megközelítés zavaros mivol-
tát Healy és Clinch is hangsúlyozza, mondván:  „félrevezető lehet, mivel 
több formulát is használ az energiaszegénység meghatározására; némelyik 
hozzászámítja a lakhatási kiadásokat a háztartás nettó jövedelméhez, míg 
mások a bruttó jövedelmet analizálják a nettó jövedelemmel szemben…” 
(Healy és Clinch, 2002a: 5).  Ezen felül a szükséges adatok elérhetősége,  
az energiaszükségletet illető feltételezések, valamint a jövedelem megha-
tározása mind kritikára adhat okot.  Az első esettanulmány néhány, a kiadás 
alapú megközelítés alkalmazása során felmerülő problémát ismertet a 
fogyatékkal élők vonatkozásában.

esettanulmány 

Elegendő adat áll rendelkezése az angol lakásállományról ahhoz, hogy az 
energiaszegénységi mutatókat a szükséges, ne pedig az aktuális áramki-
adásokra alapozzák, a lakhatási kiadások pedig az LIHC-mérésnek megfe-
lelően kerüljenek kiszámításra, a háztartások méretéhez igazítva. Ugyan-
akkor egy Snell, Bevan és Thomson nevéhez köthető friss tanulmány (2014) 
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3. Szubjektív vagy konszenzuális megközelítés

A kiadás alapú megközelítést övező problémákat és kritikákat látván 
néhány kutató (főként Healy, 2004; Thomson és Snell, 2013; valamint  
Petrova és társai, 2013) önértékelésen alapuló szubjektív indikátorok hasz-
nálatát javasolta az energiaszegénység számszerűsítésére. Ez a módszer a 
szegénység konszenzusos megközelítésén alapul, és energiaszegénynek 
tekinti azokat, akik képtelenek „megengedni maguknak olyan dolgokat, 
melyeket a lakosság többsége létfontosságúnak tart” (Gordon et al., 2000: 7). 
Ez a megközelítés egyéneket és háztartásokat kérdez meg a 3. táblázatban 
megjelölt indikátorokról. 

3. Táblázat – A rendelkezésre álló szubjektív indikátorok összefoglalása (Thomson 

és társai, 2016b)

indikátorok adatforrások

Képes megfelelően melegen tartani 
otthonát

EU-SILC felmérés; Eurobarometer 
72.1 (2009) és 74.1 (2010); Európai 
Életminőség Felmérés 2007 és 2012

Közüzemi számlatartozás az elmúlt 
12 hónapban 

EU-SILC felmérés; Európai 
Életminőség Felmérés 2007 és 2012

Közüzemi számlatartozás  
felhalmozásának kockázata az 
elkövetkezendő 12 hónapban

Eurobarometer 72.1 (2009) és 74.1 
(2010)

Beázott tető, nyirkos falak/padló/
alapzat, vagy korhadó ablakkeretek/
padló

EU-SILC felmérés; Eurobarometer 
73.2 + 73.3 (2010); Európai  
Életminőség Felmérés 2007 és 2012

Télen kellemesen meleg lakás EU-SILC ad-hoc lakhatási  
körülményeket célzó modul 2007 
és 2012

Fűtési lehetőséggel ellátott lakások EU-SILC ad-hoc lakhatási  
körülményeket célzó modul 2007  
és 2012

Nyáron kellemesen hűvös lakás EU-SILC ad-hoc lakhatási  
körülményeket célzó modul 2007 
és 2012

Légkondícionáló berendezéssel 
ellátott lakások

EU-SILC ad-hoc lakhatási  
körülményeket célzó modul 2007

a teljes jövedelem 10%-a lihc
fogyatékkal 
élő személy a  
háztartásban

nincs 
fogyatékkal 
élő személy a  
háztartásban

fogyatékkal 
élő személy a  
háztartásban

nincs 
fogyatékkal 
élő személy a  
háztartásban

a lakosság hány  
százaléka 
tekinthető 
energia- 
szegénynek

20.4 14.6 13.2 10.5

az energia- 
szegény  
háztartások 
száma (millió)

1.29 2.21 0.84 1.60

az energia- 
szegénység 
növekedése 
a dla & aa 
figyelmen 
kívül hagyását 
követően 
(százalék)

+ 2.0  - + 1.2  -

az energia- 
szegény 
háztartások 
számának  
növekedése 
a dla & aa 
figyelmen kívül 
hagyását  
követően (ezer)

+ 413  - + 72  -

Az energiaszükséglet merev kezeléséből, valamint a fogyatékossággal kap-
csolatos juttatások jövedelemnek minősüléséből fakadóan a meglévő angol 
definíció valószínűsíthetően alábecsüli a döntéshozók által legkiszolgálta-
tottabnak vélt csoport energiaszegénységi rátáját.

2. Táblázat – Energiaszegénységi ráták, fogyatékkal élők és jövedelmek (Snell és 

társai, 2014)
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mert a „legtöbb ellenőrzésre szolgáló javaslat nem válik megfelelő 
kritériummá az egyes háztartások szintjén” (Boardman, 2012: 144). 
Erre való tekintettel az energiaszegények helyzetével foglalkozó döntés-
hozók az alábbi eszközöket használják:

 ӹ munkanélküliséghez kapcsolódó jóléti juttatásokból való részesülés;
 ӹ terület alapú megközelítések, melyek a lakáskörülményekről, valamint 

a szegénységről vezetett helyi statisztikákból merítenek (példáért lásd 
Walker és társai, 2012; Morrison és Shortt, 2008);

 ӹ vagy demográfiai kritériumokra (pl. kor) alapozott támogatás;
 ӹ ugyanígy, meghatározott csoportok fokozott kiszolgáltatottságát 

elismerve esetenként teljesítendő kritériumok sorát rögzítik annak  
érdekében, hogy megvédjék a leginkább kiszolgáltatott csoportokat 
(pl. területi alapú, demográfiai és gazdasági kritériumok keveréke). 

 A bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy a háztartások pontos célzása 
megoldatlan. 2001-ben például a „Warm Front” (állami támogatással 
megvalósuló lakásfelújítási program az Egyesült Királyságban) támo-
gatottjainak mindössze egyötöde volt energiaszegény a támogatásban 
való részesedésüket megelőzően (Sefton, 2004). Hasonlóképpen jelentős  
kritika érte Angliában azokat a téli, 65 év felettieknek történő energiakifi-
zetéseket, melyek nem rászorultságon alapultak. (Brinkley és Less 2010).  
A célcsoport megállapításához használt speciális kritériumok, mint a 
munkanélküliséghez kapcsolódó jóléti juttatásokból való részesülés vagy 
a különböző korhatárok használata szintén problematikus lehet, mivel, 
ahogy azt Walker és Day (2012) állítja, túlságosan leegyszerűsíthetnek 
egyes komplex és gyakran dinamikus körülményeket. 
 Bár könnyebbnek tűnhet a háztartásokat az alapján azonosítani, 
hogy jövedelmük arányában ténylegesen mennyit költenek energiára, ez  
a mérési megközelítés csupán hozzávetőleges, mivel nem veszi számításba 
azt a tényt, hogy az energiaszegény háztartások gyakran alulfűtik ottho-
naikat annak érdekében, hogy egyensúlyba hozzák pénzügyi helyzetület. 
A konszenzuális megközelítés hasonlóan problematikus lehet, mivel az 
energiaszegénységben élők gyakran nem ismerik el helyzetük valósságát, 
talán az energiaszegénységgel járó megbélyegzéstől való félelmükben. 
Mindezekből adódóan gyakran adódik eltérés az energiaszegénységre 
vonatkozó nemzeti becslések, valamint a politikai intézkedések helyi 
szintű végrehajtása között. 

 A konszenzusos megközelítést többnyire a páneurópai, nem pedig a 
nemzeti energiaszegénység meghatározására használják. Kutatók, mint 
Bouzarovski és Tirado Herrero (2015), Dubois és Meier (2016), Thomson és 
Snell (2013), valamint Thomson és társai (2016b) EU-szerte összehasonlító 
elemzéseket végeztek az elmúlt években.
 A konszenzusos megközelítésnek számos erőssége van. Először is,  
a konszenzusos adatok gyűjtése kevésbé komplex, mint a kiadási adatok, 
különösen a modellezett szükséges kiadási adatok beszerzése, így alkalmas 
lehet az energiaszegénység ideiglenes mérésére azokban az országok-
ban, melyek nem rendelkeznek átfogó házállapot-felméréssel. Emellett 
megjegyzendő, hogy európai szinten nem léteznek a háztartások kiadá-
saira vagy a lakások állapotára vonatkozó standardizált mikroadatok  
(Thomson és Snell, 2013), de a konszenzusos indikátorok használatával a 
kutatók képesek voltak megkerülni az adatokkal kapcsolatos problémákat, 
és számszerűsíteni az energiaszegénységet az EU-ban. A konszenzusos 
megközelítés harmadik, és egyben legfontosabb erőssége, hogy képes 

„megragadni az energiaszegénység tágabb elemeit, mint amilyen a társa-
dalmi kirekesztés és az anyagi nélkülözés” (Healy és Clinch, 2002b: 10).
 Ezzel szemben a konszenzusos mérési megközelítés során használt 
szubjektív indikátorokat a „kizárás” kritikája érte: ezáltal ugyanis egyes 
háztartások nem tekintik magukat energiaszegénynek, annak ellenére, 
hogy más mérési módszerek alapján ebbe a kategóriába sorolhatók (Dubois, 
2012b). Továbbá kétségek merülhetnek fel arra vonatkozóan, hogy a 
szubjektív, valamint a kiadásokon alapuló mérési módszer mennyire 
fedi egymást, erről azonban kevés információ áll rendelkezésünkre. McKay 
szintén kritikus a konszenzuális nélkülözési mutatókkal szemben, állítva, 
hogy azok „széles körű egyetértést feltételeznek arra vonatkozóan, hogy a 
családok mely termékeket/szolgáltatásokat engedhetik meg maguknak; az 
ezen termékek, valamint szolgáltatások megvételére való képesség hiánya 
pedig alkalmas a nélkülözés mérésére” (2004: 201). Következésképpen, 
ha az alapul szolgáló feltételezések helytelenek, az egyén fogyasztási  
preferenciái miatt tűnhet szegénynek, nem pedig forráshiány miatt 
(McKay, 2004).  

4. Indikátorok a háztartások azonosításához  

Az energiaszegénység enyhítését célzó intézkedések előtt álló legnagyobb 
akadály a háztartások pontos és hatékony azonosítása, különösen azért, 
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összegzés
 
A fejezet célul tűzte ki az európai,, energiaszegénységre vonatkozó főbb 
definíciók áttekintését. Ennek során tisztázta a „fuel poverty” és „energy 
poverty” körülötti fogalmi zavart, rámutatva, hogy mindkét kifejezés  
a háztartás valamennyi energetikai szolgáltatására vonatkozik, nem  
csupán a fűtésre. Kiemelte, hogy az energiaszegénységnek nincs uniós szin-
ten elfogadott definíciója, összefoglalta az energiaszegénység öt nemzeti 
definícióját, valamint magyarázattal szolgált arra, hogy miért olyan kevés 
állam ismeri el hivatalosan a problémát. 
 A fejezet másik célja az energiaszegénység mérésére szolgáló megkö-
zelítések felvázolása volt. Ennek során bemutattuk az energiaszegénység 
főbb kiváltó okait és kimeneteleit, és részletesen elemeztük a mérésre 
szolgáló uralkodó megközelítéseket: a direkt, a költségalapú, valamint a 
konszenzuális/szubjektív megközelítést. Emellett megvizsgáltuk azt az 
ellentmondást, amely egyrészt az energiaszegénység hatásainak mérése, 
másrészt a háztartások helyi szintű, politikai beavatkozásokhoz szükséges 
azonosítása között áll fenn.
 Nyilvánvaló, hogy sok még a tennivaló annak érdekében, hogy átfo-
góan tudjuk kezelni az energiaszegénységet. Kulcskérdés, hogy mind 
uniós, mind nemzeti szinten kevés a megfelelő adat, ez pedig megakadá-
lyozza, hogy pontos képet kapjunk az energiaszegénységről. Nincs külön 
felmérés az energiaszegénységre vonatkozóan, valamint nincsenek stan-
dardizált háztartási mikro adatok sem az energiával kapcsolatos kiadások-
ról, sem az energiafelhasználásról, sem pedig az energiahatékonyságról.  
Ebből kifolyólag a kutatók gyakran kénytelenek olyan szubjektív adatokra 
támaszkodni, melyek az energiaszegénység következményeit, nem pedig 
annak kiváltó okait vizsgálják. Azonban egyre több kutató látszik meg-
oldást kínálni a problémára, egy Thomson és Snell által készített riport 
(2014) például részletes ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan 
lehetne mind uniós, mind nemzeti szinten javítani az adatok elérhetősé-
gén, az energiaszegénységi és adatbázisok felülvizsgálatára támaszkodva. 
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bevezetés

Az energiaszegénység fogalmát általános értelemben véve olyan helyzet 
meghatározására használják, amelyben az egyének nem tudják megfele-
lően felfűteni otthonaikat vagy nem jutnak hozzá megfizethető áron más, 
háztartásban szükséges energiaszolgáltatásokhoz. A tagállamokban ez 
egyre inkább felismert kérdés, melynek kiváltó okai az emelkedő energia-
árak, a recesszió nemzeti- és regionális gazdaságokra gyakorolt hatásai, 
valamint a nem megfelelő energiahatékonyságú lakóépületek. A jöve-
delmekre és életkörülményekre vonatkozó úniós statisztika (EU-SILC) 
adatait felhasználva a kutatók becslései szerint 54 millió európai állam-
polgár (az EU össznépességének 10,8%-a) nem tudta megfelelően felfűteni  
otthonát 2012-ben. Hasonló adatokat jelentettek a közüzemi számlák kése-
delmes kiegyenlítésével kapcsolatban, illetve a rossz lakáskörülmények 
vonatkozásában is2. Az Európai Bizottság tudomásul veszi a tagállamok 
azon igényét, hogy foglalkozzanak az energiaszegénység problémájával, 
így például az Energia Unióval kapcsolatos közleményében3 fő fókuszba 
helyezi az energiapiacon jelen lévő védendő fogyasztók védelmét. 
 Az energiaszegénység kérdése ugyan napirenden van, mégis összehan-
goltan csupán korlátozott intézkedések vannak érvényben, amely három 
főbb okból következik. 1) a kérdést még nem sikerült teljesen felmérni, 
ami a meglévő hiányos indikátoroknak is betudható, 2) az eddigi intézke-
déseket a szubszidiaritás elve határozta meg, valamint 3) az EK hatásköre 
a szabályozott piacokon jelen lévő védendő fogyasztókra összpontosít, 
nem az energiaszegénységgel küzdő háztartásokra a szélesebb értelemben 
vett energiarendszeren belül. Ebből eredően a helyzetet csupán néhány 
tagállamban ismerik fel és értik meg.
 Ez a fejezet a tagállamok tapasztalatainak értékelését alapul véve azt 
taglalja, hogy a fenti három kiváltó okot hogyan lehet megközelíteni egy 
sokkal összefogottabb és átfogóbb európai intézkedéssel. Ez úgy válik 
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energiaszegénység bekerül a főbb szakpolitikai dokumentumokba, mint 
például az Energia Unió,  továbbá a növekszik a kutatási tevékenységek 
száma is. Az ebben a témában folytatott kutatás publikálását követően, ide-
értve az INSIGHT_E jelentést is (Pye et al., 2015), a Bizottság további kuta-
tásokat indítványoz annak érdekében, hogy indikátorok fejlesztése révén 
európai szinten elősegítse az energiaszegénység fogalmának megértését, 
és hogy előmozdítsa a megtehető intézkedések elfogadását. Egy nemré-
giben kiadott, a Bizottság által finanszírozott tanulmány megvizsgált 
néhány EU-s szinten használható mérési módszert és a megfigyelőközpont 
felállításának lehetőségét (Rademaekers et al., 2016).
 A fenti kutatási program kialakítása folyamatban van, és olyan fórumo-
kon vitatják meg, mint a védendő fogyasztó munkacsoport (Vulnerable 
Consumer Working Group, VCWG). Ebből világosan látszik, hogy a Bizott-
ságot valóban foglalkoztatja a ténylegesen kivitelezhető jogalkotási és 
egyéb intézkedési lehetőségek felkutatása, amelyek összehangolt védelmet 
és a helyzet hatékonyabb nyomon követését teszik lehetővé. 

tagállamok hozzáállása a kérdés megközelítéséhez

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy a tagállamok hogyan határozzák meg az 
energiaszegénységet és a védendő fogyasztók fogalmát, valamint részletezi 
a folyamatban lévő intézkedéseket is. Miután megismertük a jelenlegi 
helyzetet, képesek leszünk értékelni az Európai Bizottság szerepét, például 
további kutatások, a jogszabályok szigorítása ügyében, vagy a tájékoztatás 
és a jó gyakorlatok terjesztése terén.

1. Védendő fogyasztók és energiaszegénység: összefüggő, 
mégis különálló problémák

Fontos felismerni azt, hogy az energiaszegénység kezelése és a védendő 
fogyasztók biztonsága összefüggő, ugyanakkor mégis különböző kérdések. 
Összefüggőek olyan értelemben, hogy az energiaszegénység mértéke és/
vagy súlyossága fokozódhat, ha a védendő fogyasztók nem jutnak megfe-
lelő támogatáshoz. Eltérnek azonban atekintetben, hogy európai szinten 
a védendő fogyasztók azok a gáz és elektromos áram felhasználók, akik 
számos okból kifolyólag (jövedelem, fogyatékosság, életkor, szociális 
segélyre való jogosultság) nem biztos, hogy hozzáférnek a legkedvezőbb 
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lehetségessé, ha a helyzet jobb megértését és célzott intézkedések bevezetését 
lehetővé tevő mutatók kerülnek kidolgozásra, szigorodnak az európai 
jogszabályi követelmények és a védendő csoportok fogalmát tágabb 
értelemben használjuk, nem csak az energiapiacokra vonatkoztatva. Az 
energiaszegénység és a védendő fogyasztók meghatározásának különféle 
megközelítéseit, valamint a tagállamokban foganatosított intézkedések 
típusait vizsgáltuk meg. Ezen felmérés alapján számos ajánlást javaslunk 
az európai szakpolitikai tervek előmozdítása érdekében.

európai jogalkotás

Azok a legfontosabb európai jogszabályok, melyek az energiaszegénységre 
vonatkozóan rendelkeznek, a harmadik energiacsomagban találhatóak, 
melyek nevezetesen a villamos energia belső piacára vonatkozó 2009/72/
EK és a földgáz belső piacára vonatkozó 2009/73/EK (Európai Parlament, 
2009a; 2009b) irányelvek. Ezen irányelvek megállapítják, hogy az energia- 
szegénység valós probléma, és a tagállamoknak fel kell lépniük ellene. 
Ennek érdekében a tagállamoknak kötelezően meg kell alkotniuk a 
védendő fogyasztók jogi meghatározását és védelmezés módjáról szóló 
intézkedéseket (2009/72/EK 3. cikk (8) bekezdés). A jelenlegi megköze-
lítésben kiemelt szerepe van a szubszidiaritás elvének, vagyis a definíciót, 
mely meghatározza a védendő fogyasztók körét, és az ebből eredő intézke-
déseket az adott állam viszonyaira tekintettel kell átgondolni.
 Az Európai Bizottság energiaszegénységgel kapcsolatos jelenlegi meg-
közelítése, az EU szakpolitikai hatáskörével összhangban, a szabályozott 
piacon jelen lévő védendő fogyasztókra korlátozódik. Más európai intéz-
mények ezzel együtt az energiaszegénység közvetlenebb és konkrétabb 
megfogalmazását sürgetik. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 
mely az EU egyik tanácsadó testülete, „Az energiaszegénység megelőzését 
és leküzdését célzó összehangolt európai fellépés” című véleményében 
(EESC, 2013) érvel az egységes definíció és indikátorok létrehozása  
mellett. Javaslatuk szerint ezt egy megfigyelőközpontnak kellene össze-
hangolnia, amely segítséget tudna nyújtani az energiaszegénység európai 
stratégiájának, illetve a különféle vonatkozó európai tanulmányok által 
is támogatott ajánlások kidolgozásában (EPEE, 2009; 2009; Thomson és 
Snell, 2014).
 Az Európai Bizottságban egyre inkább teret nyer egy szélesebb körű 
stratégia kidolgozásának lehetősége. Mindez abból látszik, hogy az 
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Ügynöksége által vezetett vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a 26 tag-
államból 13 szövegszerűen meghatározza a védendő fogyasztók fogalmát, 
másik 12-ben viszont közvetetten definiálja csupán (ACER/CEER, 2014). 
  A jelen tanulmányban a védendő fogyasztók fogalmát az 1. táblázat 
szerint csoportosítottuk. A legelterjedtebb meghatározás a szociális  
juttatásban való részesülés tényén alapul, amely a kiszolgáltatottságot 
szociális körülményeknek tudja be. Azokat a meghatározásokat, amelyek 
kifejezetten megemlítik az energiaköltségek kifizetésének nehézségét 
vagy a magas háztartási költségeket, az energia megfizethetősége címszó 
alatt kategorizáltuk. Négy ország kifejezetten megemlíti az egészséget 
és fogyatékosságot, mint a kiszolgáltatottság fő jellemzőjét, jóllehet ezen 
jellemzők a szociális juttatás és a szocioökonómiai csoport kategóriák 
által is le vannak fedve. Végül van néhány olyan meghatározás is, amely 
a szociökonómiai csoportok szélesebb körére utal, ilyen lehet például a 
jövedelem, életkor vagy egészségi jellemzők is. Vizsgálatunk idején már 
csak Lettország dolgozott a definíció véglegesítésén. A tagállamok által 
használt meghatározások teljes listája a 2. mellékletben található.

