
4-ES SZÁMÚ MELLÉKLET

A PROJEKTUM KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI (családi lakóházak és lakások)

1. Falak, tetők, födémek és a hőburkolat egyéb részeinek hőszigetelésének felhelyezése a fűtetlen
tér irányába (családi házak) (családi házak és lakások esetén);

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 50
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 40
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 30
PVC, alumínium 10

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 20

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 15

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 10

Külső falak és tető hőszigeteléssel 0

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 20

Elektromos áram 15

Fa 10

Földgáz /pellet/távfűtés 0

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője 
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti. 

Pontszám

K<10 5

10≤K<12,5 4,5

12,5≤K<15 4

15≤K<17,5 3,5

17,5≤K<20 3

20≤K≤22,5 2,5

22,5≤K≤25 2

K>25 1

A családi házak területi kihasználtságának K tényezője 



K<15 5

15≤K<17,5 4,5

17,5≤K<20 4

20≤K<22,5 3,5

22,5≤K<25 3

25≤K≤27,5 2,5

27,5≤K≤30 2

K>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

2.  A  falak,  talajmenti  padlózatok  és  más  hőszigetelő  burkolatok  hőszigeteléséhez
szükséges anyagok beszerzése és beépítése a nem fűtött helyiségekbe, kivéve a családi
házak padlásainak és fedémzete alatti burkolatának hőszigetelését ;

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 50

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 40

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 30

Külső falak és tető hőszigeteléssel 10

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 20
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 15
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 10
PVC, alumínium 0

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 20

Elektromos áram 15

Fa 10

Földgáz /pellet/távfűtés 0

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője 



A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.
K<15 5

15≤K<17,5 4,5

17,5≤K<20 4

20≤K<22,5 3,5

22,5≤K<25 3

25≤K≤27,5 2,5

27,5≤K≤30 2

K>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

3. Fűtetlen helyiségeknek megfelelő hőtulajdonságokkal rendelkező külső nyílászárók és egyéb
transparens hőburkolat elemeinek cseréje családi házak esetén;

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 50

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 40

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 30

Külső falak és tető hőszigeteléssel 10

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 20
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 15
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 10
PVC, alumínium 0

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 20

Elektromos áram 15

Fa 10

Földgáz /pellet/távfűtés 0



A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.
К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

4а.  Természetes  gázkazánok,  fűtőtestek  beszerzése  és  installációja  vagy  a  meglévő
fűtőtestek  (kazán  vagy  kályha)  és  kísérőeszkökök  cseréje  hatékonyabbra  vagy  új
csőhálózat,  fűtőtestek-radiátorok  és  kísérő  felszerelések  beépítése  (családi  házak  és
lakások esetén)

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 50

Elektromos áram 40

Fa 20

Földgáz /pellet/távfűtés 5

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 15
PVC, alumínium 20

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám



Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 5

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 10

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 15

Külső falak és tető hőszigeteléssel 20

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.

Pontszám

K<10 5

10≤K<12,5 4,5

12,5≤K<15 4

15≤K<17,5 3,5

17,5≤K<20 3

20≤K≤22,5 2,5

22,5≤K≤25 2

K>25 1

A családi házak területi kihasználtságának K tényezője
K<15 5

15≤K<17,5 4,5

17,5≤K<20 4

20≤K<22,5 3,5

22,5≤K<25 3

25≤K≤27,5 2,5

27,5≤K≤30 2

K>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

4b. Biomassza kazánok, fűtőtestek beszerzése és installációja vagy a meglévő fűtőtestek
(kazán  vagy  kályha)  és  kísérőeszkökök  cseréje  hatékonyabbra  vagy  új  csőhálózat,
fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések beépítése (családi házak és lakások esetén)



Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 50

Elektromos áram 40

Fa 20

Földgáz /pellet/távfűtés 5

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 15
PVC, alumínium 20

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 5

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 10

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 15

Külső falak és tető hőszigeteléssel 20

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.

