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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP-4.1.5-22  

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

GINOP-4.1.5-22 

Támogatás célja A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentése.  

Az energetikai korszerűsítést a felhívás a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása 

(szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek 

korszerűsítése (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal 

üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, 

valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánja elérni.  

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. 

Támogatási igénylők 

köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:  

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;  

c) 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,  

Gazdálkodási formakód szerint: 113, 114, 129, 116, 117, 226, 572, 573, 575, 576 

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  

Támogatásban nem 

részesíthetők köre – 

többek között 

 

Nem részesíthető támogatásban azon vállalkozás: 

- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív;  

- amely 2019. december 31-én a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése 

alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült, kivéve azt a mikro- vagy kisvállalkozást, 

amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a 

támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya 

alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn;  

- amely 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;  

- 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 

fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban. A 

megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási 

kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható;  

- amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP_PLUSZ-1.3.1-21 

vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy 

fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport kapcsán már részesült támogatásban a megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő 

tevékenység vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett 

épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő 

épület/épületcsoport fejlesztése támogatható 

Támogatás maximális 

összege, mértéke 

A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak 

minősül.  

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.  

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.  
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Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő 

teljesítése (projekt megvalósítási időszak) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén 

részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). 

Támogatás 

keretösszege, jogcíme 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 160 db. 

Támogatási kategória: Átmeneti támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcím) 

Előleg A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt 

visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft. 

Támogatható 

tevékenységek – 

részletesen a 

felhívásban 

Önállóan támogatható tevékenységek, 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 

-        Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

• Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  

• Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése  

 

-        Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

• A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), 

vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Egyebek mellett VRV és VRF típusú 

fűtési rendszerek telepítése is elszámolható.  

• Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése 

önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni azzal, hogy a 

fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer csőhálózatának korszerűsítése opcionális.  

 

-        Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

• 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.  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 

-        Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy 

teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre   

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


 

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

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek 

beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez 

szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése. 

 

-        Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési 

és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő 

és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására 

alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. 

Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti 

elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, 

tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez 

szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, 

porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló. 

 

-        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 rendszerek6 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. 

 

-        Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-

termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;  

- a hőszivattyú primer és8 szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése;  

- Geothermal Heat Response test;  

- monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, 

SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;  

- a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.  

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:  

- Földhő-víz hőszivattyús rendszer;  

- Levegő-víz hőszivattyús rendszer.  

 

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 

E tevékenység kizárólag nyílászáró csere (felhívás 3.1.1. A) I. ii) projektelem) megvalósítása esetén 

támogatható tevékenység.  

Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy 

részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás 

használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, 

hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.  

A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni. 

Műszaki és szakmai 

elvárások 
Műszaki-szakmai elvárások és fajlagos költségek a felhívásban részletezve.  

Fenntartási 

kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak. A projekt keretében beszerzett termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig 

kötelező fenntartani. 

Fenntartási kötelezettségek, többe között:  
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- Az épület vagy épületcsoport jelen Felhívás keretében támogatásban részesített rendszeréhez további 

épületek a fenntartási időszak lejártáig nem csatlakozhatnak. 

- Amennyiben a projekt napelemes rendszer telepítésére is irányul, a fenntartási időszak végén csatolni 

szükséges a Záró projekt fenntartási jelentésben az évenkénti számlaösszesítőket (3 db), valamint 

dátummal ellátott, évenkénti záró (3 db) képernyőfotót a távoli hozzáférést biztosító rendszerből. 

Elszámolható 

költségek 

Beruházási költségek - Építéshez kapcsolódó költség  

A megújuló energiafelhasználás növelését, valamint az energiahatékonyság javítását célzó 

tevékenységgel összefüggő ingatlan beruházás a Felhívás 3.1.1. A. és 3.1.2. B. és a 3.1.2. pontjai alapján 

a Felhívás 3.4.1.1 1) szereplő korlátozások figyelembevételével:  

- építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:  

- felújítás  

- 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.  

 

Építéshez kapcsoló költségek (korszerűsítés, beüzemelési költségek), akkor számolhatóak el, ha a 

projekt végrehajtásához szükségesek, vagyis olyan építési és értéknövelő korszerűsítés költségei 

számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. 

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:  

o Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket 

lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal 

igazolhatóak.  

o Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 

tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a 

projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos hozzáadott értéket 

képviselnek.  

o A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a felhívás 3.4.1.1 pontjában 

szereplő költségmaximumokat. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon 

ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.  

 

Saját teljesítés nem számolható el.  

A projekt 

végrehajtásához 

rendelkezésre álló 

időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap 

áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül, de legkésőbb 2023. július 31. 

Megvalósítási helyszín Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. 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. 

Egy támogatást igénylő legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújhat be, kérelmenként legfeljebb egy 

székely, illetve telephely, vagy fióktelep vonatkozásában. 

Támogatási kérelem 

benyújtása 

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges. 

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 

Támogatási kérelem 

elbírálása 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság 

vezetője folyamatos elbírálással dönt. 
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A tartalmi értékelési szempontokat (pl. fejlesztés tartalma, energiahatékonysága, cégadatok, 

megvalósítási helyszín) a felhívás tartalmazza részletesen.  

Egyéb feltételek 

többek között 

Nem támogatható tevékenységek különösen:  

- Új építmény létrehozása;  

- Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-

től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan 

a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlannak.  

- Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos 

energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja 

az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.  

- A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának 

olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához;  

- Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül 

kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer 

megtermelt energiahordozója nem azonos).  

- Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne 

elhelyezésre;  

Ingatlan bérbeadás a megvalósítás és a fenntartás alatt a felhívásban szereplő feltételek teljesülése 

esetén lehetséges.  

Pályázati 

dokumentáció 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-415-22-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-

tmogatsa-kkv-k-rszre-1#  
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