
    

 

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 

(energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és 

energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás) 

 

Jelen Pályázati felhívás két komponensből áll: 

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 

I.  Feldolgozóipari vállalkozások amelynek TEÁOR vagy ÖVJT kódjának 

          első két számjegye 10-33 közé esik 

          2022. október, november, december és 2023. január, február, március havi , 

illetve 

 

   II. a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó 

vállalkozások TEÁOR  55-56   2023. január, február, március havi 

 Energiaköltség növekményének fedezésére 

 

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható 

összköltségen 

belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás 

(a feldolgozóipari és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági 

ágba tartozó vállalkozások részére egységesen) 

 

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához 

 2022. október 20. és 2023. április 30. között 

Támogatás formája: 

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, 

december, illetve a 2023. január, február, március havi energiaköltség növekmények 

fedezésére 



Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, 
illetve az 
 

energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-

támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető 

 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó 

vállalkozások kizárólag 2023. január, február és március hónapok 

vonatkozásában igényelhetnek támogatást. 

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb 

kritériumai: 

− A vállalkozás a regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül  

− A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba 

    vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik 

− A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó 

árbevételének 2 százalékát. 

− A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és a vállalkozás 

alapításának dátuma korábbi, mint 2021. január 1. 

− Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező 

vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült 

költségei támogathatóak 

− A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg100%-

ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles. 

 

 

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása 

Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatásnál: 

Feldolgozóipari vállalkozásoknál: A 2021. október, november és december havi, 

illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, 

villamosenergia illetve távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év 

azonos havi fogyasztással 

 valamint a 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, 

március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia illetve távhő havi 

átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással (a 

továbbiakban teljes elszámolható költség). 

Támogatási időszak: 2022. október 1. és 2023. március 31. közötti időszak 



 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás vállalkozásoknál: 

A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, 

számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak 

növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással. (a továbbiakban: teljes 

elszámolható költség) 

Támogatási időszak: 2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszak 

 Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az 

energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható 

költségnek- 

A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a. 

A támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően 

is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény 

egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is. 

 

 

Keressenek! 

 

Kisházy Béláné Erzsi 

pályázatíró 

30/4973343 


