
I. NAGY ÉPÜLETEK, TÁRSASHÁZAK SZAKMAI NAP 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló 
energia felhasználásának növelését célzó hitelek

2017. március 29. 



Források:
*KSH: 2011. évi népszámlálás
**Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) 2016 őszén kutatást végzett a lakossági energiahatékonysági termékek piacának felmérése 
és a vásárlói attitűdök feltérképezése céljából

• 4,4 millió ingatlan

• 97% magántulajdonban

• 63% 1980 előtt épült

Lakóingatlanok*Lakóingatlanok*

A lakástulajdonosok negyede tervez energia-
megtakarítással járó beruházást
Információk a lakossági igényekről

Az MFB Pontokkal a lakosság 72%-
a közvetlenül elérhető

Az MFB Pontokkal a lakosság 72%-
a közvetlenül elérhető

Tények**

41% végzett
energiahatékonysági 
korszerűsítést az 
elmúlt 5 évben

Tervek**

24% szeretne
energia-
megtakarítással járó 
felújítást végezni a 
következő 5 évben

Prognózis**

 Körülbelül 920 ezer háztartás tervezi a következő öt évben otthona energetikai korszerűsítését

 Az energiahatékonysági piac a következő öt évben 1.200 milliárdos méretűre tehető**
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VEKOP-
5.2.1-17 

9,41 
milliárd 
forint 

GINOP-
8.4.1/A-17

105,2 
milliárd 
forint 

114,61 
milliárd 
forint

VEKOP-
5.2.1-17 

2,35 
milliárd 
forint 

GINOP-
8.4.1/A-17

26,3 
milliárd 
forint 

28,65

milliárd 
forint

3

Kezdje otthon a környezettudatosságot !  0 % kamattal 

Társasházak/Lakásszövetkezetek által igényelhető 
összeg: (lakásonként minimum 500.000,- Ft 
maximum 7 millió Ft)

Uniós források a lakosság szolgálatában

Társasházak/Lakásszövetkezetek

A rendelkezésre álló összes forrás 
(Természetes személyek/Társasházak/Lakásszövetkezetek)  



Milyen korszerűsítések valósíthatóak meg? 
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• 0%-os hitelkamat

• 10% önerő

• Maximum 20 éves futamidő

• Pályázhatnak: természetes 

személyek, társasházak, 

lakásszövetkezetek

Kiemelt hitelcélok, finanszírozható tevékenységek

szigetelés

nyílászáró csere

fűtéskorszerűsítés

energiatakarékos világítási rendszerek

megújuló energiaforrások – napelem,

napkollektor, hőszivattyú, stb.
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Közös 
képviselő 

Energetikai szakértő

(Energetikai tanúsítvány, 
Energetikai szakértő 

nyilatkozata) 

Kivitelező
(Feltételes vállalkozói 

szerződés, Költségvetés, 
Kivitelezői nyilatkozat)

Műszaki ellenőr 
(50 millió Ft elszámolható 

összköltség feletti 
korszerűsítések esetén 

szükséges) 

A projekt-előkészítés, tervezés, a projektmenedzsment, és a műszaki ellenőri szolgáltatás 
költségei is elszámolhatóak, a költségek maximális mértéke azonban  meghatározott!   

Szakértők szerepe kiemelten fontos már a kérelem 
összeállításában is!



A jelenlegi és a korszerűsítés utáni tervezett állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványt szükséges mellékelni a
hitelkérelemhez. Energiahatékonysági és megújuló energiát hasznosító fejlesztés együttes megvalósítása esetén
az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező köztes állapotról külön energetikai tanúsítványt
szükséges készíttetni.

6 Energetikai szakértő nyilatkozata, energetikai 
tanúsítvány

Az épület adatai 
+ az elérhető 

megtakarításra 
vonatkozó 

adatok

Az Energetikai 
szakértő felelős 

nyilatkozata



A pénzügyi tervezésnél figyelembe kell venni, hogy előleg kifizetésére a programban nincs lehetőség. 
Teljesítés igazolással alátámasztott számlák alapján történik a folyósítás. A kölcsön összegének maximum 
50 %-át a Végső Kedvezményezett saját forrásából is kifizetheti, ekkor utófinanszírozás keretében történik 
az elszámolás. 
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A költségvetés összeállítása

Előre megadott 
struktúrában

Elektronikusan 
kitöltendő

Tevékenység 
szerint

Az anyag költség maximum 
60%-a lehet a munkadíj
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A Termékleírásban foglalt feltételeknek való megfelelésről, azok teljesítéséről (pl. használatba vételi engedély és
egyéb megvalósításhoz szükséges engedélyek megléte, elszámolható költségek figyelembe vétele stb.)
nyilatkozik valamennyi – a korszerűsítésben érintett – Kivitelező.
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Kivitelezői nyilatkozat tartalma 

Az eljárási 
rendben 

meghatározott 
fajlagos 

határértékek 
ellenőrzése
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A Hitelkérelem 
benyújtásának napját 
megelőzően megkezdett 
projekt is finanszírozható, 
de a kérelem benyújtását 
megelőző -180 napnál nem 
régebbi - számla csak a 
projekt előkészítési 
tevékenységekhez 
kapcsolódhat. 

Projekt előkészítés:
Közgyűlés összehívása, 
Feltételes szerződések 
megkötése, Energetikai 
tanúsítvány elkészítése, 
Költségvetés összeállítása, 
Hitelkérelmi dokumentáció 
összeállítása 
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A kérelem beadható: 2017. április 24-től

Április 24. 

Kérelmek 
benyújtása

Február 24. 

Program 
meghirdetése

2022. December 31.

Keret kimerülésig
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Részletes információk

Online: 
www.mfbpont.hu

www.palyazat.gov.hu

Személyesen:

az MFB Pontokon 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Kövérné Zala Judit

Értékesítés Menedzsment Osztály, főmunkatárs


