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Z powodu możliwych do uzyskania znacznych oszczędności, a także poprawy stanu i wartości 
zmodernizowanych mieszkań, zainteresowanie mieszkańców programem jest duże, a efektywność 
energetyczna wyraźnie staje się jego priorytetem. 
 

MIASTO 
 
Położona w północno-wschodniej części Węgier Nyiregyhaza, zamieszkiwana przez 120 000 
mieszkańców, jest siódmym co do wielkości miastem Węgier – leżąca w centrum okręgu 
sąsiadującego ze Słowacją, Ukrainą i Rumunią. Osadnictwo uległo znacznemu zwiększeniu w XVII 
wieku, a w ostatnich 15-tu latach nastąpił znaczny rozwój trzeciorzędnego sektora. 
 
Dane klimatyczne 
 
Liczba godzin słonecznych w ciągu roku: 2025 
Roczna średnia temperatura:   9,4°C 
Średnia roczna temperatura:  9,8°C 
Średnia prędkość wiatru:  3,5 m/sec 
 

KONTEKST 
 
Prawie jedna trzecia z 44 tysięcy mieszkań w Nyiregyhaza była wykonana w latach 60-tych i 70-tych w 
technologii przemysłowej (budynki wielkopłytowe). Mieszkania te – podobne do tych z innych 
postkomunistycznych krajów są własnością prywatną lub należą do spółdzielni mieszkaniowych. 
Mieszkań będących własnością władz lokalnych jest mniej niż 2000. Wiadomym jest, że bloki 
mieszkalne będące własnością osób prywatnych będą z biegiem czasu masowo poddawane 
modernizacji elewacji zewnętrznej. 
Zużycie energii w tych budynkach jest niezmiernie wysokie. Jest to skutkiem bardzo słabej izolacji 
cieplnej, dużej liczby mostków termicznych, słabej szczelności dla powietrza i licznych miejsc infiltracji 
wody. 
Spadek wartości tych budynków 
spowodował także poważne problemy 
socjalne, migrację mieszkańców co 
ostatecznie doprowadziło do stworzenia 
tzw. „wysp biedy”, miejskich skupisk 
ludzi ubogich. Koncentrowanie biedoty 
w tych budynkach mieszkalnych jest 
trudne do zakończenia, dużo prościej to 
przezwyciężyć zanim nastąpi wymiana 
mieszkańców. W celu poprawienia 
komfortu życia mieszkańców i 
zmniejszenia ich wydatków, miasto 
zadecydowało o modernizacji swego 
systemu ciepłowniczego oraz 
budynków. 

 
 

 



DOŚWIADCZENIE MIASTA 
 
Proces tworzenia partnerstwa 
 
Utworzono partnerstwo z lokalnym przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Pierwszym krokiem było 
wprowadzenie w 1997 roku przez władze miasta Nyiregyhaza programu o nazwie „Otwarcie” w celu 
podniesienia standardu drugiej stronie dla więcej niż 12 800 mieszkań osiągając znaczące obniżenie 
zużycia i największy możliwy zwrot poprzez obniżenie nakładów inwestycyjnych. 
W drugiej fazie, od roku 2001 wprowadzono program o nazwie „Panel program” dotyczący 
efektywności energetycznej modernizacji bloków. Jednakże, większość z lokali w blokach jest 
własnością prywatną, co narzuca konieczność wspólnego porozumienia przy modernizacji tych 
budynków. 
 
Dane techniczne 
 
Pierwszym celem programu o nazwie „Panel program” było obniżenie zużycia ciepła w budynkach, 
które stanowiło największy ich problem. Regulacja systemu i wyposażenie w grzejniki z zaworami 
termostatycznymi pozwoliło także odbiorcom uzyskać wpływ na zużycie energii w ich mieszkaniach, a 
tym samym na koszty. 
Poniższy wykres pokazuje specyfikę zużycia ciepła czterech sąsiadujących bloków identycznie 
położonych dla czterech okresów grzewczych. 
W 2001 roku bez modernizacji, zużycie w tych budynkach było podobne. 
W 2002 roku w pierwszym budynku zmodernizowano system ciepłowniczy. 
W 2003 roku w pierwszym budynku wymieniono okna a w budynku drugim, trzecim i czwartym 
zmodernizowano system ciepłowniczy. 
W 2003 roku w budynku drugim i trzecim wymieniono okna, ponadto w drugim budynku wykonano 
także izolację fasady. 
W drugim budynku zużycie ciepła spadło, kompleksowa modernizacja spowodowała obniżenie 
zużycia ciepła do 32% w stosunku do stanu wyjściowego. Całkowite oszczędności wyniosły więc 68%. 
Zostało to osiągnięte głównie dzięki modernizacji systemu ciepłowniczego, co umożliwiło 
zaoszczędzenie 46% energii, wymiana okien dała 13%, a izolacja elewacji 9%. 
 

