
 

 ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KKV-K RÉSZÉRE TÁMOGATÁSA 
 GINOP-4.1.5-22 

 
 
A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 160 db. 
 
A felhívás indokoltsága és célja 
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a 
fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek 
esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás. 

Benyújtási időszak:  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig 
lehetséges.  
 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: azon mikro-, kis- és középvállalkozások:  

I. amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 
működés időszaka ebbe nem számít bele),  

II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti 
évben legalább 1 fő volt,  

III.  amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy 
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei. 

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújhat be, kérelmenként 
legfeljebb egy székhely illetve telephely vagy fióktelep vonatkozásában. 

Ki NEM nyújthat be támogatási kérelmet? 
Az általános szabályozás mellett kiemelten, akik: 

• amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási 
összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét; 

• Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;  
• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 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, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 
kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már 
részesült támogatásban; 

• amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében 
ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység 
vonatkozásában; 

• mely vállalkozás fejlesztése esetén a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy 
szintet nem javul DD besorolás alatti épületek esetében; 

• amely mezőgazdasági termelőnek minősül, vagy amely Annex I.-ben szereplő mezőgazdasági termékek 



 

előállítására, feldolgozására irányul; 
 
T ámogatás mértéke, formája: 

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.  
b) A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.  

 
Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt 
megvalósítási időszak) - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 
támogatássá (VNT).  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem 
térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem 
térítendő támogatássá. 

 
A támogatást igénylő vállalja, hogy a tényleges visszatérítendő (kamatmentes) támogatás összegét legkésőbb a záró 
kifizetési igénylés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül 
visszafizeti.  A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumok: 

 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai 
korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti 
épületek esetében. 
 
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

a) Fűtött  és  fűtetlen  teret  elválasztó,  nem  nyílászáró  szerkezetnek  minősülő  épülethatároló 
szerkezetek hőszigetelése 
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek 
cseréje/ energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 

 
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a 
komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló 
részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.  



 

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez 
térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, 
amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási 
rendszerek energiatakarékos átalakításához.  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
 
B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  
 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns 
(kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – 
energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Az épületcsoport olyan egymáshoz 
közel eső épületek együttese, melyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően vagy legkésőbb a 
fejlesztés megvalósulása által egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el. Kizárólag olyan 
rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és 
rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki 
követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) 
foglalt előírásoknak.  
A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem 
kiépítésével lehetséges. 
  

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes 
kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és 
HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben 
érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. 
Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és 
telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos 
rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez 
szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó 
berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület 
tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló 
építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre 
telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.  

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre 
és/vagy fűtésrásegítésre  

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 
E tevékenység kizárólag a nyílászárócsere megvalósítása esetén támogatható tevékenység. 

 
Nem támogatható tevékenységek 

Nem támogatható tevékenységek különösen: 
• Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. 
• Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát 

termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján - megtermelhető 
villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves 
villamosenergia-igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia 
Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással 
villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása. 

• Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével; 



 

• Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek 
amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt 
energiahordozója nem azonos). Továbbá nem minősül kapacitásbővítésnek, ha az egy olyan ingatlan 
fejlesztése, amely az adott megvalósítási helyszínen lévő megújuló energiát hasznosító rendszerrel 
ellátott épülettől már a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönült energetikai 
rendszeren van. 

• nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen 
szálláshely kapacitásbővítése történik. 

• Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem palafedésű tetőszerkezeten kerülne 
elhelyezésre; 

• Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos 
beruházásokhoz. 

 
Műszaki és szakmai elvárások  
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:  
Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:  

1) a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségek nettó értékét nem 
haladhatják meg:  

• napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített 
névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 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 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;  

• szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem 
haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;  

• hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség 
nem haladhatja meg a  

- földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket  
- levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.  

• épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a fűtött és 
fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek 
hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket:  

 
 

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / 
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti 
értéket:  



 

 
• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 6 

383 Ft/m3 összeget.  
• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali korszerűsítése esetén nem haladhatja 

meg az alábbi értéket: 

 
• Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m2 

összeget.  
• Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m2 összeget.  
• az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti 
épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás. 

• A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon 
telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös 
hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy 
megvalósítási helyszínen a közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport 
fejlesztése valósítható meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín több épületére is kiterjed a fejlesztés, úgy az 
egy szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell. 

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást 
igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie 
a projekt megvalósítására. 

• A támogatást igénylő egy kérelemben legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Egy megvalósítási 
helyszínnek a támogatást igényő cégkivonatába bejegyzett székhely, fióktelep vagy telephely minősül, még 
abban az esetben is, ha ahhoz több helyrajzi szám tartozik.  

• Egy támogatást igénylő legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújhat be, kérelmenként legfeljebb egy székely 
illetve telephely, vagy fióktelep vonatkozásában. 

• Projekt fizikai befejezése legkésőbb 2023. július 31.-a lehet. 
 
Előleg igénylése  
Azonnali előleg a Támogatási Okirat hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de 
legfeljebb 500 000 000 Ft. 
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  
12 hónap áll rendelkezésre, de a fizikai befejezése legkésőbb 2023. augusztus 20. lehet. 
Fenntartási kötelezettség  
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év. 


	T ámogatás mértéke, formája:

