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

épületenergetikai fejlesztések támogatása 

A támogatási kérelem benyújtása: 2019. november 11-től 2020. január 15-ig 

Megvalósítható tevékenységek 

I. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek 

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

B. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

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

D. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

A. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése 

i. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 
szerkezetek hőszigetelése 

ii. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló 
szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése 

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

i. A komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése támogatható, az 
egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható 

C. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

III. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A. Kiskapacitású (15 kWp névleges teljesítményt nem meghaladó) napelemes rendszer 
telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 
és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához 

B. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek 
beépítése 

Szakmai elvárások 

1) A felsorolt tevékenységek mindegyike önállóan támogatható. Az önállóan támogathatóság 
feltétele ugyanakkor, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai 
korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet 

javul „DD” besorolás alatti épületek esetében. Ebbe nem tartozik bele az I.C) pont, vagyis 
önálló napelemes pályázatnál nem elvárt a két szint javulása. 

2) Napelem kapcsán támogatott a 15 kWp alatti és 15 kWp feletti névleges teljesítményű 
napelemes rendszerek beszerzése és telepítése is. Ugyanakkor a rendszer által éves szinten 
megtermelhető villamos energia mennyisége nem haladhatja meg az érintett 
épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. 

3) Hőszivattyú vonatkozásában az alábbi rendszertípusok támogatottak: 
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 Földhő-víz hőszivattyús rendszer; 

 Víz-víz hőszivattyús rendszer; 

 Levegő-víz hőszivattyús rendszer 

4) Az I.) pont esetén kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő 
épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati 
melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére 
szolgáló rendszerek beépítése támogatható. 

5) 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. 

Támogatást igénylők köre 

Azok a mikro-, kis- és középvállalkozások: 

amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; 

amely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt évben minimum 1 fő 

volt; 

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok,szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

Kizáró feltételek 

 Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan 

hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. 

Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű 

távhőrendszerről való leválás kivételével. 

Nem támogatott olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) 

kormányrendelet hatálya alá. 

 Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. 

Támogatásban nem részesíthető a vállalkozás 

amennyiben a projekt összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevételt; 

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

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában; 
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amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 

kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep 
fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban; 

amely mezőgazdasági termelőnek minősül; 

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. 

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft, max. 

100.000.000 Ft 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 
55%-a lehet. 

Egyéb: 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.4-19 jelű felhívásra telephelyenként, illetve 

fióktelepenként nyújthat be 1-1 támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre 
több támogatási kérelmet is benyújthat. 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem 

igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját 
felelősségére megkezdheti. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 24 hónap áll 

rendelkezésre. 


