
 
 

P Á LY Á Z AT I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését 

célzó hitel 

A felhívás kódszáma: VEKOP-5.2.1-17 

 

1. A pályázat célja: A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz 

szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a 

lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. 

Keretösszeg: 9,41 milliárd Ft  

 

2. Kölcsönfelvevők köre: 

 természetes személy 

 társasház 

 lakásszövetkezet 

 

3. Támogatható tevékenységek: 

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: 

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: (Családi ház, lakóház, szabadon 

álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítésére; Társasházi vagy 

lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére) 

 fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek hőszigetelése 

 fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése 

 az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek 

beépítése  

 fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése 

 hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése 

 meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek: (Családi ház, lakóház, 

szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítésére) 



 
 

 

 napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület 

használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy 

fűtésrásegítésre 

 brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 

épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

 napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergia-ellátásához 

 földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy 

hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

 

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: 

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 

 fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek hőszigetelése 

 fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése 

 az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek 

beépítése 

 az épület közös használatú gépészeti rendszereinek korszerűsítése vagy cseréje 

 fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése 

 fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése 

 meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre 

 hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése 

 világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek: 

 Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtésiés/ 

vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító 

rendszerek kiépítése 



 
 

 Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő 

használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, 

megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint 

 Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy 

használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek 

kiépítése 

 

4. Területi korlátozás: 

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására 

Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a 

projektmegvalósítás helyszíne számít.  

 

5. Kölcsön összege: 

 Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 Ft, maximum 10 

millió Ft 

 Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti 

lakásonként minimum 500.000 Ft, maximum 7 millió Ft 

 

6. Benyújtás: 

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani. 

 

 


