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A Felhívás célja 

A Felhívás indokoltsága és célja 

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha ezeket jól 
szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékei-
nek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program e felhívása. 

Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja 
az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 
százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét meg-
előző három év átlagában. 

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az 
energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetba-
rát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság 
fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai 
adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson 
mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer maga-
sabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahaté-
konyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások 
megvalósításához. 

Támogatástartalom: 50-300 millió Ft 

Támogatás intenzitása: 75%  

A támogatás mértékét projektenként szüksé-

ges megállapítani 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

Rendelkezésre álló forrás 

10 milliárd Ft  

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Ma-

gyarország költségvetése társfinanszírozás-

ban biztosítja. 

Támogatási kérelmek várható száma 

33-200 

Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek 

 

Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja: 

GFO-551, 552, 555 

 

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

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 Megvalósítás 

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. 

mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével. 

 

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése. 

 

FIGYELEM! II. pontban foglalt tevékenység csak akkor támogatható önállóan, amennyiben a 
fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak. 

 

 

Projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően megkezdett projekthez is igé-

nyelhető. 

Megkezdett projekt abban az esetben része-

sülhet támogatásban, ha a támogatási kére-

lem benyújtásakor nem minősül fizikailag be-

fejezettnek. 

A támogatott projekt megkezdettségére vo-

natkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés 

kézhezvételét megelőzően közbeszerzési el-

járást folytat le, köteles a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhaszná-

lásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezé-

sei szerint eljárni. 

Végrehajtás 

A projekt fizikai befejezésére a projekt meg-

kezdésétől, vagy – amennyiben a projekt a Tá-

mogatási szerződés hatályba lépéséig nem 

kezdődött meg – a projekt Támogatási szer-

ződés hatályba lépését követően legfeljebb 

12 hónap áll rendelkezésre. Ezen időtartam-

tól eltérni csak az Irányító Hatóság egyedi 

hozzájárulásával lehetséges. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a 

projekt keretében támogatott valamennyi te-

vékenység a támogatási szerződésben meg-

határozottak szerint, a Felhívásban meghatá-

rozott feltételek mellett teljesült. A projekt fi-

zikai befejezés napjának a projekt utolsó tá-

mogatott tevékenysége fizikai teljesítésének 

a napja minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai telje-

sítettségére vonatkozó részletes szabályo-

zást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartal-

mazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos 

pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igény-

lés) benyújtásának végső határideje: 2023. 

december 31. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának 

határideje az utolsó mérföldkő elérését 

követően 30 nap. 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

 Projekt-előkészítés 

 Megvalósítás 

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

I. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek kor-
szerűsítése, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapot-
ban nem felel meg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglal-
taknak 

 

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villa-
mosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosener-
gia-ellátásához. 

 

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájé-
koztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is) 

 

Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően 
más tevékenység nem támogatható. 

FIGYELEM! A KEOP – 7.13.0/15 és a KEOP – 7.9.0/12 konstrukció keretében támogatott és el-
számolt projekt-előkészítési tevékenységek nem támogathatók. 

 

Indikátorok 

 További kapacitás megújuló energia előállí-

tására 

Célérték: 4,15 MW 

 A megújuló energiaforrásból előállított 

energiamennyiség 

Célérték: 0,02 PJ/év 

 Az üvegházhatást okozó gázok éves csök-

kentése 

Célérték: 6196,29 tonna CO2 

egyenérték 

 A középületek éves elsődleges energiafo-

gyasztásának csökkenése 

Célérték: 23 800 709 kWh/év 

 Energiahatékonysági fejlesztések által elért 

primer energia felhasználás csökkenés 

Célérték: 0,07 PJ/év 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos 

elvárások 

A projekt megvalósítása során legalább 1 

mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 1 

mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkö-

vet a projekt fizikai befejezésének várható 

időpontjára szükséges megtervezni. Ezt a 

mérföldkövet úgy kell tervezni, hogy a pro-

jektkezdéstől – amennyiben a projekt a Tá-

mogatási szerződés hatályba lépéséig nem 

kezdődött meg, úgy a projekt Támogatási 

szerződés hatályba lépésétől – számított 12 

hónapon belül megtörténjen. 

Mérföldkő a projekt megvalósítása szem-

pontjából jelentős időpont, esemény vagy a 

projekt megvalósítása révén elért szakmai 

eredmény lehet. A mérföldköveknek illesz-

kedniük kell az OP releváns célkitűzéseihez. 

Támogatás csak abban az esetben fizethető 

ki, ha a kifizetési kérelemhez meghatározott 

mérföldkő, vagy a kifizetési kérelem alátá-

masztásában rögzített vállalások a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások fel-

használásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiak-

ban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonat-

kozó részei alapján teljesültek. 

A mérföldkövek a támogatási szerződésben 

egyedileg kerülnek rögzítésre. Minden mér-

földkőhöz kifizetési kérelemnek kell kapcso-

lódnia, de kifizetési kérelem a mérföldkövek 

elérése előtt is benyújtható, megfelelő szak-

mai alátámasztással. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki-szakmai 

tartalom csökkenése és/vagy a vállalt indi-

kátorszám nem teljesülése esetén az elszá-

molható költség és a támogatás összege ará-

nyosan csökkentésre kerül az érintett tulaj-

donságtól vagy képességtől való elmaradás 

arányában. 

