
Megnevezés ZBR-EH-09 

Név 
NYÍLÁSZÁRÓK ENERGIA-

MEGTAKARÍTÁST 
EREDMÉNYEZŐ FELÚJÍTÁSA 

VAGY CSERÉJE 

MEGLÉVŐ FŰTÉSI ÉS 
HASZNÁLATI MELEGVÍZ 

RENDSZEREK FELÚJÍTÁSA, 
KORSZERŰSÍTÉSE, 

ÁTALAKÍTÁSA 

HOMLOKZATOK ÉS FÖDÉMEK 
HŐSZIGETELÉSE 

MEGÚJULÓ 
ENERGIAFELHASZNÁLÁS 

NÖVELÉSE 

iparosított technológiával épült 
ingatlan: természetes személy    

Pályázhat 
hagyományos technológiával épült ingatlan: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet 

Elnyerhető 
alaptámogatás 

mértéke 

a beruházási költség legfeljebb 
30%-a, de lakásonként legfeljebb 

555.000,-Ft 

a beruházási költség legfeljebb 
30%-a, de lakásonként legfeljebb 

630.000,-Ft 

a beruházási költség legfeljebb 
30%-a, de lakásonként legfeljebb 

540.000,-Ft 

a beruházási költség legfeljebb 
30%-a, de lakásonként legfeljebb 

1.470.000,-Ft 
Klímabónusz „B”: 10%,  max.: 200.000 Ft   -   „A”: 20%, max.: 600.000 Ft    -   „A+”: 30%, max.: 1.000.000 Ft 

Új építésű ingatlan csak „A+” kategória; max. 130m2; max: 3.250.000 Ft; (25.000 Ft/m2) 

Támogatható 
tevékenységek 

köre 

 lakóépületek nyílászáróinak 
cseréje/nyílászárók utólagos 
hőszigetelése 
 lépcsőházak és egyéb közös fűtött 
helyiségek nyílászáróinak cseréje / 
felújítása 
 az épületek lodzsáinak 
beüvegezése 
 árnyékoló v. árnyékvető 
szerkezetek beépítése 
 hővisszanyerős szellőzési 
rendszer létesítése 

 a hőfogyasztás szabályozására és 
mérésére alkalmas eszközök 
beszerelése 
 a lakások hőleadóinak egyedi 
szabályozásához szükséges 
berendezések beszerelése 
 hőmennyiségmérők és/vagy 
költségmegosztók beszerelése 
 a közös tulajdont képző fűtési 
rendszer átalakítása 
 kazánok, hőközpontok 
energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréje 
 hálózati melegvíz-ellátási 
berendezések és rendszerek 
korszerűsítése 
 használati melegvíz fogyasztás 
méréséhez mérőórák felszerelése  

 az épület valamennyi 
homlokzatának hőszigetelése 
 homlokzati 1 v. mindkét végfal 
hőszigetelése 
 utolsó fűtött lakószint feletti 
födém teljes felületének hő- és 
vízszigetelése 
 az első fűtött lakószint alatti 
födém hőszigetelése 
 

 napkollektorok telepítése 
 napelemek telepítése 
 kapcsolt hő- és áramtermelés 
berendezéseinek telepítése 
 biomassza kazánok, fagázosítással 
működő rendszerek 
berendezéseinek telepítése 
 hőszivattyú telepítése 
 szélenergiát hasznosító rendszer 
telepítése 
 

 speciális feltétel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint épületenergetikai szakértő által végzett energetikai számítás és energiahatékonysági 
kategóriába sorolás az eredeti és a tervezett állapotra (a számításokat CD-n mellékelni kell!) 

 a Támogatási Szerződés aláírását követő 1 éven belül meg kell valósítani, 5 évig fenn kell tartani 

Egyéb előírások 
Csak a 7/2006 (V.24) TNM 

rendelet előírásainak megfelelő, a 
termék gyártója nevére kiállított 

Alkalmassági Bizonylattal 
rendelkező nyílászáró csere 

támogatható 

 

Az utólagos hőszigetelésnek meg 
kell felelnie a vonatkozó, hatályos 

hőtechnikai előírásoknak. 
Árajánlatkészítői / Kivitelezői 

műszaki megfelelőségi nyilatkozat 

 

 