1. Táblázat - A védendő fogyasztók fogalmának meghatározása az egyes

 tagállamokban

definíció típusa tagállam
tagállamok száma 
típusonként

Szociális juttatásban való 
részesülés

BG, CY, DE, DK, EE, FI1, 
HR, HU, LT, LU, MT4, PL, 
PT, SI3,6

14

Energia megfizethetősége 
(alacsony jövedelem/magas 
kiadás)

FR2, IT, SE 3

Fogyatékosság / egészség CZ, NL, SK, IE 4

Szocioökonómiai 
csoportok köre

AT, BE, ES, GR, RO, UK5 6

Nem hozzáférhető / 
tárgyalás alatt

LV 1

1 A fogalmat nem ismerték el hivatalosan; 2 Az energiaszegénység definícióján 
belül; 3 Beleérti a fogyatékkal élőket is; 4 Egészségi és jövedelemi szempontok 
alapján is kategorizál; 5 OFGEM definíción alapul, nem a nemzeti fűtőanyag- 
szegénység definícióján; 6 Az Energiaszegénységben levő fogyasztók védelméről 
szóló koncepció alapján, új szociális (gazdasági) kritériumokon alapuló definíció  
és indikátorok kerülnek meghatározásra.  

szolgáltatói díjakhoz, illetve akik további védelemre, támogatásra szorul- 
nak. A szabályozott piacokra való fókuszálás azt jelenti, hogy a szabályo- 
zókat, ombudsmanokat és energiaszolgáltató közüzemi vállalatokat 
tekinjük gyakran kulcsfontosságú szereplőnek. Az intézkedések ennek 
megfelelően természetüknél fogva rövidtávúak lennének, és a probléma 
gyors orvoslását, csupán a legsürgetőbb energiahozzáférési nehézségek 
megoldását céloznák, valamint kizárólag az elektromos áram és gáz 
vonatkozásában lennének alkalmazhatóak. 
 Ugyan sokféleképpen meghatározható az energiaszegénység, és annak 
jellegzetességei sokfélék lehetnek, azonban a meghatározások jellemzően 
túllépnek az energiapiaci megközelítésen, amikor az energiaszolgáltatások 
megfizethetőségének kérdését vizsgálják, akár szabályozott piacokon 
keresztül kínált erőforrásról van szó akár nem. Az energiaszolgáltatások 
megfizethetőségének vizsgálata azt jelenti, hogy az alacsony jövedelemű 
háztartásokra koncentrálnak, és általában a kiváltó okokra, úgyis mint 
energiahatékonyság, energia költségek és az elkölthető jövedelem. Ennek 
eredményeként a struktúrális kérdésekre fókuszáló intézkedések születnek, 
amelyek hosszabb távú megoldásokat sürgetnek, az többféle érdekcso-
port szaktudását igénylik az energiaiparból, a civil társadalomból és a 
kormányból. 
 Ez a megkülönböztetés azt jelenti, hogy az energiaszegénység leküzdésé-
hez többféle megközelítésre és intézkedésre van szükség, valamint a Bizott-
ságnak nagyobb szerepet kell vállalnia a védendő fogyasztók védelmén 
túl is. A két terület átfedése megkívánja, hogy az alkalmazott stratégiák 
egymást támogassák, és ne akadályozzák. A következő fejezetekben azt 
mutatjuk be, hogy az egyes tagállamok hogyan vélekednek ezekről a 
kérdésekről.

2. Védendő fogyasztók meghatározása az energiapiacon

A harmadik energiacsomag rendelkezései azt írják elő a tagállamoknak, 
hogy határozzák meg a védendő fogyasztók fogalmát, és tegyenek lépé-
seket ezen fogyasztók védelme érdekében. Az Európai Energiaszabályo-
zók Tanácsa (CEER) egy vizsgálatában arra mutatott rá, hogy a védendő 
fogyasztókat a legtöbb tagállamban a különféle energiákra vonatkozó 
intézkedésekkel és szociális juttatások kombinációjával igyekeztek védeni. 
Továbbá, a 26 tagállamból 17 azt állította, hogy a védendő fogyasztók 
fogalma szerepel az energiatörvényében, egyéb más törvényében vagy 
mindkettőben (CEER, 2012)4. Az Energiaszabályozók Együttműködési 
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 Összefoglalva elmondható, hogy a védendő fogyasztó definíciója 
segítő szándékú, rövid távú védelmet nyújtó intézkedéshez vezet, első-
sorban a lekapcsolást akadályozza meg és támogatást nyújt a szociális 
segélyt igénybe vevőknek abban, hogy energiaszámláikat kifizessék.  
A téma részletesebb kifejtése a következő fejezetben olvasható. Mint 
ahogy további fejezetekben tárgyaljuk, az energiaszegénység megközelí-
téséhez szükséges intézkedések jelentős eltéréseket mutatnak.

3. Az energiaszegénység felismerése a tagállamokban

Az energiaszegénység elismerése, jóllehet szerepel a harmadik energia-
csomagban is, nem kötelezően előírt a tagállamok számára. Mint ahogy 
az a „Az energiaszegénység definíciói és indikátorai az Európai Unióban” 
című fejezetben szerepel, egyedül az Egyesült Királyság (és tagországai),  
Franciaország, Írország, Szlovákia és Ciprus rendelkeznek törvényi szabá-
lyozással, így náluk vannak csak elfogadott definíciók, amelyek túlmutatnak 
a szabályozott piacok körén.  Számos más ország (1. melléklet szerinti 
felsorolásban) jelenleg is fontolgatja a definíciós javaslatokat, amellyel 
nagyobb figyelmet fog kapni a kérdés. Érdemes megjegyezni azt is, hogy 
számos tagállamban az energiaszegénység ügyében a civilek fontos 
hangadók, úgy is, hogy a nemzeti és regionális szakpolitikák nem foglal- 
koznak vele. A definíció célja az, hogy a szükségben lévő háztartások 
jobban beazonosíthatók és elérhetőek legyenek, ezen felül még azt a célt is 
szolgálja, hogy a probléma szélesebb elismetségre és így nagyobb költség-
vetési előirányzatokra tegyen szert.

4. A tagállamok reakcióinak értékelése: politikák és intézkedések

A definícióknak fontos szerepe van abban, hogy a védendő fogyasztók 
és az energiaszegénység felé orientálja az intézkedéseket, de a tényleges 
intézkedések megvalósítása is szükséges. Pye és munkatársai elkészítet-
ték az olyan stratégiákból származó intézkedések áttekintését, amelyek  
a védendő fogyasztókat érintik és foglalkoznak az energiaszegénység kér-
désével Pye et al. (2015).5
 Ebben a felmérésben azon intézkedéseket vettük figyelembe, amelyek 
a kiszolgáltatott csoportoknak további fogyasztóvédelmet nyújtanak, az 
építőanyag fejlesztésén keresztül (így csökkentve az energiafelhasználást) 

 Az áttekintés bemutatja, hogy a védendő fogyasztó fogalmát milyen 
sokféleképpen meg lehet határozni. Néhány tagállam esetében a véde-
lemre szorulást fogyatékosság vagy szociális helyzet, akár életkor alapján 
definiálják, míg más tagállamokban azok azonosítása történik, akiknek 
gondot okoz az energia árának kifizetése. Ennek azért van jelentősége, 
mert a definícióhoz igazítják az érintettek védelmére irányuló intézkedé-
seket. Két dolgot kockáztatunk: az egyik az, hogy a meghatározás túl tág, 
és túl sokakra vonatkozik, ahhoz hogy hatékonyan lehessen intézkedni, 
vagy a meghatározás túlságosan szűk, és a valóban fontos csoportokat 
nem érint. Egy egyre fontosabb kérdés, hogy vajon léteznek-e olyan sajátos 
szocioökonómiai csoportok az összes tagállamban, amelyek számára 
biztosítani kellene tenni a minimális védelmet. Ez a megközelítés további 
joganyag elkészítését tenné szükségessé, amely a védelem szintjét az egész 
EU területén egységesíti, és gondoskodnak arról, hogy a tagállamok a  
jogszabályoknak megfelelően járjanak el.
 Természetesen továbbra is szükséges némi szabadságot hagyni az egyes 
tagállomoknak arra, hogy saját szakpolitikai irányvonaluknak megfele-
lően lépjenek fel, és költségvetésük keretein belül priorizáljanak. A kutatás 
eredményeiből egyértelmű, hogy a tagállamok a fogyasztók kiszol-
gáltatottságát és az energiaszegénység kérdését más-más nézőpontból 
szemlélik. Aszerint is csoportosítani lehet őket, hogy a szociálpolitika 
vagy az energiapolitika e az irányadó a szakpolitikák meghatározása 
során. 
 Ez a nyers megkülönböztetés azon alapszik, hogy ki irányítja a poli-
tikát, hogyan határozták meg a problémát, és tipikusan milyen fajta 
intézkedéseket hoztak. A szociálpolitikai fókuszú tagállamok esetében,  
a kiszolgáltatottságot gyakran az alacsony jövedelemhez és így a szegény- 
séghez kötik (és nem különböztetik meg pl. az energiaszegénységet).  
A skandináv és az észak-európai országok (Hollandiát, Németországot, 
és Lengyelországot is ideértve), valamint néhány kelet-európai ország  
(Bulgária, Cseh Köztársaság és Horvátország) szociálpolitikai nézőpont-
ból szemléli a kihívást. Más országok - ideértve azon nyugat- és dél-európai 
országokat is-, amelyek a problémát inkább egyfajta energiapolitikai 
problémaként kezelnik, miközben elismerik az alapul szolgáló szociális 
tényezőket. Néhány tagállam vegyes a helyzet, pl. Portugália és Francia-
ország az energiatörvénybe rakta a definíciót, de szocioökonómiai feltéte-
lekre alapozta azt. Ez a megkülönböztetés hasznos lehet ezen a területen 
meghozandó további politikai intézkedések esetén, mivel kiemeli a prob-
lémát övező különböző nézőpontokat és megközelíti a kérdés felvetését. 
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hallgatólagos (a használt definíciók vagy előirányzott intézkedések alapján) 
módja a témával való foglalkozásnak. Ilyen intézkedések a tagállamok 
mintegy 75%-ában lelhetőek fel. A támogatás nagyrésze a szociális jóléti 
rendszeren keresztül kerül kiosztásra, ahelyett hogy pontosan megha-
tároznák a kiszolgáltatottság és a támogatás módját.  A támogatást vagy 
az általános szociális jóléti kifizetések útján vagy közvetlen kifizetésként 
nyújtják, így segítve az energiaköltségek fedezését (a pénzügyi intézkedések 
70%-ának áttekintése alapján, lásd 1. ábra).    
 Egy másik intézkedés ebben a kategóriában a szociális díjszabá-
sok rendszere, számos tagállam bevezette, így jelen van pl. Cipruson,  
Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Portugáliában 
és Belgiumban is. Belgiumban például az összes elektromos áram- és 
gázszolgáltató köteles szociális díjszabást ajánlani a védett fogyasztóknak  
(pl. idősek, fogyatékosok, gázfűtéses szociális lakásokban élők).6 A francia- 
országi szociális díjszabás beteg-és egészségbiztosítás odaítélésén alapul, 
de a lehetséges jogosultak jelentős része nem veszi igénybe (ONPE, 2014). 
A lehetőséget igénybevevő fogyasztók esetében a hatása pedig kérdéses, 
mivel a szociális tarifa átlagos összege 8€/hó (ADEME, 2013). A szociális 
tarifa vitatott, és sokan a belső energiapiac liberalizálásának céljával ellen- 
tétesnek találják. Így ezt a fajta támogatást nagy valószínűséggel megszün- 
tetik majd. Az átmeneti időszakban a szociális tarifák célja, hogy a védendő 
fogyasztóknak kiegészítő pénzügyi támogatásként szolgáljanak ahhoz, 
hogy megfizethető energiaellátáshoz jussanak, ugyanakkor sok kritika 
éri a rendszert a célcsoport meghatározás és a támogatás hatékonysága 
tekintetében.

1. Ábra - Az áttekintett pénzügyi intézkedések aránya kategóriánként

határozott elképzeléseik vannak a fogyasztók energia-jólétének javítására, 
további információt vagy támogatás nyújtanak, illetve anyagi támogatást 
biztosítanak az energiaszámlák kifizetésére. Továbbá, azokat nem célzott 
intézkedéseket, amelyek jellegüknél fogva, közvetetten szintén támogat-
ják a védendő fogyasztókat és értelemszerűen az energiaszegényeket is. 
Példaként említhetők azok az intézkedések, amelyek javítják a szociális 
lakásokban az energiafelhasználást, javítják az energiaárakhoz való 
hozzáférést, szociális szolgáltatásokat és védelmet nyújtanak a energia 
szolgáltatás megszakítás ellen. E szélesebb kör vizsgálata nélkül fennáll 
annak a kockázata, hogy alábecsüljük a nem célzott intézkedések szerepét, 
különösen azokban az országokban, ahol kifejezetten nem ismerik fel az 
energiaszegénységet.

Az intézkedéseket az alábbi beosztás szerint lehet kategorizálni:
 ӹ Pénzügyi hozzájárulás, azzal a céllal vezették be, hogy segítséget nyújtson 

a számlák kifizetéséhez, elsősorban rövid távú megoldás.
 ӹ További fogyasztóvédelem olyan fogyasztóknak, akik kiskereskedelemi 

piacokat vesznek igénybe.
 ӹ Energiahatékonysági programok, melyek a lakásállomány hatékony-

ságának fejlesztését vagy energiával működő készülékek fejlesztését 
veszik célba.

 ӹ Információnyújtás és tudatosítás, amely elősegíti a fogyasztói jogok meg-
értését és információt szolgáltatnak a piaci díjtételekről és az energia- 
takarékossági intézkedésekről.

 Minden intézkedés esetén a következő információt gyűjtöttük be: a vég-
rehajtási mechanizmus típusa, a végrehajtó intézményeket, a célcsoport 
kiterjedésének mértékét, a hatékonyságot (ahol lehetséges az értékelése) és 
a határidőt (attól függően, hogy strukturális vagy sürgős problémáról van 
szó). Több mint 280 intézkedést vizsgáltunk, ezek 40%-a kifejezetten a 
védendő fogyasztókat célozza vagy azokat, akik energiaszegénység kocká-
zatának vannak kitéve. A fennmaradó 60% is releváns, habár nem célozott 
intézkedés, az alacsony jövedelmű és kiszolgáltatott háztartásoknak nyújt 
némi segítséget.

4.1. Pénzügyi beavatkozások

A tagállamok több mint 40%-a alkalmaz elsődlegesen pénzügyi beavat-
kozást a védendő fogyasztók támogatására, vagyis ez a kifejezett és 
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adódó szolgáltatás kikapcsolás ellen, amely alól Bulgária és a Cseh Köztár-
saság képez kivételt. A védendő fogyasztók hálózatról való leválasztással 
szembeni védelme kifejezetten szerepel a belső energiapiacot szabályozó 
irányelvekben és magában foglalja a szolgáltatás lekapcsolás tilalmát a téli 
időszakban, illetve adott csoportok esetében (Dobbins et al., 2016).

2. Ábra – Az áttekintett fogyasztóvédelmi intézkedések aránya kategóriánként

 Többfajta pénzügyi beavatkozás létezik, mindegyiket másként tervezték 
a nemzeti környezet tükrében és eltérő mértékben célzottak. Az intéz-
kedések körül jelentős feszültséget szül a vita arról, hogy a védendő vagy 
energiaszegény háztartások pontosabb meghatározása növeli az admi-
nisztrációs terheket. Jelen esetben, az Egyesült Királyságban a téli fűtő- 
anyag-támogatásokat életkor alapján igényelhetnek az emberek minden 
más tényezőt figyelmen kívül hagyva (Preston et al., 2014). Kérdések 
merülnek fel az intézkedések végrehajtásával kapcsolatban is, vajon az 
egyes háztartások feladata-e az igénylés vagy a támogatás egyéni szociális 
helyzet alapján önműködően jár-e.
 Egyértelmű, hogy a pénzügyi beavatkozások rövidtávon döntő fontos- 
sággal bírnak az energia megfizethetősége tekintetében, és felhasználhatók 
arra, hogy az energiaszegénység strukturális hátterével foglalkozó hosz-
szabb távú intézkedések bevezetését elősegítsék. Így például a skandináv 
országokban és Hollandiában szociális támogatást nyújtanak, ugyanakkor 
jelentős erőfeszítéseket is tesznek a szociális lakásállomány energiaha-
tékonyságának növekedése érdekében (lásd 4.3 fejezet). Ez az integrált 
megközelítés azt jelenti, hogy nem a pénzügyi támogatás vált az energia 
megfizethetőség biztosításának legfőbb eszközévé, ez sokkal inkább egy 
átmeneti intézkedés, amely biztonsági hálót nyújt, de nem lehet teljes 
mértékben erre hagyatkozni.

4.2. Fogyasztóvédelem

A további fogyasztóvédelmi intézkedések különösen fontosak a szabályozott 
piacok védendő fogyasztóinak védelme (és a piachoz való folyamatos hoz-
záférése) érdekében. Ezért a nemzeti szabályozó hatóságoknak (NRAs) és 
az energiaszolgáltató társaságoknak hangsúlyos szerep jut számos intéz-
kedés végrehajtásában. A fogyasztóvédelem létfontosságú annak biztosí-
tásához, hogy a védendő fogyasztók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a 
piaci működés során. Ilyen védelem például az ellátás szavatolása, a piaci 
szereplők etikai kódexeinek kialakítása, továbbá az, hogy a társaságok 
azonosítják védendő fogyasztóikat.
 A fogyasztóvédelmi típusú intézkedések között a védendő fogyasztóknak 
a hálózatról való leválasztásának megelőzése a domináns (2. ábra), az e 
kategóriában áttekintett intézkedések 40%-át teszik ki. A tagállamok közel 
20%-a esetében ez jelenti az elsődleges alapját – és gyakran az egyetlen 
kifejezett módját – a fogyasztóvédelmi intézkedéseknek. A tagállamok 
közel 80%-a biztosít valamilyen formában védelmet a nemfizetésből 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
o
g
y
a
s
z
t
ó
i
 
p
a
n
a
s
z
t
é
t
e
l

G
á
z
h
á
l
ó
z
a
t
-
f
e
j
l
e
s
z
t
é
s

T
o
v
á
b
b
f
e
j
l
e
s
z
t
e
t
t
 
j
u
t
t
a
t
á
s
t

s
z
é
t
o
s
z
t
ó
 
r
e
n
d
s
z
e
r

H
i
b
á
s
 
t
e
r
m
é
k
e
k
 
é
s

s
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s
o
k
 
s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
a

Á
l
t
a
l
á
n
o
s
 
s
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s

k
i
k
a
p
c
s
o
l
á
s
i
 
v
é
d
e
l
e
m

T
é
l
i
 
s
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s
 

k
i
k
a
p
c
s
o
l
á
s
i
 
v
é
d
e
l
e
m

C
é
l
c
s
o
p
o
r
t
 
s
z
e
r
i
n
t
i
 
s
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s

k
i
k
a
p
c
s
o
l
á
s
i
 
v
é
d
e
l
e
m

B
e
v
é
t
e
l
 
/
 
p
r
o
f
i
t
 
k
o
n
t
r
o
l
l

S
z
o
l
g
á
l
t
a
t
ó
i
 
e
t
i
k
a
i
 
k
ó
d
e
x

V
é
d
e
n
d
ő
 
f
o
g
y
a
s
z
t
ó
k
 
r
e
g
i
s
z
t
r
á
l
á
s
a

é
s
 
m
o
n
i
t
o
r
o
z
á
s
a

B
ü
n
t
e
t
é
s
k
i
s
z
a
b
á
s
 
a
l
a
c
s
o
n
y
 

h
a
t
é
k
o
n
y
s
á
g
ú
 
k
i
v
i
t
e
l
e
z
é
s
 
e
s
e
t
é
n

S
z
a
b
á
l
y
o
z
ó
 
á
l
t
a
t
l
 
b
i
z
t
o
s
í
t
o
t
t

m
é
l
t
á
n
y
o
s
 
d
í
j
s
z
a
b
á
s
 

F
i
g
y
e
l
m
e
z
t
e
t
é
s
 
á
r
v
á
l
t
o
z
á
s

e
s
e
t
é
n

K
i
e
g
é
s
z
í
t
ő
 
t
a
n
á
c
s
a
d
á
s
,

s
e
g
é
l
y
v
o
n
a
l
 

A
d
ó
s
s
á
g
v
é
d
e
l
e
m
 

(
a
d
ó
s
s
á
g
á
t
v
á
l
t
á
s
)

A
 
fo

g
y
a
s
z
t
ó
v
é
d
e
l
m
i
 
in

t
é
z
k
e
d
é
s
e
k
 
a
r
á
n
y
a
 
%

 A szolgáltatás lekapcsolás elleni védelmen túl számos tagállam külön 
intézkedéseket vezetett be az eladósodott fogyasztók védelme érdekében, 
lehetővé téve más szolgáltatóra váltást adósság felhalmozódás esetében is 
(DK, FR, LU, UK).  Az ügyfelekkel való ilyen típusú közvetlen és egyénre 
szabott kapcsolat lehetővé teszi, hogy hosszú távú megoldásokat találjanak 
a nélkülözhetetlen energiaellátás biztosítására a szűk anyagi lehetősé-
gekkel rendelkező háztartások esetén is. Az áttekintett intézkedésekből 
az energiavállalatok kiemelt szerepe is kitűnik, akik a szabályozó mellett 
közreműködnek a fogyasztóvédelem biztosításában (lásd a 2. ábrán), bele-
értve az etikai kódexek kibocsátását az ügyfelekkel való kapcsolattartás 
során (BE, IE, LU, SE, UK), a védendő fogyasztók helyzetéről felmérések 
készítését és ezen fogyasztók nyilvántartását (FR, GR, UK), és a további 
ügyféltámogatás nyújtását. Más tagállamokban a szabályozó fontos 
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feladata a méltányos tarifák biztosítása, a társasági nyereségek monito-
rozása, valamint a meghatározott tervezet bevezetések terén alulteljesítő 
energiaellátók anyagi szankcionálása.
 A kategóriák közül ez a legheterogénebb (a szolgáltatás lekapcsolás 
elleni védelmet), és országspecifikus, különböző intézkedésekkel. E kate-
gória a nyílt piaci versenyben leginkább elterjedt intézkedés, és – ahogy az 
energiapiacok liberalizációja egyre erősödik – egyre fontosabb szerepet 
fog betölteni bizonyos tagállamokban.

