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Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai
(Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és irányítása alatt álló, központi
költségvetésből
finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országoshatáskörű egészségügyi ellátó
intézmények
energiahatékonyságiberuházásai)

1. Alapvető cél és háttér információ
Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni
a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt
hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.
Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem
térítendő támogatás formájában.
Jelen felhívásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartása és irányítása alatt álló, központi
költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű egészségügyi
ellátó intézmények által benyújtott nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk.

2. Támogatás mértéke
Jelen Pályázati   Felhívásban elnyerhető   támogatás   mértéke minimum az   összes
elszámolható költség 10%-a, maximum 100%-a.

3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió Ft de, maximum 800
millió Ft lehet.

4. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírásra a KEOP-7.4.0. konstrukcióban nyertes pályázók nyújthatnak be
pályázatot.

5. Támogatható tevékenységek
Jelen Pályázati Felhívás keretében vagy energiahatékonyság fokozását javító, vagy
energiahatékonyság  fokozását  valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló
projektet lehet benyújtani. (továbbiakban: kombinált projekt)

A kombinált projektre vonatkozó előírások:

1) Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra
vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő
épület(ek) hő és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja.

2) A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló
projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább az 50%-ot a projekt
elszámolható költségén belül.



3) Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet I. és II.
alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusait, valamint a B) Megújuló
energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 1; 2; 3; alpontjaiban felsorolt
tevékenységek projekttípusait csak egymással (energiahatékonyság és megújuló
energiafelhasználás) kombináltan lehet megvalósítani.

4) Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet III.
alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusait, valamint a B) Megújuló
energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 4. alpontjaiban felsorolt
tevékenységek projekttípusait csak egymással (energiahatékonyság és megújuló
energiafelhasználás) kombináltan lehet megvalósítani

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése
a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló
épületcsoport egészén.

A fejlesztéssel érintett – a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének
1. számú táblázatában meghatározott – összes épülethatároló szerkezetnek a fejlesztés
után meg kell felelnie a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú
táblázatában meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek.
Támogatható   az   a   projekt   is ahol   a jelen   pályázat   keretében   valamely
épülethatároló szerkezet nem érintett, vagy részben nem érintett a jelen fejlesztéssel
és nem is felel meg a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú
táblázatában meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek.
Ebben az esetben:
· a fejlesztés által érintett épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 1. számú

mellékletének II. pontja szerinti fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó
követelményeknek, valamint gépészeti korszerűsítést (is) tartalmazó projekt

esetében a TNM rendelet 1. számú mellékletének III. pontja szerinti összesített
energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek (is).

A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006 TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti
épület(ek).

Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó
egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni.

Projekttípusok:
a) Utólagos külső hőszigetelés (valamennyi nem nyílászárónak minősülő

épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető,
padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó
zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a fűtött és fűtetlen
terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala), abban az esetben, ha a fűtési rendszer
helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés
tárgyát képezi.

b) Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű
homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati
üvegezetlen kapu,  homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban
az esetben, ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak
megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső
nyílászárók cseréjére is vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek a



7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázata
szerinti előírásoknak.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése.

Projekttípusok:
a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl.

alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés
kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali)
szabályozások kiépítése,

c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele,
egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, (kizárólag saját

felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül).
f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,
i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
j) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.)

energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai
hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.

Kötelező elemek:
a) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az

energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő
mérőműszereket kell beépíteni.

b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja,
heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani.
Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:

Projekttípusok:
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az

igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl.
szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-
megtakarítást eredményeznek.

A fenti I.; II.; III.; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése
céljából és/vagy fűtésrásegítésre (Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és
kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez való
kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és
telepítése, szükséges épület-átalakítások. (Pl. napkollektor és tartóelemei, kollektor köri
vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló,



hőátadó rendszer gépészeti elemei, szükséges gépészeti elemek, szigetelt csővezeték
rendszer, szivattyú blokk).

2) Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék,
energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari  hulladék  és
melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználásaés fűtési rendszerhez, az alapanyag
előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények
füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag
adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő
előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése).

3) Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
(alacsony hőfokú – levegő, talaj, víz, hulladékhőt hasznosító – hőszivattyús rendszerek
kialakítása).
Támogatható tevékenységek:

• Hőszivattyús rendszerek kialakítása
• Hőszivattyú berendezés telepítése
• Primer és szekunder oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése
• Monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, értékek

számíthatók és ellenőrizhetők a Megvalósíthatósági Tanulmány szerint.
• A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási

pont(ok) kialakítása

4) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához.

a) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító
berendezések és azokrögzítő rendszere, villamosenergia hálózathoz

kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez
szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek (Például napelem,
állványzat, inverter, akkumulátor).
b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító

berendezések, azok rögzítő rendszere, fogyasztó egységekhez, illetve sziget
üzemmódú hálózathoz való kapcsolódás, a fogyasztó egységekkel való
műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek,
villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok).


