
Energiahatékonysági szakpolitikák

Támogatási programok az energiahatékonyság javítására 

és a megújuló energiaforrások alkalmazására

Dr. Nemes Csaba
főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály



2

Új energiahatékonysági szakpolitikák

A hazai energiahatékonysági célokat a 77/2011. (X. 14.) OGY határozattal

elfogadott Nemzeti Energiastratégia és az Európai Unió irányelveiből

következő kötelezettségek határozzák meg.

Az elvárt energiamegtakarítások érdekében a már működő szakpolitikai 

intézkedések és támogatási programok mellett 

új energiahatékonysági intézkedések 2017-től:

• Középületek energiahatékony használatának elősegítése

• Nemzeti Energetikusi Hálózat

• Energetikai szakreferens alkalmazása

• Társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházások után
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Középületek energiahatékony használatának 

elősegítése

• a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását

szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője

köteles energiamegtakarítási tervet készíteni 2017-től ötévente,

• az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti 

tartalommal,

• a tervet meg kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózatnak,

• a teljesítésről évente jelentést kell küldeni az Energetikusi Hálózat felé,

• gondoskodni kell az épület használóinak energiahatékonysági

• szemléletformálásáról,

• az épület energiafogyasztási adatait havonta online 

be kell jelenteni a Hálózat felé.

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjE0IKt98HQAhXFjCwKHTKiCWIQjRwIBw&url=http://www.kazinczymuzeum.hu/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNHAulUDxDGC_6G6Ra0GFaYbOehnnA&ust=1480095053523278
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Nemzeti Energetikusi Hálózat

• 18 megyei kormányhivatalban, Budapesten és 57 járási kormányhivatalban 

• célja: a közintézmények – köztük az önkormányzatok –, valamint a 

vállalkozások energiahatékony működésének, 

valamint a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének 

ingyenes energetikai tanácsadással történő elősegítése

• Közintézmények esetén szakmai segítség az energia-

megtakarítási terv készítésében, az energiafogyasztási 

adatok bejelentésében, az épületet használók 

szemléletformálásában, energiaszámlák ellenőrzésében.

• Vállalkozások esetén ösztönzés energetikai auditok elvégzésére, energetikai 

menedzsment rendszerek bevezetésére

• Energiamegtakarítási adatok gyűjtése, összesítése – megküldése MEKH felé

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ7bi19MHQAhVFDywKHWA_CM4QjRwIBw&url=http://grow-group.com/szervezetfejlesztesi-tanacsado-kepzes/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNFLl2iqXz7k8sfCUsBP1h0k5UwO6A&ust=1480094494176875
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Energetikai szakreferens igénybevétele I.
• Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, 

amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga 

meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy

b) 100 000 m3 földgázt, vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

• Feladata: az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony 

magatartásminták meghonosításának elősegítése a vállalkozás 

működésében és döntéshozatalában

• Tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, 

valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer 

kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

• Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, 

fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban

• Gondoskodik az elért energiamegtakarítás kimutatásáról
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Energetikai szakreferens igénybevétele II.

• Havi jelentést készít tevékenységéről, tárgyhavi  energiafogyasztás mértékéről és 

annak értékeléséről a fejlesztések, egyéb körülmények tükrében

• Éves jelentést készít, amit a vállalkozás honlapján közzétesz

• A  vállalkozás a MEKH felé évente bejelenti éves fogyasztását és a fejlesz-

tésekkel megvalósult megtakarítást (Ehat. 22/C.§) - 1.000.000 Ft bírság, a bejelentés 

módjáról, tartalmáról MEKH rendelet készül

• Ki lehet szakreferens?

