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Családiházak energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításának 

támogatása alprogram 
 
 
Jelen pályázati kiírással energia-megtakarítást eredményező, épületenergetikai 
korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak. 
2016. július elsejétől nyílik meg az online felület az http://nfsi.hu/ oldalon. 
 

KIK? 
 
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. 
december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 
135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély 
tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) 
családi házak felújítására lehet igénybe venni. 
 
egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban. 
 

 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS  
AZ ÖNRÉSZ MÉRTÉKE 
 
A támogatás mértéke a teljes felújítás: 
- 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a 
pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, 
és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 
- 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó 
hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 
- 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben 
a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát 
hasznosító rendszert épít ki; 
- 40%-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, 
amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében. 
 
Az önrész lehet a pályázó bankszámláján rendelkezésre álló, a felújításra 
elkülönített összeg; hitel; egyéb támogatás és támogatásnak nem minősülő más 
forrás. 
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MIRE? 
 
1. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, 
felújítása, ajtók, ablakok cseréje és felújítása, árnyékoló szerkezetet beépítése, 
szellőzők kialakítása 
A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a 
nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.  
 
2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése 

• Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság 
mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése; 

• Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben 
támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett 
részeket már korábban hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes 
egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében; 

• A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és 
vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a 
lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített 
tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése. 

A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem 
haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. 
 
3. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia- 
megtakarítást eredményező felújítása 
 
Csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések beszerzése és 
beépítése támogatható, melyek a 813/2013/EU rendelet értelmében 2015. 
szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak. 

• Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra; 
• Használati melegvizet előállító berendezés cseréje, 
• Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, 

cseréje, átalakítása, kialakítása, 
Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok 
(kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, 
vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak. 
 
4. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése 
 

• Napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés 
céljából); 

• napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű, áramtermelés 
céljából); 

• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése. 
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Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely 
elengedhetetlenül szükséges az 1-4. pontokban jelölt, mérhető energiamegtakarítást, 
illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó 
energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető 
hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.) 
 

 
HOGYAN FIZETNEK? 
 
A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos 
finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. 
 

 
MILYEN KÖLTSÉGEKET TÁMOGATNAK? 
 
Anyagköltségek 
A beruházás megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező 
anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Erről a tényről az elszámolás 
benyújtásakor a kivitelezőnek nyilatkoznia kell! 
 
Munkadíj 
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából 
elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több. 
 
Szakértői, tervezői, eljárási költségek 
A támogatás szempontjából a szakértői díj maximális mértéke az elszámolható 
költség maximum 6%-a lehet, melyből az energetikai számítások és az 
energiatanúsítványok költsége maximum 100.000,- Ft lehet. 
 
energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra 
vonatkozóan) készítésének költségei; gépészeti tervdokumentáció költsége; 
villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény 
összeállításának költségei; gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos 
költségek (gáz-meo); engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; 
kéményseprői szakvélemény költsége. 
 

 
FIGYELEM!!! 
VANNAK Nem elszámolható költségek!!!!! 
Pl.: tetőcsere nem   
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Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával 
nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energia-megtakarítást.  
 
Ezek a költségek NEM SZÁMOLHATÓK EL különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbiak: 

• energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei;  
• saját kivitelezésű felújítási munkálatok költségei; a pályázat elkészítéséhez 

kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat lebonyolítás, a pályázat 
részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának költségei, stb.); 
szállítási díj, kiszállási díj; területfoglalási díj, munkaterület őrzési 
költségei; raklap bérleti díj, raktározási költségek; ideiglenes 
mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek; törmelék, 
sitt elszállítása, konténer bérlése; organizációs költségek (fa kivágás, 
gallyazás, föld- és sziklamunka); átépítés, átalakítás, bővítés költségei; 
pénzügyi szolgáltatások költségei; állványozás anyagköltsége; szúnyogháló; 
beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók) beépítése, cseréje, 
felújítása; belső terek (két fűtött helyiség) közötti falak hőszigetelése; 
belső határoló szerkezetek festése, mázolása; új antenna elhelyezése; új 
kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések 
beépítésénél); reklámtábla elhelyezése; magastető esetén tetőcsere, 
tetőfedő anyagok költsége; beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában 
történő szigetelés; beépített tetőtér esetén a tartószerkezetet érintő munkák, 
belső, külső új burkoló anyagok költségei; szigeteletlen lábazat festése, 
felújítása; hőszigetelő festés; ivóvízvezeték(ek) cseréje; tüzelőanyag 
tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló építmény építése vagy 
felújítása; tüzelőanyag szállításához kapcsolódó költségek. 

 

 
 
HOGYAN KELL BENYÚJTANI? 
 
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó 
rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és 
a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. 
 
Pályázatot benyújtani 2016. július 1. napjától a rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig lehetséges. 
 
A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül 
nyilatkozat nem tehető. A nyilatkozat megtétele nélkül a pályázat nem tekinthető 
benyújtottnak, az egyedi azonosító megléte ellenére sem. 
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MIT KELL BENYÚJTANI SCANNELVE? 
A Pályázati adatlaphoz olvasható formában csatolni szükséges az alábbi 
dokumentumokat: 

• a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a 
pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert - tulajdoni lap 
benyújtása is elegendő); 

• tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához 
és fenntartásához történő hozzájárulása  

• meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a 
Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az 
ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval; 
Figyelem! A meghatalmazást a pályázó személy állítja ki az általa megbízott 
személy részére! 

• a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, 
pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás; 

• a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 
hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a 
lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla); 

• a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó 
dokumentum (pl.: adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes 
igazolás); 

• az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára 
vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai 
tanúsítvány; 

• a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító 
program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány; 

• a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt 
(feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k); 

• egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél 
által aláírt, vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés (saját kivitelezés 
nem támogatható!); 

• tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés. 
 
 
További segítség: 06 70 945 4250, 06 70 945 4294, 06 70 945 6542 Hetfőtől 
csütörtökig: 8 és 16 óra között pénteken 8 és 14 óra között. 
 

A pályázati felület: http://nfsi.hu/ 
 
Kötségvetési minta 
http://www.kormany.hu/download/1/2b/a0000/Melleklet_Koltsegvetesi%20minta.xlsx 
Felhívás: 
http://www.kormany.hu/download/2/2b/a0000/Palyazati%20Felhivas.pdf 
Útmutató: 
http://www.kormany.hu/download/3/2b/a0000/Palyazati%20Utmutato.pdf 
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