
Pályázat okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztésére, radiátor csere programmal 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a Klíma- és Természetvédelmi 

Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a 

meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-

dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására. 

A ZFR-ÉMI-TÁV/2020 kódszámú Pályázati Kiírás támogatási forrása az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium. A támogatásra rendelkezésre álló forrás keretösszege 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd 

forint. 

A Pályázati Kiírás keretében az alábbi szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani: 

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) 

KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

• 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak 

• 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek 

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes 

lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, (Ismételt közgyűlésen, 

egyszerű többséggel meghozott határozat nem elegendő. Társasházak esetén az épület / épületrész összes 

lakásának tulajdoni hányadára számított 50%- nál magasabb támogatói szavazat fogadható el.) 

a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező 

tagok, nem tag - és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos - 

tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. A 

közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással. 

Támogatható tevekénységek köre, főbb műszaki elvárások: 

A pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, 

távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások 

támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét 

és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a 

támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás 

legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás 

igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított 

dokumentumok szolgálnak. 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 

150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint lehet. 

További korlát, hogy a támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint lehet. 

Pályázat benyújtási módja, határideje és helye: 

Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszontazonosítást követően) 2021. március 16. 10:00 órától a 

Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges 

benyújtani. 

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok 

kitöltésével és szkennelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával. 

A Pályázati Kiírás ITT érhető el. 

https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J5ZOBG/$FILE/ZFR-T%C3%81V-%C3%89MI-2020-P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_20201218.pdf


 A pályázat benyújtásához szükséges letölthető dokumentumok (az adott dokumentum címére kattintva 

tölthető le): 

• 1. számú melléklet: TÁRSASHÁZI / LAKÁSSZÖVETKEZETI KÖZGYŰLÉSI / RÉSZKÖZGYŰLÉSI / 

ÍRÁSBELI SZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT MINTA 

• 2. számú melléklet: TERVMEGFELELŐSÉGGEL KAPCSOLATOS PÁLYÁZÓI ÉS 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI EGYÜTTES NYILATKOZAT 

• 3. számú melléklet: FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ TARTALMI 

ELEMEI 

• 4. számú melléklet: VÁLLALKOZÁSI / KIVITELEZŐI (FELTÉTELES) SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ 

TARTALMI ELEMEI 

• 5. sz. melléklet: TÁMOGATÓI  OKIRAT (sablon - későbbi időpontban a pályázati portálon érhető el) 

• 6. számú melléklet: MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS KIVITELEZŐ TELJESSÉGI 

NYILATKOZAT MINTA 

• 7. számú melléklet: MEGHATALMAZÁS (minta) 

  

LETÖLTHETŐ FÁJL: 

ZFR-TÁV-ÉMI-2020-Pályázati Kiírás_20201218 (1 440 KB, PDF)  

 

https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J5B1BX/$FILE/1_szamu_melleklet_tarsashazi_lakasszovetkezeti.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J5B1BX/$FILE/1_szamu_melleklet_tarsashazi_lakasszovetkezeti.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J36BTT/$FILE/2.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20TERVMEGFELEL%C5%90S%C3%89GGEL%20KAPCSOLATOS%20P%C3%81LY%C3%81Z%C3%93I%20%C3%89S%20T%C3%81VH%C5%90SZOLG%C3%81LTAT%C3%93I%20EGY%C3%9CTTES%20NYILATKOZAT.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J36BTT/$FILE/2.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20TERVMEGFELEL%C5%90S%C3%89GGEL%20KAPCSOLATOS%20P%C3%81LY%C3%81Z%C3%93I%20%C3%89S%20T%C3%81VH%C5%90SZOLG%C3%81LTAT%C3%93I%20EGY%C3%9CTTES%20NYILATKOZAT.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/WBXLHC/$FILE/3.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20F%C5%B0T%C3%89SKORSZER%C5%B0S%C3%8DT%C3%89SI%20TERVDOKUMENT%C3%81CI%C3%93%20K%C3%96TELEZ%C5%90%20TARTALMI%20ELEMEI.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/WBXLHC/$FILE/3.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20F%C5%B0T%C3%89SKORSZER%C5%B0S%C3%8DT%C3%89SI%20TERVDOKUMENT%C3%81CI%C3%93%20K%C3%96TELEZ%C5%90%20TARTALMI%20ELEMEI.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6KM5A2/$FILE/4_szamu_melleklet_vallalkozasi_kiveitelezoi.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6KM5A2/$FILE/4_szamu_melleklet_vallalkozasi_kiveitelezoi.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/IHJL1R/$FILE/6.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20M%C5%B0SZAKI%20%C3%81TAD%C3%81S-%C3%81TV%C3%89TELI%20JEGYZ%C5%90K%C3%96NYV%20%C3%89S%20KIVITELEZ%C5%90%20TELJESS%C3%89GI%20NYILATKOZAT%20MINTA.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/IHJL1R/$FILE/6.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20M%C5%B0SZAKI%20%C3%81TAD%C3%81S-%C3%81TV%C3%89TELI%20JEGYZ%C5%90K%C3%96NYV%20%C3%89S%20KIVITELEZ%C5%90%20TELJESS%C3%89GI%20NYILATKOZAT%20MINTA.docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/X0KH77/$FILE/7.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20MEGHATALMAZ%C3%81S%20(minta).docx
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/J5ZOBG/$FILE/ZFR-T%C3%81V-%C3%89MI-2020-P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_20201218.pdf

