
 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
TOP_Plusz 2.1.1-21 

 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a)  Helyi önkormányzatok (GFO 321)  
b)  Megyei önkormányzat (GFO 321)  
c)  Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)  
d)  Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);  
e)  Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)  
f)  Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)  

 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaság lehet.  
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  

g)  Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  
h)  Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam  
vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni  
részesedéssel rendelkezik  
i)  Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy helyi önkormányzat – együttesen vagy külön,  
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 
Milyen tevékenységek támogathatóak?  
Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a megyei önkormányzat (GFO 321) kisebbségi 
tulajdonában álló épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos 
vonatkozásában:  

1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által  
2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a 

kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás 
megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik 

3. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni 
kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az 
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába 
esik:  

4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása 
5. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,  
6. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból 

táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való 
csatlakozás megteremtése  

7. Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati 
konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása 
Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a 
megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek 
SECAP-jainak összefogása.  

8. Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés 
(smart metering) rendszer létrehozása  



 

 

9. Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése 
 
Választható önállóan támogatható tevékenységek: szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Akadálymentesítés;  

 Azbesztmentesítés;  

 Nyilvánosság biztosítása;  

 Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása;  

 Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns.  
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (ha nem éri el az épület a DD kategóriát) 

 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó 
fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése  

 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése  

 Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

 Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból 
táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás 
megteremtése  

A felhívás keretében önállóan nem, csak az Önállóan támogatható tevékenységekek valamelyikével együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek. 

 Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése  

 Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése  
 
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
 
Mennyi támogatást lehet igényelni? 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi 
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható.  
A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a, a 2.2. fejezetben állami 
támogatással érintett tevékenységek tekintetében pedig a külön megadott intenzitást kell alkalmazni. 
 
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre.  
Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási 
határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik.  
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2029. 
június 29.  
 
Mire nem kapható támogatás? 
A felhívás keretében 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. 
Így például nem támogatható:  

a)  Épület kizárólag bizonyos határoló szerkezeti elmeinek felújítása, amennyiben az épület egészére 
vonatkozóan a felújítás mértéke ezáltal nem éri el a felhívás 2.3. pont 29) szerinti jelentős felújítás 
mértékét. Kivételt képeznek a felhívás 2.3. pont 10) és 11) szerinti műemlék vagy helyi védelem alatt álló 
épületek.  



 

 

b)  A támogatható funkcióhoz tartozó tevékenységeken túlmutató, gazdasági jellegű tevékenységhez (pl. 
kereskedelmi célú K+F tevékenységek, for-profit alapon helyiségek bérbeadása, stb.) hasznosított épület 
illetve épületrész energetikai felújítása; 
c)  Új épület építése kivéve az 50 nm-nél kisebb méretű, az esetlegesen alkalmazott biomassza tárolásához 
vagy az alkalmazott technika védelméhez szükséges fűtetlen, vagy a technika védelméhez szükséges 
mértékben temperált melléképület;  
d)  Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek létesítése;  
e)  Biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer,  

stb.) beszerzése és telepítése;  
f)  Split (mono, multi) vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása;  
g)  Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;  
h)  SEAP felülvizsgálata és átdolgozása, SECAP kidolgozása, amennyiben a 2007-2013 vagy  

a 2014-2020 tervezési időszakban és/vagy SECAP kidolgozása, amennyiben 2014-2020 vagy a 2021-
2027-as tervezési időszakban erre a célra az önkormányzat támogatást kapott bármely operatív 
program keretében.  

i)  Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt által érintett 
épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban, ROP vagy KEOP forrásból, vagy a 
2014-2020 időszakban TOP forrásból támogatásban részesült ugyanaz a tevékenység, és amelynek a 
fenntartási időszaka még nem zárult le;  
j)  A 2.1.1. 6. és 2.1.2.2. 4. tevékenység esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező 
távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás;  
k)  Állékonysági problémával rendelkező épület energetikai korszerűsítése. Abban az esetben lehet ilyen 
épületen energetikai korszerűsítést végrehajtani, amennyiben statikai szakvéleménnyel igazolták, hogy az 
épület állékonysági problémát a fejlesztés előtt megszüntették.  
l)  Okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer vagy a rendszer bármely elemének 
megvalósítása, amennyiben az más forrásból (pl. költségvetési-, uniós támogatás, stb.) már támogatásban 
részesült vagy részesül.  

