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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

GINOP-4.1.4-19 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP-4.1.4-19 

A pályázat célja Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, 

valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem 

térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség 

erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a 

vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. 

Támogatást 

igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való 

működés időszaka nem számít bele  

• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei  

• gazdálkodási formakód szerint:  

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

129 Egyéb szövetkezet  

116 Közkereseti társaság  

117 Betéti társaság  

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

228 Egyéni cég  

231 Egyéni vállalkozók  

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 Nonprofit részvénytársaság  

575 Nonprofit közkereseti társaság  

576 Nonprofit betéti társaság  

• jogi forma szerint:  

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  

Rendelkezésre álló 

forrás 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 55,6 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 556-3475 db. 

Projekt területi 

korlátozása 
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

Támogatás 

formája, mértéke, 

összege 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió 

Ft.  

Mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet  

Amennyiben a költségek meghaladják a felhívás 3.4.1.1. pontjában meghatározott fajlagos költségszintet, 

akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül 

meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó. 

Előleg A megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon 

ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet. 

Ezen -TEAOR, TESZOR kódokkal jelzett -célcsoportok a kormányzati intézkedésekben (pl.: 61/2020. 

(III. 23.) Korm. rendelet) kerülnek rögzítésre. 
Önerő A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

Projekt futamideje A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói 

okirathatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 14 

hónap áll rendelkezésre. 
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Támogatási 

kérelem beadási 

határideje 

2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10:00 óráig lehetséges 

- az ötödik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 23. 10 óra 00 perctől 2021. április 

06. 10óra 00 percig lehetséges 

- a hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június30. 

10óra 00 percig lehetséges 

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének 

várható időpontjára szükséges megtervezni. 

Támogatható 

tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy nem 

jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai 

minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Amennyiben 

a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, és az épületeken nem azonos fejlesztés valósul meg, úgy a két 

szint javulás elvárás nem releváns azon épületek esetében, amelyeken csak kizárólag megújuló 

energiafelhasználás növelését célzó beruházást hajtanak végre. 

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körönlévő épületekből álló épületcsoportteljes 

releváns (kiváltandó energiahordozó) –villamos-vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) 

előállítási hő –energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése 

támogatható. Kizárólag napelemesfejlesztés esetében a fejlesztés szempontjából csak a villamosenergia-

fogyasztás mérvadó, nem az épület teljes energiafelhasználása. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel 

eső épületek3együttese, 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, vagy pedig a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 2021. július 1-jétől hatályos 5. § 

(5a) 7bekezdése szerinti elszámolással lehetséges. Ez utóbbi értelmében a villamosenergia-kereskedővel 

megkötött szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy a kereskedő az adott rendszer vonatkozásában 2021. 

július 1-jét követően olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól 

függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége 

külön-külön kerül megállapításra. Az előírásnak a fenntartási időszak ideje alatti esetleges 

villamosenergia-kereskedő váltás esetén is érvényesülnie kell..4Kizárólag a hő-és/vagy villamos energia 

termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, 

napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges 

eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a 

szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök. 

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  

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

és/vagy fűtésrásegítésre  

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

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

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-

ellátásához  

E tevékenység kizárólag a felhívás 3.1.1 A) I., II., IV. valamint a B) pontban szereplő 

tevékenységekkel együtt támogatható. 

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 

mailto:iroda@avantazs.hu
http://www.avantazs.hu/


 

 
Avantázs Kft., Székhely: 6728 Szeged, Baktói u. 72., e-mail: iroda@avantazs.hu 

www.avantazs.hu 

 

E tevékenység kizárólag a felhívás 3.1.1. B) I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható 

tevékenység. 

Elszámolható 

költségek köre: 

I. Beruházási költségek  

Építéshez kapcsolódó költség 

- építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:  

o felújítás  

o beüzemelési költségek  

- Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő 

járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök 

illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, 

armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi 

hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási 

terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási 

anyagok elszállítása.  

Egyéb szakmai 

elvárások  

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében: 

a) az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia 

megtakarításra vetített elszámolható költség nem haladja meg a 133.000 Ft/GJ értéket; 

b a támogatható tevékenységek elszámolható költsége – a Felhívás 5.5. pont I. Beruházási költségek 

költségkategória tevékenységei - 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 fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja 

meg a 5106 Ft/m3 összeget. 

      Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 22 

966 Ft/m2 összeget. 

      Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 36 300 Ft/m2 összeget. 

c) az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet 

javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint 

javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges: 

 ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően 

DD vagy jobb, 

 vagy ha a fejlesztés kizárólag a felhívás 3.1.1. A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését 

tartalmazza. 

 

A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen 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. 

 

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 fejlesztéssel érintett 

szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai 

korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó 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; 
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e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen 

használatban álltak. 

 

A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval 

rendelkező, munkanemeknek megfelelő (ME-É, ME-V, illetve ME-G) jogosultsággal rendelkező műszaki 

ellenőr alkalmazása kötelező. 

 

…további feltételek, megkötések a Felhívásban olvashatók. 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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