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Tevékenységek:
• Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM s zámára

• Energiahatékonyság
• Megújuló energiák
• Nemzetközi programokban való részvétel

• Energiastatisztikai tevékenység ellátása
• Nemzeti: OSAP 
• Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ

• Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése
• Hazai és nemzetközi forrású pályázatok kezelése

• Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP)
• Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)

• Európai Uniós forrású pályázatok kezelése
• Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 

(KIOP) 
• Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Energia Központ Nonprofit Kft. 



2004-2006 – NFT
• Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

(KIOP)
• 6 milliárd Ft támogatási keret
• 44 nyertes pályázat
• OP zárás, projektek fenntartási szakasz

2007-2013– ÚMFT
• Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
• 100 milliárd Ft támogatási keret
• Hatékony energiafelhasználás – 38 Mrd Ft
• Megújuló energiaforrás felhasználás növelése – 62 Mrd Ft

EU források energetikai fejlesztésekre  



2007. május óta közrem őködıi szervezeti feladatok ellátása a 
KEOP-4. megújuló energiafelhasználás növelése és a KEOP -5. 
energiahatékonyság fokozása prioritások keretében

Fıbb feladatok:
• Elıkészítés
• Tájékoztatás
• Pályázatok regisztrálása
• Formai ellenırzés (teljesség, jogosultság, szakmai jogosultság)
• Szakmai-mőszaki értékelés
• Szerzıdéskötés és szerzıdésmódosítás
• Projekt-elırehaladás nyomon követése, helyszíni ellenırzés 
• Pénzügyi elszámolás, követeléskezelés
• Ügyfélszolgálat 

Közrem őködı szervezeti szerep



A Környezet és Energia Operatív Program prioritásai

1.Egészséges tiszta települések 

2.Vizeink jó kezelése

3.Természeti értékeink jó kezelése

4.A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

5.Hatékony energia-felhasználás

6.Fenntartható életmód és fogyasztás (FÉF)

Környezet és Energia Operatív Program



Környezet és Energia Operatív Program pénzügyi tábla

Prioritás
Támogatási 
összeg

€

Támogatási
összeg
Mrd Ft

Százalékos 
megoszlás

%

1. Egészséges tiszta települések
2 608 905 

388
640,5 53,06

2. Vizeink jó kezelése
1 410 975 

176
346,4 28,70

3. Természeti értékeink jó kezelése 
135 281 907

33,2
2,75

4. A megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése

253 074 312
62,1

5,15

5. Hatékony energia-felhasználás 154 371 500 37,9 3,14

6. Fenntartható életmód és fogyasztás 77 562 765 19,0 1,58

7. Projekt elıkészítés 197 143 221 48,4 4,01

8. Az operatív program lebonyolításának 
finanszírozása 
(technikai segítségnyújtás)

78 975 544 19,4 1,61

Összesen 

4 916 289 
813

1206,9 100



A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók változás ai

• Támogatási arányok növelése, differenciálása

• A beadandó pályázati dokumentáció tevékenység, valamint 
projektnagyság szerinti  differenciálása

• A pályázati feltétel és követelményrendszer pontosítása és 
egyértelm ővé tétele

• Kiválasztási rendszer pontosítása, differenciálása

• 100 %-os támogatás lehet ısége

• Szállítói finanszírozás lehet ısége

2010. évi pályázati lehet ıségek



Van még elérhet ı európai uniós forrás energetikai fejlesztésekre!
2009-2010. évi keret 48,5 Mrd Ft
Jelenleg lekötetlen keret : 44,5 Mrd Ft (folyamatos feldolgozás)

A pályázatok beadási lehet ısége folyamatos !
KEOP-2009-4.2.0/A és B (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.3.0 – 2010. május 31. (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.4.0  (10 Mrd Ft)
KEOP-2009-4.6.0 (8 Mrd Ft)

KEOP-2009-5.2.0/A és B (4 Mrd Ft)
KEOP-2009-5.3.0/A és B (6 Mrd Ft)
KEOP-2009-5.4.0 (8 Mrd Ft)
KEOP-2009-7.4.0 (0,5 Mrd Ft) – 2010. március 30.