 
Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 
Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 
lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok figyelembe 
vételével – az Ön feladata és felelőssége.  
 
A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek? 
Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi 
feltételeknek:  

a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;  
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás nem 
következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.  

A SEAP felülvizsgálat, SECAP-pá történő átdolgozás illetve SECAP kidolgozás esetében elvárás, hogy a projekt 
pénzügyi befejezésétől számított 5 évig biztosítani kell a terv időszakos felülvizsgálatát és regisztráltságát a 
Polgármesterek Szövetségénél (www.eumayors.eu).  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig 
csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.  
 
Mennyi előleg igényelhető? 
Támogatási előleg:  
Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.  



 

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:  
a) 25%-a, de mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 
legfeljebb 500 000 000 Ft,  
b) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén.  

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett 
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen 
vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, és  

b1) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból 
nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,  
vagy 
b2) az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.  

A b1) vagy b2) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 
25%-a.  
 
Szállítói előleg: 
Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  

a)  a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  
b)  a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés  

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – 
elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  
   
Mekkora önerő kell a projekthez? 
A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie.  
  
Melyek az elszámolható költségek? 
A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  
I. Projektelőkészítés költségei  
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége  

műemlék vagy helyi védelmi igazoláshoz, állagmegóváshoz szükséges tanulmányok, szakértés 
- A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti 
- épületenergetikai átvilágítás, amennyiben a Felhívás szerint elkészítése szükséges 
- Projekt Terv 
- költség-haszon elemzés 
- akadálymentesítési terv 
- szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás 
- szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége 
társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek 

Műszaki dokumentáció költségei (maximum az elszámolható összköltség 5%-a lehet)  
- műszaki tervek, kiviteli- és tendertervek, engedélyes tervek, ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki 
felmérések, vizsgálatok, épületenergetikai tanúsítvány  
- környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 

Közbeszerzés költsége 
- közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység 
- közbeszerzési eljárás díja 

Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség 
 
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Építéshez kapcsolódó költségek  



 

 

-  átalakítás,  
-  bővítés,  
-  felújítás  
-  új építés (alkalmazott biomassza tárolásához, vagy az alkalmazott technika védelméhez szükséges, 
fűtetlen, vagy a technika védelméhez szükséges mértékben temperált melléképületek esetén (lásd felhívás 
6.1. c) pontja)  
-  beüzemelési költségek  
-  akadálymentesítés (amennyiben egy költségsoron tervezik szerepeltetni az építési költséget, úgy kérjük, 
hogy az építési költségek szöveges részletezésében mutassák be az akadálymentesítés költségeit is)  

Eszközbeszerzés költségei  
- bekerülési érték  

- bekerülési érték egyes tételei 

Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, az kizárólag a jelen dokumentum 2.1.1. 8. 

tevékenységnél releváns, amennyiben az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott 

létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi 

eszköz nyilvántartásában.  

Immateriális javak beszerzésének költsége  
 
III. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége  

-  minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek, horizontális  
követelmények megvalósításának költségei , -  használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek 
költségei , -  energiamegtakarítási intézkedési terv költsége  

Képzéshez kapcsolódó költségek (pl. épülethasználók képzése)  
-  tananyag fejlesztése, kivitelezése  
-  képzés költsége résztvevőnként  

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei  
-  egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)  
-  felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége  

(kapcsolódó szakértői tevékenység pl. SEAP felülvizsgálat és átdolgozás, SECAP kidolgozás)  
-  meglévő üzemeltetési karbantartási terv felülvizsgálata, vagy új készítése energiahatékonysági 
szempontból 
- energiamegtakarítási intézkedési terv készítése  

