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kezelésű előirányzata. A támogatásra rendelkezésre 
álló forrás keretösszege 3 000 000 000 Ft, azaz há-
rommilliárd forint.

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS  
MÉRTÉKE ÉS ARÁNYA:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható 
bruttó költségek 50%-a. A támogatás összege mini-
mum 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 
75 000 000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.

További korlát a támogatás maximális mértéké-
nek meghatározása során: A támogatás maximális  
mértéke lakásonként 400 000 Ft, azaz négyszázezer 
forint.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI  
SZERVEZETEK JOGOSULTAK PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI:

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai szám-
jel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) 
KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

OKOS KÖLTSÉGMEGOSZTÁS  
ALKALMAZÁSÁNAK ELTERJESZTÉSE,  
INDUL A RADIÁTOR CSERE PROGRAM

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban Támogató) a Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályá-
zati kiírást tett közzé a lakosság részére energiaha-
tékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban 
lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetke-
zeti,- 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 fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, 35. alcím Klíma-, energia és zöldgazdaság-
politika ágazati programok 4. jogcímcsoport Zöldgaz-
daság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti 
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•  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 szavazattöbbséggel1, a Lakásszövetkezetek 
esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész 
összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag – 
és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások ese-
tén a szövetkezet, mint lakástulajdonos – tulajdonosok 
legalább több mint felének a támogató szavazatával 
meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat 
meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

TÁMOGATHATÓ TEVEKÉNYSÉGEK,  
FŐBB MŰSZAKI ELVÁRÁSOK:

A pályázati kiírással a kimutatható energia-megta-
karítást és CO

2
 kibocsátás csökkenést eredményező, 

távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek kor-
szerűsítése, felújítására irányuló beruházások támo-
gathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban 
az önállóan támogatható tevékenységek valame-
lyikét és az önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korsze-
rűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele 
az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált 
hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafo-
gyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, 
mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő mo-
nitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató 
által kiállított dokumentumok szolgálnak.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszont-

azonosítást követően) 2021. március 16. 10:00 órától 
a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, 
de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges be-
nyújtani.
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A MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetsége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia a jövőnkért!

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus 
úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az 
adatlapok kitöltésével és szkennelt (digitalizált) doku-
mentumok csatolásával.

A benyújtáshoz szükséges mellékletek és nyilatko-
zat-minták, valamint a teljeskörű Pályázati Kiírás a hír 
végén találhatóak és tölthetők le.

Ismételt közgyűlésen, egyszerű többséggel megho-
zott határozat nem elegendő. Társasházak esetén az 
épület/épületrész összes lakásának tulajdoni hánya-
dára számított 50%-nál magasabb támogatói szava-
zat fogadható el.

A Pályázati Kiírás, valamint a pályázat letölthető 
dokumentumai az Építésügyi Minőségellenőrző Inno-
vációs NKFT honlapján, az alábbi linkről elérhetőek: 
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6RVPIN.html
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON  
A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS  

JELENLEG ZÁRVA TART,  
melyben bármikor változás történhet. 
Kérjük, ügyintézése előtt tekintse meg 

honlapunk a www.miho.hu  
ezzel kapcsolatos híreit.

Kérjük továbbá, hogy a távhőszolgáltatási 
ügyeiket online módon-, telefonon-, 

e-mailben vagy postai úton intézzék.

Műszaki ügyelet
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

46/379-450, 379-360

46/533-153

muszakiugyelet@miho.hu


