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P Á L Y Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása kkv-k részére 

GINOP-4.1.5-22 

 

 

1. Támogatást igénylők:

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

• amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) 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, 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  

• 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

• 573 Nonprofit részvénytársaság  

• 575 Nonprofit közkereseti társaság  

• 576 Nonprofit betéti társaság  

 

Jogi forma szerint:  

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
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2. A támogatás mértéke, összege: 

 

A feltételesen visszatérítendő támogatás minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft, de 

legfeljebb a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele. 

A támogatás mértéke maximum 90%.  

 

3. Elszámolható költségek: 

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

az energetikai korszerűsítésre kerülő 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. 

 

Önállóan támogatható: 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

a) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

b) Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

c) Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

 

Önállóan nem támogatható: 

2.  Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  

a) Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének 

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

b) Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 

épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

c) Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok 

villamosenergia-ellátásához 

d) Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 

melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

 

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

beépítése: E tevékenység kizárólag a felhívás „Az épületek hőtechnikai adottságainak 

javítása, hőveszteségének csökkentése” projektelem megvalósítása esetén támogatható 

tevékenység. 
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4. Területi korlátozás: 

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. 

 

5. Egyéb szabályok 

 

A fenntartási időszak 3 év. 

Nem támogatható azon vállalkozás, 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, DE 

a megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a 

támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése 

támogatható. 

 

6. Fajlagos értékek: 

 
Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében: 

a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségek nettó 

értékét nem haladhatják meg: 

NAPELEMES RENDSZER 

  FAJLAGOS ÉRTÉK NETTÓ 

8-15 kWp  400.000 Ft/kWp  

15-50 kWp  337.000 Ft/kWp  

> 50 kWp  300.000 Ft/kWp  

NAPKOLLEKTOROS RENDSZER 

síkkolektor  158.000 Ft/nm   

vákuumcsöves kollektor 238.000 Ft/nm  

SZILÁRD BIOMASSZA KAZÁN 
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szilárd biomassza kazán 
rendszer  123.000 Ft/kW  

HŐSZIVATTYÚ RENDSZEREK 

földhő-víz hőszivattyús 
rendszer  286.000 Ft/kW   

levegő-víz hőszivattyús 
rendszer   213.000 Ft/kW   

 

 

• épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a 

fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értékeket: 

 

 

FAJLAGOS ÉRTÉKEK(Ft/m2) 

  
polisztirolhab lemez 

(minimum vastagság: 
150 mm) 

szendvicspanel 
(minimum vastagság: 

100 mm) 

kőzetgyapot 
hőszigetelő lemez 

(minimum vastagság: 
130 mm) 

vízszintes szigetelés: 
(lapostető, födém, 
padló) 

13 008 21 175 12 705 

függőleges szigetelés: 
(homlokzati falak) 

17 545 37 813 16 789 

 

 

• Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem 

haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:  

 

 

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m2) 

műanyag nyílászáró alumínium nyílászáró szekcionált ipari kapu fa nyílászáró 

102 245 109 808 114 648 132 949 

 

 

 

• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése 

nem haladhatja meg a 6 383 Ft/m3 összeget. 

• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali 

korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi értéket: 
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Kazán típus Teljesítmény (kW) 
Maximális nettó 

fajlagos ár (Ft/kW) 

gázkazán 

24 alatt 44 000 

24-65 28 000 

65 felett 18 000 

gáz-kombi 

24 alatt 50 000 

24-65 36 000 

65 felett 21 000 

elektromos 

24 alatt 28 000 

24-65 22 000 

65 felett 13 000 

 

 

• Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem 

haladhatja meg a 28 708 Ft/m2 összeget. 

• Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m2 

összeget. 

 

7. Benyújtás határideje: 

 

2022. május 11 - 2022. június 10 
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