Efektywność energetyczna podczas termorenowacji bloków mieszkanych

0
100
200
300
400
500

20
01

.

20
01

.

20
02

.

20
02

.

20
02

.

20
03

.

20
03

.

20
03

.

20
03

.

20
04

.

20
04

.

20
04

.

20
05

.

20
05

.

G
J/

m
ie

si
ąc

budynek 1 budynek 2 budynek 3 budynek 4 budynek 5
 

 

KOSZT I KORZYŚCI 
 
Ekonomiczne 
 
Wyżej wymienione prace sfinansowane były w 1/3 z budżetu 
państwa, w 1/3 ze środków miasta i w 1/3 przez właścicieli 
mieszkań (za ich zgodą). Program zakończył się sukcesem. 
Przygotowano plan modernizacji dla 129-ciu bloków, a także 
w 68-u blokach (2980 mieszkaniach) przeprowadzono z 
powodzeniem kompleksową modernizację. Koszty 



inwestycyjne wyniosły 1752 milionów HUF1 (584 miliony HUF wyłożył budżet państwa i taką samą 
kwotę wyłożyły na inwestycję lokalne władze). Wydatki na mieszkanie osiągnęły średnio więcej niż 
606 000 HUF. 
Ocena tej kompleksowej modernizacji na podstawie przeprowadzonych pomiarów wskazuje, że na 
całkowite oszczędności w zużyciu energii wynoszące 68% stanu pierwotnego składają się: 
modernizacja systemu ciepłowniczego 46%, wymiana okien 13% i izolacja elewacji 9%. 
 
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU  
 
Współudział mieszkańców w obydwu programach dotyczących modernizacji jest całkiem duży. 
Wsparcie finansowe inwestycji związnych z oszczędnością energii stało się przyczyną wysokiego 
zainteresowania właścicieli lokali zainteresowanych takimi przedsięwzięcami. Ich chęć uczestnictwa w 
tych programach została odzwierciedlona w składanych podaniach. Poza tym efektem było 
uświadomienie potrzeby dalszych inwestycji w przyszłości: kontynuację modernizacji w zakresie 
oświetlenia, modernizację klatek schodowych, malowania balkonów itp. 
 
Badania dotyczące poziomu zadowolenia klienta i doświadczenie własne wskazują, że efektywność 
energetyczna stała się ważnym zagadnieniem dla mieszkańców miasta. Niemniej jednak, kwestie 
techniczne i wzrost wartości rynkowej modernizowanych budynków są także bardzo istotne. 
Odnowione elewacje przyczyniły się do polepszenia estetyki, tym samym podniesienia standardu 
bloków w dzielnicy mieszkaniowej. Ułatwiło to także zachowanie substancji budowlanej. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 
Osoba do kontaktu: Peter Nagy,  
Stanowisko: Energy Manager 
Urząd Miasta w Nyiregyhaza 
Adres: 4400, Nyíregyháza Kossuth tér 1.  
Tel/fax:   36 42 524 544 / 36 42 524 541 
E-mail:   nyhvaruz@nyirhalo.hu
 
Powyższy przykład został opracowany przez Pana Petera Nagy (Urząd Miasta w 
Nyiregyhaza, Węgry) we współpracy z Energie-Cités w ramach Programu RUSE. Program 
RUSE jest finansowany przez Komisję Europejską (DG REGIO w ramach “Interreg IIIC West 
Zone” Community Programme / Contract reference RUSE, 2W0057N) within the scope of the 
INTERREG III C Programme 
 

                                                           
1 1 EUR = ~250 HUF  
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