
A Harmadikfeles finanszírozási modell rövid ismertetése: 

 

Az elmúlt idıszakban lezajlott gázáremelkedés, illetve a várható további emelések egyre 

sürgısebbé teszik az intézmények energiaracionalizálását. Mivel az intézményeknek az elmúlt 

15-20 évben nem volt pénzük az épületek főtési rendszerének felújítására, így azok elavultak, 

energiapazarlók és pusztán a mőködıképesség fenntartására is nagyon sok pénzt kell költeni 

(üzemeltetés, karbantartás, javítás). Arról nem is beszélve, hogy az egyre szigorodó 

üzembiztonsági és környezetvédelmi elıírásoknak sem felelnek meg az elavult rendszerek. 

 

Amennyiben az Intézményeknek nem áll rendelkezésre a beruházás megvalósításához 

szükséges pénzügyi fedezet, úgy lehetıség van a szükséges beruházások külsı 

finanszírozásban történı megvalósítására. A harmadik feles finanszírozási modell teljeskörő 

szolgáltatást és maximális kényelmet nyújt az intézmények számára az energetikai 

korszerősítési munkálatok megvalósításának területén. Az energetikai- és költség adatok 

alapján jelentıs mőködési költségek takaríthatók meg.  

  

A harmadikfeles finanszírozási konstrukció pénzügyi alapját a modern berendezések 

mőködtetésével elérhetı költségmegtakarítások képezik, így az Intézmények éves pénzügyi 

költségvetésének megterhelése nélkül megvalósítható. Az Intézmények fenntartója és a 

harmadikfeles finanszírozást végzı vállalat az épületek főtési rendszerének mőködtetésére és 

az épületek főtésére szolgáltatási szerzıdést kötnek. A szolgáltatási szerzıdés értelmében a 

korszerő, energiatakarékos és környezetkímélı berendezéseket a harmadikfeles 

finanszírozásért felelıs üzemeltetı vállalat saját beruházásban valósítja meg, így a 

korszerősítés beruházási költsége nem terheli a fenntartót. A szerzıdés idıtartama során az 

újonnan telepített berendezések mőködtetése, karbantartása és javítása szintén az üzemeltetı 

vállalat feladata, ennek megfelelıen az Intézmények mentesülnek a fenntartási gondok, 

költségek és a meghibásodási kockázatok alól. A szerzıdés idıtartama alatt az Intézmények 

szolgáltatási díjat fizetnek az üzemeltetı vállalat részére, mely díjak tartalmazzák a beruházás 

megvalósításából származó kiadásokat valamint a rendszerek mőködtetésének költségeit 

(karbantartás, javítás, felügyelet,). 
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Az alábbi ábra sematikusan bemutatja az épületek főtéssel kapcsolatos költségeit a 

hagyományos és egy megtakarításból finanszírozható szolgáltatási konstrukció 

alkalmazásával. 
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Az ábra a konstrukció bemutatására szolgál az egyes intézményeknél szerzıdéses idıtartam, 

mőszaki tartalom és megtakarítási potenciál függvényében módosulhatnak az egyes 

költségtételek.  

 

 

 