4.3. Energiahatékonysági intézkedések

 Jelen összefoglalónk rávilágít arra, hogy az energiahatékonyságot célzó 
intézkedések – különösek azok, amelyek az épület felújításokat helyezik a 
központba – az energiaszegénység leküzdésének kulcsfontosságú részét 
képezik. A vizsgálat alapján a tagállamoknak 30%-a fókuszál az energia-
hatékonysági programokra a védendő fogyasztók és/vagy az energiasze-
génység leközdése céljából. Az áttekintett mintegy 90 intézkedés 65%-a 
különböző épületfelújításhoz köthető intézkedésekhez (4. ábra) és ezek 
közül körülbelül 30% az alacsony jövedelmű háztartásokat célozza.

3. Ábra – Az áttekintett energiahatékonysági intézkedések aránya kategóriánként

A ’segélyalap’-kategóriák magukba foglalják a kölcsönöket és adóösztönzőket is.Az energiahatékonysági intézkedések aránya kategóriánként %
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 Jelentős mozgástér van az energiahatékonysági intézkedések még jobb 
célzása terén, habár érthető mód azt feltételezi, hogy tudjuk, melyek az 
energiaszegény háztartások. A tagállami tapasztalatok rávilágítanak 
egy sor megfontolásra abban a tekintetben, hogy miként kellene az ilyen  
célzott intézkedéseket megvalósítani. Ezek közé tartozik az ’”Energiataka-
rékoskodók” (Energiesnoeiers) projekt Belgiumban7, a „Jobb élet” (Habiter 
mieux) program Franciaországban (Crémieux, 2014),  és a „Takarékos  
villanyszámla” (Stromspar-Check – energiatakarékosság alacsony jöve-
delmű háztartásokban) projekt Németországban8, „Jobb energia – Melegebb 
lakások Írországban” (Better Energy: Warmer Homes in Ireland)9 és 
az “Energiaszolgáltató Társaságok Kötelezettségei” (Energy Companies 
Obligation, ECO) az Egyesült Királyságban (Platt et al., 2013). Amint az 
a 3. táblázatban szerepel, vannak olyan tényezők, amelyeket figyelembe 
kell venni az energiahatékonysági programok fejlesztésénél, mint például 
a kedvezményezettek körének meghatározása, a bevezetés és kivitelezés 
módjai, továbbá ezek mérése, kikényszerítése és finanszírozása.
 Hollandia és a skandináv országok szép sikereket értek el a szociális bér-
lakás rendszer energiahatékonyságának fejlesztése terén, ahol magasabb 
 az alacsony jövedelmű háztartások aránya.10 A tágabb szociális támogató 
intézkedésekkel együtt ez lehetővé tette az intézkedések mérsékeltebb 
célzását. Az ilyen intézkedések átültethetősége némileg függ a lakásállo-
mánytól és a lakáshasználat természetétől, azaz például a szociális laká-
sállomány szintje néhány tagállamban jóval alacsonyabb, és az alacsony 
jövedelmű háztartásokat a magánbérlakás-piac szolgálja ki.
 Az intézkedések megvalósításának különböző szempontjai léteznek, 
a finanszírozási források bevonása, a célirányosság mértéke, vagy a vég-
rehajtó testület típusa. Ezen tényezőket az adott ország körülményeinek 
figyelembevételével kell vizsgálni. Az energiahatékonysági intézkedések 
esetében léteznek már ismert korlátok. Ebből eredően például erőteljes ösz-
tönzőket kell alkalmazni a felhasználási arány növelése céljából, valamint 
a tudatosságfejlesztés és az előnyök kiemelés érdekében. 

2. Táblázat – A célzott energiahatékonysági programok kialakításánál mérlegelendő 

kérdések

mérlegelendő kérdés leírás

Célcsoport meghatározás Az olyan közvetett indikátorok, mint pl. a szociális juttatások 
kedvezményezettjei elegendőek-e ahhoz, hogy biztosítsák az 
energiaszegénységben élők elérését?

TAGÁLLAMI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG ÉS 

A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK ESETÉBEN

TAGÁLLAMI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG ÉS 

A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK ESETÉBEN



138 139

4.4 Tájékoztatás és figyelemfelkeltő kampányok

Az intézkedések utolsó csoportja a tájékoztatást és a figyelemfelkeltést 
gyűjti össze. Ide értendők a tanácsadási programok, a tarifákkal és szám-
lákkal kapcsolatos kampányok, mint például az ár-összehasonlító oldalak 
vagy az átlátható számlázás. Általában az erősen liberalizált piaccal 
rendelkező tagállamok több ár-összehasonlítást és átlátható számlázást 
célzó megoldással rendelkeznek. Azokban az országokban, ahol erős civil 
társadalmi mozgalom áll ki az energia- vagy fűtőanyag-szegénység ellen, 
magasabb a figyelemfelkeltő kampányok száma is. A társadalmasítás az 
intelligens fogyasztásmérés bevezetésével is fokozható, ahol a háztartások 
energia felhasználási szokásai jobban tudatosulnak, valamint a szolgál-
tatók anonimizalt adatokat gyűjthetnek az energiafogyasztási szokások 
jobb megértés céljából.
 Az energiapiacokon való határozottabb részvétel érdekében elenged- 
hetetlen a védendő fogyasztók megfelelő tájékoztatása, illetve annak tuda- 
tosítása, hogyan növelhető az energiaszolgáltatások megfizethetősége. 
Egyes tagállamokban látható, hogy a civil társadalmi csoportok és egyéb 
nem kormányzati szervezetek meghatározó szerepet játszanak az energia- 
szegénységgel kapcsolatos intézkedések támogatásában és a téma kormány- 
zati napirenden tartásában. Ezek a kampányok az energiaszegénység 
problémájának szélesebb körű felismerése és megértése szempontjából 
fontosak.
 Végül, valószínűleg jelentős eredményt hozna az intelligens fogyasz-
tásmérők elterjedése a különböző tagállamokban. Ez – az adatvédelmi 
szabályok függvényében – nagyobb ellenőrzési lehetőséget ad a felhasz-
nálóknak a saját fogyasztásuk felett, és a védendő fogyasztók beazono-
sításához több lehetőséget ad az energiavállalatoknak. Az intelligens 
fogyasztásmérők elterjedésével fontos szerepet kap majd a tapasztalat-
csere a védendő fogyasztók megóvásáról és a megfizethetőség javításának 
módjairól.

az eu átfogó és összehangolt válaszának kialakítása 

Az előző tagállami áttekintés rávilágít néhány fontos megállapításra. Először 
is, az intézkedések szintje jelentős különbségeket mutat. A kiszolgálta-
tott fogyasztókat a legtöbb tagállamban megilleti valamilyen alapszintű 

Végrehajtó szervezet Az energiavállalatokra bízott kivitelezés azt is jelentheti, 
hogy a felújítások nem ott történnek meg, ahol a legnagyobb 
szükség van rájuk, hanem ahol a legkönnyebb teljesíteni a 
vállalt kötelezettségeket. Bizalmi kérdéseket vet fel az is, ha az 
energiaszolgáltató hajtja végre ténylegesen felújítási terveket. 
Az ilyen programok magukban hordozzák a helyi foglalkoz-
tatás lehetőségét is, ami esetleg azért nem valósul meg, mert 
a nagy közműtársaságok kisajátítják a piacot (mint például a 
németországi Stromspar-Check program során).

Végrehajtási módok Célzott tanulmányok azt mutatják, hogy a területalapú  
(utcáról-utcára) megközelítés jelentős nagyságrendi  
megtakarítást jelenthet és biztosíthatja az alacsony  
jövedelmű háztartások azonosítását és átalakítását  
(pl. Platt et al., 2013; Preston et al., 2014).

Mérés és kikényszerítés Az Egyesült Királyságban készült más javaslatok az alacsony 
jövedelmű háztartásokra szabott hatékonysági minimum-
követelmények meghatározását ajánlják. Ha azokat a piaci 
szereplők és/ vagy az energiavállalatok hajtják végre,  
a szabályozóknak hatékonyan kell érvényesíteniük a program 
céljait az előrehaladás biztosítása érdekében. Ugyanakkor 
kulcsfontosságú ezeknek a céloknak a meghatározása is. 
Például: szükséges-e minimumintézkedéseket előírni annak 
érdekében, hogy a felújítás jelentős energiateljesítmény-javu-
lást eredményezzen? Hogyan mérjük az energiateljesítményt?

Támogatás Ha az energiaszámlákon keresztül valósul meg az energiaha-
tékonysági beruházások pénzügyi támogatása, az az alacsony 
jövedelmű háztartások számára ugyanúgy terhet jelenthet, 
míg ha az általános adózáson keresztül, akkor a költségvetési 
csökkentések (például megszorítások idején) miatt kerülhet 
veszélybe. Ha a lakástulajdonosok / bérlők fizetik, akkor 
a kölcsönkamatokat kell vonzóvá tenni és a (bérlők és 
bérbeadók közötti) megosztott ösztönzőket kell leküzdeni, 
ugyanakkor érdemes lehet megfontolni teljes összegű 
támogatási rendszer kidolgozását az alacsony jövedelmű 
háztartások részére. A holland Energiesprong (Energiaugrás) 
egy olyan innovatív szociális lakhatási program, amelynek 
a célja a felújítási beruházásokat az energiaszámla megtaka-
rításokból fedezi oly módon, hogy azok a bérlők számára ne 
jelentsenek nettó többletköltséget. További érdekes példát 
találhatunk Horvátországban, ahol az EU ETS-engedélyek 
értékesítéséből származó bevételeket átcsoportosítják a 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alapba, és ebből 
államilag fedezzék az energiahatékonysági intézkedéseket 
célzó beruházások több mint 80%-át.11
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és az energiaszegénységnek jellegzetességei (hosszabb távú, megelőző 
megközelítés).
 FA Bizottságnak bátorítania kellene a tagállamokat, hogy összhangban 
levő, de különálló stratégiákat fogadjanak el ezekben a kérdésekben. Az 
ilyen dokumentumoknak fontos szerepük van az intézkedések bemuta-
tásában, és a különböző minisztériumok, ügynökségek és országos szint 
alatti szerelők közötti megértésének kialakításában.

2. Védendő fogyasztók meghatározására szolgáló javaslatok

A fogalmak változékonyságára tekintettel azt javasoljuk a Bizottságnak, 
hogy előíróbb jelleggel határozza meg azt, hogy ki minősül védendő 
fogyasztónak. Például néhány tagállamban kizárólag azok minősülnek 
védendő fogyasztónak, akiket a hálózatról való leválasztás veszélye fenyeget. 
Ez a szűk meghatározás nem nyújt segítséget azoknak a fogyasztóknak, 
akik nehézségekkel küzdenek a piachoz való hozzáférés és a piacon való 
részvétel során. Szükséges a meghatározással kapcsolatos olyan irány-
mutatás kialakítása, amely kutatásokon és a fontosabb szereplőkkel, mint 
például a Védendő Fogyasztók Munkacsoport (VCWG) és ACER/CEER, 
való egyeztetésen alapul. Jelen tanulmány azt javasolja, hogy a „védendő” 
kategóriánál figyelemmel kell lenni a megfizethetőségre, hozzáférésre és 
részvételre, valamint a szocioökonómiai körülményekre (például idősek, 
fogyatékossággal élők, munkanélküliek), valamint az energiahasználattal 
kapcsolatos strukturális körülményekre (fűtési rendszer típusa, magas 
díjak, nem megfelelő építőanyag és hálózaton kívüli elhelyezkedés).
 A védelemre szorulás részletesebb meghatározásánál fontos, hogy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos sürgősségi intézkedéseken túllássunk.  
A meghatározásoknak inkább a kiegészítő támogatásra szoruló csoportok 
piachoz való hozzáférését kellene előmozdítaniuk. Más szóval, az irány-
mutatásnak azt kellene elérnie, hogy a védendő fogyasztók meghatározása 
jobban közeledjen az energiaszegénység fogalmához, úgy, hogy nagyobb 
védendő körre terjedjen ki (amelyek nem a megfizethetőséghez kapcso-
lódnak). A meghatározásokra vonatkozó iránymutatást a felülvizsgált gáz 
és villamosenergia irányelvek végrehajtási aktusa is tartalmazhatná. 
 A Bizottság kialakíthatná az elvárásokat a nemzeti szabályozó ható-
ságokkal szemben (NRAs), például a meghatározások és intézkedésekről 
elkészített egységes formátumú jelentést keretében. Az ACER és ENTSO-k 
működésének 2015-2016-ban bejelentett felülvizsgálata alkalmából az ACER 

védelem, azonban kevés egyéb célzott intézkedés van érvényben. Például 
a tagállamok mintegy 20%-ában van szolgáltatás kikapcsolása elleni véde-
lem kevés kiegészítő intézkedéssel társítva. Más országokban sokkal több 
célzott intézkedés van, beleértve az energiaszegénységre irányulóakat 
is. Ez leginkább azokra a tagállamokra jellemző, amelyek leginkább felis- 
merik az energiaszegénységet. Másodsorban megállapítható, hogy az 
intézkedéseket a nemzeti környezethez igazítják, és a legnagyobb hatással 
a fő szakpolitikai irány, a piac liberalizációjának mértéke, a háztartások 
energiai jellemzői, valamint az épületállomány állapota. 
 Ezen paraméterek miatt jelent kihívást az európai szintű, összehan-
goltabb válasz kialakítása. Másfelől viszont alapvető fontosságú, hogy 
minden tagállam fellépjen a kérdésben, ezt pedig a Bizottság tudná össze-
hangolni. Az intézkedéseknek tekintettel kell lenniük a nemzeti körülmé-
nyekre, és a túlságosan konkrét szabályok nem biztos, hogy hatékonyak 
lennének. Azonban szükségszerű egy átfogóbb és összehangoltabb válasz 
kialakítása. Ezt a kérdés jobb megértésével, a célcsoportok meghatáro-
zását elősegítő mutatók elfogadásával, az európai jogban előírt követel-
mények szigorításával, valamint a kiszolgáltatottság szélesebb értelem 
szerinti alkalmazásával lehet elérni, úgy, hogy mindez ne korlátozódjon 
kizárólag az energiapiacokra, hanem azon túlmutatóan is használhatü 
legyen. Ennek eléréséhez számos javaslat merült fel.

1. A különálló kérdések szétválasztása 

A védendő fogyasztó védelme és az energiaszegénység nem ugyanazt 
jelentik. Mindkettő nagyon fontos, egymással összefüggő kérdés, de 
különböző megoldásokat igényelnek. Fontos, hogy a kettő közötti 
különbséget világosan közöljük a tagállamokkal a jogalkotás útján, akik 
így hatékony intézkedéseket tudnak elfogadni. Az Európai Bizottság 
élhetne a 2015-2016-os harmadik energiacsomag által felállított  
szabályozási keret felülvizsgálatának lehetőségével (amelyet bejelentett 
az energia uniós csomagról szóló közleményben (EC, 2015)) annak 
érdekében, hogy egyszerűsítse a jelenlegi villamosenergia és gáz irány-
elveknek a védendő fogyasztókra és az energiaszegénységre vonatkozó 
rendelkezéseit. Különösen a 3. cikkét (7. és 8. bekezdés), valamint a 
2009/72/EK irányelv preambulumának 53. pontját lehetne módosítani, 
hogy világosan meg legyen különböztetve a védendő fogyasztók 
védelme (a fogyasztóvédelemmel párhuzamosan tüneti kezelés jelleggel) 
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kapcsolatos kutatásaira és intézkedéseire vonatkozó információkat össze-
gyűjtését. Ez elősegítené, hogy jobban megértsük a kihívásokat és értékel-
hessük az energiaszegénység elleni küzdelem stratégiáinak hatékonyságát. 
Ez a megfigyelő központ a tagállamok közötti jó gyakorlatok terjesztését is 
elősegítené. A javaslatot és a végrehajtáshoz szükséges módot a kézkönyv 

„Az energiaszegénység definíciói és indikátorai az Európai Unióban” 
című fejezete tartalmazza. Az Európai Bizottság az EU 28 tagállamában 
használandó mérési eszközök megalkotására és a figyelőközpont műkö-
dőképességére vonatkozó tanulmányt fogja megrendelni.

5. Az energiahatékonysági intézkedések jobb célcsoport 
meghatározása

Az energia hatékonysági intézkedéseket az eddigieknél még jobban az ala-
csony jövedelmű háztartásokra kell irányítani. A mechanizmus például 
lehetne az energiahatékonysági irányelvben előírt kötelező támogatási 
arány az energiaszegénység elleni küzdelem érdekében, például az alacsony 
jövedelmű háztartások részére szóló energiahatékonyságot növelő felújítá- 
sokon keresztül. A Bizottság szintén biztosíthatná, hogy az EU pénzek 
nagyobb részét szánják a fűtőanyag-szegénységgel küzdő, alacsony  
jövedelmű és védendő kategóriákba tartozó emberek által igénybe vehető 
felújítási programokra. Ezeket az összeget a leginkább érintett közép-és 
kelet-európai, valamint déli tagállamoknak kellene nyújtani.

következtetések

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy a tagállamok hogyan tekintenek az ener-
giapiacot és az energiaszegénységet érintő kérdésekre, és hogy milyen 
intézkedéseket hoznak a megoldásukra. Európa a válaszokat tekintve 
eléggé széttöredezett, mind a kérdés meghatározása, mind az elfogadott 
intézkedések tekintetében. Ez nem is meglepő az eltérő tagállami néző-
pontok, a határozott álláspont szubszidiaritás tekintetében, valamint a 
jelentősen eltérő nemzeti környezet miatt, mint például a piacok libera-
lizációjának mértéke, az energiarendszer típusok, az energia hatékonyság 
fejlesztése. 
 A válaszoknak ez a töredezettsége egy erősebb bizottsági szerep 
felé mutatna a változatos tagállami közeg okozta kihívások ellenére is.  

erősebb mandátumot kaphatnának arra, hogy részletesebb jelentéseket 
tudjanak kérni nemzeti szabályozó hatóságoktól a védendő fogyasztók 
meghatározásáról és az intézkedésekről. 

3. Az energiaszegénység fogalmának meghatározása 

Az energiaszegénység meghatározásának hiányára való tekintettel a 
Bizottságnak nagyobb szerepet kellene vállalnia az energiaszegénység 
meghatározásában és tagállamok ösztönzésében, hogy számolják fel a 
jelenséget. Ezt a tagállamok számára előírt pontos mérőszámok nélkül 
is meg lehetne tenni. A Bizottságnak ki kellene adnia egy állásfoglalást 
vagy stratégiát (amelyik megfelelőbb) az energiaszegénység által jelentett 
kihívások megértésével, eddigi tagállami intézkedésekkel és a további  
tagállami teendőkkel kapcsolatos. Ennek az áttekintésnek ki kellene térnie 
a főbb okokra és a kérdés kiterjettségére, az energiaszegénység hatásaira,  
és a kérdés szabályozott piacokon túlnyúló területeire, minden energiahasz-
náltra vonatkozóan. A Bizottságnak központi szerepet kellene játszania 
a tagállamok támogatásában, hogy megfelelő számítási eszközöket fogad-
janak el, továbbá a tapasztalataikat meg tudják ostani egymással, illetve az 
egyéb érintettekkel. Például a VCWG, az NRA képviselőivel, civil csopor- 
tokkal, az akadémia képviselőivel, adat és indikátor közlőkkel (beleértve az 
Eurostat-ot), valamint az főigazgatóságokkal (különösen: az Egészségügyi 
és Biztonsági Főigazgatóság, Energiaügyi Főigazgatóság, Igazságügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság), és  egyéb érdekelt felekkel. 
 Egy ilyen bizottsági dokumentum biztosítaná azt a láthatóságot, amelyet 
a kérdés megkíván, valamint azt a hosszabb távú kitekintést, amelyet a 
kihívásra adandó válasz igényel. Továbbá meg tudná adni a lendületet a 
probléma számszerűsítését segítő EU szintű indikátorok kialakításához, 
és lehetővé tenné a fejlődés mérését. 

4. Indikátorok továbbfejlesztése és a jó gyakorlatok terjesztése 

Sürgető igény van az energiaszegénység mérésére szolgáló indikátorok 
továbbfejlesztésére mind tagállami, mind európai szinten. Az egyéb kuta-
tások ajánlásaival összhangban egy energiaszegénység megfigyelőközpon-
tot kell létrehozni, amely segítené a különböző indikátorok kidolgozását, 
a közvetett adatok fejlesztését, valamint az EU energiaszegénységgel 
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Az előző részben számos olyan ötlet merült fel, amely kiindulási pontja 
lehetne a Bizottságon belüli és az érintettek közötti párbeszédnek. Egy - 
jogalkotási vagy egyéb módon megvalósuló - átfogó cselekvési program 
hiányában félő, hogy az alacsony jövedelemű háztartások és egyéb 
védendő csoportok még mélyebbre kerülnének az energiaszegénységben, 
és nem részesülnének az európai energiapiaci fejlesztésekből.
 Három nagy olyan terület van, ahol EU szintű intézkedésre lehetőség 
van: i) a kérdés jobb megértésének elősegítése a továbbfejlesztett indiká-
torok és tapasztalatcseréken keresztül, ii) a Bizottság erősebb előírásai a 
definiálás támogatása ügyében, és iii) széleskörűbb nézőpont a védelemre 
szorulók és energiaszegénység ügyében, a belső energiapiacon túl. Lénye-
gében ez az áttekintés azt mutatja, hogy több érdekes és hatékony mérési 
és számítási módot használnak, hogy a szerte a tagállamokban mérése-
ket végeznek, és hogy kutatók egyre gyarapodó hálózata nyújt segítséget 
a kérdések jobb megértéséhez. A Bizottság fontos szerepet játszhatna 
ezen tapasztalatok összegyűjtésében, és egy olyan átfogó stratégia kiala-
kításában, amely a tagállamokban elősegítené a hatékony szakpolitikák 
kialakítását.