Pontszám

K<10 5

10≤K<12,5 4,5

12,5≤K<15 4

15≤K<17,5 3,5

17,5≤K<20 3

20≤K≤22,5 2,5

22,5≤K≤25 2

K>25 1

A családi házak területi kihasználtságának K tényezője
K<15 5

15≤K<17,5 4,5

17,5≤K<20 4

20≤K<22,5 3,5



22,5≤K<25 3

25≤K≤27,5 2,5

27,5≤K≤30 2

K>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

5.  Meglévő csőhálózat, fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések cseréje vagy újak
beépítése beépítése (családi házak és lakások esetén)

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 50

Elektromos áram 40

Fa 20

Földgáz /pellet/távfűtés 5

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 15
PVC, alumínium 20

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 5

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 10

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 15

Külső falak és tető hőszigeteléssel 20

A házak/lakások területi kihasználtságának K tényezője
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.

Pontszám

K<10 5



10≤K<12,5 4,5

12,5≤K<15 4

15≤K<17,5 3,5

17,5≤K<20 3

20≤K≤22,5 2,5

22,5≤K≤25 2

K>25 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

6.  Hőszivattyúk  és  hozzá  tartozó  fűtőrendszeri  installációk  beszerzése  és  beépítése
(fűtőtest vagy kombinált fűtőtest) (a családi lakóházakra)

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 50

Elektromos áram 40

Fa 20

Földgáz /pellet/távfűtés 5

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 15
PVC, alumínium 20

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 5

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 10

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 15

Külső falak és tető hőszigeteléssel 20

A családi házak területi kihasználtságának K tényezője



A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.
К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

7.  A használati melegvíz központi előkészítésére szolgáló berendezésben a használati melegvíz
fűtéséhez szolgáló napkollektorok beszerzése és beszerelése (a családi lakóházakra)

Jelenlegi fűtési mód: Pontszám

Szén/fűtőolaj/mazut 50

Elektromos áram 40

Fa 20

Földgáz /pellet/távfűtés 5

A külső nyílászárók jelenlegi jellemzői Pontszám

Fa, egyrétegű, egy üveggel 5
Fa, dupla, széttárt szárnyakkal 10
Fa, egyrétegű, dupla üvegezésű vagy vákuumüveges 15
PVC, alumínium 20

Külső falak jelenlegi állapota Pontszám

Külső falak és tető hőszigetelés nélkül 5

Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel 10

Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül 15



Külső falak és tető hőszigeteléssel 20

A családi házak területi kihasználtságának K tényezője
A terület kihasználtságának K-tényezője, amely egy lakóépület (adóbevallás szerinti) teljes 
területének és az épületet használók számának hányadosát jelenti.
K<15 5

15≤K<17,5 4,5

17,5≤K<20 4

20≤K<22,5 3,5

22,5≤K<25 3

25≤K≤27,5 2,5

27,5≤K≤30 2

K>30 1

Támogatások felhasználása energetikai szanálás címén (községi/köztársasági eszközök)

Pontszám

Az utóbbi három évben nem használtak fel ilyen pénzeszközöket 5
Az utóbbi három évben felhasználtak ilyen pénzeszközöket 0

A  nyilvános  felhívás  által  meghatározásra  kerülnek  az  egyes  kritérium  adható  maximális
pontszámok,  valamint  a  részkritériumok szerint  adható maximális  pontszámok, amennyiben az egyes
kritériumok keretein belül részkritériumok kerültek meghatározásra.

Az egyes Programokra vonatkozó összes kritérium és részkritérium szerinti maximális pontszám
nem haladhatja meg a 100-at.

Amennyiben  két  vagy  több  különböző  energiaforrást  használnak  fűtési  célra,  a  pontszám  a
megadott energiaforrásokhoz tartozó pontok számtani átlagaként kerül kiszámításra.

Az  olyan  objektumokon  lévő  nyílászárók  értékelése  során,  ahol  többféle  nyílászáró  van,  a
legnagyobb területű ablakok kerülnek pontozásra.

Amennyiben két pályázat azonos pontszámot kap az elbírálása során, azok a pályázók részesülnek
előnyben, akiknek a K terület kihasználtsági tényezője alacsonyabb.  


