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ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉS

Magyarország a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési

Tervében [2010-2020] olyan intézkedések foganatosítását

vázolta fel, mely szerint a megújuló energiaforrások

részaránya 14,65 %-os értéket ér el az energiafelhasználás

teljes egészéhez képest. Ennek érdekében többek között célul

tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását a

kis- és középvállalkozások együttműködésével.



GINOP-4.1.     FŐ PARAMÉTEREK

• A rendelkezésre álló forrás:

– a támogatási programra rendelkezésre álló

tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft,

• amelyből a vissza nem térítendő támogatás

összege: 59,45 milliárd Ft,

• a kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft

– a támogatott támogatási kérelmek várható

száma: 1700-2800 db

– benyújtási határidő: 2017. március 16-tól



A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

• Csak energiahatékonyság fokozását
valamely megújuló energiaforrás
felhasználásával kombináló projektjavaslatot
lehet benyújtani (komplex projekt).

• A komplex projektjavaslatra vonatkozó 
előírások: 

– a benyújtott támogatási kérelmek esetében az
energiahatékonyság fokozására irányuló
projektrész aránya alátámasztottan el kell, hogy
érje legalább a 30%-ot a projekt összes
elszámolható költségén belül,



ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

TEVÉKENYSÉGEK: 

• külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret
határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett,
alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek
hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok
elvégzése

• fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű 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 és a kapcsolódó
munkálatok elvégzése



ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

TEVÉKENYSÉGEK:

• az épületek nyári hő-védelmének javítása,

árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek

beépítése

• épületek fűtési, hűtési és használati

melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

• meglévő bel- és kültéri világítási

rendszerek energiatakarékos átalakítása



MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉT CÉLZÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

• Napkollektoros rendszer telepítése 

• Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító

kazánrendszer kiépítése

• Napelemes rendszer telepítése

• Hőszivattyú rendszerek alkalmazása 



A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

• Az igényelhető visszatérítendő támogatás (kölcsön)
összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

• A támogatást igénylőnek legalább a projekt
elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt
saját forrással kell rendelkeznie.

• előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem
térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft
lehet.



GINOP-4.1.      FŐ PARAMÉTEREK

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás,
amelyek

- 2013. december 31. napjáig kiadott építési
engedéllyel rendelkeznek;

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző          
egy évben rendeltetésszerűen használatban álltak 
(fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni) 



CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

• jóváhagyott éves beszámoló

• az utolsó lezárt, teljes üzleti évi beszámoló közgyűlés
jegyzőkönyve

• hivatalos képviselő aláírási címpéldánya

• statisztikai létszámigazolás

• aláírt mérnökszakértői szerződések

• feltételes vállalkozási szerződés tételes árajánlattal

• 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat



CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

• kiinduló állapotra vonatkozó hitelesített energetikai
tanúsítvány (auditor készíti)

• tervezett állapotot rögzítő, nem hitelesített elő-tanúsítvány
(auditor készíti)

• tervrajzok (helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz, vázrajz,
csőtervek), valamint az építészeti és technológiai műszaki
leírás

• statikai szakvélemény

• a beruházással érintett ingatlan rendezett
tulajdonviszonyainak igazolása

• fotódokumentáció
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