1. függelék  A tagállamok energiaszegénységre vonatkozó 
definícióinak kategorizálása  

tagállam energiaszegénység/fűtőanyag-szegénység 
definíciója és mérési módja

státusz

hivatalos definíció

Ciprus

Definíció: Az energiaszegénység a fogyasztók 
azon élethelyzetéhez kapcsolható, amikor 
szakmai státuszukból, családi, valamint 
egészségügyi állapotukból adódóan, adóbevallá-
suk alapján alacsony jövedelmük miatt lehetnek 
nehéz helyzetbe, amelyben képtelenek állni az 
ésszerű elektromos áramszükséglet költségeit, 
mivel ezen költségek a rendelkezésre álló 
jövedelmük jelentős részét képezik. 

Számítás: Az energiára fordított jövedelmet 
veszi alapul.

A harmadik  
energiacsomag  
átültetésekor 
elfogadott 
hivatalos  
definíció.

Franciaország

Definíció: A “Grenelle II” törvény (2010. július 
12.) 11. cikke szerint: energiaszegény „az a 
személy, aki különösen nagy nehézségek árán 
tudja biztosítani az alapvető szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges energiaellátást 
otthonában, nem megfelelő bevételi forrásainak, 
vagy lakhatási körülményeinek köszönhetően.”
 
Számítás: A mennyiségi küszöb hiányzik.

A mennyiségi 
küszöb hiányában 
a megfogalmazás 
nem kellőképpen 
operatív.

Írország

Definíció: Az energiaszegénységség esete áll fenn, 
ha a háztartás nem képes otthonában  
biztosítani az energiaellátás (a hűtést, világítást 
stb. beleértve)  megfelelő szintjét, mivel az 
számára nem megfizethető.

Számítás: Rendelkezésre álló jövedelmük több 
mint 10%-át költik energiaszolgáltatásra.

Hivatalos nemzeti 
definíció

Szlovákia

Definíció: Az energiaszegénység egy olyan  
állapot, amikor a háztartás elektromosságra, 
gázra, valamint fűtésre fordított átlagos havi 
kiadásai az átlagos havi jövedelem jelentős 
részét képezik. A háztartás energiaszegénynek 
tekintendő, amennyiben a rendelkezésre álló 
havi jövedelme a minimális rendelkezésre álló 
havi jövedelemküszöb alatt van.

Számítás: A küszöb megtalálható a Szlovák  
Köztársaság Munkaügyi, Szociális és  
Családügyi Minisztériumának, valamint  
A Hálózati Iparágak Szabályozási Hivatalának 
honlapján, illetve munkaügyi és szociális  
ügyekkel foglalkozó szervek, önkormányzatok, 
vagy önkormányzati hatóságok hirdetőtábláin.

A küszöb  
meghatározása 
jelenleg javaslati 
státuszban van.

Egyesült 
Királyság 
(Anglia)

Definíció: Energiaszegény az a háztartás i) 
amelynek jövedelme a szegénységi küszöb alatt 
van (az energiaköltségeket figyelembe véve); 
és ii) energiaköltségei magasabbak, mint az a 
hasonló típusú háztartásokra jellemző (DECC, 
2013). 

Hivatalos nemzeti 
definíció. Kitűzött 
cél, hogy 2030-ra 
annyi energiasze-
gény háztartás érje 
el legalább a «C” 
energiahatékony-
sági besorolást, 
amennyi ésszerűen 
lehetséges (DECC, 
2014b).
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Számítás: Alacsony bevétel, magas fogyasztás 
(LIHC) módszer. A két kritérium: i)  
a fűtőanyagárak a medián felett vannak és  ii) 
az energiaköltségek kifizetése után fennmaradó 
nettó jövedelem a hivatalos szegénységi küszöb 
alatt van. Ezt a szabályt csupán Anglia  
alkalmazza, az Egyesült Királysághoz tartozó 
többi ország a 10%-os küszöböt követi. 

[Megjegyezzük, hogy Anglia összehasonlítás végett 
továbbra is használja a 10%-os arányszámot:  
energiaszegény az a háztartás, amely bevételének 
több mint 10%-át energiaszámlákra költi annak 
érdekében, hogy elfogadható szintre fűtse fel 
otthonát (ez az WHO ajánlása alapján 21⁰C a 
nappaliban, és 18⁰C a többi lakóhelyiségben.)]

Egyesült 
Királyság 
(Wales)

Definíció/Számítás: Amikor (a lakhatási támo-
gatást beleértve) a jövedelem több mint 10%-át 
energiafelhasználásra kell költi annak érdekében, 
hogy otthonát megfelelő hőmérsékleten tartsa. 
Amennyiben az erre fordítandó kiadások 
meghaladják a jövedelem 20%-át, súlyosan 
energiaszegény háztartásról beszélünk. (Welsh 
Assembly Government, 2010)
 A „megfelelő hőmérséklet” az WHO 
ajánlásai szerint a nappaliban 23°C, a többi 
lakóhelyiségben pedig 18°C napi 16 órán 
keresztül azokban a háztartásokban, ahol idős,  
fogyatékkal élő, vagy krónikus betegségben 
szenvedő személy él; minden egyéb  
háztartásban pedig a nappaliban 21°C, a többi 
lakóhelységben 18°C napi 9 (hétvégente napi 16) 
órán át. 

Hivatalos nemzeti 
meghatározás.  
A cél az –ameny-
nyiben ésszerűen 
kivitelezhető -, 
hogy a veszélyez-
tetett háztartások 
körében 2010-ig,  
a szociális lakások 
esetében 2012-ig 
megszüntessék az 
energiaszegénységet, 
2018-ra pedig 
egyáltalán ne 
legyen energia- 
szegény háztartás.

Egyesült 
Királyság 
(Skócia)

Definíció/Számítás: Energiaszegénynek 
tekintendő a háztartás, ha bevételének  
(a lakhatási- és hiteltámogatást beleértve) több 
mint 10%-át kell otthonának megfelelő hőmér-
sékleten tartására fordítania (Scottish Executive, 
2002). A „megfelelő hőmérséklet” fogalma 
megegyezik a Walesben használt definícióval

Hivatalos nemzeti 
meghatározás.  
A cél - amennyiben  
ésszerűen 
kivitelezhető-, az 
energiaszegénység 
2016-ra történő 
felszámolása.

Egyesült 
Királyság 
(Észak-Írország)

Definíció/Számítás: Ahhoz, hogy otthonát 
elfogadható hőmérsékleten tartsa, a lakóknak a 
jövedelmük több mint 10%-át kellene háztartási 
energiafelhasználásra költeniük (DSDNI, 2011). 

„Az elfogadható” szint az WHO „megfelelő 
hőmérsékletre” vonatkozó ajánlása alapján 
határozandó meg. 

Hivatalos nemzeti 
meghatározás.

nem hivatalos megfogalmazások– elbírálás alatt álló definíciók

Ausztria

Definíció: Energiaszegény a háztartás, ameny-
nyiben a bevétele szegénységi kockázatnak való 
kitettségi küszöb alattivan, ezzel egyidejűleg 
bevételének átlagon felüli részét kénytelen 
energiára költeni. 

Számítás: Több mutató együttes használatára 
vonatkozó javaslat: háztartási jövedelem,  
lakhatási kiadások, energiaköltségek;  
információ a korábbi késedelmes számlákról, 
kikapcsolásokról; előre fizetett mérőberendezé-
sek üzembe helyezése; illetve olyan szubjektív 
indikátorok, mint az állandó pénzügyi nehézség.

Az érintettekkel 
történő egyeztetés 
alatt álló, nem 
hivatalos definíció.

Olaszország

Definíció/Számítás: Az a család, amely jöve-
delme több mint 5%-át elektromosságra, több 
mint 10 %-át pedig gázra költi, védelemre szorul.  

A szabályozók által 
javasolt nem 
hivatalos 
meghatározás.

Málta

Definíció: Képtelen a szükséges mértékű 
energiaszolgáltatást biztosítani otthonában. 
Fűtőanyag-szegénység: képtelen elfogadható 
szintre felfűteni a háztartást (amennyiben 
megfelelő hőmérsékletre sikerülne fűtenie az 
otthonát, a szegénységi küszöb alá kerülne).  

Számítás: Jelenleg csupán EU-SILC indikátorokat 
használnak annak megállapítására, hogy  
a lakosság mekkora hányada képtelen megfele-
lően melegen tartani otthonát. Javaslatok:  
szubjektív visszajelzések a fogyasztóktól háztar-
tási költségvetési felméréseken keresztül, illetve 
a különböző ágazatok energiafogyasztásának 
összehasonlítása.

Civil szervezetek 
által javasolt 
nem hivatalos 
meghatározás.
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Ciprus A,B,C

A védendő fogyasztók fogalmát a miniszteri rendelet  
határozza meg (CEER, 2013). További állami támogatás  
áll rendelkezésre a speciális igények kielégítésére, ilyen  

„heating €170 per annum”, évi 170 euró fűtésre. Támogatásban 
az alábbi személyek részesülhetnek: fogyatékkal élő  
és orvosilag igazolt módon külföldön kezelt személyek, 
amennyiben a kezelés időtartama nem haladja meg a hat 
hónapot; olyan fogyatékkal élők, akik valamely ciprusi  
vagy külföldi felsőoktatási intézményben folytatnak tanul-
mányokat (a normális képzési időn túl maximum egy évig), 
hogy olyan képesítést szerezzenek, melynek segítségével  
függetleníteni tudják magukat az állami támogatási 
rendszertől; valamint a Szociális Jóléti Szolgálatok (SWS) 
igazgatójának felügyelete alatt álló személyek, amint betöltik 
18. életévüket és  felvételt nyernek valamely ciprusi, vagy 
külföldi felsőoktatási intézménybe, hogy olyan képesítést 
szerezzenek, amelynek köszönhetően a jövőben nem lesz 
szükségük állami támogatásra.16

Csehország
A “védett fogyasztók” jogi kifejezést elsősorban kórházakra, 
valamint az életfenntartó berendezésre kapcsolt beteg 
emberekre használják.

Dánia C

Az energiatörvény nem tartalmaz a védendő fogyasztókra 
vonatkozó konkrét rendelkezéseket, ehelyett a szociális  
jogszabályok foglalkoznak a kérdéssel.* Ugyanakkor az 
univerzalitás alapelve érvényesül, mely szerint minden 
állampolgár jogosult szociális támogatásra, ha speciális  
élethelyzetbe kerül. Különböző, rövid- és hosszútávú 
támogatást nyújtó rendszerek segítik a munkanélkülieket,  
a társadalombiztosítás pedig a nemdolgozókat.17

Egyesült 
Királyság A, B

A gáz és villamos áram piacát szabályozó brit hatóság 
meghatározása szerint akkor szorul védelemre a fogyasztó, 
ha személyes körülményei és adottságok bizonyos piaci 
szempontokkal kombinálva olyan helyzetet idáznek elő, ahol: 

- egy átlagos fogyasztóhoz képest lényegesen kevésbé alkalmas 
saját érdekei képviseletére az energiapiacon; és/vagy

- egy átlagos fogyasztóhoz képest sokkal nagyobb  
valószínűséggel szenved hátrányt valamiben, illetve  
ez a hátrány az átlagosnál nagyobb mértékű.

tagállam kategória112 a védendő fogyasztók meghatározása13

Ausztria C

A védendő fogyasztók fogalma a szociális ellátó rendszereken 
és energiatörvényeknek lett a gyakorlatba ültetve, 
egyértelműen meghatározott embercsoportokra/lakossági 
fogyasztói csoportokra vontakozó mechanizmusokkal.

Belgium A,B
Flandria: lásd a „sociale maximumprijs” nemzeti definícióját. 
Flandriában azok a fogyasztók tekintendők védendőnek, akik 
szociális díjszabásra jogosultak. Nemzeti szabályozás hatá-
rozza meg a szociális díjszabás igénybevételének előfeltételeit. 

Brüsszel: A brüsszeli régió az irányelv által meghatározott 
definíciót alkalmazza a védendő ügyfelek tekintetében.  
A nemzeti kormány által elismert, védendő fogyasztói 
kategóriákat a brüsszeli régió is elismeri. A brüsszeli régió 
emellett a védendő fogyasztók két további kategóriáját fogadja 
el: 1) akiket a helyi állami támogatási központok ilyenként 
ismernek el, 2) akik megfelelnek a regionális  
szabályozásban meghatározott bizonyos kritériumoknak  
(a bevételeket, valamint a háztartásban élő személyek számát 
tekintve, akik a fenti tényezők alapján a brüsszeli regionális 
szabályozó szerint védendő fogyasztónak minősülnek).  
A fent említett két további kategóriánál a védendő státusz 
fogalma az energiaszolgáltatás korlátozásához van kötve,  
és időben korlátozott ideig áll fenn: mihelyt a fogyasztó 
rendezi tartozását a szolgáltató irányába, megszűnik. 

Szövetségi szint: A védendő fogyasztó fogalmi meghatáro-
zását közvetetten tartalmazza az energiatörvény és/vagy 
a szociális ellátó rendszer. Az energiatörvény/jogi keret 
kifejezetten meghatározza, hogy a személyes tulajdonságok 
(fogyatékosság) alapján mely fogyasztói csoportok  
minősülnek védendőnek.

Bulgária C

A szociális támogatásokról szóló törvény a RD-07-5 számú 
rendeleten keresztül (2008. május 16) évente egyszer célzott 
fűtési juttatást biztosít azoknak a személyeknek, illetve  
családoknak, akiknek a havi jövedelme az elmúlt hat 
hónapban alacsonyabb vagy egyenlő volt a differenciált 
minimál-jövedelemmel; ezek az állampolgárok a 10. és 11. 
cikk értelmében fűtési ellátásra jogosultak14. 2012 júliusától 
az energiatörvény határozza meg a védendő fogyasztók körét.*

2. függelék: a védendő fogyasztókra vonatkozó 
meghatározások az egyes tagállamokban (2013)
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Észtország C

A Szociális Jóléti Törvény 22 (1) bekezdése alapján az alábbi 
háztartások részesülhetnek megélhetési ellátásban: egyedül 
élő személy vagy olyan család, akinek az állandó lakóhellyel 
kapcsolatos – a törvény 22(5) és (6) bekezdéseiben előírt 
feltételek alapján kiszámított - fix kiadások kifizetése után 
fennmaradó nettó jövedelme a létminimum alatt van.  
A létminimum meghatározása az alapvető szükségletek 
kielégítéséhez szükséges élelmiszerek, ruházat, lábbeli, 
valamint egyéb áruk és szolgáltatások minimális költsége 
alapján történik. 18

Finnország B, C

Az energiapiaci törvény az áramszolgáltatás kikapcsolásával 
kapcsolatban tartalmaz vonatkozó rendelkezéseket. Emellett 
az alkotmány az alapvető jogok között foglalkozik a kérdéssel, 
a társadalombiztosítási jogszabályok pedig meghatározzák a 
célcsoportokat.

Franciaország A,B

Különleges díjszabásra jogosultak azok a háztartások,  
melyek jövedelme nem, vagy éppen eléri el a kiegészítő  
általános egészségbiztosítás igénybevételéhez szükséges 
küszöböt. Ezen díjszabások a villamosenergia és a földgázt 
fogyasztók számára is elérhetőek. 2013-tól kiterjesztették a 
támogatottak körét, így minden olyan háztartás jogosult a 
támogatás igénybevételére, melynek éves fiskális referenciajö-
vedelme (revenu fiscal de reference) kevesebb mint 2175 EUR.  
A szociális támogatásban részesülő háztartások száma  
várhatóan 1,9 millióról 4,2 millióra emelkedik majd, ez 
8.000.000 embert jelent.*

Görögország A,B,C

Az Energiatörvény az alábbi fogyasztói csoportokat határozza 
meg: 
(a) Rossz anyagi helyzettel rendelkező, energiaszegénységben 
szenvedő ügyfelek. 
(b) Olyan személyek, házastársuk vagy a velük közös háztar-
tásban élő személyek, akik bizonyos készülékek használata 
miatt jelentős mértékben függenek a folyamatos és zavartalan 
áramellátástól,
(c) 70 év feletti idősek, feltéve, hogy nem élnek együtt 70 évnél 
fiatalabb személlyel, 
(d) Súlyos egészségügyi problémával küzdők, különösen a 
súlyos testi vagy szellemi fogyatékkal élők, súlyos audiovizuá-
lis vagy mozgásszervi problémával rendelkezők, halmozottan 
fogyatékosok, illetve krónikus betegségben szenvedők, akik 
nem képesek önállóan a szolgáltatóval való szerződéses 
kapcsolatra
(e) Távoli területeken, különösen az összeköttetésben nem 
lévő szigeteken élők

Hollandia A

Jogszabály szerint az a fogyasztó szorul védelemre, akinél  
a villamosenergia-, illetve gázellátás megszüntetése komoly 
egészségi kockázattal járna, legyen szó akár a fogyasztóról, 
akár a vele egy háztartásban élő személyről, éppen ezért az 
áramszolgáltatás lekapcsolása nem engedélyezett, kivéve,  
ha bizonyítottan csalás esete áll fenn.

Horvátország C

Az Energiatörvény érvényes és hatályos szövege nem  
definiálja a védendő fogyasztók fogalmát; a szociálisan  
hátrányos helyzetűnek minősülő fogyasztók védelmére  
és jogaik támogatására a társadalombiztosítási törvény  
általánosan alkalmazandó szabályai kínálnak lehetőséget.15

Írország A

A jogszabályi meghatározás szerint az a lakossági fogyasztó 
szorul védelemre, aki: 
a) kritikusan függ egyes elektromos árammal működő beren-
dezésektől (ilyenek többek között, de nem kizárólagosan: 
életvédelmi eszközök, önálló életvitelt segítő technológiák, 
orvosi berendezések), vagy 
b) különösen érzékeny a téli hónapokban történő lekapcso-
lásra előrehaladott kora, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy 
mentális állapota miatt.

Lengyelország C

Az Energiatörvény szerint az az energiafogyasztó tekintendő 
védendőnek, aki lakhatási támogatásra (jövedeltámogatásra) 
jogosult, mivel jövedelme egy meghatározott szintnél  
alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztó  
fogalma a szegénységre alapul.

Lettország D

Egyelőre nincs a védendő fogyasztókra vonatkozó  
egyértelmű definíció, de a tervek között szerepel a  
tájékoztatásukra és támogatásukra vonatkozó  
intézkedések bevezetése.*

Litvánia D

Azon személyek, akik a Litván Köztársaság jogszabályai 
által meghatározott eljárás alapján szociális támogatásban 
részesülnek és/vagy szociális szolgáltatást vesznek igénybe, 
szociálisan rászoruló fogyasztóknak minősülnek.  
A szociálisan rászoruló ügyfelek és csoportjaik listáját és/vagy 
a további, energiaellátással kapcsolatos, szociálisan rászoruló 
ügyfeleknek és csoportjaiknak nyújtott szociális garanciák 
körét a kormány, vagy a kormány által meghatalmazott 
intézmény állapítja meg. A védendő fogyasztók definíciójának 
(listájának) meghatározása jelenleg megvitatás alatt áll.

Luxemburg C
Luxemburgban de facto minden fogyasztó védendőnek 
minősül.*
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Magyarország A, B, C

Védendő ügyfelek azok a lakossági fogyasztók, akik 
speciális figyelmet igényelnek jogszabályban meghatározott 
társadalmi körülményeik, vagy más különösebb - energia-
szolgáltatással összefüggő - okból kifolyólag.

Málta C
A védendők a társadalombiztosításon keresztül részesülnek 
támogatásban. A társadalombiztosításban részesülők  
jogosultak a támogatásra. 

Németország C

A támogatásra jogosult védendő fogyasztók köre összehang-
ban van a társadalombiztosítási rendszerrel (CEER, 2013). 
Kiegészítő támogatások állnak rendelkezésre a fogyasztók 
védelmére a harmadik energiacsomaggal összhangban.*

Olaszország A

Számos intézkedés célozza a fogyasztók (védendő háztar-
tások, közüzemek, közszolgálathoz köthető tevékenységek, 
melyek magukba foglalják a kórházakat, gondozóintézmé-
nyeket, börtönöket, iskolákat, illetve a közszolgálat által 
elismert tevékenységet folytató köz- és magánlétesítménye-
ket; súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, elektromos 
árammal működő létfenntartó berendezéstől függő lakossági 
fogyasztók) védelmét. Olasz rendeletek a kormány megha-
tározásának megfelelően megalkották a „szociális bónusz” 
intézményét (szociális támogatási program) azon energiafo-
gyasztók támogatására, akiknek az éves jövedelme nem halad 
meg egy bizonyos határértéket (amely határérték törvény által 
létrehozott, és olyan egyenértékű gazdasági helyzetmutatók 
által hitelesített, melyek számításba veszik a jövedelmet,  
az eszközöket, valamint a család tagjainak számát és a család 
típusát). A „szociális bónusz” az áramszámlát érintő éves 
kedvezmény (a szabad piacon, vagy a megerősített védelmi 
rendszer által rögzített éves összeg) melynek mértéke függ 
a használattól, a család nagyságától, valamint a klimatikus 
viszonyoktól. 

