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2016. augusztus 15-től indul az Otthon Melege program  családi házak energetikai korszerűsítésére 

vonatkozó pályázata. Pár mondatban szeretnénk tanácsokat adni azoknak, akik hőszigetelésre/vagy 

annak korszerűsítésére is szeretnének pályázni.

A pályázat fontosabb jellemzői

Kik pályázhatnak?

Magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes nagykorú termé-

szetes személyek, a saját tulajdonukban, vagy résztulajdonukban lévő családi ház vonatkozásában.

Milyen épülettípusokkal  lehet pályázni?

A pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával készült (falazott szerkezetű, 

illetve vályog épületek), és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy 

lakásos, a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), legfeljebb 135 m2 fűtött alap-

területtel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Milyen korszerűsítésekre lehet pályázni?

• Homlokzatok és födémek hőszigetelésére;

• Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréjére, felújítására;

• Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítésére, energia-megtakarítást 

eredményező felújítására;

Megújuló energiafelhasználás kialakítására vagy növelésére: 

• napkollektoros rendszer telepítésére (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);

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

• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítésére

Amennyiben  homlokzati hőszigetelésre  és/vagy  magastető/padlásfödém hőszigetelésére  szeret-

nénk pályázni, az alábbi logikai sorrendet kövessük: 

1. Energetikus segítségével készíttessünk Energetikai Tanúsítványt az épületről

2. Az energetikus kiszámolja, milyen lambda értékű és vastagságú szigetelés kell az adott terü-

letre, ami megfelel a pályázati kritériumoknak

3. Ezek után kérjünk árajánlatot a kivitelezőtől

4. Figyeljünk arra, hogy az energetikus által ajánlott minőséget, vastagságot építsük/építtessük 

be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy pályázatunk érvénytelen lesz, hisz nem teljesíti a pályázat 

által előírt hő átbocsátási tényezőt, ami a kiírásban U = 0,24 W/m2K értékkel szerepel homlokzati falak 

esetében, U = 0,17 W/m2K  értékkel padlásfödém/magastető hőszigetelése esetében

5. Az energetikai tanúsítvány, az anyagbeszerzés, a kivitelezés költségeit szerződéssel és szám-

lával kell igazolni, azok benyújtása ugyancsak pályázati feltétel!

Fontos, hogy bármely szerkezet hőszigetelésére pályáznunk,  a siker érdekében  és minden szerke-

zet esetében a megfelelő hőátbocsátási követelmény értéket, vagy annál jobbat kell  elérnünk!

A pályázati összeg több tényezőtől függ:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanú-

sítvánnyal igazolt 

CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igé-
nyelhető. 

A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel 

ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az elszámolható költ-

ségek 

- 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 pályá-

zó egy típusú fejlesztést valósít meg 
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Magyar Építész Kamara honlapján található 
fagyapot termékalkalmazási pályázatunkat!
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