7. számú melléklet
Helyi fejlesztések támogatása
Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó
projektekkel kapcsolatos elvárások

1. Az energiafelhasználás csökkentését célzó – a 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható
tevékenységek fejezet b) pontja alapján tervezett – tevékenységek esetén az
energiahatékonyság javulást az alábbiak szerint szükséges igazolni.
A) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó épületek
energetikai-korszerűsítése esetén az e rendelet szerint a meglévő állapotra hiteles
energetikai tanúsítványt kell kiállíttatni, valamint a tervezett állapotra vonatkozóan az
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a
továbbiakban TNM rendelet) szerinti számításokat kell készíttetni. A számításokat
alátámasztó munkarészben meg kell határozni a felújításra irányuló javaslatok energetikai
minőségét és az azokkal elért energia-megtakarítást az összesített energetikai mutatóban. A
korszerűsítéssel érintett szerkezetnek és jelentős felújítás esetén az egész épületnek meg
kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott költségoptimalizált
követelményszintnek. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak szükséges
elkészíttetni, illetve a záró kifizetési igényléshez benyújtani a hiteles épületenergetikai
tanúsítványt, illetve a fentiek szerint a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó
energetikai tanúsítványt kiállító által végzett számításokat. Mindkét esetben a fajlagos
energiahatékonyság alapja az energetikai tanúsítvány, ám azt ki kell egészíteni a
technológiára vonatkozó energetikai adatokkal, és az energetikai hatékonyság javulását a
teljes építményen, az épület és a technológia összességén kell kimutatni.
B) Hűtéssel és fűtéssel el nem látott épületek, építmények (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés e) pont alatti kategóriába tartozó épület), illetve a 176/2008. Korm.
rendelet hatálya alá nem tartozó épületek energetikai felújítása esetén az érintett épületek,
építmények energetikai méretezését a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész
Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnök által el kell
végeztetni, illetve energetikai számítást kell készíttetni és benyújtani.
Az energetikai hatékonyság javulást a felújítással érintett épület(rész) egészének
vonatkozásában kell vizsgálni és számítással igazolni. Ettől eltérni kizárólag az alábbi
(műszakilag észszerűen elválasztható) esetekben lehet:
a) Valamely gépészeti, villamos alrendszer felújítása: amennyiben a támogatást igénylő
nem újít fel épületet, csak és kizárólag valamely gépészeti alrendszert (pl.: a
használati melegvíz-ellátást, vagy fűtést, vagy mesterséges szellőztetést, vagy
világítást stb.) korszerűsít, úgy elég az adott alrendszer esetében az éves fajlagos
(négyzetméterre vetített, primer energiában kifejezett) energiafogyasztás csökkenését
igazolni.
b) A teljes gépészet felújítása: amennyiben a támogatást igénylő több gépészeti
alrendszer felújítására kér támogatást, de épületet nem újít fel, úgy a csökkenést a
teljes gépészetre szükséges igazolni.

c) Az épület építészeti felújítása: amennyiben a támogatást igénylő kizárólag az épület
építészeti felújítására kér támogatást (de gépészeti rendszert nem korszerűsít), úgy
az épület jelenlegi fajlagos hőveszteség tényezőjét kell összehasonlítani a
korszerűsítés utánival és elérni a javulást.
A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni a fajlagos energiajavulás
teljesülését alátámasztó számításokat és azokat a záró kifizetési igényléshez benyújtani.
C) Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás esetén a technológia
egységre vetített energiaigény fajlagos energiajavulását a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy
a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus
mérnöknek kell igazolni energetikai számítással. A jelenlegi (felújítást közvetlenül megelőző)
adatokra alapozva igazolni kell a technológia fajlagos energiafogyasztását. Vagyis ki kell
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mutatni éves szinten az egységnyi (tonna, m , db. stb.) termék előállításához közvetlenül
(kizárólag a technológia működtetéséhez) szükséges energiát, és mindezt fogyasztási és
termelési adatokkal alátámasztani, illetve az éves fajlagos energiafogyasztást primer
energiára át kell számítani és összehasonlítani a felújítás utáni fajlagos (technológiai)
energiafogyasztással. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni a
fentiekben részletezett jogosultságokkal rendelkező mérnökkel, illetve a záró kifizetési
igényléshez be kell nyújtani az energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.
D) Az energetikai hatékonyság javulást a teljes, korszerűsítéssel érintett projektrész
vonatkozásában szükséges vizsgálni. Amennyiben tehát épület felújításra és technológia
korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és
technológiai beruházások összességén kell kimutatni. Ennek megfelelően amennyiben a
támogatást igénylő az adott projekt keretében az A-B-C pontokban leírt esetekből
többféléhez is kér támogatást, úgy az egyes részterületekre jellemző jelenlegi és tervezett
energiafogyasztást abszolút energiában kell megadni (azonos mértékegységben kell
kifejezni), és összesíteni kell.
2. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása
igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve
amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának
kielégítéséhez elegendő. A már meglévő vagy – akár a VP valamely egyéb pályázati felhívása
keretében támogatott – telepítendő megújuló energiaforrást hasznosító berendezések termelési
kapacitását is figyelembe kell venni a termelési kapacitás megállapításánál. A Magyar Mérnöki
Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy
energetikus mérnök által igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatokat a támogatási
kérelem mellékleteként be kell nyújtani.
3. A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése
engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja
meg az adott telephely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége a
fenntartási időszak évei alatt nem lehet több, mint a telep által vásárolt energia mennyisége. A
már meglévő vagy – akár a VP valamely egyéb pályázati felhívása keretében támogatott –
telepítendő, megújuló energiaforrást hasznosító berendezések termelési kapacitását is
figyelembe kell venni a termelési kapacitás megállapításánál.
4. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát
termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt

előírásoknak. A megfelelést a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara
névjegyzékében szereplő épületgépésznek vagy energetikus mérnöknek kell igazolnia.
5. Termálenergia felhasználás esetén mérőműszer alkalmazása kötelező.
6. Amennyiben a tervezett projekt a fenti pontok valamelyikében érintett, akkor a támogatási
kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó leírást, tervet,
számítást, dokumentációt, melyeket a fenntartási időszak végéig meg kell őrizni.
7. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad a jelen helyi felhívás keretében fejleszteni
kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az
építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: közös használatú, mindkét
funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, fűtésrendszer, stb.) jutó
kivitelezési költségek elszámolhatóak a helyi felhívás szerint támogatott funkció
helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész,
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és el nem számolható épületrész hasznos alapterületének (m ) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös
helyiségek figyelembe vétele nélkül):
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-

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m )

-

támogatható és nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m )
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Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az
előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az
építés költségeit is, figyelembe véve az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve
arányára vonatkozó elvárások pontban írtakat.