Portugália C

A koncepciót az energiaszektorra vonatkozó törvény 
határozza meg, ez megfelel a gazdaságilag sebezhető ügyfelek 
fogalmának, ami pedig megfelel az egyének azon csoportjá-
nak, akik szociális támogatásban részesülnek (társadalom-
biztosítási rendszer) bizonyos szerződéses korlátozásokkal 
(pl. szerződött teljesítmény). Ezek az ügyfelek szociális 
támogatásra jogosultak.

Románia A, C
Az alacsony jövedelemmel rendelkező fogyasztók  
tekintendők védendőnek a 2013/27 rendelet által  
megállapított kereteken belül.*

Spanyolország A, B

A védendő fogyasztók fogalma egyelőre csak a  
villamosenergia-fogyasztók viszonylatában került  
meghatározásra. A védendő fogyasztóknak legalább  
az alábbi feltételek egyikének meg kell felelniük:  
nagycsalád, vagy olyan család, ahol minden családtag  
munkanélküli; alacsony feszültségű fogyasztó (kevesebb 
mint1 kV), amennyiben a szerződött igény ≤ 3 kW; illetve 
minimális nyugdíjjal rendelkező 60 év feletti nyugdíjas.  
A védendők energiaköltségei egy ún. szociális bónusznak 
köszönhetően csökkennek, amely a 2009 júliusában 
 érvényes díjszabásnak megfelelően határozza meg a  
díjakat. 2012 decemberében, 2.544.170 volt a védendő 
fogyasztók száma.

Svédország E
A védendő fogyasztók olyan személyek, akik tartósan 
képtelenek fizetni az elektromos áramért, illetve földgázért, 
amely részükre nem kereskedelmi céllal kerül kiszállításra.

Szlovákia D

Az energiaszegénység fogalmát kimerítő fogyasztókat védő 
koncepció 2013-ban előkészítés alatt állt. Az energiaipari  
törvény a védendő energiafogyasztót olyan súlyosan  
hátrányos helyzetű személyként jelöli meg, akinek  
életfunkcióia vételezett villamosenergiától függnek és  
a fűtéshez elektromos áramot vesz igénybe. A DSO  
nyilvántartást vezet a rászoruló fogyasztókról, esetükben  
az energiaellátás megszakítása csak a DSO-val folytatott 
előzetes, közvetlen konzultációt követően lehetséges.

Szlovénia C
Szociális támogatást nyújtanak a minimális jövedelmű,  
jövedelemmel egyáltalán nem rendelkező, valamint a 
hivatalos szint alatti jövedelmű háztartásoknak egyaránt.19
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MELEG OTTHONT MINDENKINEK - AZ ENERGIASZEGÉNYSÉG 
MEGOLDÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

lakatos edit
housing europe

bevezetés

Az alábbi cikk célja, hogy minél jobban megértsük az energiaszegénység 
kezelését célzó jelenlegi uniós szintű pénzügyi támogatási mechanizmu-
sokat. A rossz állapotú lakásokban élők növekvő száma további beruhá-
zásokra készteti a döntéshozókat. A 2014 és 2020 közti időszakban olyan 
lehetőségek adódtak, mint az Európai Strukturális és Befektetési Alapok, 
a Juncker-csomag, illetve az Európai Központi Bank, valamint a nemzeti 
bankok által folyósított kölcsönök. Először is fontos volna tanulni egymástól, 
a bevált gyakorlatok pedig azt mutatják, hogy az energiahatákonyság 
növelésébe történő befektetés költséghatékony módja az energiaszegény-
ség elleni harcnak.
 Valóban, ez korunk egyik legaggasztóbb jelensége, amely az európai 
lakosság mintegy 11%-át érinti. Annak ellenére, hogy a világ egyik legfej-
lettebb részeként tartják számon, az Európai Unió az energiaszegénység 
problémájával küzd. Bár az energiaszegénységnek nincs egyetlenegy 
kifejezett indikátora az EU-ban, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 
hogy az energiaköltségek emelkednek, az alacsonyabb jövedelmű háztar-
tások viszont egyre inkább képtelenek arra, hogy megbirkózzanak ezzel. 
Az alábbi adatok megmutatják, mennyire aggasztó az energiaszegénység 
az Unióban (UNECE, 2014):

 ӹ 87 millióan élnek rossz állapotú lakásokban;
 ӹ 42 millióan rendelkeznek közüzemi számlahátralékkal;
 ӹ 54 millióan nem képesek megfelelően melegen tartani otthonukat;
 ӹ 161 millióan szembesülnek aránytalan lakhatási kiadásokkal.

 
 Ezen felül egyre növekszik a komplex lakhatási igényekkel rendel-
kezők száma Európában, különösen a pénzügyi válság által legkemé-
nyebben sújtott országokban. Görögországban például a legutóbbi 
európai parlamenti kutatások szerint a háztartások 36%-a szenved 
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A 2007-2013 közti időszakban a lakhatással kapcsolatos projektekre for-
dított összes kiadás körülbelül 2 milliárd euró volt, amelyet nagyrészt 
az alacsony jövedelmű családok otthonainak energetikai felújítására  
fordítottak (Lakatos, 2015).
 Ami a jelenlegi időszakot illeti, a kivitelezés ezen szakaszában még 
lehetetlen pontos képet kapni arról, hogy az alapok hogyan kerültek elosz-
tásra az egyes lakhatási programok között, azonban a tervezett kiadások 
tekintetében már most jelentős javulás érezhető az elmúlt programozási 
időszakhoz képest. Az ESBA tervezett összes kiadása 960 milliárd euró  
a 2014-2020 közti időszakra. Ami a szociális lakhatást illeti, a tagállamok 
2 fő területre összpontosítanak majd:

 ӹ Energiahatékonyság a lakásszektorban: 6,1 milliárd euró (az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap együttese a közép- és 
kelet-európai országokban)

 ӹ Szociális infrastruktúrába való befektetés (városrehabilitáció, a  
társadalmi befogadás elősegítése a szociális, kultúrális és szabadidős 
programokokhoz való könnyebb hozzáférés biztosításával) a nyolc 
legkevésbé fejlett uniós országban: 626 millió euró.

 Az Európai Bizottság szerint az ESBA forrásai csaknem 50%-kal 
meghaladják az új szabályozási keret által megkívánt minimumösszeget  
(Sefcovic, 2015). A Bizottság adatai szerint hozzávetőlegesen 16-18 milliárd 
euró áll rendelkezésre a lakások, középületek, valamint az ipari épületek 
energiahatákonyabbá tételére. Ez az alapok növekedését mutatja az előző 
időszakhoz képest, különösen Közép- és Kelet-Európában. Mivel az EU 
lakásállományának 50%-a nem tekinthető energiahatékonynak, valamint 
teljes mértékben importált energiától függünk, a Bizottság a legnagyobb 
összegeket a lakhatásra kívánja költeni (Sefcovic, 2015).

2. Hogyan próbálják felszámolni a tagállamok az 
energiaszegénységet? 

Egyes tagállamok, mint Portugália és Spanyolország, nagy hangsúlyt 
fektetnek a szegénység leküzdésére és a “fenntartható városfejlesztésre”. 
Észtország célként tűzte ki, hogy 2020-ig 15%-kal csökkenti a szegénység 
kockázatának kitettek arányát, valamint javít a szociális és jóléti szolgál-
tatásokon (11%) (Lakatos, 2015). Litvánia, Olaszország és Franciaország 
jelentős, a közcélú infrastruktúrát, valamint a többcsaládos házakat 
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energiaszegénységben, amely olyan eseteket is magában foglal, amikor a 
háztartás egyáltalán nem rendelkezik árammal és/vagy fűtési lehetőséggel. 
(ITRE, 2015).
 Ami a felújítást illeti, az Unió lakásszektorbeli épületállományának 
több mint 80%-a kifejezetten nem energiahatékony, és az épületek teszik 
ki az Unió energiafogyasztásának 40%-át. (Cañete, 2016). A kibocsátás 
drasztikusan csökkenthető lenne, amennyiben éves szinten az épületál-
lomány 3%-ra felújításra kerülne. Sajnos az uniós felújítási ráta csupán 
évi 1,2%-os (H2020 Work Programme 2016-2017, 2015), emellett további 
nehézséget okoz, hogy hiányoznak azon közös normák, amelyek sztan-
dardizálnák a különböző felújításokat.  
 Azon cél elérése érdekében, és hogy senki se maradjon le, hatékonyabb 
megoldások bevezetésére lenne szükség, melyek arra motiválnák a tagál- 
lamokat, hogy az energiahatékony felújításra lehetőségként, ne pedig 
teherként tekintsenek. Végül a párizsi COP21 egyezmény szintén kulcs-
fontosságú szerepet kellene játsszon abban, hogy az Unió energiapolitikai 
döntéshozatalát és stratégiáját ebbe az irányba terelje
  Az uniós finanszírozási eszközök alapvető fontosságúak az eredmények 
eléréséhez és a sokoldalú energiaszegénység problémájának kezeléshez, 
melynek fő jellemzői az alacsony energiahatékonyságú lakások, a növekvő 
energiaárak és az alacsony jövedelmek. A támogatások, a Struktúrális 
Alapok pénzügyi eszközei és egyéb olyan eszközök, mint a Horizont 
2020 és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI), valós pénzügyi 
segítséget jelentenek a lakásszektornak az energiaszegénység kezelésében.  
A finanszírozás jelentős mértékű kiterjesztése szintén egy fontos kihívás 
a tagállamokban.

európai struktúrális és befektetési alapok (esba) 
2014-2020

1. Jelenlegi és korábbi ESBA kiadások

Ha összehasonlítjuk a korábbi és jelenlegi Európai Struktúrális és Befek-
tetési Alapokat, akkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi számos új lehetőséget 
vonultat fel a lakásügyet illetően, különös tekintettel az energiahatékonyság 
növelését és a megújolókat célzó projektekre, valamint a társadalmi befo-
gadást növelő lakhatással kapcsolatos tevékenységekre. 
 Ami a felosztást illeti, az új időszakban potenciálisan nagyobb költ-
ségvetés áll rendelkezésre az elosztási rendszer átalakulása folytán.  
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valamint a gazdasági válság által súlyosbított társadalmi problémák (mint 
az energiaszegénység) kezelése. A Bizottság szerint annak eldöntéséhez, 
hogy támogatásra vagy egyéb pénzügyi eszközre (hitel, garancia, tőke) 
van–e szükség, a tagállami és regionális piacok előzetes elemzése szük-
séges. Az alapok felosztása országonként eltérő, és nagymértékben függ 
a rendelkezésre álló forrásoktól, valamint a nemzeti szükségletektől és 
prioritásoktól.

megcélzó lakhatási beruházásokat terveznek, hogy megfeleljenek ennek 
a prioritásnak. Belgium, Luxemburg, valamint Svédország erős szak- 
politikával rendelkezik, ezen utóbbi tagállam összekapcsolja a társadalmi 
befogadást és az energiatakarékos megoldásokat operatív programjai  
(a továbbiakban: OP) egyikében: “A nagy hatásfokú kapcsolt hő- és ener-
giatermelés népszerűsítése” és “Segítségnyújtás a rászoruló közösségek 
fizikai, gazdasági és szociális megújulásához” (ibid., 2015).
 Az uniós támogatás mértéke projektenként várhatóan 50% lesz, de ez 
országonként változhat a piaci és gazdasági helyzetnek, valamint a régiós 
besorolásnak megfelelően.  Ausztriában például 25% a támogatás várható 
aránya a jelentős nemzeti támogatási források megléte, valamint a gazdaság 
magas fejlettségi szinje miatt, míg például Magyarországon az energiaha-
tékonysággal kapcsolatos projektek várhatóan 80%-os támogatottságban 
részesülnek majd.
 Ezenkívül az operatív programok “több forrásból finanszírozottá”  
váltak (DG REGIO, 2015a), ami azt jelenti, hogy a tagállamok az operatív 
programok által lefedett tematikus célkitűzésekhez, valamint minden 
alaphoz egyéb pénzügyi eszközöket is használhatnak. Hogy egy példát 
említsünk, az Európai Szociális Alap, valamint az Európai Regionális és 
Fejlesztési Alap kombinálható egy alacsony széndioxid kibocsátású és  
forráshatékony gazdaság elérése érdekében, a készségek és képesítések 
alkalmassá tételén, az oktatás és képzési rendszerek fejlesztésén, a munka- 
erő továbbképzésén, valamint a környezethez és az energiához kapcsolódó 
szektorokban új munkahelyek létrehozásán keresztül (Housing Europe, 
2015). Ez többek között munkanélküli bérlők képzésére is használható.  
A pénzügyi eszközöket az alábbi tényezők előzetes értékelése alapján 
kellene kidolgozni: piaci hiányosságok, vagy nem optimális beruházások, 
beruházási igények, a magánszektor lehetséges részvétele, illetve a szóban 
forgó pénzügyi eszköz végső hozzáadott értéke.
 

3. A támogatások és pénzügyi eszközök elosztása  

Az Európai Stuktúrális és Befektetési Alapok 88%-a átfogó felújítást, 
valamint szociális lakhatást segítő támogatás; a fennmaradó 12% pedig 
hitel. Az ESBA-t a köz- (Kohéziós Alap) és a magánszektor (bankok, hosz-
szú távú befektetők, egyéb pénzügyi közvetítők) egyaránt finanszírozza. 
A juttatások többek között az alábbi célokra használhatók: az épületek 
átfogó felújításának támogatása az energiahatékonysági minimumköve-
telményeknek való megfelelés érdekében, innovatív technológiák segítése, 

horizont 2020 

A Horizont 2020 az Innovatív Unió célkitűzéseit végrehajtó pénzügyi eszköz, 
melynek célja, hogy olyan innovációbarát környezetet hozzon létre, amely 
megkönnyíti a nagyszerű ötletek olyan termékekké és szolgáltatásokká 
alakítását, melyek gazdasági növekedést eredményeznek, valamint munka- 
helyeket teremtenek.
 A 2014 óta futó, több mint 70 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező 
Horizont 2020 az ipar és a tudományok mellett a lakhatás kérdésével is 
foglalkozik. A végrehajtott projekteken keresztül:
 „30956 millió eurós támogatást nyújt olyan, minden európait egyaránt 
érintő problémák kezelésére, mint a klímaváltozás,  fenntartható közlekedés 

bevált gyakorlatok

Hollandia és az Egyesült Királyság
Az Energiesprong piaci valósággá tette az ún. “Nettó Nulla Energiafelújí-
tásait”, ahol a háztartás nem fogyaszt el több energiát annál, mint amit  
megtermel (E=0), és melyet a tulajdonképpeni energiamegtakarítások 
finanszíroznak. A hőkomfort növelése mindössze 10 napot vesz igénybe és 30 
éves gyártói energiahatékonysági garancia vonatkozik rá, az áramszámlák 
viszont változatlanok maradnak (Energiesprong, 2015).  

Nantes, Franciaország
Körülbelül 194 lakás került felújításra a Housing Europe francia tagjához 
(l’Union Social pour l’Habitat - USH) tartozó LogiOuest által. Amellett, 
hogy évi 59.000 eurós energiamegtakarítást értek el, valamint „B” kategóriás 
energiabesorolást valósítottak meg, egy több mint 700 bérlőnek szállást 
nyújtó apartmanblokkot tettek melegebbé és anyagilag könnyebben hozzá- 
férhetővé kevesebb mint három év alatt. A projekt a Power House Nearly 
Zero Energy Challenge keretein belül került megvalósításra (Power House 
Europe, 2012). 
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európai stratégiai beruházási alap (efsi)

A 2015-ben létrehozott Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI), közis-
mert nevén a “Juncker-csomag” egy lehetőség gyors és költséghatékony 
építkezések, valamint hosszútávú beruházási tervek finanszírozására. 
Az Európai Befektetési Bank (EBB) közcélú állami bankokkal, vagy más 
szervekkel működik együtt. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap eddig 
a kitűzött 315 milliárd eurós cél 37%-át érte el (EIB, 2016a). 2018-ig lega-
lább a fenti összeg fele kell, hogy felosztásra kerüljön, míg a végső határidő 
2020 nyara.
 Nemrégiben 120 millió euró került kiutalásra az Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) részére menekültszállások felújítására és 
építésére a szövetségi állam különböző részein. Összességében a projekt 
várhatóan sok olyan menekültnek biztosít majd szállást, akik 2018-ig 
bezárólag érkeznek majd a németországi Brandenburgba (EIB, 2014).
 Szintén példaként említhetjük Franciaországot, aki 2015-ben 400 millió 
euró EBB-kölcsönben részesült, melyet olyan helyi közvetítők biztosí-
tottak, mint az állami, állami-privát szervezetek, valamint kereskedelmi 
bankok.
 A 2019-ig tartó projekt célja a lakóépületek energiahatékony felújítása. 
Részletesebben, több mint 40.000 lakás válik majd energiahatékonyabbá 
Franciaország-szerte a szigetelés, valamint a fűtő- és szellőzőrendszer 
korszerűsítése révén (EIB, 2015).
 Azon túl, hogy a szociális lakásszolgáltatás stabil, bár alacsony meg-
térülést biztosít az olyan befektetőknek, mint az EBB, fő pozitívuma 
mégis abban rejlik, hogy stabil és szabályozott irányítási struktúrákkal 
rendelkezik, legyen szó lakásépítésről vagy felújításról, a menedzsment 
biztosításáról, folyamatos karbantartásról, vagy a közösség bevonásának 
hozzáadott értékéről. A fent említett elemek biztosítják, hogy magas szín-
vonalú projektek részesüljenek az EBB forrásaiból.

1. Kétségek az Európai Stratégiai Beruházási Alap hatékonyságát 
illetően

Az új szociális lakások építésébe való beruházás nem tekinthető „kocká-
zatosnak”, viszont hosszú távon, alacsony rátával térül meg. A szociális 
lakásszektor amellett, hogy alacsony költségekkel járó tőkefinanszírozást 
igényel, többszörös társadalmi-gazdasági előnyökkel bír, de egyes uniós 

és mobilitás fejlesztése, a megújuló energiaforrások megfizethetővé tétele, 
az élelmiszerbiztonság biztosítása, az idősödő népesség okozta kihívás 
kezelése” (Horizont 2020, 2013).
 Pontosabban szólva a finanszírozási források felhasználhatóak az 
energiahatékony épületek, az ipar, valamint a fűtés és hűtés támogatá-
sára. Az aktuális pályázati felhívások között szerepel az „átfogó épület- 
felújítás népszerűsítése”, az „épületek energiagazdálkodása”, „építő- 
ipari készségek”, valamint az „új, közel nulla energiaigényű épületek 
költségcsökkentése”. 
 Ami a többi programmal való komplementaritást illeti, a Horizont 2020 
magvető tőkeként 2,7 milliárd eurót (3,5 %) bocsát az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap rendelkezésére azzal a céllal, hogy további beruházá-
sokat generáljon. Ez az összeg fokozottabb fellendítő hatású innovációs 
projektekbe kerül befektetésre. A Horizont 2020 többek között olyan  
projektekre használtható, amelyek helyi energiaközösségeket támogatnak 
szociális lakásszolgáltatókhoz kapcsolható helyi energiatermelő kapaci- 
tások finanszírozásában. 

bevált gyakorlatok

Svédország és Hollandia
A STORM névre hallgató újkeletű svéd-holland projekt inspirációt jelenthet 
a lakásszektorban dolgozóknak. Az innovatív távfűtési és hűtési hálózati 
vezérlő projekt csaknem 2 millió €-t kap a H2020-tól, célja az energiaha-
tékonyság kerületi szintű növelése a megújuló energiaforrások, valamint a 
hulladékhő megnövekedett használatával. A vezérlő két helyszínen kerül 
majd bemutatásra: a hollandiai Mijnwaterben Heerlenben és a svédországi 
Växjöben. A projekt célja fejlett önképző szabályozók fejlesztése, bemuta-
tása és finanszírozása a DHC-hálózaton belül (CORDIS, 2015).

Olaszország
A LEMON két lakásszövetkezet által vezetett program, melyek a Housing 
Europe olasz illetőségű tagjához, a Federcasahoz tartoznak (ACER Reggio 
Emilia és ACER Parma- Emilia Romagna tartományban). Több mint 15 
millió eurós energiaberuházást eszközöltek 622 magán és állami szociális 
lakásban, hogy megvalósítsák az energetikai szolgáltató vállalatok által 
garantált 40%-os energiamegtakarítást. A tervezett finanszírozási struk-
túra az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a nemzeti alapok 
kombinácója lesz majd. (Housing Europe, 2015b).
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európai energiahatékonysági alap

Ez a 265 millió eurós alap hitel-és tőkeeszközöket biztosít helyi, regionális 
és (indokolt esetben) nemzeti hatóságoknak, vagy a nevükben eljáró 
állami vagy magánintézményeknek. Rétegezett kockázat/megtérülés 
struktúrával támogatja az energiahatékonysági- és megújuló energiap-
rojekteket, célzott köz- és magánszféra közötti partnerség formájában.  
Az megvalósított beruházások várhatóan jelentősen hozzájárulnak majd 
az energiamegtakarításhoz, valamint az üvegházhatást okozó gázkibo-
csátás csökkentéséhez, így támogatva a környezetbarát energiafelhaszná-
lást.  (Energiahatékonysági Alap, 2016).

energiahatékonyság magánfinanszírozása (pf4ee)

Ez a program egy olyan új eszköz a LIFE (a környezet- és éghajlatvédelem 
finanszírozási eszköze) keretein belül, mely energiahatákonysági prog-
ramokat társfinanszíroz. A program az EBB és az Európai Bizottság 
kezdeményezése által jött létre azzal a céllal, hogy előmozdítsa az ener-
giahatékonysági beruházások megfelelő és megfizethető kereskedelmi 
finanszírozását. A 480 milliós eszközt az EBB kezeli és a LIFE finanszírozza, 
mely hosszútávú finanszírozást képes biztosítani (EIB, 2016b).

projektfejlesztési támogatás (pda)

Ez a program állami- és magán projektgazdáknak segít 6-50 millió euró 
közötti fenntartható energetikai beruházási projektek életre hívásában.  
A PDA három fő területre épül, melyek a lakásügyhöz kapcsolódnak: 
energiahatékonyság, alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák, 
valamint „okos városok és közösségek”. Az energiahatékonyságon belül 
a kutatási és demonstrációs tevékenységek elsősorban az épületekre, az 
iparra, valamint a fűtésre és a hűtésre összpontosítanak. Ami az épüle-
teket illeti, a következő igények veendők figyelembe: „Gyors és hatékony, 
átfogó épületfelújítás a közmagán partnerségen keresztül (EeB PPP)” és 

„A keresleti oldal energiamenedzsment-rendszerekbe történő integrációja, 
átjárhatóságot biztosítva a köz-magán együttműködésen keresztül (EeB 
PPP)” (H2020 Work Programme 2016-2017, 2015).

országokban, különösen Európa déli részén a projektek alacsony száma, 
valamint az általános gazdasági környezet miatt az Európai Befektetési 
Bank szélesebb körű bevonására lenne szükség, az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapon keresztül. Miközben egyértelmű, hogy az Euró-
pai Befektetési Bank az „AAA” minősítés fenntartását helyezi előtérbe,  
mit tesz annak érdekében, hogy tőkét juttasson olyan szektoroknak és föld-
rajzi területeknek, ahol a meglévő csatornákon keresztül problematikus 
a tőkéhez való hozzáférés?

