
GINOP-4.1.5-22 ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ 

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KKV-K RÉSZÉRE 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERVEZETT KERETÖSSZEG: 12 MILLIÁRD FORINT 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

a) meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek 

hőszigetelése* 

*épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható 

b) meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek 

cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 

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

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

Önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő 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 nem támogatható tevékenységek 

B) MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK  

A fejlesztéssel érintett épület releváns villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási 

hőenergiaigényének fedezésére szolgáló rendszer támogatható. 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni vagy teljes 

kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV 

igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben 

érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátáshoz 

A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ NAPELEMES 

RENDSZER TÁMOGATÁSA VISSZWATT VÉDELEM KIÉPÍTÉSÉVEL LEHETSÉGES. 

Mi támogatható? 

- 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó 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 

Hova lehet telepíteni? 

- a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetére 

- a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók 

tetőszerkezetére 

- a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre 



Elszámolható költség értéke 

a napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 

- 15 kWp névleges teljesítményig maximum nettó 400 000 Ft/kWp 

- 50 kWp névleges teljesítményig maximum nettó 337 000 Ft/kWp 

- 50 kWp névleges teljesítmény felett maximum nettó 300 000 Ft/kWp 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy HMV termelésre és/vagy 

fűtésrásegítésre 

Mi támogatható? 

- a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése (nem tartozik bele a hőt leadó 

fűtési rendszer) 

- Geothermal Heat Response test 

- monitoring rendszer kialakítása és telepítése 

- a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pontok kialakítása 

Milyen rendszertípus támogatható? 

- földhő-víz hőszivattyús rendszer 

- levegő-víz hőszivattyús rendszer 

Elszámolható költség értéke 

a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 

- földő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286 000 Ft/kW értéket 

- levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213 000 Ft/kW értéket 

C) AZ ÉPÜLETEK NYÁRI HŐVÉDELMÉNEK JAVÍTÁSA, ÁRNYÉKOLÓ- VAGY ÁRNYÉKVETŐ 

SZERKEZETEK BEÉPÍTÉSE 

Nem támogatható tevékenységek 

- atomerőművek leállítása és építése 

- új építmény létrehozása 

- lakhatás célú ingatlan fejlesztése 

- szálláshely kapacitásbővítése 

- megújuló energiával megtermelhető villamos energia meghaladja az épület fejlesztés utáni éves 

villamosenergia-igényét 

- távhőrendszerről való leválás 

- az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek 

energiatakarékos átalakításához 

- meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése 

- napelemes rendszer telepítése pala fedésű tetőszerkezetre 

- projekt-előkészítési jellegű tevékenységek 

- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

- mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével és feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló 

projektek 

- olyan épület fejlesztése, amelyben olyan tevékenység is működik, amely a felhívás keretében nem 

támogatható 

- dohány és dohánytermék gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházás 

- repülőtéri infrastrukturális beruházás 

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek 



a) fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez 

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) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan nem 

rendelkeznek állékonysági problémával 

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

használatban álltak 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére. 

Záró kifizetési igénylés 

A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 30 nap, 

de legkésőbb 2023.08.30. 

Projekt területi korlátozása 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a rendeletben foglaltaknak. A projekt keretében létrehozott termékeket, 

szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani. A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi 

kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul, és a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart. 

Támogatást igénylők köre 

azon mikro-, kis-, és középvállalkozások 

- amelyek rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel 

- 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 * 

* A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

gazdálkodási formakód szerint: 

- Korlátolt felelősségű társaság 

- Részvénytársaság 

- Egyéb szövetkezet 

- Közkereseti társaság 

- Betéti társaság 

- Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

- Nonprofit részvénytársaság 

- Nonprofit közkereseti társaság 

- Nonprofit betéti társaság 

jogi forma szerint: 



- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022.05.11. – 2022.06.10. 

Tartalmi értékelési szempontok 

Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a támogatási 

kérelem elutasításra kerül. 

ÉRTÉKELÉSI ELŐFELTÉTELEK Minősítés 

A. Kapcsolódik-e a projekt a Felhívás céljaihoz? igen/nem 

B. A projekt megvalósíthatósága a Felhívás 3.4.1.1 14. pontjában foglalt kockázatossági 

szempontok alapján biztosítottnak tűnik? 
igen/nem 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
Adható 

pontszám 

1) 
A projekt komplexitása (Energiahatékonyság javítására irányuló és megújuló 

energiafelhasználás növelését célzó projektelemeket egyaránt tartalmaz a projekt) 
20 

A komplex projekt keretében a megújuló energiafelhasználás növelését célzó projektelem 

mértéke nem éri el a projekt összköltségének legalább 10%-át. 
0 

A komplex projekt keretében a megújuló energiafelhasználás növelését célzó projektelem 

mértéke eléri vagy meghaladja a projekt összköltségének 10%-át. 
20 

2) A projekt energiahatékonyság javítására irányuló fejlesztése 10 

A projekt legalább kettő energiahatékonyság javítására irányuló projektelemet tartalmaz a 

felhívás 3.1.1. pontja alapján. 
10 

A projekt csak egy energiahatékonyság javítására irányuló projektelemet tartalmaz a felhívás 

3.1.1. pontja alapján. 
0 

3) Épületek fűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 10 

A projektben a felhívás 3.1.1. II. pontjában foglalt fűtési rendszer és használati melegvíz-

rendszereinek korszerűsítése esetén földgázüzemű gázkazán-csere vagy korszerűsítés, PB-

üzemű, valamint a villamos üzemű kazán-csere (beleértve a gázkazán megújuló energetikai 

rendszerre történő cseréjét is) valósul meg. 

