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Lakossági napelemes rendszerek támogatása 
és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes 
rendszerekkel kombinálva
(A pályázat feltételei még nem véglegesek, a felhívás 2021. szeptember 12-ig társadalmi egyeztetés alatt van.)

• A támogatásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki:

•  magyar adóazonosító jellel rendelkezik,

•  a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik,

•  megfelel a jövedelmi előírásnak és köztartozásmentes, 

•  állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

• A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel 
rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti 
összevont jövedelmük egy főre jutó összege bruttó 0 és 4.850.000 Ft közé essen.

• A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni 
lap II. rovata alapján a pályázat benyújtásának napján tulajdoni hányaddal rendelkezik.  

• Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető 
támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

PÉLDÁK:
1. apa (500.000 Ft) + anya (300.000 Ft) + 2 kiskorú gyermek esetében:

Éves szinten 9.600.000 Ft összevont jövedelem.

9.600.000 Ft/4 = 2.400.000 Ft -> JÓ

2. apa (800.000 Ft) + anya (700.000 Ft) + 1 kiskorú gyermek esetében:

Éves szinten 18.000.000 Ft összevont jövedelem.

18.000.000/3 = 6.000.000 Ft -> NEM JÓ
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PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE:

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás 
megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

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 (minimum  
a lakóközösség 51%-os hozzájárulásával) nyújtható be támogatási igény.

Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan tulajdoni lapja 
perfeljegyzéssel vagy végrehajtási joggal nem terhelt.

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás: 

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítésére,

VAGY 

(2) Napelemes rendszer telepítésére, nyílászárók cseréjére, tárolókapacitás létesítésére és fűtési, valamint 
használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálására.

(1) TETŐSZERKEZETRE HELYEZETT, SAJÁT FOGYASZTÁS KIVÁLTÁSÁT CÉLZÓ NAPELEMES RENDSZER LÉTESÍTÉSE:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység: 
Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, 
tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan 
napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem 
haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos 
havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWp-ot). 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a)  a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú 
mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; 

b)  a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység; 

c)  kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

(2) TETŐSZERKEZETRE HELYEZETT, SAJÁT FOGYASZTÁS KIVÁLTÁSÁT CÉLZÓ NAPELEMES RENDSZER LÉTESÍTÉSE, 
HÁZON / LAKÁSON BELÜLI KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZERREL NEM RENDELKEZŐ INGATLANOK FŰTÉSI 
RENDSZERÉNEK ELEKTRIFIKÁLÁSA INFRAPANELEKKEL ÉS / VAGY FŰTŐPANELEKKEL, NAPELEMES RENDSZER 
TELEPÍTÉSE, VILLAMOSENERGIA TAROLÓ BEÉPÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓ CSERE:

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult): 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen 
alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer 
beüzemelését is 
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b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum  
5 kW teljesítménnyel; 

c) a meglevő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek 
beépítésével; 

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia- megtakarítást eredményező 
cseréje; 

e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:
a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

b)  a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú 
mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; 

c)  a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység; 

d)  az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése, 

e)  használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt taroló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, 
illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult): 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen 
alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer 
beüzemelését is

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 
kW teljesítménnyel; 

c) a meglevő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek 
beépítésével; 

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia- megtakarítást eredményező, 
cseréje; 

e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:
a) Kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 

Önállóan nem támogatható, választható tevekénységek: 
a)  a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú 
mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; 

b)  a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység, 

c)  az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése; 

d)  használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, 
illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.
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FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás

Önerő: NEM SZÜKSÉGES!

A támogatás maximális mértéke: 100% 

Rendelkezésre álló forrás: 202 milliárd Ft

Várható támogatott családok száma: 34.920

Minimális támogatási összeg: 500.000 Ft

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

• Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, esetén  
bruttó 2.896.108 Ft,

• Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint  
használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:

• vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetében: 9.368.464 Ft,

• vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetében: 11.559.214 Ft.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el: 
a)  napelemes rendszer tervezése és kivitelezése, 

b)  fűtési rendszerek telepítése, kialakítása, 

c)  energetikai tanúsítvány készítése, 

d)  akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése, továbbá 

e)  nyílászárók cseréje. 

A tervezést kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező, 
vagy annak alvállalkozója végezheti (folyamatosan bővül).

Elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek): 
• 1 kWp napelem rendszer kivitelezési költsége (anyag- és munkadíj együtt): 520.700 Ft 

• 3 fázis bevezetése: az illetékes elosztótársaság hatályos díjszabása szerint 57.600 Ft 

• villanyóra szabványosításának költsége: 172.800 Ft 

• napelemes rendszer legmagasabb elszámolható költsége: 2.896.108 Ft 

• energiatanúsítvány: 25.400 Ft 

• műanyag nyílászárók (anyag- és munkadíj együtt): 82.600 Ft/nyílászáró négyzetmétere 

• 5 kW teljesítményű akkumulátoros taroló (anyag-, felszerelési és beüzemelési díj együtt): 3.521.405 Ft 

• fűtőpanelek kivitelezése 1 db lakásban / épületben (anyag- és munkadíj együtt): 565.323 Ft 

• 9 kW teljesítmény alatti levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 1.941.107 Ft

• 9 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 2.667.000 Ft

Előleg:
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet. 

Szállítói előleg is igényelhető max. 30% mértékben.

A szállítói, illetve támogatási (kedvezményezetti) előleg igénylésére egyaránt a kedvezményezett magánszemély 
jogosult. A kivitelező előleg bekérőt küld a támogatásban részesülő magánszemélynek, ami alapján igényli a 
magánszemély a szállítói előleget.
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RÉGIÓNKÉNT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG:

MEGYE  
(RÉGIÓ)

2021 
(1. ÜTEM)

2022 
(2. ÜTEM)

2023 
(3. ÜTEM)

2024 
(4. ÜTEM)

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg (Észak Alföld)

17 541 298 130 7 016 519 252 7 016 519 252 3 508 259 626

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

13 307 191 685 5 322 876 674 5 322 876 674 2 661 438 337

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
(Észak-Magyarország)

12 903 943 452 5 161 577 381 5 161 577 381 2 580 788 690

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala (Nyugat-
Dunántúl)

10 686 078 171 4 274 431 268 4 274 431 268 2 137 215 634

Baranya, Somogy, Tolna (Dél-Dunántúl) 10 282 829 938 4 113 131 975 4 113 131 975 2 056 565 988

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 
(Közép-Dunántúl)

10 786 890 230 4 314 756 092 4 314 756 092 2 157 378 046

Pest megye 13 105 567 569 5 242 227 027 5 242 227 027 2 621 113 514

Budapest 12 198 259 045 4 879 303 618 4 879 303 618 2 439 651 809

Összesen 100 812 058 218 40 324 823 287 40 324 823 287 20 162 411 644

BENYÚJTÁSI ÜTEMEZÉS

 Tervezetten 2021. december 6-tól benyújtható forráskimerülésig. 

További részletek:  
https://napelem.palyazat.gov.hu/