- természetes személy (3 év, alap- v. mesterfok)

- gazdálkodó szervezet (társasági v. munkajogi kapcsolat)

vizsga

• Igénybevételét 30 napon belül be kell jelenteni a MEKH-hez –

200.000 Ft – 2.000.000 Ft bírság

Gyakran feltett kérdések, magyarázatok: http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-

energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/

http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/
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Társasági adókedvezmény

energiahatékonysági beruházások után
• 2017. január 1-je után végzett energiahatékonyságot javító beruházás esetén

• a beruházás üzembe helyezését követő adóévben vagy a vállalkozás döntése 
szerint az üzembe helyezés évében és az azt követő öt évig,

• az elszámolható költség lehet az energiahatékonysági célt szolgáló technológiai, 
épületgépészeti berendezés, épületszigetelés költsége, illetve a megvásárolni 
tervezett berendezés helyett energiahatékonyabb berendezés többletköltsége;

• az adókedvezmény a beruházás elszámolható költségeinek 30 %-a lehet, de 
legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő összeg 

(kisvállalkozások esetében +20 %, középvállalkozásnál +10 %)

• 5 év kötelező üzemeltetési időszak

• 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú igazolás a feltétele

• igénybevételt követő 3 éven belül kötelező adóhatósági vizsgálat

• ugyanazon beruházásra egyúttal fejlesztési adókedvezmény nem vehető igénybe
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Kormányzati intézkedések a megújuló energiák felhasználásának 

és az energiahatékonyság növelése érdekében

• Háztartás méretű kiserőművek szaldó elszámolása 

• 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós források: 

KEHOP mellett a TOP, GINOP, VEKOP operatív programok

• A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatási 

rendszer (METÁR) – 2017. január 1-től
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Operatív programok energetikához kapcsolódó forrásai 

2014-2020

OP Prioritási tengely Régió

Forráskeret
[Mrd Ft ]

310,1 Ft / euro 
tervezési árfolyamon 

KEHOP 5. Konvergencia, KMR 308,49 + 1,64*

GINOP 4., 8. Konvergencia 245,83

TOP 3., 6. Konvergencia 190,59

VEKOP 5. KMR 23,52

HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: ~770

*:  A Kormány a KEHOP 5. Prior. t. keretében megvalósuló egyes projektek támogatását megemelte 1,64 Mrd Ft-al.
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KEHOP-5.1.1-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó

villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

• A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 17-től 2019. április 17-ig lehetséges nagyvállalatoknak.

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,4 milliárd forint.

KEHOP-5.1.2-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó

villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

• A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 17-től, 2019. április 17-ig lehetséges nagyvállalatoknak.

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,80 milliárd forint.

KEHOP-5.1.3-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített

villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

• A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15-től 2019. május 15-ig lehetséges.

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,77 milliárd forint.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

5. prioritás, 1. intézkedés



11

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

5. prioritás, 2. intézkedés

Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások

alkalmazásának kombinálásával

• Épületek hőtechnikai adottságainak javítása,

hőveszteségeinek csökkentése, fűtés

korszerűsítése, világítás korszerűsítése, megújuló

energiaforrások alkalmazása (napelemek,

napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus

energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása)

A felhívások között számos kiemelt pályázat van, 

ahol az önkormányzatok is a támogatottak között 

vannak (1084/2016 (II. 29.) Korm. határozat. 2. 

melléklet). 
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Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra 

helyezése 

Az intézkedés célja az új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények

kialakítása, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek korszerűsítése,

energiahatékonyság növelése, új fogyasztók bekapcsolása

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

5. prioritás, 3. intézkedés

Kép forrása: veolia.com

KEHOP-5.3.1-17 - Távhő-szektor
energetikai korszerűsítése

• A támogatási kérelmek benyújtása 2017. 

május 30-tól 2019. május 30-ig 

lehetséges.

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 31,47 Mrd Ft.

KEHOP-5.3.2-17 - Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal

• A támogatási kérelmek benyújtása 2017. 

április 17-től, 2019. április 17-ig lehetséges. 

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 13,49 Mrd Ft.
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4. és 8. 

prioritás: Energia

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai

fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel – a támogatási kérelmek benyújtása 2017.

március 16-tól lehetséges. KKV-k pályázhatnak.

Keretösszeg: 91,53 Mrd Ft, ebből

• VNT támogatás : 59,45 Mrd Ft, 

• kölcsön összege: 32,08 Mrd Ft 

GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel – 2017. február 28-től lehetséges pályázni

A hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és 

jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia 

kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő. 

IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE

Keretösszeg: 30 Mrd Ft 

GINOP-8.4.1/A-16- Lakossági energia hitel. A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 

2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani. 