2010. évi pályázati lehet ıségek



Pályázati célok :
energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítı beruházások 
megvalósulásának támogatása az önkormányzat, non-profit szektor 
esetében, illetve másodsorban a kis- és középvállalkozások gazdasági 
termelési folyamataihoz kapcsolódóan 

Támogatható tevékenységek köre:
• Napenergia hasznosítása 

• Szilárd és folyékony biomassza-felhasználás 
• Biogáz, depóniagáz elıállítása és felhasználás 

• Geotermikus energia hasznosítás

• Hıszivattyús rendszerek telepítése
• Hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrás  felhasználásával

• Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek 
kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása

• Megújuló energiák kombinálása

KEOP-2009-4.2.0/B Helyi h ı-és hőtési energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokból 



A támogatás kerete: 6 Mrd Ft

A támogatás mértéke: 10- 70% (30-70 %) (regionális térkép 
és a pályázó jogi formája szerint, LHH 
kistérség kedvezmény) 

A támogatás összege: 1-1000 M Ft 

Kiválasztási eljárás: Egyfordulós

Korlátozó tényez ı: Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek nem 
támogathatóak 

KEOP-2009-4.2.0/B Helyi h ı-és hőtési energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokból



Konstrukció célja :

kisebb környezeti terheléssel járó együttmőködı villamosenergia hálózatba 
termelı kapacitások, a sziget üzemmódban mőködı villamosenergia
termelı kapacitások kiépítése, valamint a földgáz hálózatba táplálható
biometán termelés .

Támogatható tevékenységek köre:
• Napenergia hasznosítása 

• Biomassza felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hı- és    
villamosenergia termelésre 

• Vízenergia hasznosítás
• Biogáz termelés és felhasználás 

• Geotermikus energia hasznosítás

• Szélenergia-hasznosítás
• Megújuló energiaforrások kombinálása 

KEOP-4.4-2009 Megújuló energia alapú villamosenergia-, k apcsolt 
hı és villamosenergia-, valamint biometán termelés



A támogatás kerete: 10 Mrd Ft

A támogatás mértéke: 10%- 70% (30-70%)  (regionális 
térkép és a pályázó jogi formája 
szerint, LHH kistérség kedvezmény) 

A támogatás összege: 1-1000 M Ft 

Kiválasztási eljárás: Egyfordulós

Korlátozó tényez ı: Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek nem 
támogathatóak 

KEOP-2009-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia-,  
kapcsolt h ı és villamosenergia-, valamint biometán termelés



Konstrukció célja :
a költségvetési szervek, egyházak és alapítványok intézményeiben 
található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és f őtési 
rendszereinek korszer ősítése, illetve ezen beruházások megújuló
energiaforrások felhasználásával történ ı kombinálása

Pályázók köre:
ún. „harmadik feles finanszírozást” végzı szervezetek , ESCO szervezetek 

A támogatás mértéke és összege
KEOP-2009-5.2.0/A Világítás korszerősítés 20 %

KEOP-2009-5.2.0/A Főtés és technológiakorszerősítés 25 %
KEOP-2009-5.2.0/B kombinált projektek 35 %

KEOP-2009-5.2.0/A 1-50 M Ft

KEOP-2009-5.2.0/B 3,5- 200 M Ft

KEOP-2009-5.2.0/A  és B Harmadik feles finanszírozás 



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

1. Az épületek hıtechnikai adottságainak javítása, 
hıveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, 
épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló
épületcsoport egészén. 

a) Utólagos külsı hıszigetelés 
b) Külsı nyílászáró csere
c) Hıvisszanyerı szellızés létesítése

2. Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerősítése

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és k özvilágítás 
fejlesztés



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

3. Világítási rendszerek korszerősítése
a) fényforrások, világítótestek és elıtétek cseréje 
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerősítése

1.) + 2.) +3.) tevékenységek egymással szabadon kombinálhatóak

4. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése
(közvilágítással kapcsolatos kötelezı feladatok ellátásával 

megbízott pályázó esetén)

5. Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet 
magába foglaló beruházások

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és k özvilágítás 
fejlesztés



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/A)

Amennyiben a költségvetési szervek és intézményeik, 
közoktatási és fels ıoktatási intézmények, valamint non-
profit szervezetek esetében, 2007. január 1-jét követ ıen, 
igazolt energia-megtakarítással járó főtéskorszer ősítésre 
került sor, ugyanazon intézmény vonatkozásában a jelen 
pályázat keretében elvégzendı hıtechnikai beavatkozásra 
(utólagos küls ı hıszigetelés és/vagy küls ı nyílászáró-
csere) komplex pályázatként lehet pályázni.

