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Budapest, 2010. március 23.
A CECED Magyarország Egyesülés támogatja a Zöld Tárca által meghirdetett háztartásigépcsere programot
A CECED Magyarország Egyesülés1 üdvözli a Zöld Beruházási Rendszer keretében létrehozott
Klímabarát Háztartás Programot (Program)2, melyet március 23-án jelentett be Szabó Imre miniszter a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sajtótájékoztatóján.
A CO2 kvóta eladásból származó bevétel felhasználására létrejött Zöld Beruházási Rendszer keretében a
Zöld Tárca 1 milliárd forintot különített el arra, hogy 2010-ben támogassa a régi, energiafaló hűtőgépek és
mosógépek cseréjét. A Program keretében a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők, a regisztrált
munkanélküliek és az időskorúak juthatnak – a régi készülékük leadása esetén – új, energiatakarékos
hűtőgépekhez, mosógépekhez az őket képviselő alapítványok és egyesületek segítségével, ezen szervezetek
pályázhatnak ugyanis a készülékenként 60-70.000 Ft értékű támogatásra.
A Program társadalmi és szakmai egyeztetése során a CECED Magyarország Egyesülés néhány ponton
jelezte szakmai aggályait: véleményük szerint a jogosulti réteg szűkre szabása, a támogatási intenzitás túl
magas volta3 és a választott pályázati rendszer magában hordozza a Program hatékonysága - és ezáltal a
CO2 megtakarítás - csökkenésének kockázatát.
2006 óta a Forgó Morgó kampányok során a gyártók közel fél milliárd forintot fektettek a tudatformálásba és a
csereakciókba. Kezdetektől szorgalmaztuk, hogy a kormányzat támogassa – más európai országokhoz hasonlóan – a régi
háztartási gépek cseréjét, hiszen ez egy olyan program, egy olyan eszköz, mellyel minden érintett szereplő nyerhet: a
háztartásoknak csökken a villanyszámlája a korszerű gépek használatával, a gazdasági válság által nagy mértékben
érintett gyártók és a kereskedők részére forgalom élénkülést hozna a program, mellyel a munkahelyek megőrzését és a
gazdaság versenyképességének növelését is támogatná az állam, továbbá az ország energiahatékonyság-növelési vállalása
teljesítésében is jelentős szerepet kaphat a gépcsere. Ezért leghatékonyabb megoldásnak az általunk a Forgó Morgó
kampányok során megvalósított csereakciókhoz hasonló megoldást tartottunk volna, amely mindenkinek, aki régi gépét
szeretné lecserélni, lehetőséget biztosít a támogatás igénybevételére, közvetlenül a vásárláskor megjelenő árkedvezmény
formájában – mondta el Mészáros Fanni, a CECED Magyarország Egyesülés cégvezetője. Ugyanakkor –
tette hozzá – a Zöld Tárca által meghatározott feltételeket elfogadva úgy ítéljük meg, hogy a Program megfelelően
kidolgozott és működőképes, s – mint ahogy korábban is tettük – minden szakmai segítséget meg fogunk adni most is és a
jövőben is ahhoz, hogy a lehető legeredményesebb legyen, és minél többen juthassanak a támogatás segítségével korszerű
készülékekhez - biztosította az iparág támogatásáról a minisztériumot és az érintetteket a cégvezető.

CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és -forgalmazó Érdekérvényesítő és –képviselő Egyesülés tagjai: a BSH Kft. (a
Bosch, Siemens és Ufesa márkájú háztartási készülékek forgalmazója), a DOMETIC Zrt., az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.,
a Fagor Hungária Kft., a Gorenje Budapest Kft., a Groupe SEB Central Europe Kft. (a Tefal, Moulinex, Rowenta és Krups
márkák forgalmazója), a HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (a Liebherr és Solac márkák forgalmazója), az Indesit Company
Magyarország Kft., a Miele Kft., a Philips Magyarország Kft. és a Whirlpool Magyarország Kft.
2 http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=2587
3 A CECED Magyarország Egyesülés 25 – 35% közötti támogatási intenzitást javasolt.
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A sajtó részére információ:
Mészáros Fanni
Cégvezető
CECED Magyarország Egyesülés
1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
Telefon: 1 224 7735
Fax: 1 224 7736
Mobil: 36 20 912 0470
Email: fanni.meszaros@cecedhu.hu
A CECED Magyarország Egyesülés CO2 tanulmánya letölthető a
http://cecedhu.hu/document/28/original/00002228.doc internet címen.
Kapcsolódó korábbi sajtóközlemények:
http://cecedhu.hu/document/31/original/00002331.doc
http://cecedhu.hu/document/30/original/00002330.doc
http://cecedhu.hu/document/39/original/00002631.doc
Háttérinformációk a sajtóközleményhez a CO2 tanulmányból:

8 évnél idős ebb g épek c s eréjéből eredő
C O 2 meg takarítás (tonna / év)
90 321

201 811

mos ógép
639 095

hűtőgép
mélyhűtő
elektromos tűz hely
732 224
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A 8 évnél idős ebb nag yház tartás i
g épek c s eréjéb ől elérh ető C O 2
meg takarítás
3 000 000
2 486 437

1 500 000
822 987

0
8 évnél idős ebb nag yház tartás i gépek
8 évnél idős ebb nagy ház tartás i
C O2 kiboc s átás a (tonna / év)
gépek ről energ iatakarékos ra c s erélt
gépek C O 2 k iboc s átás (tonna / év)

A fogyasztás megoszlása a
8 évnél fiatalabb és a 8
évnél idősebb készülékek
között
8 évnél fiatalabb
nagyháztartási gépek

%

56,825

1 059 713

8 évnél idősebb
nagyháztartási gépek

43,175

2 673 588

100

3 733 301

összes
fogyasztás/év
(MWh)

összesen
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A nagyháztartási gépek számának
megoszlása a magyar háztartásokban
8 évnél id?sebb
nagyháztartási
gépek
43%
8 évnél fiatalabb
nagyháztartási
gépek
57%

A nag yház tartás i g épek éves
fog yas ztás ának meg os z lás a - MWh
1 059 713
8 évnél fiatalabb
nagyház tartás i
gépek
8 évnél idős ebb
nagyház tartás i
gépek
2 673 588
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