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 CSALÁDI HÁZAK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ  
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

 

Pályázat azonosítója: ZFR-CSH/2016 

A pályázat célja: 
a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás nyújtásával 
biztosítani lakóépületeik korszerűsítését, felújítását, ezzel hozzájárulva az ország 
energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz. 

Épületekre 
vonatkozó 
korlátozás: 

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. 

Pályázók köre: magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek 

Támogatható 
tevékenységek: 

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása,  
II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése,  
III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-
megtakarítást eredményező felújítása,  
IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése.  

Rendelkezésre álló 
forrás: 

5 milliárd Ft 

Támogatás összege: 

- 55%-a, de maximum 2 500 000 Ft, 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, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább 
egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, 
- 45%-a, de maximum 1 500 000 Ft, amennyiben a pályázó egy energia-hatékonysági 
fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki,  
- 40%-a, de maximum 1 250 000 Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít 
meg. 

Támogatási 
intenzitás: 

max. 55%.  

Fontos tudnivalók: 

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

Előleg: nem igényelhető (utófinanszírozott). 

Pályázat benyújt. 
határideje: 

2016. július 1. 
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Kötelezettségek: 
A beruházásnak az üzembe helyezést (a megvalósítás befejezését) követően 10 évig 
fenn kell maradnia. Fenntartási időszak kezdete: a beruházás befejezése, a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának, az üzembe helyezésnek a napja. 

Nem nyújthat be 
pályázatot: 

a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható 
köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 
részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai 
címen tartozása van;  
b) a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;  
c) nem természetes személy;  
d) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;  
e) cselekvőképtelen természetes személy;  
f) kiskorú természetes személy;  
g) ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező 
határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását 
megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási 
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással 
összefüggésben a Támogatói Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható 
okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;  
h) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli 
nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Támogatottat nem illeti 
meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár 
az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a köztartozással csökkentett 
összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű 
köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.  

Pályázati kiírás 
elérhetősége: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-
klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/csaladi-hazak-felujitasaval-folytatodik-az-otthon-melege-
program 
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