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (kizárólag a szemléletformáláshoz kapcsolódóan 
számolható el)  
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége  
Egyéb szolgáltatási költségek  
 
IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  
 
V. Projekt menedzsment költségek:  
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  



 

 

Egyéb projektmenedzsment költség  
 
VI.Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  
 
VII. Tartalék (maximum az elszámolható összköltség 5%-a lehet)  
 
Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége: 
2029.06.29. A projekt tervezése és megvalósítása során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges 
figyelembe venni:  
1) Amennyiben a projekt nem tartalmaz műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületet, úgy minden 
megkezdett 3.000.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges 
vállalni.  
2) Kizárólag műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületeket tartalmazó projekt esetén minden megkezdett 
3.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.  
3) Amennyiben a projekt vegyesen tartalmaz műemlék vagy helyi védett és nem műemlék vagy nem helyi 
védett épületeket is, úgy az energetikai mellékletben meghatározott számított (súlyozott) értékkel szükséges 
az 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállalni. 
 
Az 1) – 3) pontok szerinti fajlagos korlátok nem alkalmazandók:  

 A 10.000 fő feletti lakosságszámú városok esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező 

távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszeren lévő távfűtött épületek korszerűsítésére 

vonatkozóan,  

 TKR kiemelt eljárásrendben benyújtott projektek esetén a támogatási kérelemben foglalt 

tevékenységekre vonatkozóan,  

 Gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése esetén, beleértve, ha a projekt a 2.1.1. 9. pontja szerint 

tevékenység mellett a felhívás 2.1.1. 1. - 6. pontjai szerinti tevékenységet is tartalmaz 

Az alábbi 4) – 7) pontokban szereplő fajlagos beruházási költség-korlátok a felhívás 7.3 fejezet „II. Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek” költségkategória tevékenységeire vonatkoznak.  

4)  Napelemes rendszer telepítése esetén 400.000 Ft/kWp maximális nettó elszámolható beruházási 
költség támogatható a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítve. A napelemes 
rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített 
névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített 
névleges hálózati csatlakozási teljesítménye. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetében, 
amennyiben a védett jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel 450.000 Ft/kWp nettó elszámolható 
beruházási költség támogatható. 
5)  Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó elszámolható beruházási költség 
nem haladhatja meg a 327.000 Ft/nm értéket. 
6) Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható 
beruházási költség nem haladja meg a 182.000 Ft/kW értéket, mely tartalmazhatja a kazán beszerzésének 
és beépítésének költsége mellett az alábbiakat: használati melegvíz- és fűtési rendszerhez való 
csatlakozáshoz szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint füstgáztisztító, 
pernyeleválasztó, kéményrendszer, hamu- és pernyekihordó, tüzelőanyag raktározásához, átmeneti 
tárolásához szükséges, nemépítmény jellegű elemek, automatikus tüzelőanyag-adagoló költségei. 
7) Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített maximális elszámolható 
fajlagos nettó beruházási költség nem haladhatja meg:  
- földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 393.000 Ft/kW értéket, 
 - víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 272.000 Ft/kW értéket,  



 

 

- levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 224.000 Ft/kW értéket. 
 
Milyen költségek nem számolhatók el? 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 7.3. pontban, különösen:  

  Új épület építése, kivéve az 50 nm-nél kisebb méretű, az alkalmazott technika befogadására szolgáló 
vagy biomassza tárolásához szükséges melléképület;  

  Bírságok, kötbérek, perköltségek;  

  A felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;  

  Banki és pénzügyi költségek, kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb  
pénzügyforgalmi költségek;  

  Ingatlan lízing, bérlet – kivéve projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda bérlése;  

  Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;  

  Járművásárlás (személygépkocsi, szállító jármű stb.);  

  Saját teljesítés (kivéve a felhívás 7.4.8. pontjában felsorolt költségkategóriákat;  

  Reprezentációs költségek;  

  Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 7.4. pontjának megfelelően  
nem alátámasztott  

  A 2.3 pont 35) és 40) 2.3 és 2.4 alpontjaiban foglaltak szerint a méretezett éves hőigényt 25%-nál  
nagyobb mértékben meghaladóan tervezett, beépített teljesítményű hőtermelő beruházási 
többletköltsége nem elszámolható költségnek minősül. A méretezett hőigényhez képest felmerülő 
túllépés mértékével arányosan csökkentett költségrészt a projektben a támogatást igénylő nem 
elszámolható hozzájárulásaként szükséges feltüntetni.  