Keretösszeg: 105,2 Mrd Ft
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Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program 

5. prioritás
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások (KKV) megújuló energia használatával megvalósuló

épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált

hiteltermékkel

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 11,76 milliárd Ft (5,88 VT + 5,88 VNT).

• Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. március 

18- ig lehetséges.

VEKOP-5.2.1-17 - Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának

növelését célzó hitel a KMR régióban

• A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,41 milliárd Ft. 

• A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet 

benyújtani. 
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TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Enhat és RES is.

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 27 milliárd Ft.

TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok 

keretében (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!)

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  29 milliárd Ft.

TOP-6.5.1-16- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Megyei jogú városok) A 

támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  23,37 milliárd Ft.

TOP-6.5.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok

keretében (Megyei jogú városok) (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!)

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

3. és 6. prioritási tengely 
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A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 

támogatási rendszer (METÁR)

A METÁR legfőbb jellemzői:

• A METÁR-t a hazai igényeknek és a 2014–2020 közötti időszakban

nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló EU-s

iránymutatás követelményeinek megfelelően dolgoztuk ki;

• A támogatást a piaci áron felül fizetett felárként (prémium) kell nyújtani;

• A kedvezményezettek egy részének szokványos kiegyenlítési feladataik

vannak;

• Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a termelőket ne

ösztönözze semmi arra, hogy negatív árak esetén is termeljenek villamos

energiát;
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A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 

támogatási rendszer (METÁR) 

• Új támogatás csak versenyeztetéses (tendereztetéses) ajánlattételi eljárásban

nyerhető el 2017 január 1-től (vannak kivételek);

• A METÁR költséghatékony lesz a tendereztetés miatt;

• A terheket az ipari fogyasztók viselik;

• A METÁR keretében kapható támogatások kiszámításánál figyelembe

veszik az esetlegesen elnyert beruházási támogatás nagyságát, amivel

csökkentik a támogatási idő hosszát.
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• 0,5 MW alatti erőművek esetén a MAVIR fizeti a kiegyenlítő energia költségeit és az

áramot a MAVIR értékesíti a HUPX-en (tehát az új METÁR-KÁT része teljesen

megegyezik a régi KÁT rendszerrel).

• A 0,5-1,0 MW közötti erőművek esetében a termelő értékesíti az áramot a piacon, és a

termelő fizeti meg a kiegyenlítő energia költségeit, de nem kell tendereljáráson részt

vennie.

• a kötelező átvételi ár és a 0,5 MW és 1 MW közötti erőművekre alkalmazandó

„adminisztratív” prémium meghatározásának alapjául szolgáló bázisárakat a METÁR

kormányrendelet tartalmazza (A korábbi rendszer is így szabályozta a kérdést). A

számítási módszertant MEKH rendelet fogja szabályozni és szintén a MEKH-hez kell

beadni a kérelmet.

• A demonstrációs projektek kapacitástól függetlenül kivonhatóak az előírások alól (nem

kell versenyezni, kötelező átvétel van)

Kötelező átvétel és a kiserőművek és demonstrációs projektek
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A prémium típusú támogatás

• Az erőműveknek a termelt zöld áramot a szabadpiacon kell értékesítenie

• A piaci referencia ár (HUPX átlagár) a támogatott árra kerül kiegészítésre 

(prémiumként)

• Prémium viszonyítási alapja a piaci referencia ár, nem a termelő által a 

piacon elért ár

• Termelő bevétele: piaci értékesítés + prémium = támogatott ár 

• Barna prémium: a biomassza/biogáz erőművek értékcsökkenését követően 

a fosszilis tüzelőanyagra való átállás elkerülésére

• A hulladék biomasszának minősülő arányának mértékében lehet 

prémiumra pályázni a hulladék égető erőműveknek is
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Versenyeztetéses ajánlattételi eljárás

