
LAKOSSÁGI 

SZOCIÁLIS 

PÁLYÁZATOK 

Készült a  

GINOP-3.3.3-17-2017-00090 

azonosítószámú projekt 

kapcsán 



Az Otthon melege program egy, a kormány által meghirdetett pályázat. E program keretein belül a 

meglévő háztartási gépét (pl.: hűtőszekrény vagy fagyasztó, mosógép, stb.) magas 

energiahatékonyságú, új berendezésre cserélheti, állami támogatás segítségével.  

 

A támogatási lehetőségeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja és az NFSI Nemzeti 

Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a beérkezett 

pályázatok kezelését. A meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép) 

magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására nagykorú 

természetes személyek nyújthatnak be pályázatot a magyar háztartások energiahatékonyságának 

növelése érdekében. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.  

OTTHON MELEGE PROGRAM 

A pályázatokat régiónként eltérő időpontokban lehet benyújtani, kizárólag 
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, a rendelkezési keret kimerüléséig. 
Vagyis rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Ha ez nincs, akkor vagy csináltatni 
kell, vagy sajnos nem tud pályázni. 

 

A támogatási igény személyenként és lakásonként legfeljebb egy típusú 
háztartási gépre nyújtható be. A magányszemély akkor sem jogosult több 
ugyanazon típusú gép cseréjére (pl.: két darab hűtőre) az Otthon melege 
program támogatásával, ha több bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
azonban többféle gépre benyújthatja támogatási igényét a különböző 
kiírásokra (pl.: igényelhet az egyik kiíráson hűtőgépre támogatást, és egy 
másik kiíráson mosógépre is.) 

 



Ügyfélkapu hozzáférést a Kormány Ablakokban lehet igényelni, ehhez 

rendelkezni kell egy működő e-mail címmel. E-mail címet ingyenesen 

regisztrálhat az interneten (pl.: freemail, gmail). 

 

A hozzáférés igénylése során Ön kap egy felhasználónevet és jelszót. 

 

Sikeres regisztrációt követően a rendszer a regisztrációkor megadott e-

mail címre elküldi az első bejelentkezéshez szükséges, egyszer-

használatos kódját. Az e-mailben kapott, egyszer-használatos kódot a 

küldéstől számított 3 napon belül használhatja fel. Kattintson a levélben 

küldött linkre, majd töltse ki az "Első bejelentkezés„  oldalon 

megjelenő űrlapot. 
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• A "Felhasználónév" mezőbe adja meg a regisztrációkor választott 

ügyfélkapus felhasználónevet. 

• A  „Jelszó” mezőbe automatikusan beíródik az e-mailben kapott 

kód. 

• Az „Új jelszó”, valamint az „Új jelszó megerősítése” mezőkbe az 

újonnan választott jelszavát kell beírnia. Jelszóerősség-mérő 

mutatja az aktuálisan beírt új jelszó erősségét. A rendszer kizárólag 

az "Erős" minősítésű jelszót fogadja el. "Gyenge" vagy "Közepes" 

erősségű jelszó esetén az "Új jelszó generálása" gomb inaktív 

marad. 

• A "Jelszó megjelenítése" előtti jelölőnégyzet kipipálásával 

megjeleníthető és ellenőrizhető a beírt új jelszó. 

 

OTTHON MELEGE PROGRAM 
ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓ 



 

HŰTŐGÉP-CSERE PÁLYÁZAT 
 

• Háztartásonként 1 db hűtőgép vagy fagyasztóláda támogatása igényelhető: 

• Hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált 
hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy 

• Kombinált hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált 
hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy 

• Fagyasztószekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált 
hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy 

• Fagyasztóláda cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált 
hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára. 

