
 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S  

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését 

célzó hitel 

A felhívás kódszáma: GINOP-8.4.1/A-16 

 

1. A felhívás célja: A lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás 

rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez 

kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 105,2 milliárd Ft 

Támogatott háztartások száma: 21 853 db. 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

 Természetes személy: 

olyan magyar állampolgár, vagy 

 legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, 

 aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, 

hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási 

helye. 

 Társasház: 

 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett 

lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. 

 Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet 

jogosult, ha a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában álló önálló lakások száma 

eléri az önálló lakások és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségek (darabszám) 

összegének 70%-át. 

 Lakásszövetkezet: 

 A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény szerinti lakásszövetkezet az által 

fenntartott lakóépület vonatkozásában. 

 A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a 

kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) 



 
 

 
 

bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló lakások száma eléri a 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (darabszám) összegének 70%-át. 

3. Támogatható tevékenységek köre: 

A) Családi ház, lakóház, lakóépület, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és 

üdülőház korszerűsítése 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 Az épületek hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteségének csökkentése, 

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, 

 Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. 

2. 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, 

 Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a 

fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes 

kielégítése céljából, 

 Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-

termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia 

ellátásához, 

 Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 

használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

B) Társasház vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 Az épületek hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteségének csökkentése, 

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, 

 Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. 

 

4. Elszámolható költségek köre: 

 Anyagköltség, 

 Munkadíj, 



 
 

 
 

 Szakértői, tervezői, eljárási költségek, műszaki ellenőrzés költsége, 

 Nyilvánosság biztosításának költsége, 

 Egyéb költségek: elszámolható minden olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen 

a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély 

elhárítását szolgálja. 

 

5. Kölcsön összege: 

 Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió 

Ft. 

 Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: minimum 1 millió Ft, maximum 7 

millió Ft/lakásonként. 

 

6. Benyújtás határideje: 

A Hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani. 


