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Új pályázati lehetőség nyílt 2009. augusztus 1-étől nyílászárók cseréjére és épületek 
utólagos hőszigetelésére úgy magánszemélyek, mint lakóközösségek számára. A részletes 
pályázati kiírást és a letölthető dokumentációt az alábbi helyen találják meg: 
www.energiakozpont.hu / Hazai pályázatok (NEP…) / Lakossági pályázatok / Pályázati 
felhívások, útmutatók, adatlapok   
A lakossági pályázatok közül az alábbiakat ajánljuk a figyelmükbe: 
   NEP-2009-1 - Nyílászárók cseréjét, illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat 
   NEP-2009-2 - Fűtés és használati melegvíz-ellátás korszerűsítését támogató pályázat 
   NEP-2009-3 - Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat 
 
 
NEP-2009-1 - Nyílászárók cseréjét, illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat: NEP-
2009-1 kódszámmal jelenik meg az 1994-ben vagy 1994 előtt épült lakások nyílászáró 
cserére, illetve utólagos hőszigetelésére vonatkozó pályázat, amelyre az iparosított 
technológiával épült lakások tulajdonosai egyénileg is pályázhatnak. A vissza nem térítendő 
támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 555 ezer 
forint.  
A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből is 
fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és 
a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 1,850 millió forint. 
Lehetőség van arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, 
melynek maximális összege 1,850 millió forint lakásonként. 
A pályázók köre: 
Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, 
lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak 
természetes személyek. 
Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető 
támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a 
korábban beadott pályázat fogadható el.  Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben 
azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. 
 
 
 
NEP-2009-2 - Fűtés és használati melegvíz-ellátás korszerűsítését támogató pályázat 
NEP-2009-2 kódszámmal jelenik meg a fűtés (pl.: kazáncsere) és melegvíz-ellátás 
korszerűsítésére irányuló pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási 
költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint.  
A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből is 
fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és 
a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 2,1 millió forint. 
Lehetőség nyílik arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, 
melynek maximális összege 2,1 millió forint lakásonként. 
A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes 
személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanok 
esetében természetes személyek, amennyiben az ingatlan egyedi fűtéssel és/vagy egyedi 
használati melegvíz-ellátással rendelkezik.  
Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető 
támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a 
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korábban beadott pályázat fogadható el.  Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben 
azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. 
 
 
NEP-2009-3 - Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat 
NEP-2009-3 kódszámmal jelenik meg az 1994-ben vagy 1994 előtt épült lakóépületek 
utólagos hőszigetelésére irányuló pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a 
beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint.  
A pályázó az állami támogatás mellett jogosulttá válik kedvezményes hiteligénylésre, a hitel 
mértéke azonban nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és a támogatás 
együttes összege lakásonként legfeljebb 2,1 millió forint. 
A pályázónak lehetősége van arra, hogy a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, 
melynek maximális összege 2,1 millió forint lakásonként. 
A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes 
személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanokkal 
ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni! 
Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető 
támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a 
korábban beadott pályázat fogadható el.  Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben 
azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. 
 