2. Kapcsolódás az Európai Strukturális és Befektetési Alapokhoz 

A gazdasági növekedésre való törekvésben az EFSI a kohéziós politika 
részének, és a Strukturális és Befektetési Alapok kiegészítőjének tekint-
hető. A Stukturális és Befektetési Alapok és az EFSI két különálló alap, 
különböző célokkal. Míg az utóbbi arra összpontosít, hogy magánbefekte-
tőket szerezzen gazdaságilag életképes projektekhez, addig a Strukturális 
és Befektetési Alapok nagy része támogatásokból áll.  Mindazonáltal a 
gyakorlatban át is fedhetik egymást, mivel az EBB szabadon nyújthat hitelt 
olyan intézkedések támogatására, melyek potenciálisan a strukturális 
alapokból is finanszírozhatóak. Ami az alapok fő fókuszát illeti, a Bizott-
ság EFSI-t illető közleménye szerint a Strukturális és Befektetési Alapok 
20%-át egy alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság megvalósítására 
kell fordítani.  (DG REGIO, 2015b). A Kohéziós Politika ugyanakkor 
kulcsszerepet játszik az Energia Unióban, jelentős lehetőségeket rejtve 
magában a fenntartható energiát illetően. 
 A Strukturális Alapok a társadalmi és gazdasági kohéziót előmozdító 
regionális és helyi projektek finanszírozására hivatottak. A EFSI ezzel 
ellentétben nem rendelkezik szektorokra, vagy régiókra elkülönített 
forrásokkal. (Európai Bizottság, 2015). Azonban az életképességi krité-
riumok ágazattól, valamint a társadalmi megtérüléstől függően külön-
bözhetnek, amely ebben a kontextusban figyelembe veendő. Az EFSI célja, 
hogy legalább megkétszerezze az innovatív finanszírozási eszközök (nem 
pedig a támogatás) használatát a strukturális alapok körében 2014 és 2020 
között. (Európai Bizottság, 2014).
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 Emellett az Európai Befektetési Bank újabb országokban is befektetéseket 
eszközöl, többek között Máltán, Lengyelországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és Írországban, ezeket később újabb országok követik majd 
(Muscat, 2016).
 A hagyományos hitelen kívül az új stratégiai beruházási kölcsön 
(EFSI) szintén elérhető a programozási periódusban.

az európa tanács fejlesztési bank által folyósított 
kölcsön

Az Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) egy kifejezetten szociális man-
dátummal rendelkező multilaterális fejlesztési bank (CEB, 2016a) és a szociá- 
lis lakhatás a bank által kölcsönnel támogatandó ágazatok egyike. Gyakran 
finanszírozza az olyan védendők (nagycsaládok, fiatalok, alacsony 
jövedelemmel rendelkezők, menekültek stb.) fenntartható és megfizet-
hető lakáshoz jutását, akik a nemzeti hatóságok meghatározása szerint 
kedvezőtlen körülmények mellett, vagy egyáltalán nem jutnak lakáshoz.
 Ami a támogatás igénylését illeti, a CEB maga határozza meg a jogo-
sultsági feltételeket, ide tartozik többek között a jövedelem, alapterület, a 
lakászhasználat jogcíme, valamint a lakóhely. Támogatható tevékenység-
nek minősül a lakásépítés és -felújítás, valamint a már meglévő épületek 
alkalmassá tétele a lakossági használatra, tisztességes és megfizethető 
lakhatást biztosítva. 
 A támogatható projektek a lakáshoz jutást (akár tulajdonosként, akár 
bérlőként) és a kapcsolódó infrastruktúrát célozzák meg, állami vagy 
helyi önkormányzatok által támogatott rendszerek, vagy szabályozott 
kereskedelmi programok keretein belül. Fontos tudni, hogy a támogatási 
források a CEB vagyonkezelői számláin keresztül bocsáthatóak rendel-
kezésre a kedvezményes kamatozás, technikai segítségnyújtás és/vagy  
a beruházási költségek egy részének finanszírozása végett (CEB, 2016b).
  Nemrégiben Portugália és Lengyelország részesült támogatásban. 
2016-ban a bank úgy határozott, hogy egy CEB és EBB által társfinan-
szírozott program keretein belül 186 millió eurós kölcsönnel támogatja a 
szociális lakhatást biztosítókat, valamint az önkormányzati vállalatokat 
megfizethető szociális bérlakások építésében és felújításában Lengyelor-
szágban. A program keretein belül 10 év alatt várhatóan 30.000 otthon 
kerül majd megépítésre/felújításra. (CEB, 2016c).

 Az energiahatékonyság két további területét tágabb keretek között 
értelmezzük, ezek megfizethető, költséghatékony és erőforrás-hatékony 
technológiai megoldásokat karolnak fel az enegiaszektor szén-dioxid- 
mentesítésére. 

elena

Végül meg kell említenünk az Európai Beruházási Bank ELENA névre 
hallgató technikai segítségnyújtási programját (a program az Európai 
Beruházási Bankon keresztül pályázható meg), amely helyi- és regionális 
önkormányzatoknak nyújt támogatást azzal a céllal, hogy nagyszabású, 
fenntartható energiával kapcsolatos beruházásokat dolgozzanak ki.  
Az ELENA fedezi a beruházási programok végrehajtásához és finanszí-
rozásához szükséges műszaki támogatási költségek maximum 90%-át.  
Ez magába foglalja a megvalósíthatósági- és piaci tanulmányokat, a prog-
ramalkotást, az energetikai ellenőrzéseket, valamint a pályázati eljárás 
előkészítését (ELENA, 2016). A támogatható projektek közé tartozik a köz- 
és magánépületek felújítása és megújuló energiaforrások integrálása, 
valamint energiahatékony távfűtési és hűtési hálózatok kiépítése. 

az európai befektetési bank által folyósított kölcsön

A bank támogatást nyújt a lakhatási szektornak, mivel a szociális, megfizet- 
hető lakhatás kulcsszerepet játszik az integrált városfejlesztésben, amely 
EBB-prioritás. A lakásszektor egy új piaci szegmens az EBB számára, 
ezért is ösztönöz a projekttel kapcsolatos javaslatokra. 
 Az EBB évek óta támogatja szociális lakások építését és rekonstrukcióját 
számos országban, többek között az Egyesült Királyságban, Írországban, 
Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. Egy rendkívül ambíciózus 
megállapodás került aláírásra 2012-ben, mely 480 millió eurós EBB-kölcsön- 
nel támogatja a The Housing Finance Corporation Ltd-t (THFC) lakásfel-
újítás, valamint új, energiahatékony lakások építése céljából. A THFC egy 
független, szakosodott szerv, amely a szabályozott lakhatást biztosítóknak 
nyújt hitelt az Egyesült Királyságban. A fent említett szociális lakásépítési 
programnak nyújtott EBB-finanszírozás kiegészül a bank kezelése alatt 
álló London Green Fund általi beruházásokkal, melyek a London és kör-
nyékbeli lakások felújítását támogatják majd.
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következtetések

A lakásszektor energiahatékonyságának növelésébe történő befektetés 
egyértelműen hatékony módszere az energiaszegénység elleni harcnak, 
hiszen számtalan pozitív hatása van nemcsak a fejlődésre, hanem a szociális 
kohézióra és a környezet minőségére is, valamint költségmegtakarítást 
idézhet elő más szakpolitikai területeken is. (Housing Europe, 2015).
 Azonban a finanszírozási összegek mozgósítása és elosztása továbbra 
is kihívást jelent az egyes projekteknek. Több uniós kommunikáció is 
kiemeli, hogy éves szinten legalább 100 milliárd eurót kellene az ener-
giahatékonyság növelésébe fektetni, de a valóságban ennek az összegnek 
mindössze a fele áll rendelkezésre.
 A pénzalapok ésszerű felhasználásához jobban meg kell értenünk a pro-
jektmenedzsmentet és a pénzügyi támogatási rendszert. Gondoskodnunk 
kell arról, hogy a lakásfelújítás a támogatható projektek között lesz.  
A beruházás hosszú távon való megtérülése viszont akadályt jelent, mivel 
csökkenti a magánbefektetők érdeklődését.  
 Az Európai Uniónak természetesen sokkal többet kellene tennie és 
tudna is tenni az épületek energiahatákonyságának növelése érdekében. Az 
épületek költséghatékony felújításába való befektetés amellett, hogy jelen-
tősen megkönnyítené az energiafüggőség és energiaszegénység problémá-
ját, hozzájárulna a polgárok életkörülményeinek javulásához, valamint 
munkahelyeket teremtene. Tény, hogy a fent említett projektek és gyakor-
latok hozzáadott értéket képviselnek. A kohéziós politikai alapok és más 
finanszírozási eszközök kombinálása természetesen tanulást és kreatív  
gondolkodást igényel. Az EU Regionális és Kohéziós Politikájának, valamint 
a hatékony kapacitásnövelő gyakorlatok hozzájárulásával a lakásszövet-
kezetek mind nemzeti, mind regionális szinten ösztönözve lesznek arra, 
hogy közelebb kerüljenek a politikai célkitűzésekhez. 
 A Kohéziós Politika hozzáadott értéke a helyi fejlesztések integrált  
megközelítésében rejlik. A társadalmi befogadást szintén figyelembe kell 
vennünk a regionális prioritások vizsgálatakor. A szociális lakhatás szektor 
remek példája egy olyan társadalmi infrastruktúrának, amely uniós 
támogatást igényel, hiszen hozzájárul mind a szociális kohézióhoz, mind 
a fenntartható fejlődéshez. 

 Portugáliában ebben az évben egy hasonló program vette kezdetét, 
melynek célja a lepusztult városrészek rehabilitációja és a megfelelő lak-
hatás elérhetővé tétele. A 15 millió eurós hitelmegállapodást a kormány 
Lakás- és Városrehabilitációs Intézete írta alá. Olyan épületek kerülnek 
majd felújításra, melyek több mint 30 évvel ezelőtt épültek, városrehabili-
tációs területen találhatóak, és várhatóan lakhatási célra szolgálnak majd 
(CEB, 2016d).

a nemzeti fejlesztési bankok által nyújtott támogatás

A rendelkezésre álló nemzetközi bankok által nyújtott támogatáson 
kívül a Nemzeti Fejlesztési Bankok pénzügyi támogatása is előnyös lehet 
a lakásszektor számára. Ez a helyzet többek között Ausztriában, ahol 
nemrég megállapodás született egy lakásberuházási bank létrehozásáról. 
Egy megfizethető lakhatást támogató országos kampányt követően 2015 
novemberében az osztrák Tudományos, Kutatási és Gazdasági Miniszté-
rium jogalkotási javaslatot nyújtott be (Lakatos és Dijol, 2016). A javaslat 
egy olyan lakásberuházási bank létrehozásáról szól, mely 500 millió 
euróig átvállalja a kötelezettségeket az Osztrák Köztársaság minimális 
díjfizetési ellenében. A bank non-profit, valamint kereskedelmi projekt-
gazdáknak nyújt majd pénzügyi támogatást. Ezen lakhatást ösztönző 
programcsomag keretein belül 2020-ra várhatóan 30.000 lakás épül majd, 
és 20.000 új munkahely jön létre. 
 Egy másik példa Belgium, ahol a Brüsszeli Fővárosi Régió 200 millió 
eurós kölcsönt kapott 500 új otthon építésére Brüsszelben. A közbeszerzés 
egy tényleges lehetőség a vállalkozásoknak arra, hogy árukat és szolgáltatá-
sokat nyújtsanak állami intézményeknek. Évente körülbelül a GDP 15%-a 
kerül befektetésre.  A brüsszeli lakásszektor emellett nem marad ki sem 
a regionális/kommunális tanácsokból, a CPAS-ból, a CITYDEV-ből, sem 
a Brüsszel Fővárosi Régió Lakásszövetségéből (SLRB), amely a Housing 
Europe tagja.  The BGHM 500 új szociális lakás kialakításának tervét 
jelentette be (ibid., 2016).
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HOGYAN KEZELJÜK AZ ENERGIASZEGÉNYSÉGET? 
HELYI SZINTŰ BEVÁLT GYAKORLATOK

bajomi anna 

bevezetés

Ez a fejezet azt a nézetet vizsgálja meg, mely szerint a helyi szintű beavatko-
zások, amennyiben jól megtervezettek, hosszútávú megoldást nyújthatnak 
az energiaszegénységgel küzdő háztartásoknak. A bevált gyakorlatok 
bemutatásával -amelyek hatékonyan csökkentik az energiaszegénységet - 
szeretnénk ösztönözést nyújtani a döntéshozóknak és a szakembereknek.  
A következő oldalakon olyan projekteket gyűjtöttünk össze, melyek az 
energiaszegénység kezelését célozták meg a kérdés összetett kiváltó okaira 
adott – több szereplőtől származó - változatos és célitányos válaszokkal. 
 Az esetek Európa számos régiójából származnak, így változatos kör-
nyezeti és politikai viszonyok között valósultak meg. Az alábbi esetek a 
következőkről szólnak majd: szervezetek által irányított, EU által finan-
szírozott nemzetközi együttműködések, a nemzeti energiaszegénység- 
ellenes rendszerek részét képező programok, valamint civil szervezetek 
által irányított projektek. 
 Példaként a beavatkozások négy fő típusát mutatjuk be:

1. Fizikai beavatkozások a lakásállomány energiahatékonyságának 
növelésére

2. Puha és/vagy kisléptékű beavatkozások, melyek energetikai tanács-
adást és alacsony költségekkel járó energiahatékonysági intézkedése-
ket kínálnak, emellett a védendő fogyasztóknak tanácsadó programok 
is segítik 

3. A védendő fogyasztóknak nyújtott támogatások;
4. Civil szervezek alulról felfelé épülő beavatkozásai, melyek az érintett 

egyének aktív szerepvállalásával kínálnak összetett megoldást az ener-
giaszegénység kezelésére.

 Az egyes alfejezetek röviden összefoglalják az adott beavatkozás főbb 
jellemzőit, továbbá egy vagy több esettanulmány is bemutatásra kerül. 
A tanulságokat szintén levonjuk majd azzal a céllal, hogy segítségül 
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több mint 4.000 energiaszegény lakossal rendelkező háztartásban került 
kiépítésre új kazánrendszer, és volt érezhető a javulás, éves szinten 25.000 
tonnával kevesebb széndioxid került kibocsátásra, 21 millió eurós ráfordí-
tással. A szállítóval való szoros partnerség, valamint a szerződés rugalmas-
sága rendkívüli előnyös a régió számára, és ez minden valószínűség szerint 
a jövőben is így marad, hiszen a WUN és a British Gas legalább további 
három évre kötött szerződést (2018 júniusa), ami adott esetben 2021 júni-
usáig meghosszabbítható. Emellett 2015 júliusában a WUN versenyképes 
ajánlatával sikeresen pályázott az Energia- és Éghajlatügyi Minisztérium 

‘Central Heating Fund’ nevű alapjára, amely első ízben biztosít központi 
fűtési rendszereket az energiaszegény háztartásoknak. (Warm Up North)

2. esettanulmány: residential energy efficiency for 

low-income households (reelih)

A REELIH egy ötéves kezdeményezés, melyet a Habitat for Humanity 
International (HFHI) hívott életre 2012-ben. A REELIH regionálisan 
a lakossági energiahatékonysági beruházások környezetének javításán 
munkálkodik Kelet-Európában, és a Független Államok Közösségében, 
nemzeti szinten pedig Örményországban és Bosznia-Hercegovinában 
fejleszt és tesztel különböző megismételhető pénzügyi modelleket a beru-
házások elősegítése végett.
 A REELIH széles körű partnerségeket alakít ki az érdekelt felek, többek 
között lakástulajdonosi szövetségek, kormányok és pénzügyi intézmények 
között. Kísérleti projektek segítségével mutatja be, hogy miért és hogyan kel-
lene együttműködnie a fent említett szereplőknek a lakóépületek energiaha-
tékony felújítása érdekében.  A REELIH emellett az alacsony jövedelemmel 
rendelkező háztartások számára elérhető pénzügyi szolgáltatások és termé-
kek fejlesztését segíti olyan piacokon, ahol a lakóegységek felújítása csak-
nem lehetetlen lenne. A REELIH olyan életképes és fenntartható pénzügyi 
modelleket (hiteltermékek, visszatérítési rendszerek, és garanciaalapok) 
támogat, melyek a projekt végeztével is tovább élnek majd.

Eredmények: A REELIH eddig négy épület átalakítását fejezte be Boszni- 
ában, nyolcét pedig Örményországban, ennek köszönhetően több mint 
2.300 ember részesült akár 50%-os energiamegtakarításban. A kísérleti 
projektek eredményei remélhetőleg befolyásolják majd a közpolitikát, 
valamint az energiahatékonysági szektort. 
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szolgáljanak a jövőbeni projektgazdáknak a projektek megtervezéséhez. 
A fejezet záró sorai optimális projekttervezést segítő ajánlásokat fogal-
maznak meg. 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szervezeteknek, 
akik rendelkezésünkre bocsátották esettanulmányaikat, különösen  
az Európai Szegénységellenes Hálózatnak, aki az egyes eseteket saját  
tagjaitól gyűjtötte össze.1

energiahatékonysági felújítások

A lakóházakat érintő fizikai beavatkozások, legyen szó teljes energia-
hatékonysági felújításról, vagy csupán részleges beavatkozásról (mint a 
megújuló energiaforrások vagy korszerű fűtési rendszerek használata), 
rendkívül hatékony szerepet játszanak az energiaszegénység visszaszorí-
tásában az energiahatékonyság, illetve a komfortfokozat növelése révén.  
A legtöbb uniós tagállam rendelkezik az ilyen projektek finanszírozásához 
szükséges általános nemzeti és/vagy uniós rendszerrel. Ugyanakkor 
a támogatások csak részben fedezik a kiadásokat, és általában csak a 
munka végeztével kerülnek kiutalásra, adminisztratív munkát és tech-
nikai kapacitást igényelve mind a tervezés, mind az megvalósítás során. 
A fenti tényezők azt eredményezhetik, hogy a védendő csoportok nem 
jutnak támogatáshoz, ezért olyan regionális és helyi programokat hív-
tak életre, melyek magasabb szintű támogatást nyújtanak a küszködő 
háztartásoknak. 

1. esettanulmány: warm up north

A „Warm Up North” (WUN) egy úttörő kezdeményezés, mely az angol 
kormány Green Deal programját, valamint a 2011-es energiatörvény 
ECO-javaslatait használva egy nagyszabású lakásfelújítási programot 
kíván megvalósítani. A WUN kilenc északkelet-angliai helyi hatóság, 
valamint a British Gas (szállítópartner) állami-privát együttműködése.
 “2015-ben az Egyesült Királyság kormánya bejelentette (…) a Green 
Deal Finance Company-nek nyújtandó támogatásokat beszüntetését, ami 
a lakások szigeteléséért felelős Green Deal-program azonnali hatályú leál-
lítását eredményezte” (Warm Up North). Mégha ez komoly hatással is volt 
a WUN-projektek elsődleges céljainak megvalósítására, 2015 júliusára 
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A fent említett programokból levont tanulságok és javaslatok

 ӹ Nemzeti, regionális és helyi energiahatákonysági támogatások álljanak 
az energiaszegény háztartások rendelkezésére (az előre fizetett támo-
gatások, kamatmentes kölcsönök, valamint a kérelmezőknek nyújtott 
tanácsadás mind hozzájárulnak a sikeres végkimenetelhez). Az ilyen 
programok illeszkednek az átfogó energiaszegénység-ellenes stratégiák 
körébe. 

 ӹ A lakóépületek felújításakor elkerülendő a lock-in hatás: az átfogó fel-
újítás térül meg leginkább hosszútávon. A részleges felújítást követően 
ugyanis a háztartás nem részesül teljes költségcsökkentésben, sőt, további 
jövőbeli felújítások és kiadások válnak szükségessé. Ezek könnyen 
egy nem megfelelő helyzetbe zárhatják (lock-in) az alacsony jövedelem-
mel rendelkező háztartásokat. 

 ӹ A szakpolitikai környezet változhat, ennek következtében a külső pénz-
ügyi források korlátozottá válhatnak, illetve feltételeik változhatnak. 
Szükséges, hogy alkalmazkodók legyünk, a flexibilitás (például a pályá-
zati dokumentumok változtatásokat megengedő megszövegezése) a 
projekt részét kell, hogy képezze annak érdekében, hogy «nagyszabású 
energiahatékony eredményekkel szolgáljon más utakon keresztül” 
(Warm Up North, 2016).