• A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén 
a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de 
legfeljebb: 

• A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/ háztartási nagygép 

• A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 40.000 Ft/ háztartási nagygép 

• A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási 
nagygép 

• Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő 
kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás. 
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MOSÓGÉP-CSERE PÁLYÁZAT 
 

• Háztartásonként 1 db mosógép támogatása igényelhető: 

• Elöltöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata 
mosógépre, vagy 

• Felültöltős mosógép1 cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata 
mosógépre, vagy 

• Mosó-szárítógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata 
mosógépre. 

• A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén 
a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de 
legfeljebb: 

• A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/ háztartási nagygép 

• A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 40.000 Ft/ háztartási nagygép 

• A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási 
nagygép 

• Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő 
kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás. 

• Leadásra kizárólag a mosódobbal szerelt automata, félautomata működésű mosógépek, 
illetve mosó-szárítógépek alkalmasak, keverőtárcsás mosógépek nem. 
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KONVEKTOR-CSERE PÁLYÁZAT 

 

• Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet pályázni. 

• Az elnyerhető támogatás a költségek maximum 60%-a lehet. 

• Egy pályázó legfeljebb 750 000 Ft támogatást kaphat. 

• Egy készülékre legfeljebb bruttó 96 000 Ft igényelhető. 

• A pályázat a korszerű, zárt égésterű, legalább ’A’ energiaosztályú, 

programozható termosztáttal ellátott készülékek beszerzését és 

beszerelését támogatja. 
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KAPCSOLAT 
Levelezési cím: 1277 Budapest 23, Pf.: 55. 

e-mail cím: info@nfsi.hu 

 

Telefonos ügyfélszolgálati idő:  
Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00 

+36 70 424 0922 
+36 70 945 6542 
+36 70 424 1802 
+36 70 424 5393 
+36 70 424 6883 
+36 70 424 3949 

http://www.nfsi.hu/ 
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Az Erzsébet-program kedvezményes pihenési lehetőséget 
biztosít a rászorulók számára, kiemelt figyelmet fordít azon 
családosok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és 
nyugdíjasok pihenésének támogatására, akiknek ez 
másként nem lenne elérhető. 

 

Az Erzsébet-program keretében szociális üdültetéssel és 
étkeztetéssel; szociális és gyermekvédelmi támogatások 
Erzsébet-utalványban történő folyósításával, és egyéb 
szociális célú feladatok ellátásával összefüggő szervezési 
és lebonyolítási teendőket valósít meg a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány. A gyerekek táboroztatásával 
kapcsolatos feladatokat az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány látja el az Erzsébet-táborokban. 
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Az ügyfélszolgálatokon az érdeklődők az Erzsébet-program 

üdülési pályázatairól kaphatnak tájékoztatást telefonon, e-

mailben vagy személyesen Budapesten. Munkatársaink 

készséggel adnak felvilágosítást a regisztráció és a 

pályázás menetéről, nyújtanak segítséget szükség esetén 

a pályázásban is. 
 

Telefon: 06 1 371 3242 

Munkatársaink munkanapokon 8 és 16 óra között fogadják 

a hívásokat. 
 

E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu 
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HONLAP 

 

Mivel a személyes ügyintézés csak a fővárosban érhető el, 

a vidékiek elsősorban az Erzsébet Program honlapján 

tájékozódhatnak: 

 

http://www.erzsebetprogram.hu/ 

  

A program internetes oldalán olvashat az Erzsébet 

programmal kapcsolatos általános információkról, az éppen 

aktuális pályázatokról, hírekről. 
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HONLAP 
 

A Galériában a programban résztvevő szálláshelyekről 

találhatunk fényképeket. A videó galériában a programmal 

kapcsolatos kisfilmeket láthatunk. 
 

Az Archívumban az elmúlt évek lezárt pályázatairól 

olvashatunk. Itt tájékozódhatunk arról, hogy általában 

milyen feltételeknek kell megfelelni, akkor is, ha éppen 

nincs aktuális pályázat. 
 

A pályázat benyújtásához regisztrálnunk kell az oldalon, 

ehhez működő e-mail címre van szüksége. 
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A 
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