  Bivalens üzemmódban tervezett hőszivattyúk esetén a meglévő hőtermelő (pl. gázkazán) mellett új 
kiegészítő hőtermelő beszerzésének költsége nem elszámolható, kivéve, ha a meglévő hőtermelő 
igazolhatóan 5 évnél régebben van üzemben és/vagy a kiegészítő funkciót műszaki okból igazoltan – a 
Projekt Terv B/2.3.3/e/2) alpontjában indokoltak és igazoltak alapján – nem tudja ellátni.  

 
Csatolandó mellékletek listája a Kérelemhez: 

- Az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratokat az ÁÚF-ben leírtaknak 

megfelelően;  

- Nyilatkozat a 2.3 pont 3) funkciók igazolására, releváns esetben a funkcióváltásra, 2.3. pont 3) 2., 39), 

40), 48), 55) alpontjaira, valamint a 2.4 pont valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan;  

- Projekt Terv és a „Kötelezően csatolandó” mellékleteinek (I.-V.) benyújtása a felhívás 2.3. 16)- ban 

leírtak alapján történik. Amennyiben csak a felhívás szerinti 2.1.1. 7. tevékenységre nyújtanak be 

támogatási kérelmet, úgy ezek benyújtása nem releváns. 

Amennyiben csak a felhívás szerinti 2.1.1. 8. tevékenységre nyújtanak be támogatási kérelmet, úgy a 

Projekt Terv releváns részei töltendők és csak a releváns mellékletek benyújtandók. Ez esetben 

nyilatkozatba kell foglalni, hogy mely mellékletek benyújtása nem releváns a projekttel kapcsolatban. 

A Projekt Tervet és annak a „Kötelezően csatolandó” mellékleteit (I.- V.) a támogatási kérelem 

benyújtásakor szükséges benyújtani. A „Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll” típusú 

mellékleteket (VI. - XIII.) legkésőbb az első mérföldkőig szükséges benyújtani. 

- Épületenergetikai mellékletek:  

a) Energetikaimelléklet(amegadottExcelsablonalapján),amely tartalmazza a Szakértői 

nyilatkozatot, a Kivitelezői nyilatkozatot (2. mérföldkőnél szükséges benyújtani), a napelem 

és/vagy hőszivattyú betervezése esetén a Tervezői nyilatkozatot, továbbá a záró beszámoló 

(ZB) nyilatkozatot (2. mérföldkőnél szükséges benyújtani), melyet a beruházás megvalósítását 

követően, a záró beszámolóhoz szükséges csatolni. A mellékletben szereplő nyilatkozatokat 



 

 

nyomtatvány, továbbá aláírt, szkennelt, kereshető, elektronikus (.pdf) formátumban is 

csatolni szükséges;  

b) Az épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó, tanúsító 

program használatával készített – a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti - hitelesített 

energetikai tanúsítvány a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással, mely a CO2 

kibocsátási értékeket tartalmazza;  

c) Az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapotot, valamint a  

beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával 

készített, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás, mely a CO2 kibocsátási értékeket 

tartalmazza;  

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások készíthetőek egyszerűsített vagy részletes módszerrel, 
azonban a megelőző (kiinduló), az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a 
tervezett állapot kizárólag azonos számítási módszer/tanúsító szoftver alapján kerülhet meghatározásra.  

- „Nyilatkozatok” mellékletek benyújtása.  

- Ha a projekt beruházási költsége tartalmaz nem elszámolható költségeket is, úgy a projekthez 

kapcsolódó önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtójának a támogatási  

kérelem benyújtásakor nyilatkozattal szükséges igazolnia (amennyiben releváns).  

 


