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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

Nagykorú természetes személy (magánszemély)nyújthat be pályázatot, aki:

a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és

b) a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik és

c) megfelel a jövedelmi előírásnak: 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 

2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének 

egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is figyelembe veendő 

az egy főre jutó összeg megállapítása során.

Fontos, hogy eddig az állandó lakcímmel rendelkezők, most pedig a tulajdonosok jövedelme és száma számít!



PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE:

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély 

(rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

(Kizárólag napelemes rendszer telepítése esetén távfűtéssel ellátott lakóingatlan esetén is igényelhető 

támogatás):

a) családi házra;

b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház,

sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére/ épületrészére;

c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra



NEM NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS többek 
között akkor, ha:

- a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (Fontos! A támogatott munkálatokhoz kapcsoló anyagok, 

berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!)

- a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére,

cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig),

- olyan ingatlan vonatkozásában,

a) amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy

b) amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági 

bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy

c) amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását 

megelőzően nem vette tudomásul



IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A pályázat elnyerését követően lehetőség van előleget lehívni:

A támogatási előleg maximális mértéke nem haladhatja meg az adatlapon megjelölt napelemes rendszer 

létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges – villamosenergia szolgáltatók által 

biztosított – munkálatok (pl.: mérőóra csere), az engedélyezési, valamint az energetikai tanúsítványok 

elkészítésére vonatkozó költségek mértékét, továbbá nem haladhatja meg az utófinanszírozással érintett 

tervezett kiadások 13%-át.

Az egyes kivitelezőkre vonatkozó szállítói előleg folyósításának kezdeményezése erre vonatkozó igénylés 

benyújtásának keretében történhet. A szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a kivitelező (szállító) és a 

Kedvezményezett között megkötött szerződésben foglalt, tartalékkeret és opció nélküli összeg 40%-át.



IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, esetén bruttó 

2.900.000 Ft, 

Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása 

hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

Fontos: Ha a pályázat benyújtását megelőzően a nyílászárók cseréje már 100%-ban megvalósult, akkor jelen 

pályázat keretében támogatás csak az 1. műszaki tartalomhoz tartozó tevékenységekre igényelhető. (18. old.)

Fontos: 

Ha a költségek meghaladják a maximálisan elszámolható költségszintet, akkor a támogatás a költséghatár alapján kerül 

meghatározásra. Az e feletti részt a támogatott természetes személynek kötelező támogatáson kívül megfinanszírozni



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése

Fontos: A támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített 
teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott 
utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott értékét, de 
legfeljebb az 5 kWp-et, továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el 
lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.

Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz

hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Fontos: napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített 

névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot. 



A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban nyújtható be: 

Dátumok maradtak, csak a benyújtás időpontjai változtak.


