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Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

által biztosított hitel-kamattámogatás, mely a 

lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló 

energia felhasználásának növelését célozza 
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Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által, európai uniós forrásból 
megvalósuló kamattámogatása (hitel) 

 

Várhatóan a GINOP-8, VEKOP-5 által kínált pályázati 

lehetőség keretében valósul meg a támogatás   

 

A hitellel kapcsolatos 

jelenleg elérhető 

információk: 

 Várhatóan több, mint 50 ezer lakás vagy csalási ház energetikai felújítása valósul majd meg 

 115 milliárd forintos országos hitelprogram, melyet a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nyújt 

 A keret összeg, kereslet függvényében, tovább bővíthető 20 milliárd forinttal 

 Várhatóan ősszel (októberben) érkezik ezen hitel-kamattámogatás 

 0 százalékos ügyleti kamatú hitel 

 Akár 20 éves futamidővel is igényelhető lesz 

 Családi házak esetén maximum 10 millió forint összegű hitel lesz igényelhető 

 Társasházaknál, lakásonként maximum 7 millió forint összegű hitel lesz igényelhető 

 105,2 milliárd forintnyi visszatérítendő pénzügyi eszköz forrást biztosít a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program (GINOP-8) 

 9,41 milliárd forintnyi visszatérítendő pénzügyi eszköz forrást biztosít a Versenyképesség Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP-5) 

 A 20 milliárd Ft összegű tartalék keret a VEKOP-5 uniós forrás kimerülése esetén MFB saját forrásból, állami 
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kamattámogatással fogja biztosítani 

 Elérhető lesz az MFB Pontok hálózatán keresztül országszerte, több száz pénzintézeti fiókban 

A hitelt várhatóan 

igényelhetik: 

 Magánszemélyek 

 Társasházak 

 Lakásszövetkezetek 

Várhatóan a hitelt a 

következő 

tevékenységek 

megvalósítására 

igényelhetik: 

 lakóingatlanok hőszigetelésére, 

 fűtési, vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, 

 napkollektoros rendszerek telepítésére, 

 egyéb energetikai hatékonyságot célzó beruházásokra 

Várható fő célcsoport: 

 1960-as években vidéken épült, úgynevezett kockaházak tulajdonosai lehetnek 

 ezen családi házak 60 százaléka építésük óta nem esett át energetikai korszerűsítésen 

 ebben a körben a legmagasabb az energia-megtakarítási potenciál 

Várható önerő mértéke:  Várhatóan 10 százalékos önerőre lesz szükség 

Várhatóan a következő 

tervezett pályázati 

kiírásra való pályázat 

esetén lesz igénybe 

vehető a hitel:  

1. GINOP-8.6.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó 

hitel  

a. Felhívás keretösszege: 103,19 milliárd Ft  

b. alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként  

c. Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2016. augusztus  

2. VEKOP-5.2.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését 

célzó pénzügyi eszközök  

a. Felhívás keretösszege: 9,41 milliárd Ft 

b. Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2016. szeptember 

Jelenleg ezen pályázati felhívások nem kerültek még kiírásra! 

 


