HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSEREPROGRAMJA
A 2014-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított Otthon Melege Program Háztartási
nagygépek cseréje alprogram célja, hogy a háztartásokban levő öreg, sok energiát fogyasztó
készülékeket ne használják tovább a háztartások, mert rendkívül nagy a környezetterhelésük. Az
állami támogatással megvalósuló, előrehozott cserékkel mindenki jól jár: a háztartások villany- és
vízszámlája jelentősen csökken a takarékos, új gépek használatával, a program eredményeként
elért CO2-kibocsájtáscsökkentéssel pedig Magyarország könnyebben teljesítheti az uniós
energiahatékonysági célok elérését. A csereprogramokban az APPLiA Magyarország a minisztérium
és a pályázatkezelő szakmai partnereként segíti a program hatékony megvalósulását.

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

2009-2015 között folyamatosan nőtt a
hazai háztartásokban 8 évnél idősebb
készülékek aránya, de 2017-re megtorpant a tendencia:

A 2015-ös és a 2016-os csereprogramok során megvalósult cserék számát
és a CO2-megtakarítást foglalja össze
a jobb oldali két diagram:

A 2017-ben indított csereprogram
keretében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közel 61 500 db
támogatási kérelmet hagyott jóvá
hűtőgép, fagyasztó, mosógép vagy
mosó-szárító gép kedvezményes
cseréjéhez.

Az öregedés megtorpanásában egyértelműen látható a csereprogramok
hatása, ahogy a 8 évnél idősebb mosógépek, hűtők és fagyasztók cseréjében
rejlő megtakarítási potenciál is csökkenést mutat már a 2017-es adatban:

Így a közeljövőben tovább csökkenhet
az idős készülékek aránya a háztartásokban. De – mint az alábbi, 2017-es
adatokat összesítő grafikon is mutatja
– bőven van még mit fiatalítani a
háztartások által használt hűtőkön,
fagyasztókon és mosógépeken, így az
APPLiA Magyarország támogatja a csereprogramok folytatását a jövőben is.

Forrás: APPLiA Magyarország Egyesülés

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

„A Kormány elkötelezett amellett, hogy csökkentse mind a társasházi, mind a családi házakban elő lakosok kiadásait,
vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokkal segítve a lakóépületek energetikai korszerűsítését.
A 2014 őszén hazai költségvetési forrásból útjára indított, jelenleg már közel 31 milliárd forint keretösszegű Otthon
Melege Program keretében meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem
térítendő támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Otthon Melege Program a mai napig több mint 180 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járultak hozzá, több mint 29 milliárd forint összértékben.”
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2018. március