Projekttel kapcsolatos egyéb elvárások 

A projekt területi korlátozása 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország területe. 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak meg 
kell felelniük, melyet a támogatást igénylőnek igazolnia kell a támogatási kérelem benyújtása-
kor 

 

Jelen felhívás keretében az alábbi épületek fejlesztései támogathatók: 

 a kedvezményezett tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek, vagy 

 az állam, más egyházi jogi személy, vagy önkormányzat tulajdonában álló épületek, ameny-

nyiben ezekre vonatkozóan a kedvezményezett egyházi intézmény a fenntartási időszak vé-

géig tartó vagyonkezelési, bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik. 

 

A felhívás keretében lakó- vagy lakás célú, vagy hitélet gyakorlását szolgáló ingatlanok fejlesz-
tései nemtámogathatók. Gazdasági tevékenység céljára használt ingatlan fejlesztései nem tá-
mogathatók. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapí-
tásáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban szereplő nevesítés keretében fejleszteni 
tervezett épület jelen Felhívás keretében nem támogatható. 
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Műszaki, szakmai egyéb elvárások 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vé-

tele szükséges: 

1. A fejlesztést a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az alábbi jog-

szabályokra: 

 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet („a további-

akban: 7/2006. (V.24.) TNM rendelet”): az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 

 az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a további-

akban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet); 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi ható-

sági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

2. Egy támogatási kérelem keretében több épület fejlesztése is támogatható, azonban egy épület több 

támogatási kérelemben történő fejlesztése a támogatási kérelmek elutasítását vonja maga után. 

3. Amennyiben egy támogatási kérelemben több épület fejlesztése történik, úgy a Felhívásnak történő 

megfelelés épületenként értendő. 

4. Támogatás csak olyan beruházás finanszírozásához nyújtható, amelynek célja meglévő állapot haté-

konyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítés. Új építés, bővítés ebben a konstrukcióban 

nem finanszírozható. 

5. A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján számítás-

sal készített épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V.24.) TNM ren-

delet szerint végzett számításokon kell alapulnia. A projekt indikátorait ezen számítások 

alapján, illetve a megújuló energia előállítására beállított kapacitást a gyártó/ hivatalos forgalmazó által 

kiállított dokumentum alapján kell megállapítani. 

6. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy a Magyar Mér-

nöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ (épületek ener-

getikai tanúsítása - energetikai tanúsító) vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 

(illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek (a továbbiakban: „Szak-

értő tanúsító”) kell elvégeznie. A „Szakértő tanúsítóra” vonatkozó követelménynek két szakértő együttes 

alkalmazásával is meg lehet felelni. 

7. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, 

ha a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak. 

8. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, 

ha az energiaellátással érintett épület megfelel a rá vonatkozó energetikai követelményeknek. 

9. Napelemes projekt(rész) esetén: 

 a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített nap-

elemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inver-

ter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye; 

 a hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést, mérőhelyi adatlapot annak 

rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első fenntartási jelentésig szükséges 

benyújtani. 

10. A kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet sze-

rint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben vállalt in-

dikátorok teljesülését alátámasztó számításokat, melyeket legkésőbb a záró kifizetési 

igényléssel egyidejűleg szükséges benyújtani. 

11. A projekt használatbavételéhez kapcsolódó jogerős hatósági engedély(eke)t annak rendelkezésre ál-

lását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első fenntartási jelentéssel egyidejűleg szükséges be-

nyújtani, amennyiben releváns. 

12. A projektnek a támogatást igénylő által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – 

az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

 

Biztosítékok köre 

 A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonat-

kozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. 

pontja tartalmazza. 

Önerő 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt 

összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerő-

vel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrás-

ból és az államháztartás alrendszereiből 

származó egyéb támogatásból állhat.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a 

projekthez igénybevett állami támogatást, 

valamint az Európai Unió intézményei, ügy-

nökségei, közös vállalkozásai vagy más 

szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem köz-

vetve nem tartozó uniós finanszírozást 

nem tartalmazó forrás minősül.  

A támogatási kérelem benyújtásakor a tá-

mogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az 

önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb 

az első kifizetési igénylés benyújtásakor 

(ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 

8.pontjának 5. alpontjában meghatározott 

módon és formában kell igazolni az önerő 

rendelkezésre állását. 

Fenntartási kötelezettség 

 A támogatást igénylő a projekt megvalósí-

tás befejezésétől számított 5 évig, a támo-

gatás visszafizetésének terhe mellett váll-

alja, hogy a projekt megfelel a 

1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében fog-

laltaknak. 

A támogatási kérelem benyújtásának ha-

tárideje és módja 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérel-

mek benyújtására 2019. október 1-től legké-

sőbb 2020. január 31-ig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határ-

napokig benyújtásra került projektek kerül-

nek együttesen elbírálásra: 

 2019. október 1-től 2019. október 7-ig, 

 2019. november 11-től 2019. november 18-

ig, 

 2020. január 24-től 2020. január 31-ig. 