Új rendszerek (mint hűtő-, fűtő-, és szellőzőberendezések, vagy okos 
mérőkészülékek) beépítésekor mind a tulajdonosnak, mind a bérlőnek 
megfelelő oktatást kellene kapniuk arról, hogy az adott berendezések 
hogy használhatóak a leghatékonyabb módon.

képzést, információt, érdekképviseletet biztosító puha 
projektek

Az energiatanácsadással foglalkozó projektek célja, hogy az energiaszegény 
háztartások látogatásán keresztül megtakarításokat érjenek el az energia-
számlákon. Képzett tanácsadók keresik fel az egyes háztartásokat, majd a 
háztartás energetikai helyzetének tulajdonossal és bérlővel történő közös 
kiértékelését követően jutányos árú eszközöket ajánlanak, melyek segí-
tenek az energiafelhasználás csökkentésében, valamint személyreszabott 

Költségek: 1,5 millió dollár az USAID-től 5 évre. A Habitat 500.000 dollár 
összegű költséget vállalt át, és már közel 100.000 dollár, pénzügyi intéz-
ményektől és kormányoktól származó, magán és állami tőkét egyaránt 
tartalmazó tőkeáttételt valósított meg. (REELIH)

3. esettanulmány: az energiahatékonyság támogatása - saint-josse,

 brüsszel 

A Guichet Primes névre hallgató projekt magánépületek (elsősorban apart-
manok) felújítását segíti különböző segélyekkel, valamint alacsony kamatú 
kölcsönökkel (regionális és helyi állami támogatások igénybe vételével) 
annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmű családok növelhessék 
kényelmüket és otthonuk energiahatékonyságát.

A program fő elemei:
A helyiek ösztönzése ingatlanjaik felújítására;
A helyi polgárok tájékoztatása a lakásfelújításhoz igénybe vehető állami 
támogatásokról;
A jelöltek személyes, baráti módon történő díjmentes segítése a felújítási 
folyamat egészén keresztül, a tervezet kidolgozásától kezdve egészen a 
támogatás kifizetéséig;
Önkormányzati szolgáltatás a személyes támogatásra a felújítási szektorban; 
Vonzó önkormányzati támogatások bevezetése (a már meglévő regionális 
támogatások kiegészítéseként);
A támogatások előre történő kiutalása települési szinten;

Költségek: A program három évre vonatkozó költségvetése (2015-2017) 
800.000 € (melyhez hozzá kell adnunk azokat a regionális támogatásokat, 
melyekben a polgárok részesülnek). Brüsszel Fővárosi Régió hozzájárulása: 
400.000 €.

Eredmények:  15 hónap alatt 460 alkalommal tanácskoztak a Guichet 
Primes-mal, ingatlanonként átlagosan 4,3 beavatkozás történt (a 2.000 
beavatkozásból), ez jelenleg 84 ingatlant érint. Összesen 332 regionális 
és önkormányzati támogatást nyújtottak 395.000 euró értékben (melyből 
170.000 euró volt önkormányzati támogatás).
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246 eurót megtakarítaniuk háztartásonként, mivel kevesebb támogatást 
kellett nyújtaniuk a munkanélküliek áramszámláira. A háztartások ren-
delkezésére bocsátott eszközök értéke általánosságban véve kevesebb, 
mint 50 euró. A német példa azt mutatja, hogy ha munkanélküli embe-
reket képeznek energiatanácsadókká, valószínűsíthető, hogy már a pro-
jekt lezárulta előtt munkát találnak, vagy további képzésen vesznek részt. 
Az ilyen projektek további előnye a helyi/regionális szereplők, valamint 
olyan szektorok együttműködésének előmozdítása, melyek korábban 
nem álltak kapcsolatban egymással (mint például az energiaszolgáltatók 
és a szociális munkások), emellett az önkormányzatok helyi hálózatai az 
érdekeltekkel (civil szervezetek, szociális szolgáltatások, energiaszolgálta-
tók, polgárok) szintén erősebbé válnak. 

A befejezett projektekből levonható tanulságok:  

Tanácsadók újbóli képzése válhat szükségessé, ha a munkanélküliek/
önkéntesek állásajánlatot kapnak (ACHIEVE). A tartósan munkanélküli-
eket talán könnyebben elfogadják a háztartások, mivel előfordulhat, hogy 
ők is voltak már hasonló helyzetben, ez pedig sokat segíthet a bizalmi 
kérdésekben; a képzésnek éppen ezért a technikai ismereteken túl nagy 
hangsúlyt kell fektetnie a kommunikációs és szociális készségekre; 

„Nagyszabású (pl. országos) energiaellenőrzések végzésekor fontos, hogy 
strukturális/jogi megoldásokat találjanak a célcsoport elérhetőségeinek 
(pl. címlisták) megosztására és használatára, az adatvédelmi szabályozás 
tiszteletben tartása mellett. Ezen strukturális/jogi megoldások megléte 
elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes mértékben profitáljanak az erős helyi 
hálózatok kiépítését megcélzó erőfeszítésekből” (ACHIEVE).  Az adat-
védelem szintén fontos az energiavállalatok adatainak (pl. hátralékok) 
használatakor, valamint azokban az esetekben, amikor kormányzati 
szervek dolgoznak a lakók személyes adataival. „A kormányzati szervek 
nem oszthatják meg harmadik féllel a védendő háztartások adatait… Az 
összegyűjtött adatok összesítve kerültek bemutatásra a személyes adatok 
felismerhetetlensége érdekében” (SMART- UP).
 Az energiatakarékos eszközökre, valamint a tanácsadásra vonatkozó 
ajánlat vonzó és értékelendő, a személyre szabott megközelítés azonban 
mindkét esetben döntő fontosságú.
 A közpolitikák késedelmes kivitelezésének kockázata mindig jelen van, 
ez pedig enyhítő stratégiák elfogadásához vezethet (SMART-UP).

tanácsadást nyújtanak az energiafogyasztási szokások átalakításához, 
valamint az intelligens fogyasztásmérő eszközök használatához.

4. esettanulmány: project achieve  

Az ACHIEVE névre hallgató program a következő célokat tűzte ki 5 európai 
országban:  
A védendő fogyasztók energiafogyasztásának, számláinak és szokásainak 
feltérképezése, berendezéseik vizsgálata különféle jelentéskészítő/
elemzőeszközökkel;
Ingyenes víz- és energiatakarékos eszközök terjesztése és üzembe 
helyezése,tanácsadás további energiatakarékos gyakorlati intézkedések 
foganatosításához;
A háztartások helyzetét javító hosszú távú megoldások elemzése (helyi 
szervezetek bevonása egy összehangolt helyi akciótervbe).

Eredmények:  
142 fő vett részt az 50 órás energetikai tanácsadó képzésen (89 diák és 49 
munkanélküli)
1.920 háztartást kerestek fel, és átlagosan 44 euró értékű víz-és energiata-
karékos berendezést bocsátottak ingyenesen az egyes háztartások rendel-
kezésére. Minden háztartást kétszer kerestek fel, a látogatások alkalman-
ként átlagosan 60-90 percig tartottak. 
Megtakarítások: € 150 és 320 kg CO2/háztartás/év

Költségek: € 1.467.611. Főbb elemei: személyzeti költségek (melyek 50%-a 
az otthonlátogatásokra ment el), ingyenesen a háztartások rendelke-
zésére bocsátott eszközök beszerzése, a látogatások során felmerülő  
utazási, egyéb feladatok (értékelési tevékenység, rendezvényszervezés, 
dokumentumok fordítása etc.) A projektet az Intelligent Energy for Europe 
(67%) valamint különböző partnerek hozzájárulása (37%) finanszírozta. 
(ACHIEVE)

 Energiatanácsadók lehetnek szociális munkások, tartósan munkanél-
küliek, valamint szakiskolai diákok, és minden háztartást 2-3 alkalommal 
keresnek fel. Az energiamegtakarítások országonként és projektenként 
változóak, de évi 35-150 euró közti összegre tehetőek háztartásonként. 
Németországban a Spar-Check Energy Advices projekt keretében nem-
csak a háztartások spóroltak, de az állami intézményeknek is sikerült 
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Tanulság:  
Akárcsak a többi szociális szolgáltatás esetén, az Energy Advocacy  
Renfrewshire csapatának is a „finanszírozás jelenti a legnagyobb, folya-
matos kihívást”, de mostanra sikerült biztosítaniuk a szükséges forrásokat. 
Fontos, hogy az ehhez hasonló „programok integrálva legyenek a nemzeti 
és helyi szolgáltatások körébe, de helyi szinten kell kialakítani őket, hogy 
a lehető leginkább illeszkedjenek a helyi elvárásokhoz” (Energy Advocacy 
Renfrewshire).

a védendő fogyasztók támogatása

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családoknak nyújtott pénzügyi 
támogatások (mint a szociális kedvezmények, támogatások, illetve  
juttatások) azt mutatják, hogy rövidtávon terhet jelenthet a számlák kifi-
zetése. Az ilyen támogatások általában véve nem a megfelelő helyre jutnak,  
az energiaszegénységre vonatkozó definíció és adatgyűjtés hiányának, vala-
mint a hasonló programok túlzott nagyságrendjének köszönhetően. Emel-
lett az ilyen pénzügyi transzferek hosszútávú terhet róhatnak a nemzeti 
költségvetésre anélkül, hogy fenntartható megoldásokat kínálnának az 
energiaszegény háztartásoknak. Léteznek azonban jól irányzott támoga-
tások is (általában helyi szinten), melyek pénzügyi segítséget nyújtanak 
azon háztartásoknak, akik felhalmozott adósságuk miatt a hálózatról 
való lekapcsolás, valamint a lakhely elvesztésének veszélyével szembe-
sülnek. Az ilyen jól irányzott támogatások amellett, hogy csökkentik a 
családok tartozásait, megakadályozzák súlyosabb szociális problémák 
kialakulását, különösen akkor, ha szociális munkások is segédkeznek.

 Összefoglalva, az energetikai tanácsadó projektek könnyen enyhülést 
hozhatnak az energiaszegény háztartásoknak, mivel a képzéssel, valamint 
a jutányos árú eszközök rendelkezésre bocsátásával fenntartható módon 
csökkentik a háztartások energiakiadásait. A helyi hálózatok is megerő-
södnek, és az energiaszegénység politikai napirendre kerülhet.
 Azokban az esetekben, amikor az energiaszegény háztartás súlyos 
pénzügyi gondokkal küzd, az Energy Advocacy segíthet, hogy kikerüljön 
az adósságból. Az energetikai támogatási programok (energy advocacy) 
általában a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra összpontosítanak 
és segítséget, valamint megoldást kínálnak olyan esetekre, amikor az 
általános energetikai tanácsadás ugyan hasznos, de nem nyújt teljeskörű 
segítséget.

5. esettanulmány: energy advocacy renfrewshire

Az Energy Advocacy Renfrewshire csapata szemtől szembeni támogatást 
kínál, hogy megoldja a legkiszolgáltatottabb, szociálisan kirekesztett 
egyének olyan összetett energetikai problémáit, melyeket nem fed le 
a nemzeti szolgáltatásnyújtás (ilyen problémák többet között a tarto-
zások, szállítókkal való viták, mérőkérdések, valamint a Warm Homes 
Scotland-hez benyújtott kérelmek). Az energetikai problémák megoldá-
sán keresztül szélesebb körű támogatásokhoz való hozzáférést biztosít.  
A csapat főleg partnerszolgáltatókon keresztül kap felkéréseket (kereszt-
hivatkozási mechanizmus került kiépítésre többek között az orvosi  
szolgáltatásokkal), de magánszemélyek általi közvetlen megkeresésre is 
van lehetőség.

Eredmények:  12 hónap alatt 998 háztartást kerestek fel. A teljes, 252.654 
font (361.333 kg CO2) megtakarítás részleteiben: 127.757 font éves/folya-
matos megtakarítás a háztartásoknak, és 124.897 font tőkemegtakarítás 
az energiaadósságok leírása, valamint energetikai fejlesztésekbe történő 
tőkebefektetések révén. Az ügyvédek csoportja különös figyelmet fordít 
a legsebezhetőbbekre, a gyermekekre, hogy egy boldogabb gyerekkoron 
keresztül boldogabb jövőjük legyen, valamint a rossz mentális egészséggel 
rendelkezőket érő stresszfaktorok enyhítésére.

Költségek:  124.800 font személyzeti kiadás (4 ügyvéd + 1 menedzser) + 
transzport (teljes mértékben Renfrewshire Council által támogatva) 
(Energy Advocacy Renfrewshire).

6. esettanulmány: a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett 

családok támogatása a regionális és helyi önkormányzatok által 

(la rioja, spanyolország)

“La Rioja Spanyolországban, az Ibériai-félsziget északi részén található 
autonóm közösség és tartomány, hozzávetőlegesen 322.415 lakossal.  
Az EAPN La Rioja szorosan együttműködött a regionális önkormány-
zattal az energiaszegénység kezelését célzó intézkedések létrehozásában. 
A program sikerét a május 30-i 6/2014 regionális törvény jelentette, mely 
helyi szervezeteknek nyújt támogatást abból a célból, hogy ne szüntessék 
be a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett családok áram- és gázellátását. 
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7. esettanulmány: szociális építőtábor

A Szociális Építőtábor célja, hogy segítséget nyújtson az elavult állapotú 
szociális bérlakásokban élő, adósságspirálba került lakóknak, valamint 
változást érjen el Magyarországon a szociális lakhatás ügyében mind a 
politikában, mind a gyakorlatban. A lakások felújítása az eladósodott 
bérlők bevonásával történik. Az ily módon történő felújítás következtében 
fellépő ingatlan-értéknövekedést a tulajdonos a bérlő lakbérhátralékainak 
kiegyenlítéseként írja jóvá. A projekt önkéntesek és helyi lakók együtt-
működésével valósult meg, a helyi önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján. Az energiahatékony felújításnak köszönhetően hosszú távon 
csökkenek majd a megélhetési költségek.

Eredmények: 2010-ben 52 helyi lakos és több mint 100 önkéntes vett részt 
a programban. 2012-ben 31 bérlő tudta csökkenteni a tartozásait, és 38 
önkéntes segédkezett az ország minden területéről. Az együttműködés 
eredményeként 33 ember lakásának energiateljesítményén sikerült javítani. 
A media jelenlétének, valamint az önkéntesek bevonásának köszönhetően 
sikerült felhívni a figyelmet a szociális lakhatás kérdésének fontosságára.

Költségek és támogatások:  2010-es tábor: 11.000 euró a Norvég Alaptól 
és magánadományokból, valamint természetbeni vállalati adományok és 
a helyi önkormányzat által finanszírozott járulékos építési munkálatok.  
A hátralékot 1,6 millió forinttal sikerült csökkenteni (több mint 5,000 €). 
Egy napi munkáért 5.600 forint került jóváírásra a bérlő lakbérhátraléká-
ból (€ 18 – egy segédmunkás átlagos napi bére). 
 2012-es tábor: $ 22.000 támogatás a Nyílt Társadalom Alapítványtól. 
Elsősorban további épületek szigetelésére gyűjtöttek magánadományokat: 
(675.000 forint, körülbelül € 2.100). Ezúttal a helyi önkormányzat alapkez-
elő társasága nagyobb részt vállalt a felújítási költségekből. A lakbértarto-
zások 1,33 millió forinttal csökkentek (megközelítőleg € 4.200) (Szociális 
Építőtábor).

 Gáz: maximum 100 eurós havi számla, illetve 300 €/fogyasztó/év. 
Eltartott gyermek esetén: € 250 – 350;
 Áram: maximum 50 eurós havi számla, illetve € 150/fogyasztó/év. 
Eltartott gyermek esetén: € 100 – 200.
 Az összeg azon háztartásoknak lesz átutalva, akik továbbra is rendel- 
keznek áram- és gázszerződéssel, és jelentős összegű visszafizetendő 
tartozásuk van, feltéve hogy él olyan személy a háztartásban, aki nem- 
járulékalapú nyugdíjban részesül (65 éves, vagy annál idősebb), és/vagy a 
háztartás legalább egyik tagja rendelkezik minimális jövedelemmel, vagy 
ahhoz hasonló társadalombiztosítási támogatással.
 2014-től Logroño városa (Resolution No. 941, 2014. június 2.) támoga-
tást nyújt a helyi szervezeteknek, hogy ne szüntessék be a társadalmi kire-
kesztéssel fenyegetett családok áram- és gázellátását. 2016-ban az összegek 
a következők:
 Gáz: maximum € 500/fogyasztó/év. Eltartott gyermek esetén: € 600
 Áram:  € 250 – 340/fogyasztó/ év.” (EAPN Spain)

Közvetlen és közvetett elemek keverékét tartalmazó alulról felfelé 
építkező projektek

Az alulról felfelé építkező lakhatással, valamint energiaszegénységgel 
kapcsolatos projektek olyan innovatív megoldásokat nyújthatnak, melyek 
közvetlenül képesek reagálni a helyi közösségek konkrét problémáira.  
Az energiaszegénység leküzdését célzó projektek, különösen azok, amelyek 
a felújítást is magukban foglalják, hatásosabbnak és fenntarthatóbbnak 
bizonyulnak, ha „puha” beavatkozások széles skáláját vonultatják fel 
(közösségfejlesztés, energetikai tanácsadás etc.). A lentről felfelé építkező 
projektek emellett segítenek felhívni a figyelmet az energiaszegénységre 
helyi és nemzeti politikai szinten, ahol egyelőre még nincs jelen. Továbbá 
együttműködésre és olyan, a társadalom széles körét érintő megoldási 
javaslatokra ösztönzik a közszereplőket, melyek korábbi, sikeresen végre-
hajtott helyi projekteken alapulnak.
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8. esettanulmányok: kunyhóból lakásba

Budapesten, Magyarországon a hajléktalanok nem jogosultak szociális 
bérlakásra. A változásra törekvő Utcáról Lakásba Egyesület lehetőséget 
biztosít a fedélnélküli családoknak, hogy a maguk építette kunyhókból 
szociális bérlakásba költözzenek. Ezek a rossz állapotban lévő, üres bér-
lemények önkéntesek, valamint a jövőbeni bérlők által kerültek felújításra. 
 A projekt egy válsághelyzetre adott válaszként született meg: Budapest 
X. kerületének posztindusztriális, újraerdősített részén, Terebesen számos 
hajléktalan család épített kunyhókat. A terület egy része egy helyi útépítési 
projektben volt érintett, ezért az ott álló kunyhókat le kellett rombolni.  Az 
érintett hajléktalan családok 5-15 éve éltek ott. A „Város Mindenkié” akti-
vistái által kezdeményezett tárgyalások eredményeként sikerült megálla-
podást kötni a várossal, ami az önkormányzati bérlakások gyors felújítását 
eredményezte. A terebesi kunyhókban nem volt se áram, se víz, az ott élők 
elemeket és mobil fatüzelésű berendezéseket használtak. Új otthonaik 
előre kifizetett elektromos fogyasztásmérővel, gázzal, valamint fatüze-
léssel működő berendezésekkel lettek felszerelve. Az épületeket emellett 
leszigetelték, ezzel is növelve az energiahatékonyságukat.

Eredmények: 2012 óta 14 család (33 ember) lelt biztonságos otthonra 
szociális bérlakásokban. Több mint 100 önkéntes segítségével 10 lakást 
sikerült felújítani. Emellett a hajléktalanok, valamint a nehéz körülmények 
között élők számos más természetű segítségben is részesültek.  
 A projekt megtakarítást képez a hajléktalanellátó rendszer számára, 
mivel a város nem fizet normatívát a hajléktalanoknak. Korábban a város 
fizetett az üres lakások karbantartásáért, most a lakók fizetnek érte (a fel-
újításnak, különösen a szigetelésnek köszönhetően jóval kevesebbet, mint 
korábban). Emellett a program segítséget nyújthat a hajléktalanokkal 
szemben régóta fennálló társadalmi előítéletek helyi és nemzeti szintű 
leküzdésében.  