Kis- és középvállalkozások esetében csak a 1.; 2.;3; 5.
tevékenységek támogathatóak.

KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és k özvilágítás 
fejlesztés



Támogatható tevékenységek köre (KEOP-2009-5.3.0/B)

1.;2.;+ Napkollektor alkalmazása, biomassza, geotermális energia 
hasznosítása, geotermikus hıszivattyú alkalmazása

3.+ Napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamos-
energiatermelés céljából 

KKV-k esetében is megegyez ı

Fıszabály:
• Mind a megújuló energiafelhasználásra, mind az energiahatékonyság 

fokozására irányuló projektrész aránya legálabb 25 % legyen!

• A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a 
korszerősítésre kerülı épület hı- és/vagy villamosenergia-ellátását 
szolgálja.

• Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

KEOP-2009-5.3.0/B  (Kombinált konstrukció) 



A támogatás kerete: 6 Mrd Ft
A támogatás összege:  1-500 M Ft 
Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard

A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/A  esetében :

- Jogi forma és tevékenység alapján kötött intenzitás   (25-70 %)
- Szabadon kombinálható, eltér ı támogatás intenzitású

projekttevékenységek esetében (súlyozott átlag) 
- Komplex projekt és költségvetési szervek esetén 

főtéskorszer ősítés kötött 30 %, további projektrész 80 %
- Komplex projekt és költségvetési szerv és 2007. janu ár 1. után 

megvalósított/igazolt f őtéskorszer ősítés 80 %

KEOP-2009-5.3.0/A  és KEOP-2009-5.3.0/B



A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/A esetén

- 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség ő projektek esetében 
támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehe t)

- KKV –k esetében de minimis szabályok fels ı korlátot jelentenek 

A támogatás mértéke KEOP-2009-5.3.0/B esetén

- Kötött intenzitás (30-70 %) regionális térkép és p ályázói forma alapján 
- 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség ő projektek esetében 

támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehe t)
- KKV –k esetében de minimis szabályok fels ı korlátot jelentenek 

KEOP-2009-5.3.0/A  és KEOP-2009-5.3.0/B



KEOP-4.2/A-2009 Helyi h ı- és hőtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokból 

• Támogatási keret: 6 milliárd Ft
• Támogatási intenzitás : 30-70% 
• Támogatási összeg: 1-50 millió Ft
• Kiválasztási eljárás: egyfordulós, automatikus eljárásrend

Támogatható technológiák
• Napkollektoros rendszer
• Szilárd biomassza tüzelı rendszer 
• Hıszivattyús rendszer vízbázis, földfı, hulladékhı, levegı

Támogatható tevékenységek
• Főtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése
• Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 
• Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hıigényének részbeni vagy teljes 

kielégítése

Új támogatási konstrukciók



KEOP-4.2/A-2009 Helyi h ı- és hőtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokból 

Folyamat

• Ajánlatkérés/közbeszerzés
• Auditori jóváhagyás
• Energetikai tanúsítvány
• Pályázat benyújtása/támogatási döntés
• Projekt megvalósítása
• Záró hitelesítés/felülvizsgálat 
• Elszámolás benyújtása 
• A Záró Projekt Jelentés Közremőködı szerv általi jóváhagyása után 

a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási idıszakba lép.