• A támogatási jogosultságokat alapvetően versenyeztetés révén kell kiosztani a 

költséghatékonyság érdekében

• A pályázati rendszer rugalmasan szabályozhatóvá teszi az újonnan belépő 

termelési kapacitások nagyságát

• 2017. január 1-től már csak pályázat keretében lehet kiosztani a támogatási 

jogosultságokat

• METÁR rendszerben nem kötelező a tendereztetés az 1 MW alatti erőművek, a 

demonstrációs projektek esetében, de kötelező minden szélerőmű esetén 

• A pályázati eljárás során elnyerhető prémium támogatások legfeljebb 20 évre 

szólnak (az esetlegesen elnyert beruházási támogatás nagyságával arányosan 

csökkentik a támogatási idő hosszát).
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Otthon Melege Program
Otthon Melege Program

meghirdetett alprogramjai
Forrás (Ft) Pályázatbenyújtási időszak

1. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)(2014) 1.253.810.935 LEZÁRULT

2. Háztartási nagygépek energia megtakarítást eredményező cseréje 

(hűtőgépcsere)(2014)

798.950.000 LEZÁRULT

3. Homlokzati Nyílászárócsere (2014) 1.100.000.000 LEZÁRULT

4. Társasházak korszerűsítésének, felújításának támogatása (2015) 11.801.847.290 LEZÁRULT

5. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező 

cseréje (2015)

1.900.000.000 LEZÁRULT

6. Családi házak energiamegtakarítást eredményező felújítása (2016)* 5.000.000.000 LEZÁRULT

7. Háztartási nagygépek (hűtőgép) energia megtakarítást eredményező 

cseréje (2016)

1.500.000.000 LEZÁRULT

8. Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása – Gázkazánok 

cseréje (2017)

3.500.000.000 Pályázatbenyújtás 

10.15.-ig, vagy a forrás erejéig

9. Háztartási nagygépek energia megtakarítást eredményező cseréje 

alprogram (2017) - hűtő vagy mosógépcsere -

600.000.000 felfüggesztve

10. Gázkonvektorok cseréje (2017) 1.500.000.000 Pályázat benyújtás 09.21.-től 

szakaszosan a forrás erejéig

Összesen:* 28.954.608.225

* A pályázatok feldolgozása és bírálata még zajlik.
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Tiszta energiát minden Európainak!

Nemzeti Energia és 

Klímaterv (NEKT)

EU 30 % head line target EU 27 %

Villamos energia rendelet   és       Irányelv
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EU: 
27 %

Ellátás-
biztonság

Klímapolitikai 
célok

2
0

3
0

 

Megújuló energia:

15 %   19 %   20%

?
Energiahatékonyság:

EU 30% ?

Versenyképesség
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Kritikus kérdések
Intézkedés Jogszabály-tervezet Magyar álláspont

Vill. E. támogatási rendszer 

kötelező megnyitása 10 % majd 

15 %-ig

RED

Tagállam maga határozza meg a 

megnyitás mértékét

Bioüzemanyag alcélszámok RED

Ellenkezik a 2014. október 23-24-i európai 

tanácsi következtetésekkel. Csak a 

hagyományos bioüzemanyag ösztönzése 

érdekében kellene alcélszám

Pénzügyi alap létrehozása Governance rendelet A pénzügyi alap eltörlését javasoljuk

Növekedés lineáris pályán Governance rendelet A pályát a tagállam határozza meg

A hőszektorban történő 1 % 

pontos éves növekedés RED

Csak indikatív jelleggel tudjuk elfogadni, a 

hozzá tartozó intézkedések is indikatívak 

legyenek

Kiegyenlítési feladatok költségeit

minden termelő viselje (kivéve 

250 kW alattiak)

Villamos energia 

rendelet

A kiegyenlítési feladatok költségeit az 500 

kW alatti termelők ne viseljék
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Következő lépések

1. Kritikus kérdések megoldása a tárgyalások során

• Különböző szervezeti egységek összhangja elengedhetetlen

2. V4 körben támogatókat találni (esetleg bővebb körben is)

• Nemzetközi kapcsolatok ápolása

3. A NEKT megvalósítása az érintettek bevonásával

• Szakszerű és professzionális megoldások keresése számos 
szervezettel együttműködve

4. Ambiciózus de mégse elrugaszkodott célokat kitűzni a megújuló 
energiafelhasználás terén

• Továbbra is kiemelt cél a nemzetközi egyezményeknek való 
megfelelés (pl.: Párizsi Egyezmény)
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Köszönöm a figyelmet!


