
 

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó 

épületenergetikai fejlesztések támogatása 

 
A pályázatok benyújtása 2019. július 30. 12.00 órától 2019. szeptember 10. 12.00 óráig lehetséges. 

 Támogatás célja 

A felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes 

rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás 

növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő 

épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek 

esetében. 

 Pályázók köre 

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

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

jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként 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, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 

és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei;  

Gazdálkodási formakód szerint 

a)   113 Korlátolt felelősségű társaság  

b)   114 Részvénytársaság  

c)   116 Közkereseti társaság  

d)   117 Betéti társaság  

e)   226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

f)  228 Egyéni cég 

g) 231 Egyéni vállalkozók 

 Jogi forma szerint: 

-  kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; 

-  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 
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Méret  

A felhívásra mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Kizáró okok, speciális feltételek 

- Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:  

a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban;  

b) 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;  

c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 

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

alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 

csökkent;  

d) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 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, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevételt;  

e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában; 

f) amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 

kódszámú pályázatból ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében vagy jelen Felhívás 

keretében már részesült támogatásban; 

g) amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő 

ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások 

kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta 

vagy elutasító döntéssel rendelkezik;  

h) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, 

amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  
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i) amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 

mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására 

irányul; 

j) amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 

3.4.1.1 17.) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;  

k) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 

forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul. 

 Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében: 

-  A támogatható tevékenységek elszámolható költsége – a Felhívás 5.5. pont II. Beruházási 

költségek költségkategória tevékenységei - a következő fajlagos költségeket nem haladhatják 

meg:  

- Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia 

megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;  

- napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek 

összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 

Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;  

- napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem 

haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket;  

- szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható 

költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket;  

- hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható 

költség nem haladhatja meg a:  

o  földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket  

o víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket  

o levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket. 

-  Támogatást igénylőként egy támogatási kérelem nyújtható be, a kérelem maximum 10 db 

külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy 

villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. 

 

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek: 

a) fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez és/vagy megújuló 

energiaforrás felhasználására irányul;  

b) korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve azon 

épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló 

fűtési rendszert alkalmaznak;  

c) 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel 

érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai 
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korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget 

ért, a projekt lezárult;  

d) a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi 

statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;  

e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban 

rendeltetésszerűen használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú 

energiaszámláival, vagy — a napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetén — áramszámláival 

(havi elszámoló számlák vagy éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a 

támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Fűtési célú energiaszámlának minősül az adott 

időszakra vonatkozó energiaszolgáltató által kiadott havi számla, éves elszámoló számla, továbbá 

a nem energiaszolgáltatótól vásárolt tüzelőanyagok (pl. barnaszén, bükk tűzifa) esetén a 

tüzelőanyag beszerzését alátámasztó számla, szerződés, mely a beszerzett energiahordozó 

mennyiségét és annak költségét is tartalmazza. E fűtési célú energiaszámlákra, valamint az 

áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek 

a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 

2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek. 

Támogatható tevékenységek köre 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak az A) III. pont szerinti 

napelemes rendszer telepítése tevékenységet kivéve azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak 

minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti 

besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A)      Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, 
vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre; 

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. 

II. 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, 
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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, valamint, a 

visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges 

beruházási elemek vásárlása és beépítése. 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok 
villamosenergia-ellátásához; 

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek 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 kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 

tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem 

esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása. 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre; 

- Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése: 

- primer és szekunder oldal 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;  

- Víz-víz hőszivattyús rendszer;  

- Levegő-víz hőszivattyús rendszer. 

B)      Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése: 

a)       Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő 

épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  

-   Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, 

alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek 

hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.  

-   Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai 

számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre 

vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása 

szükséges.  
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-   Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása 

indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.  

-   Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek 

hőszigetelése nem támogatható. 

b)       Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 

szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 

-   Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a 

tetőfelülvilágító, 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. 

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

beépítése 

-   A projektelem kizárólag a B) I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható 

tevékenység. Támogatott olyan mozgatható vagy fix 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 alkalmaz. 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 

a)       Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése: 

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal 

üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése);  

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, felületfűtés kialakítása;  

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;  

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése; 

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;  

– gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;  

– távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;  

– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).  

 

b)       Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:  

– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;  

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése;  

– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).  

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése. 
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III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

-   Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az 

igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, 

mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. 

Elszámolható költségek 

Építéshez kapcsolódó költség 

✓ 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.  

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség 

-   új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges: Az eszközök beszerzése 

önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 fejezetében felsorolt támogatható 

tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely 

tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény 

funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz 

nyilvántartásában. 

 Projekt területi korlátozása  

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 benyújtásáig kell 

a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá 

alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a 

kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem 

időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés 

engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.  

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy 

fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni. 

 Támogatás mértéke: max. 55%; 

 Támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 100 millió Ft. 


