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Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva
RRF-6.2.1
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
• megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább).

Támogatást
igénylők köre:

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással
érintett ingatlan 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.
Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve
ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

Pályázati kiírás
célja:

A családi házak, sorházak és az alacsony lakásszámú lakóházak többsége elavult fűtési rendszert alkalmaz, ami többlet
energiafelhasználást, ezáltal magas fogyasztást és a szükségesnél nagyobb széndioxid kibocsátást okoz. Ez kiváltképp igaz az
országos átlagot el nem érő jövedelmű tulajdonosok által lakott épületekre. Az energiatakarékosság javítását szolgáló beruházások
megvalósítása költséges, emiatt megfelelő támogatás nélkül gyakran kivitelezhetetlen az alacsonyabb jövedelműek számára.
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Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező
magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve
energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet
megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a
környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar
emberek.
Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:
Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
(2) 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.
A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi
fűtési rendszerrel ellátott

Pályázattal
érintett épületek
köre:

a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag
és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra
nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további
feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni
arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.
Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen,
hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.
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Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban nyújtható be:
1. ütem:
- Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.12.06. 8:00 órától - 2021.12.27.
18:00 óráig
- Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2021.12.13. 8:00 órától - 2022.01.03. 18:00 óráig
- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2021.12.20. 8:00 órától - 2022.01.10. 18:00 óráig
- Budapest és Pest megye 2021.12.27. 8:00 órától - 2022.01.17. 18:00 óráig

Beadás
határideje:

2. ütem:
- Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.09.12. 8:00 órától - 2022.10.03.
18:00 óráig
- Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2022.09.19. 8:00 órától - 2022.10.10. 18:00 óráig
- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2022.09.26. 8:00 órától - 2022.10.17. 18:00 óráig
- Budapest és Pest megye 2022.10.03. 8:00 órától - 2022.10.24. 18:00 óráig
3. ütem:
- Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2023.09.11. 8:00 órától - 2023.10.09.
18:00 óráig.
- Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2023.09.18. 8:00 - 2023.10.09. 18:00 óráig
- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2023.09.25. 8:00 órától - 2023.10.17. 18:00 óráig
- Budapest és Pest megye 2023.10.02. 8:00 órától - 2023.10.23. 18:00 óráig
4. ütem:
- Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2024.09.02. 8:00 órától - 2024.09.23.
18:00 óráig
- Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2024.09.09. 8:00 órától - 2024.09.30. 18:00 óráig
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- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2024.09.16. 8:00 órától- 2024.10.07. 18:00 óráig
- Budapest és Pest megye 2024.09.23. 8:00 órától - 2024.10.14. 18:00 óráig

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.
A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, (2.1.1. pont) esetén bruttó
2.900.000 Ft,
Támogatás
mértéke és
összege:

(2) tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú
alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező
ingatlan esetén) esetén bruttó 11.300.000 Ft.
Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és
a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

Rendelkezésre
álló forrás:

Megye (Régió)
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
(Dél-Alföld)

2021 (1. ütem, Ft) 2022 (2. ütem, Ft) 2023 (3. ütem, Ft) 2024 (4. ütem, Ft)
13 307 191 685
5 322 876 674
5 322 876 674
2 661 438 337

Az alábbi tevékenységek kizárólag a www.napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő, előzetesen
regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:
Kivitelezők:
a) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
b) hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása
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c)
d)
e)
f)
g)

energetikai tanúsítvány készítése
akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése
nyílászárók cseréje
generálkivitelezés, továbbá
kötelező tájékoztatás biztosítása.
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