
 

 

 

Módosult a „Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai 

fejlesztések támogatása kkv-k részére” című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) 

felhívás 

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent 

„Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k 

részére” című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) felhívás szövege módosításra került. 

A felhívás elsődleges szakpolitikai célja a fűtéskorszerűsítés, ezen belül a már elterjedt, 

magasabb hatásfokkal bíró, ezzel több energiát megtakarító, kondenzációs technológiák 

fejlesztése. A Gazdaságfejlesztési Programok Ügyfélszolgálatán keresztül beérkezett 

kérdések megválaszolása során összegyűlt információk alapján, ezen elsődleges cél 

alátámasztása érdekében kerültek a felhívás szövegébe a módosítás során pontosítások, 

továbbá néhány adminisztratív hiba illetve elírás is javításra került.  

A felhívás szövegében az alábbi módosítások kerültek átvezetésre: 

Módosuló pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

3. A projekttel 

kapcsolatos 

elvárások, 3.1. A 

projekt keretében 

megvalósítandó 

tevékenységek, 

3.1.1. Önállóan 

támogatható 

tevékenységek, A) 

Energiahatékonysá

g javítására 

vonatkozó 

tevékenységek, II. 

Épületek fűtési, 

hűtési és használati 

melegvíz-

rendszereinek 

korszerűsítése pont 

- Csak olyan gáz üzemű fűtési, hűtési és használati 

melegvíz termelő eszköz támogatható, amely 

működése a kondenzációs technológián alapul, 

vagy mely technológia fűtési hatásfoka megfelel a 

kondenzációs készülékekének. 

3.3. Nem 

támogatható 

tevékenységek j) 

pont 

 

j) Napelemes rendszer telepítése, 

amennyiben a napelem pala fedésű 

tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre; 

j) Napelemes rendszer telepítése, 

amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanon a 

támogatási kérelem benyújtásakor napelem pala 

fedésű tetőszerkezet van, illetve a napelem pala 

fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre; 



 

 

3.6.2. A 

fejlesztéssel érintett 

ingatlanra 

vonatkozó feltételek 

- A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem 

benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt 

megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor 

tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező 

tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt 

megvalósításhoz biztosított a megfelelő 

infrastruktúra. 

Az fejlesztéssel érintett ingatlannak a 176/2008. 

(VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozónak kell 

lennie, melyre vonatkozó szakértői nyilatkozatot a 

támogatási kérelem benyújtáskor csatolni 

szükséges a 6.1 2.c) pont szerint. 

4.2. Támogatásban 

nem részesíthetők 

köre g) pont 

g) 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. A 

megvalósítási helyszínen a korábbi 

fejlesztéssel érintett 

épülettől/épületcsoporttól a támogatási 

kérelem benyújtásának pillanatában 

elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése 

támogatható. 

g) 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 Plusz-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 energiahatékonysági 

beruházásokat érintő tevékenység 

vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a 

korábbi fejlesztéssel érintett 

épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem 

benyújtásának pillanatában elkülönülő 

épület/épületcsoport fejlesztése támogatható 

4.2. Támogatásban 

nem részesíthetők 

köre h) pont 

h) amely vállalkozás fejlesztése esetén 

 a fejlesztendő épület energetikai 

minőség szerinti besorolása legalább egy 

szintet nem javul DD besorolás alatti 

épületek esetében 

h) amely vállalkozás fejlesztése esetén  az 

energiahatékonysági beruházással érintett 

fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti 

besorolása legalább egy szintet nem javul DD 

besorolás alatti épületek esetében 

4.2. Támogatásban 

nem részesíthetők 

köre k) pont 

k) amelynek támogatással érintett 

tevékenysége az Európai Unióról szóló 

Szerződés 1. számú mellékletében (Annex 

I.) szereplő mezőgazdasági termékek 

előállítására, feldolgozására irányul,; 

k) amelynek támogatással érintett 

tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 

1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő 

mezőgazdasági termékek előállítására, 

feldolgozására irányul, kivéve az Annex I. termékek 

feldolgozását és előállítását végző, 

mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 

középvállalkozásokat, 



 