10 

A projektben a felhívás 3.1.1. II. pontjában foglalt fűtési rendszer és használati melegvíz-

rendszereinek korszerűsítése esetén földgázüzemű gázkazán-csere vagy korszerűsítés 

(beleértve a gázkazán megújuló energetikai rendszerre történő cseréjét is) nem valósul meg. 

0 

4) Az egyedi helyiségfűtő berendezések energiahatékonysági osztályozása 10 

A projekt keretében beszerzett egyedi helyiségfűtő berendezés energiahatékonysági osztálya 

A++. 
10 

A projekt keretében beszerzett egyedi helyiségfűtő berendezés energiahatékonysági osztálya 

legalább A vagy A+. 
5 

A projekt keretében beszerzett egyedi helyiségfűtő berendezés energiahatékonysági osztálya B 

vagy az alatti. 
0 

5) 
Működés időtartama (a támogatási kérelmet benyújtó lezárt teljes üzleti éveinek 

száma) 
10 

4 év alatt 0 

4-6 év 3 

7-10 év 7 

10 év felett 10 

6) 
Megvalósítási helyszín megbízhatósága (a vállalkozás székhelyének/telephelyének 

működési időtartama alapján) 
5 

1 év alatt 0 

1 év 2 

2 év 3 

3 év és a felett 5 

7) 
Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak 100%-ban közvetlenül természetes 

személyek a tulajdonosai) 
5 



A vállalkozásnak nem 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai. 0 

A vállalkozásnak 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai. 5 

8) A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra. 10 

A beruházás nem a 4 leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-

Magyarország, Dél-Alföld) területén és nem szabad vállalkozási zónában található településen 

valósul meg. 

0 

A beruházás a 4 leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-

Magyarország, Dél-Alföld) területén, de nem szabad vállalkozási zónában található 

településen valósul meg. 

5 

A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg. 10 

Összesen: 
Max. 80 

pont 

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempontrendszer alapján a 

kérelemre adott összpontszám nem éri el az összesen elérhető 80 pontból az 50 pontot. 

Támogatás formája 

Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő 

teljesítése az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egyészben átalakítható 

vissza nem térítendő támogatássá (VNT). 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft. A 

visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet. 

EGY TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LEGFELJEBB 1 DB TÁMOGATÁSI KÉRELMET 

NYÚJTHAT BE, KÉRELMENKÉNT LEGFELJEBB EGY SZÉKHELY, ILLETVE 

TELEPHELY VAGY FIÓKTELEP VONATKOZÁSÁBAN. * 

*A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60 napnál korábban kell a támogatást igénylő 

székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. 

Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés 

Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány százalékpontot ér el a maximálisan 

szerezhető 100 százalékpontból. 

 
Feltétel 

A VNT-vé alakuló támogatás mértéke a 

teljes támogatási összeg arányában 

 A projekt hatékony végrehajtása 50% 

1) A visszamérés időpontjáig legfeljebb egy alkalommal 

kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási 

igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási 

helyszín módosítását) 

25% 

2) A projekt megvalósítása során legfeljebb 1 db kifizetési 

igénylés benyújtására kerül sor, záró kifizetési igénylés 

formájában a projekt fizikai befejezésekor. 

25% 

3) Szakmai eredményesség mérése 50% 

 A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti 

besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolás 

alatti épületek esetében. 

0% 

 A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti 

besorolása legalább kettő szintet javul a DD besorolás 

alatti épületek esetében, amellyel a besorolás eléri 

legalább a DD besorolási szintet. 

50% 



 A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti 

besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolású 

vagy afölötti besorolású épületek esetében. 

50% 

 Összesen 100% 

 

A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 180 

napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. 

PÁLYÁZATÍRÁS 

                                                                      Pályázatírás 

                                                                      Projektmenedzsment 

                                                                      Projekttervezés 

                                                                      Tanácsadás 

 

SZAKTUDÁS                     MEGBÍZHATÓSÁG             DINAMIZMUS 

 

EGY MEGBÍZHATÓ KIVITELEZŐ 

Válaszd a Hódszolár Kft-t! 

Pályázatíró céggel együtt dolgozva, teljes körű ügyintézéssel vállaljuk napelemes rendszerek engedélyeztetését, 

tervezését és komplett kivitelezését. 

Szakmaiságra épülő munkánk során a fő célunk, hogy az általunk telepített rendszerek a legtöbb energiát 

termeljék, ami az adott körülmények között lehetséges. 

A tervezés során figyelembe vesszük tapasztalatainkat, melyek az általunk telepített okos rendszerek folyamatos 

visszajelzéseiből is adódnak. 

Büszkék vagyunk ügyfeleink visszajelzéseire, melyek a megelégedettség mellett, magas hozamról számolnak be. 

 

Telefonszám: +36 30 220 1817                            Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Mester utca 1/F. 

Telefonszám: +36 30 188 9286                            Email cím: hodszolar@gmail.com 

Telefonszám: +36 30 967 6896                            Weboldal: https://hodszolar.hu/ 

Telefonszám: +36 30 646 4488 

 

Cím: 6725 Szeged, Szentháromság utca 61.  

Telefonszám: +36 70 930 0278 

Telefonszám: +36 70 930 0275 

Telefonszám: +36 70 933 0619 

  

Email cím: terratender@terratender.hu 

Weboldal: https://terratender.hu/ 
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tel:+36709330619
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