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GINOP-4.1.4-19 
 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését 
célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása_TERVEZET 
 

Alapvető cél 
Cél az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának 
javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló 
beruházások megvalósításának támogatása. 

Pályázók köre 

A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások 
• kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
szövetkezetek, amelyek: 

a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó 

lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt 

Területi korlátozás Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem 
támogathatóak. 

Gazdálkodásra 
vonatkozó feltételek 

Nem pályázhat az a vállalkozás, amelynek: 
• projektje az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevétel összegét, 

• saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított 
végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában, 

• amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, 
vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázatból ugyanazon épület 
napelemes fejlesztése esetében már részesült támogatásban. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 Mrd forint 
A támogatott pályázatok várható száma: 100-3333 db 

A támogatás mértéke A támogatás összege: 3 millió Ft – 100 millió Ft. 
A támogatás mértéke: max. 55% 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület 

HMV igényének kielégítése céljából, fűtésrásegítésre, hűtésre. 
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése az 

érintett épület fűtési és HMV igények kielégítése céljából.  
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés 

céljából, a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági 
termelési folyamatok villamosenergia-ellátáshoz (min. 15 kWp 
rendszer, kizárólag az épület tetőszerkezetén) 

IV. Hűszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 
használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 
I. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek 
csökkentése 
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a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek 
minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: külső fal, 
lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó 
zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése. 

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek cseréje, korszerűsítése: fa, fém, vagy 
PVC homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík 
ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött 
és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és 
füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése. 

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy 
árnyékvető szerkezetek beépítése (csak nyílászárócserével 
együttesen támogatható). 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 
korszerűsítése: 
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése: 

hőtermelő, hőleadó  berendezések korszerűsítése, cseréje. 
– Hőtermelő, hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, 

felületfűtés kialakítása;  
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;  
– automatikus központi és helyi szabályozások, egyedi mérési 

lehetőségek kialakítása;  
– távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;  
– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött 

épületrészekben). 
b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos 

korszerűsítése, kialakítása. 
– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje 

korszerűbb rendszerre;  
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése;  
– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött 

épületrészekben). 
c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek 

csökkentése. 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek 
energiatakarékos átalakítása: 

Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az 
ehhez kapcsolódó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, 
mozgásérzékelők) kialakítása. 

Elszámolható 
költségek 

I. Beruházási költségek 
Építés: 
– építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: felújítás, beüzemelési 

költségek, egyes bontási munkálatok költségei (pl: nyílászárók, 
redőnyök, hőtermelők, hőleadók, stb.). 

 
Eszközbeszerzés:  

– új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához 
szükséges. (Önállóan nem támogatható!) 

Műszaki, szakmai 
elvárások 

• az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 
1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség 
nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;  

• napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a 
beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 
50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp 
névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket; 

• napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített 
elszámolható költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket; 

• szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre 
vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW 



  
 
 

értéket; 
• hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő 

teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a  
o földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket  
o víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket  
o levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.  

• az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség 
szerinti besorolása legalább két szintet javul. A kötelezettség 
igazolása nem szükséges:  
• ha az épület fejlesztés előtti besorolása DD vagy jobb,  
• kizárólag napelemes rendszer fejlesztése esetén. 

• Támogatást igénylőként egy támogatási kérelem nyújtható be, a 
kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy épületcsoport 
energetikai fejlesztésére irányulhat. 

• Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek  
a) fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást 

eredményez és/vagy megújuló energiaforrás felhasználására 
irányul;  

b) korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású 
gáz-kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági 
fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is 
megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;  

c) 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási 
kérelemben is fejlesztéssel érintett energetikai korszerűsítésen, 
vagy a fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;  

d) a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan 
– nem rendelkeznek állékonysági problémával;  

e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év 
időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak, 
(energiaszámlával alátámasztva).  

• Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő 
épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik önálló 
energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és 
üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.  

• Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület fűtését és hűtését vagy 
melegvíz-ellátását távfűtési hálózatról vagy egy több épületet 
kiszolgáló központi rendszerből biztosítják, a támogatás feltétele, 
hogy a kedvezményezett hő- vagy melegvíz-mennyiségmérővel 
rendelkezzen a hőcserélőnél vagy a csatlakozási pontnál, vagy 
vállalja azok felszerelését.  

• Több célra használt épületekben a támogatás feltétele, hogy az 
épület a projekt megvalósítását követően olyan egyedi 
fogyasztásmérőkkel rendelkezzen, amellyel mérni lehet az egyes 
egységek saját fűtés/hűtés- vagy melegvíz-fogyasztását.  

• A beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az 
épület fejlesztés utáni hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át. 

• Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület energiaigényének minimum 
15 %-nak fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. 

• A kivitelezés során regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr 
alkalmazása kötelező.  

Projektidőszak Maximum 24 hónap. 

Közreműködő 
szervezet 

Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Beadási határidő 2019. július 30. 12:00 órától, 2019.09.10. 12:00 óráig 

Forrás: pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu); 2019.04.08. 


