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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 14-15 milliárd forintot tervez a panel
épületek korszerűsítésére fordítani az eddigi, összesen 28,2 milliárd forintos, a
szén-dioxid-kvóták eladásából származó összegből - mondta Szabó Imre
környezetvédelmi miniszter Budapesten. Hangsúlyozta: a kvótaeladásokból feltöltött
Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) "felülről nyitott" keret, mivel a további értékesítésekkel
újabb összegek érkezhetnek a kasszába. A ZBR forrásaiból finanszírozott Klímabarát
Otthon panel alprogramja a korábbi panelprogramokat váltja fel, ugyanakkor azoktól
eltérően "mérhető és garantált" szén-dioxid-kibocsátás csökkentést eredményez, javítva
ezzel Magyarország kvótapiaci pozícióit - mutatott rá.
Csoknyai Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
épületenergetikai és épületgépészeti tanszékének adjunktusa megjegyezte: a korábbi
programoktól való eltérést jelenti a nyári hővédelem támogatása is. Itt nem a klimatizálást,
hanem az olyan passzív építészeti megoldásokat részesítik előnyben, mint például az
árnyékoló szerkezetek beépítése. A beruházások környezetvédelmi jelentőségét érzékeltetve
Szabó Imre aláhúzta: a felújításokkal lakásonként akár 1 tonna szén-dioxid-kibocsátás is
megspórolható, ami egy tölgyfa éves károsanyag-megkötésének felel meg.
Hozzátette: a hagyományos technológiával épült társas- és lakóházak 2009 őszétől
pályázhatnak a Klímabarát Otthon pályázataira, míg a magán- és közintézményekre vonatkozó
pályázatok várhatóan 2010 első felében jelennek meg a Klímabarát Intézmény programban. A
zöldtárca július végén tette közzé pályázati felhívását a panelépületek szén-dioxid-kibocsátás
csökkentését eredményező energiahatékonysági beruházások támogatására. A
panelalprogram alaptámogatása 35 százalék, de a jelentősebb szén-dioxid-kibocsátás
megtakarítással járó beruházásokra akár 60 százalékos állami támogatás is igényelhető.
A vissza nem térítendő összegek forrása a kiotói jegyzőkönyv szerinti szén-dioxid-kvóták
értékesítésének bevétele. A pályázatokra 2009. október utolsó napjáig, illetve a forrás
rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig lehet jelentkezni. Számos
magyarországi környezetvédelmi szervezet korábban többször is sürgette a KvVM-et a
kvóta-bevételekből finanszírozott pályázatok kiírására, mivel szerintük a további halogatással
veszélybe kerülnének az ország jövőbeni kvóta-eladási lehetőségei.
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