 

4.2. Támogatásban 

nem részesíthetők 

köre l) pont 

l) amely vállalkozás támogatási 

kérelmében bemutatott projekt 

megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 14.) 

pontjában foglaltak alapján kiemelkedően 

jelentős kockázatot hordoz; 

l) amely vállalkozás támogatási kérelmében 

bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 

3.4.1.1 13.) pontjában foglaltak alapján 

kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz; 

4.4.2.3. Tartalmi 

értékelési 

szempontok 3) pont 3) 

Az egyedi 
helyiségfűtő 
berendezések 
energiahatékonysá
gi osztályozása1 

10 

 

A projekt 
keretében 
beszerzett egyedi 
helyiségfűtő 
berendezés 
energiahatékonysá
gi osztálya A++. 

10 

 

A projekt 
keretében 
beszerzett egyedi 
helyiségfűtő 
berendezés 
energiahatékonysá
gi osztálya legalább 
A vagy A+. 

5 

 

A projekt 
keretében 
beszerzett egyedi 
helyiségfűtő 
berendezés 
energiahatékonysá
gi osztálya B vagy az 
alatti. 

0 

 

3) 

Az épületek fűtő- és 
használati melegvíz 
készítő 
berendezéseinek 
energiahatékonysági 
osztályozása 

10 

 

A projekt keretében 
beszerzett fűtő 
berendezés 
energiahatékonysági 
osztálya A++. 

10 

 

A projekt keretében 
beszerzett fűtő 
berendezés 
energiahatékonysági 
osztálya legalább A vagy 
A+. 

5 

 

A projekt keretében 
beszerzett fűtő 
berendezés 
energiahatékonysági 
osztálya B vagy az alatti. 

0 

 

4.4.2.5. 

Eredményességi 

mérés 3) Szakmai 

eredményesség 

mérése - lábjegyzet 

- Kizárólag a felhívás 3.1.1.  Önállóan támogatható 

tevékenységek pontjában szereplő 

tevékenységekkel érintett 

épületek/épületcsoportok esetében 

4.4.2.5. 

Eredményességi 

mérés + 

lábjegyzetben  

példák 

- Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton (több 

különálló épületre is kiterjed) valósul meg, abban 

az esetben a „Szakmai eredményesség mérése” 

feltétel kapcsán az épületcsoporthoz tartozó és a 

fejlesztéssel érintett, minden egyes 

energiahatékonysági beruházással érintett épület 

                                                           
1 A Bizottság (EU) 2015/1186 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről alapján 



 

 

esetében vizsgálni kell figyelembe kell venni a 

fejlesztést követően elért energetikai minőség 

szerinti besorolást. Azaz minden fejlesztéssel 

érintett épület esetében szükséges az adott feltételt 

teljesíteni ahhoz, hogy a szakmai eredményességi 

méréshez tartozó feltételhez tartozó 50%-os 

százalékos arányt a támogatást igénylő elérje.  

Amennyiben az egyes energiahatékonysági 

beruházással érintett épületek különböző 

besorolási szintet javulnak, úgy a szakmai 

eredményességi mérés alapja a legkevesebb 

szintet javuló épület lesz. Így amennyiben az egyes 

energiahatékonysági beruházással érintett 

épületek egyike nem teljesíti a szakmai 

eredményességi mérés feltételét, úgy a 

szempontot nem teljesítő épületnek a szakmai 

eredményességi mértéke kerül figyelembevételre a 

visszamérés során. 

5.8. Nem 

elszámolható 

költségek köre a) 

pont 

- a) Az energiahatékonyság javítására 

vonatkozó tevékenységek esetében a 

kondenzációs kazántól eltérő fűtő berendezés , pl. 

kandalló,  kályha, cserépkályha, kemence, 

gázkonvektor, vagy hősugárzó, 

 