Új támogatási konstrukciók



KEOP 2009- 4.3.0. Megújuló energia alapú térségfejleszté s

• Támogatási keret: 6 milliárd Ft
• Kedvezményezettek: Társadalmi szervezetek, Önkormányzatok,

KKV-k
• Kiválasztási eljárás: kétfordulós, standard
• Támogatási intenzitás: 10-80%
• Támogatási összeg: 50-500 Millió Ft

Új támogatási konstrukciók



A) Megújuló energiaforrás alapú hı- és/vagy hőtési energia elıállítása, -villamosenergia-
termelés, -kapcsolt hı és villamosenergia-termelés

B) Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder 
rendszer).
Alapanyag-elıállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése.
Az elıállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása 
(infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés).   

C) Disszemináció - A mintaprojekt kommunikációja

A mintaprojekt jelleg követelményei : 

• A támogatható tevékenységek közül legalább egy esetében kimutatható térségfejleszt ı
hatást kell érvényesíteni.

• Megújuló energiák, lehetıleg komplex használata.
• Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték.
• Innovatív technológia, illetve újszerő, kimutatható elınyt jelentı megoldás alkalmazása, (K+F 

nem támogatható!).
• Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejlesztı hatása, annak társadalmi, 

gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági elınyei és az adaptációhoz 
szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). 

Modell érték: más térségekben is adaptálható és alka lmazható az adott projekt 
(összességében vagy részleteiben).

Új támogatási konstrukciók 
KEOP 2009- 4.3.0. Megújuló energia alapú térségfejlesz tés



2007-2009. között   221 db nyertes pályázat , 13,1 Mrd Ft lekötött 
forrás, amelybıl 34,8 Mrd Ft értékő energetikai beruházás 
valósulhat meg

A nyertes pályázatok támogatási összeg szerint aránya:                        
60 %-a megújulós, 40 % energiahatékonyság

Legnépszerőbb konstrukciók: KEOP-5.3.0/A (175 db), KEOP-5.3.0/B 
és KEOP-4.2.0/B

Vállalkozás és közszféra 50 - 50 % arányban volt sikeres

Nagyobb érdeklıdés! 347 db beadott 30 milliárd Ft támogatási igénnyel 
– 200 db feldolgozása folyamatban van (formai ellenırzés, 
értékelés)

A benyújtott pályázatok 40 %-a sikeres

Eredmények



A legnépszerőbb megújuló energiaforrás felhasználásra irányuló
projekttípusok

Eredmények

Biológiai hulladék 
alapú biogáz 
termelés és 
felhasználás

12%

Geotermikus 
energia 

hasznosítása
14%

Megújuló bázisú 
szilárd 

tüzel ıanyag 
elıkészítése

7%
Napenergia 

hasznosítása
28%

Biomassza-
felhasználás

22%

Vízenergia 
hasznosítás 

7%

Hıszivattyú + 
napenergia 
hasznosítás

5%

Hıszivattyús 
rendszerek 
telepítése

5%



Megfelelı minıségő megvalósíthatósági tanulmány

Releváns szakértelemmel és referenciákkal rendelkezı mőszaki
szakért ık bekapcsolása – nemcsak a beadásnál a megvalósítás 
során is!

Megfelelıen megalapozott, energetikailag felmért 
projektek az indikátorok teljesítése céljából – energiaaudit!

Pályázati dokumentumok közötti összhang megteremtése, formai 
elıírások betartása

Releváns szakmai és pályázattechnikai tapasztalattal rendelkezı
projektmenedzsment alkalmazása

Önerı és biztosítékok biztosítása

Tapasztalatok - javaslatok



• Még rendelkezünk forrásokkal!

• Kiemelt célcsoportok segítése

• Automatikus eljárás az épületenergetika terén

• Lépések a jobb minıségő pályázatok érdekében

• További egyszerősítések

További lépések



Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet
Tel.: (+36) 1 802 4300
Fax: (+36) 1 802 4301
E-mail: office@energiakozpont.hu
Internet: www.energiakozpont.hu

KEOP Ügyfélszolgálat
Tel.: (+36) 1 802 4390
Fax: (+36) 1 802 4301
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
Ügyfélszolgálati idı:
Hétfıtıl - csütörtökig: 9.00 – 16.00 óra között

Pénteken: 9.00 -12.00 óra között

Kapcsolat



www.energiakozpont.hu



Köszönöm megtisztelı
figyelmüket !