Költségek: lakásonként átlagosan 750.000 forint. Az elvégzendő munkák 
önkéntesekre épülnek. 2015 óta két részmunkaidőben foglalkoztatott 
szociális munkás segít a hajléktananoknak, havi bérük 100.000 forint.  
Az első és eddigi egyetlen támogatás, amely az Egyesülethez érkezett, egy 
szociális munkás 10 havi bérét fedezi 2016 szeptemberétől.  A finanszírozás 

Tanulság:
Figyelembe kell vennünk a lentről felfelé építkező projektek nehézségeit. 
Ami Magyarországot illeti, ellenérdekeltségük miatt sajnos nehéz bevonni 
a helyi önkormányzatokat, különösen, ami a hasonló projektek pénzügyi 
támogatást illeti, annak ellenére, hogy kulcsfontosságú érdekeltek. Nem 
egyszerű támogatást szerezni a hasonló projektekhez, különösen az elején. 
A rendkívül sebezhető emberekkel való munkába mindenképpen érdemes 
hivatásos szociális munkásokat bevonni. Az alulról felfelé építkező  
projektek, mint ahogy azt ebben a fejezetben is láthattuk, átfogó és támo-
gató nemzeti lakhatási stratégia hiányában pusztán helyi megoldásokat 
tudnak kínálni.  Szükség lenne a helyi önkormányzatok szociális lakha-
táshoz fűződő pénzügyi érdekeinek és az alacsony jövedelmű csoportok 
felé meglevő szociális kötelezettségeiknek az összeegyeztetésére, valamint 
a lakhatási válság megoldására az alapoktól kezdve (Szociális Építőtábor).

következtetések és ajánlások

Elemezzük a helyzetet. Melyek azok az energiaszegény háztartások, akiknek 
megoldást kínálunk? Mik a pontos gondjaik? Milyen helyi és strukturális 
okok állnak a háttérben? Használjuk a hozzáférhető adatbázisokat (nemzeti, 
regionális, helyi statisztikák, energiaszolgáltatók/ szociális szolgáltatók 
által rendelkezésre bocsátott adatok stb)!
 Helyezzük a projektet tágabb környezetbe! Legyünk tisztában az ener-
giaszegénység nemzetközi és regionális politikában elfoglalt helyével! 
Fontos, hogy az energiapolitika szélesebb kereteit is megértsük: az ener-
giahatékony felújítások finanszírozási rendszerét, a megújuló energiafor-
rásokat, energiaár-támogatásokat, stb. 
 Építsünk erős kapcsolatokat! Az energiaszegénység kiváltó okaiban, 
valamint az arra kínált megoldásokban érintett valamennyi szektor 
bevonása képezi a projektmenedzsment alapját. Az energiaszolgáltatók, 
szociális munkások, az építőipar, civil szervezetek és kormányzati 

közösségi adománygyűjtés, fontos vállalati felajánlások és magánadomá-
nyok segítségével valósul meg. Természetbeni felajánlások szintén előfor-
dulnak építőanyag, valamint a bérlőknek nyújtott adományok formájában. 
(Kunyhóból lakásba).
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szervek, szakértők és az energiaszegénységgel sújtott háztartások mind az 
érintettek közé tartoznak, részvételük (a projekt jellegétől függően) elen-
gedhetetlen egy sikeres projekthez. 
 Finanszírozás! Vizsgáljuk meg, milyen uniós és nemzeti támogatások 
állnak rendelkezésre az energiahatékonyság és a szociális innováció  
kérdéskörében, ehhez nyújt hasznos információkat kézikönyvünk uniós 
támogatásokról szóló fejezete.  A szélesebb körű programok helyi támo-
gatásával és energiaszegény háztartások számára való elérhetővé tételével 
hosszútávon jelentős összeg takarítható meg (más szociális és egészség-
ügyi szolgáltatásokon). Olyan piaci megoldások is rendelkezésre állnak, 
mint az ESCO felújításfinanszírozása, valamint építőipari és energetikai 
cégek által nyújtott támogatások. Sok esetben az energetikai cégek is 
motiváltak abban, hogy megfelelően tájékoztassák az ügyfeleket, illetve 
növeljék az épületek hatékonyságát, hiszen így több rendszeresen fizető 
ügyfelet tudhatnak magukénak. 
 Ötvözzük az egyes beavatkozásokat, de válasszunk okosan! A fő 
beavatkozás kiválasztása után mindig érdemes megvizsgálni – különösen 
felújítással foglalkozó projektek esetén -, hogy vannak–e még olyan tényezők, 
amelyek teljessé tehetik a programot. 
 Állítsunk fel jól meghatározott célokat, és mérjük a hatásukat! Az ada-
tokra már a program legeslegelején szükség van a lakásállomány felmé-
réséhez, valamint a célcsoport megállapításához. Ha jól határozzuk meg  
a célokat (például az elérni kívánt energiatakarékossági szintet, stb.), 
majd kiértékeljük azokat, bizonyítani tudjuk a projekt sikerességét, és az  
érdekelt felek is elégedettek lesznek

jegyzetek

1 Az itt elemzett adatokat több szervezet bocsátotta rendelkezésünkre, 
egy részüket az Európai Szegénységellenes Hálózat gyűjtötte össze, ezeket 
az adatokat nem közöltük. Az adatokat  2016-ban bocsátották rendelke-
zésünkre. További információk az illetékes szervezetek referenciák közt 
szereplő weboldalain érhetőek el.

hivatkozások

achieve. Esettanulmány. https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/
 projects/achieve 
caritas germany energy saving checks. Esettanulmány. 
 http://www.stromspar-check.de/ 
eapn la rioja, spain. Esettanulmány (Case study about financial support to 
households in energy poverty), http://www.eapnlarioja.com/#contactanos 
energy advocacy renfrewshire. Esettanulmány. 
 http://www.renfrewshire.gov.uk/article/2738/Energy-advice-and-advocacy 
kunyhóból lakásba.  Esettanulmány. 
 https://www.facebook.com/utcarollakasba/ 
reelih. Esettanulmány. https://getwarmhomes.org/ 
smart-up. Esettanulmány. http://smartup-project.eu/
szociális építőtábor. Esettanulmány. 
 https://hu-hu.facebook.com/sz.epitotabor/ 
warm up north. Esettanulmány. http://warmupnorth.com/contact-us/
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maarten de groote
Maarten De Groote a BPIE Kutatásvezetője több mint 10 éves tapaszta-
lattal rendelkezik az energiahatékonyság témakörében és épületek fenn-
tarthatósága területén. Ő vezeti a BPIE vizsgálatát az Épületek Energia-
hatékonyságáról szóló irányelv (EPBD) létrehozásában, és számos más 
projektet koordinál az energiahatékonyság területén.

audrey dobbins
Audrey Dobbins jelenleg kutatási munkatársként dolgozik Németországban, 
a Stuttgarti Egyetem Energiagazdasági és Racionális Energiafelhasználási 
Intézetében (IER). Mesterfokozatú diplomáját Dél-Afrikában, a Fokvárosi 
Egyetemen szerezte, Energia Tanulmányok szakon, alapfokozatú dip-
lomáját pedig kémia szakon, az Észak-Arizonai Egyetemen, az Egyesült 
Államokban. Dél-Afrikában dolgozott egy nem kormányzati szervezetnél 
a nyomornegyedek lakói energiajólétének javításán, valamint városok-
kal együttműködve az Energia és Klímaváltozás Stratégia fejlesztésén.  
Kutatása jelenleg arra irányul, hogy az energiaszegénység aspektusainak 
az energiarendszer átfogó elemzésébe való átültetésével az energiatervezés 
fejlesztése európai szinten is megvalósuljon. az energiatervezés európai 
térségben történő fejlesztésére irányul.

sergio tirado herrero
Dr Sergio Tirado Herrero az RMIT Egyetem Városkutatási Központjának 
kutatási munkatársa és vendégkutató a Manchesteri Egyetemen (UK). 
Kutatása a fenntartható energia, a klímaváltozás és a szegénység kapcso-
latát vizsgálja a városi terek és folyamatok kontextusában, és kifejezetten 
kitér a kiszolgáltatottság, egyenlőtlenség és méltányosság problémáira. 
Sergio fő szakterületei a fenntartható energiahasználatra való átállás 
energia- (vagy fűtőanyag-) szegénységre és a társadalmi-környezetre 
gyakorolt hatásai. Kritikai környezettudós, környezet-gazdaságtani 
háttérrel; PhD disszertációjában (2013) részletes értékelést készített a 
magyarországi energiahatékonyság átalakításának előnyeiről. Ezen túl 
elsődleges szerzője két nagy horderejű, a spanyolországi energiaszegény-
ségről szóló jelentésnek, továbbá társszerzője a 2012. évi Globális Ener-
giafelmérésnek. Az RMIT Egyetemhez történő csatlakozását megelőzően 
Sergio számos kutatói és projektmenedzseri pozíciót töltött be a Városi 
Alkalmazkodóképesség és Energia Központban (CURE) a Manchesteri 
Egyetemen, Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont 
(3CSEP), a Közép-európai Egyetemen (Budapest, Magyarország) az 
Alcalai Egyetemen (Madrid, Spanyolország) és a Közép- Kelet-Európai 
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filippos anagnostopoulos
Filippos Anagnostopoulos kutatási munkatárs a BPIE-nél, jelentések  
publikálásával és az épületpolitika makroökonómiai hatásainak modelle-
zésével foglalkozik. Szakterülete az EU politikák megvalósításának értékelése, 
főként az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (EPBD) és az 
energiahatékonysági irányelv (EED) kapcsán.

bajomi anna zsófia
Bajomi Anna Zsófia a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerzett szociálpolitikai mesterfokozatot. Dolgozott a Budapesti Fővárosi 
Önkormányzatnál a Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési 
Program keretein belül, valamint Meszerics Tamás irodájában az Európai 
Parlamentben. Fő kutatási területe a lakhatás és az energiaszegénység, 
különös tekintettel az energiaszegény bérlőkre, alulról szerveződő kez-
deményezésekre, valamint a lakásügy és az energiaszegénység kezelésére 
vonatkozó bevált gyakorlatokra. Jelenleg a Szociális Lakásügynökségeknél 
dolgozik, és az egyéb lakhatási megoldásokról folytat tanulmányokat a 
torinoi egyetemen (Programma Housing of the Compagnia San Paolo) az 
Európai Bizottság ”Erasmus – fiatal vállalkozók” programjának keretein 
belül.

stefan bouzarovski
Stefan Bouzarovski geológia professzor a Manchesteri Egyetemen és 
vendégprofesszor a Bergeni Egyetemen és a Gdanski Egyetemen. Több 
mint 15 éves nemzetközi tudományos és politikai szakértői háttérrel 
rendelkezik az energiafelhasználás társadalmi és politikai vonatko-
zása tekintetében, illetve a háztartások változása hatására bekövetkező  
belvárosi területek transzformációja terén. Munkáját számos kormány-
zati szerv, karitatív szervezet és magánszektorbeli szervezet támogatta; 
mintegy 80 tudományos művet publikált, többek között az „Energia-
szegénység Kelet-Európában” (Ashgate, 2007) és „A város átalakítása”  
(IB Tauris, 2016) címet viselő könyveket. Jelenlegi megbízásai mellett 
tekintélyes kinevezéseket kapott Oxford, London, Berlin, Birmingham, 
Brisbane és Bruges egyetemein. Kutatásai eredményeit felhasználta  
többek között az Európai Bizottság és a Parlament, a Világbank, az ENSZ 
és a Nemzetközi Energiaügynökség.
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végzettséget közigazgatás szakon, MA végzettséget vállalkozásfejlesztés 
szakon, később a Reims-i Egyetemen (Franciaország) MA-t EU integráció 
és szomszédságpolitika, és európai és nemzetközi jogra specializálódott a 
Paul Cézanne Egyetemen (Franciaország). 

steve pye
Steve Pye a University College London Energia Intézetének vezető kutatója. 
Mesterfokú diplomáját 2001-ben szerezte az Imperial College környezet-
technológia szakán. Azóta számos környezetvédelmi szakpolitikai témát 
kutatott, melyek középpontjában az energia gazdaságtana és a klímavál-
tozás áll. Egyik jelenlegi kutatásának témája a klímaváltozási szakpolitika 
elosztással kapcsolatos hatásaival foglalkozik, ideértve a közösségekre, 
háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt közvetlen és közvetett hatás-
vizsgálatot is. Központi jelentőséget tulajdonít az energia megfizethető-
ségének kérdésének, ennek kapcsán a fogyasztók kiszolgáltatottságának 
és az energiaszegénység kérdésének. Kutatja még a hosszabb távú ala-
csony széndioxid kibocsátásra való átállás körül fellépő ügyekből fakadó 
bizonytalanságokat, valamint ezek döntéshozókra gyakorolt hatásait.

carolyn snell
Carolyn Snell a Yorki Egyetem szociálpolitikai adjunktusa. Carolyn kutatói 
pályafutása 2005-ben, a Stockholm Environment Institute-nál kezdődött, 
ahol a közlekedéspolitika szociális és állami politikai dimenzióit vizsgálta. 
2011 óta Carolyn kutatásai és publikációi főként az Egyesült Királyság ener-
giapolitikájára összpontosulnak, különös tekintettel az energiaszegény-
ségre. 2011-ben Carolyn az Eaga Charitable Trust támogatásában részesült, 
hogy feltárja az energiaszegénység, a szociális reformok és a fogyatékkal 
élők közötti kapcsolatot, 2014-ben EPSRC támogatta annak felkutatá- 
sában, hogy az élelmiszerbankok juttatásaiban részesülők valóban 

„heat or eat” (fűtsünk vagy együnk) dilemmával küzdenek–e, ahogy azt 
számos híradás állítja. Kutatási eredményei bekerültek a National Institute 
for Care and Excellence átlagon felüli téli halálozással kapcsolatos nemzeti 
iránymutatásaiba, emellett egy parlamenti eseményen is ismertették őket. 
A Yorki Egyetem Szociálpolitkai és Szociális Munka Tanszéke az Egyesült 
Királyság egyik legjelentősebb oktatási és kutatási központja a szociál-
politika, szociális munka, és közigazgatási vezetők szakmai képzésének 
területén.

Regionális Környezeti Központban (Szentendre, Magyarország).  
Rövidebb oktatói megbízásai voltak az Egyenlítői-Guineai Nemzeti Egye-
temen (UNGE), a Nicaraguai Nemzeti Autonóm Egyetemen (UNAN-
León) és az ENSZ Gazdasági Bizottságában a Latin-Amerikai és Karib 
térségekben (ECLAC). 2010 óta a Spanyol Környezettudományok Szövet-
ségének alelnöke. Sergio jelenleg az Európai RMIT Egyetemen Barceloná-
ban (Spanyolország) tevékenykedik.

sian jones
Sian Jones jelenleg a Szegénységellenes Hálózat (EAPN) szakpolitika 
koordinátora, munkája során az EAPN szakpolitikai kutatómunkáiért, 
EU szintű tanácsadói munkákért, illetve a 31 nemzeti szintű hálózat és 
a 18 európai szervezet támogatásáért felel. A szakterülete a szegénység 
és társadalmi befogadás ügye az EU keret-szakpolitikák kapcsán, mint 
például az Európa 2020 Stratégia, az Európai Szemeszter, a Szociális Nyílt 
Koordinációs Módszer, Európai Foglalkoztatási Stratégia és az Európai 
Struktúrális és Befektetési Alapok. Sian vezeti az EAPN energiasze-
génységgel kapcsolatos munkáját 2008 óta, miközben együtműködtek 
az Európai Parlamenttel az energia irányelvek kidolgozásán, valamint 
az Európai Bizottsággal például az Energiaügyi Főigazgatóság részvéte-
lével egy kulcsfontosságú esemény megszervezésében a 2014-es Annual 
Convention on Poverty (Éves Konferencia a Szegénységről) rendezvényen. 
Ezt megelőzően vezető szociálpolitikai tanácsadóként dolgozott a Wales 
European Centre-ben, illetve az Európai tanács számára, mint konzu-
lens befogadó társadalom témakörben, ezen felül Spanyolországban és  
Londonban vezetett ESF támogatott alulról jövő kezdeményezéseket  
foglalkoztatás és befogadó társadalom témakörben. Történelem és szoci-
álpolitika (MA) diplomája van a Yorki Egyetemtől.

lakatos edit
Lakatos Edit a Housing Europe szakpolitikai munkatársa, szakterülete 
az európai szakpolitikák nyomon követése és a szociális lakhatási szek-
torra gyakorolt hatásának vizsgálata. Továbbá tanácsadó munkát végez az 
EU finanszírozási lehetőségek terén és részt vesz az EU intézményekkel a 
szakpolitikák fejlesztéséről folytatott tárgyalásokhoz. Korábban regioná-
lis és városfejlesztési szakpolitikákon dolgozott az Európai Bizottság Regi-
onális Főigazgatóságánál illetve különböző regionális ügynökségeknél 
Franciaországban és Magyarországon, ahol főleg a helyi fejlesztési 
lehetőségeket vizsgálta. Edit a Debreceni Egyetemen szerzett BASc 
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csiba katalin
Csiba Katalin szakpolitikai tanácsadó az Európai Parlamentben Meszerics 
Tamás európai parlamenti képviselő irodájában. Munkája során főleg az 
Európai Parlament Szociális és Foglalkoztatásügyi Bizottságának jogal-
kotási és egyéb dokumentumain dolgozik.

gosztonyi ákos
Gosztonyi Ákos gyakornok az Európai Parlamentben Meszerics Tamás 
európai parlamenti képviselő irodájában. Ákos gyakorlott szerkesztő, 
korábban dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia kiadványain, 
illetve fordítóként a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti 
Kollégiumának tagjai által fordított posztkolonilis eléméletekről szóló 
könyvön.

PARTNER SZERVEZETEK

buildings perfomance institute europe
A Buildings Perfomance Institute Europe egy európai nonprofit kutató-
csoport, amely független elemzésre és tudás terjesztésére fókuszál, így 
támogatva a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt az épületek 
energiahatékonyságának területén. Tevékenységének részeként az intézet 
szakpolitikai elemzést, szakpolitikai tanácsadást és végrehajtás-támogatást 
nyújt.
www.bpie.eu

európai szegénységellenes hálózat (eapn)
Az EAPN a legnagyobb szegénységellenes hálózat az EU-ban, amelyet  
a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem érdekében hoztak létre. Ez 
egy 31 nemzeti hálózatból (Szlovénia kivételével minden tagállamban 
megtalálható), valamint 18 Európai Tematikus Hálózatból álló, tagságon  
alapuló szervezet, amely elkötelezett a szegénységgel kapcsolatban köz-
vetlen tapasztalattal rendelkező emberek aktív részvétele iránt.  Az EAPN 
az EU szegénység felszámolását célzó programjaiból, mint például a  
szociális, nyitott koordinációs módszerből, valamint az Európa 2020 
stratégiából és az Európai Szemeszterből fejlődött ki és vált az EU poli-
tikai folyamatainak kulcsfontosságú partnerévé. Az EAPN energiasze-
gélységgel kapcsolatos munkája során sor került az Európai Parlamenttel,  
valamint az energia-irányelvek egyéb érdekeltjeivel közösen szervezett 

harriet thomson
Dr. Harriet Thomson a Manchester-i Egyetem posztdoktori ösztöndíjas 
kutatója, az Energy Reseach & Social Science nemzetközi folyóirat társszer-
kesztője. Ezt megelőzen társadalompolitikai doktori tanulmányokat foly-
tatott a York-i Egyetemen „Fűtőanyag-szegénység az Európai Unióban: 
Több módszertanú tanulmány” témában. Doktori kutatásai közé tartozott 
a 2001 és 2014 közötti szakpolitikai dokumentumok kvalitatív elemzése, 
valamint az EU-SILC 2007 és 2011 közötti EU-SILC mikroadatainak 
alkalmazott statisztikai elemzése egy új, összeurópai, háztartási szintű 
energiaszegénységi index bevezetése érdekében. Harriet számos energi-
aszegénységgel foglalkozó publikáció társszerzője, többek között olyan 
cikkeké, melyek az energiaszegénység EU-n belüli előfordulását számsze-
rűsítik, történetileg elemzik az energiaszegénység témakörében fellelhető 
uniós diskurzusokat, valamint új módszert kínálnak az átlagon felüli téli 
halálozások mérésére. 2011-ben Harriet létrehozta az EU Fuel Poverty 
Network-ö, at széles körben elismert online portált. 
http://fuelpoverty.eu/

angela mary tod
Angela Mary Tod a Sheffieldi Egyetem Ápolási és Szülésznői Karának 
idősekkel és ápolással foglalkozó professzora. Angela kutatásai főképpen  
a felnőttek és idősek ápolására irányulnak. Kutatásainak középpontjában 
a betegek tapasztalatainak tanulmányozása áll, különösen a közegészségügy, 
egészségügyi egyenlőtlenségek és az ellátásokhoz való hozzáférés tekinte-
tében. Legutóbbi, a hatásokat világosan bemutató, nemzetközi minőségű 
munkája, kiterjed a hideg otthonokat és egészséget vizsgáló kutatásokra 
is. Jelenleg egy, a hideg otthonok egészségre gyakorolt hatásairól és az 
egészségről szóló gazdasági és társadalmi kutatásban vesz részt. A közel-
múltban társszerkesztője volt egy, az egészségügyi egyenlőtlenségekről 
szóló könyvnek. 
 (Tod és Hirst, 2014, eds.) 
 https://www.sheffield.ac.uk/snm/staff/angela_tod
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kampányokra. Ezen kampányok az energiaszegénységgel kapcsolatos 
ügyek EU eljárásokon belüli érvényre juttatására irányultak. Ennek szel-
lemében az Energiaügyi Főigazgatósággal (DG Energy) közösen szerveztek 
eseményt, „A szegénység elleni európai platform éves konferenciája” címmel 
(2014). Ezen felül nemzeti és uniós alapok felhasználásával a hálózat több 
tagjával együtt közös gyakorlati projekteket kezdeményeztek. 
www.eapn.eu

housing europe
A Housing Europe a Köz-, Szociális és Kooperatív Lakásszervezetek 
Európai Federációja. A 43 nemzeti és regionális szövetség alkotta hálózat 
1988-ban került megalapításra, és csaknem 43.000 köz-, szociális és 
lakásszervezetet foglal magába 23 országban. Több mint 26 millió lakást 
kezelnek együtt, ez az Európai Unió létező lakásállományának 11 %-át 
teszi ki. A köz-, szociális és kooperatív lakásszervezetek víziója egy olyan 
Európa, amely mindenkinek megfelelő és megfizethető otthonhoz való 
hozzáférést biztosít olyan társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg 
fenntartható közösségekben, ahol mindenki képes elérni teljesítőképes-
sége maximumát.
www.housingeurope.eu
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Senkinek sem szabadna arra kényszerülnie, hogy választania kelljen 
fűtés és az evés között, vagy hogy fázzon a saját nappalijában. Mégis 
2016 során is ez a helyzet Európai számos háztartásában. Az energia- 
szegénység a leginkább védendő csoportokat érinti a legsúlyosabban, 
és megakadályozza őket a társadalomba való beilleszkedésben, elveszi 
a fiataloktól annak lehetőségét, hogy képességeiket maradéktalanul 
kamatoztathassák, sőt mi több, emberéletekbe kerül, amelyek más körül- 
mények között megmenthetőek volnának. Olyan tanulmányokra van 
szükségünk, melyek valóban segítenek tervezni, fejleszteni és csele-
kedni. A kézikönyv, melyet a kezében tart az olvasó, az energiaszegénység 
számos oldalának részletes bemutatásával ezt az űrt kívánja betölteni.
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