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Támogatási 
intenzitás 

50% 

Támogatás 
összege 

 

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:  
- 750 forint homlokzati nyílászárók cseréjét és homlokzatok/záró födémek 

hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;  
- 950 forint megújuló energiahasznosítást elősegítő beruházások esetén; 
- 450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.  
Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti 
kondenzációs gázkazán cseréjéhez további 150 000 forint támogatás adható lakásonként. 
DE a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 
(támogatható munkák) maximum 50%-át.  

Jogosultak 
 

A pályázati konstrukció keretében a 22/2014. (III.13.) KIM rendelet a statisztikai számjel 
elemeiről és nómenklatúráiról alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:  

- 692  Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek, társasházak  
- 593  Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek, lakásszövetkezetek  

  
A pályázatokon való részvétel, és a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az 
összes tulajdoni hányadnak több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak támogatása.  
A pályázat keretén belül kizárólag több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. 
után épült, de 2006. december 31-ig kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, 
házközponti fűtéssel illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek 
tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.  

Támogatható 
tevékenységek 

 

- Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek  
- Felújítási költségelemek  
- Homlokzati nyílászárók energia megtakarítást eredményező cseréje (nyílászárók 

felújítása nem támogatható)  
- Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése  
- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia megtakarítást eredményező 

felújítása  
- A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése  

Elszámolható 
költségek 

 

- A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 169-172. §-ában meghatározott 
feltételeket maradéktalanul kielégítő, részletes és tételes árajánlattal, illetve 
költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított és igazolt, forintban 
meghatározott költségek számolhatók el.  

- A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, átalakításokkal, átépítésekkel 
kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. A fent felsoroltakon kívül, 
a pályázat értékelése során a Pályázatkezelő javaslatára, a beruházáshoz nem 
kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek.  

 
Bővebb információ 2015. március 9-től lesz elérhető az alábbi helyen: 
http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/palyazatok.html 
 
Pályázati kiírás tervezete: 
http://www.kormany.hu/download/0/17/30000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20p%C3%A1ly%C3%
A1zati%20felt%C3%A9telekr%C5%91l.pdf 
 
Egyéb információk: 
http://palyazatok.org/ 
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