
 

 

 

 
Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása 

napelemes rendszerekkel kombinálva 
RRF-6.2.1 – 2. ütem 

 

 
 A pályázat 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. 
 
Jelen pályázat 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. 
 
A rendelkezésre álló forrás, mértéke, összege 
 

  
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 201.624.116.436 Ft 

 
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást szerződés szerinti 
projektmegvalósítás esetén nem kell visszafizetni. 
 
A pályázat megvalósítása során előleg igényelhető. Az igényelhető támogatási előleg mértéke 
legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.  
 
Támogatást igénylők köre 
 
Kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki:  
 
a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik 
b) az érintett ingatlanban legalább rész vagy teljes tulajdonnal rendelkezik 
c) megfelel a jövedelmi előírásnak  
 
 
 
 
 



 

 

 
Jövedelmi előírás:  
 

● Az előírás értelmében az a 18. életévét betöltött személy nyújthat be pályázatot, aki a 
beruházással érintett ingatlan tulajdonosa (2021. augusztusi állapot szerint) 
 
és  

 
● a 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó 

összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. 
 

 
A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj és a kisadózói jövedelem is. A jövedelemmel 
nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek 
figyelembe. Jelen pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül minden olyan 
bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít az érintett személy részére. 
 
Ugyanazon magánszemély csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást.  
 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási kérelmek benyújtása során a pályázatok 
egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben folyamatos elbírálással kerülnek kiválasztásra. A 
befogadott pályázatok szakmai (műszaki/energetikai), illetve pénzügyi szempontok szerint 
kerülnek értékelésre.  
 

 
Támogatható projektek száma: 45.000 db.  
 
Az ingatlanra vonatkozó előírások 
 
A pályázat keretén belül a következő ingatlanokra nyújtható be támogatási igény:  
 

● családi házra; 
● 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 

 
Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület a támogatott 
munkálatok kivitelezésének megkezdésekor olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb 
beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.  
Az ingatlan kizárólag magánszemély tuljadonában állhat, részben, egészében gazdasági társaság 
tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában jelen pályázat keretén belül támogatás nem 
igényelhető. 
 
Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, amelyik ingatlan – a 



 

 

tulajdoni lapja alapján -  per- és igénymentes.  
Amennyiben a tulajdoni lapon nem lakóépület feltüntetés szerepel (pl.: kivett hétvégi ház), abban az  
 
esetben a kérdéses ingatlan lakhatási célú funkcióját bizonyító erejű dokumentummal (pl.: jegyzői-, 
vagy építési hatósági igazolás) szükséges alátámasztani. 
 
 
Nem nyújtható támogatás:  
 

● távfűtéssel ellátott lakóingatlanra fűtéskorszerűsítési célból 
● távhőszolgáltatásról történő leválásra 
● teljes társasház korszerűsítésére 
● a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz 
● ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően 
bebizonyosodik.  

● a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, 
korszerűsítésére 

● ugyanazon épületre / épületrészre benyújtott ismételt pályázat alapján, ha az előző pályázat nem 
kerül visszavonásra vagy elutasításra 

● mobilházakhoz 
● azon ingatlanban, amelyben a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó 

nyílászárók legalább fele megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek 
● talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán kizárólag tetőre telepíthető napelemes 

rendszer valósítható meg)  
● komplex műszaki tartalom megvalósítása esetén azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a 

beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret 
elválasztó nyílászárók több mint fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit azenergetikai 
tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek; 

 
A pályázat benyújtásának ideje 
 
A pályázat elektronikusan az alábbi ütem keretében, régiónkénti csoportosításban nyújtható be: 
 
 

2. ütem  

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala 
megye 

2022.09.12. 17:00 órától 2022.10.03. 18:00-ig 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-
Csanád, Somogy és Tolna megye 

2022.09.19. 17:00 órától 2022.10.10. 18:00-ig 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

2022.09.26. 17:00 órától 2022.10.17. 18:00-ig 

Budapest és Pest megye 2022.10.03. 17:00 órától 2022.10.24. 18:00-ig 

 
  



 

 

 
Támogatható tevékenységek 
 
Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető 
támogatás: 
 

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése 
(kizárólag olyan napelemes rendszer, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített 
teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző 
elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de 
legfeljebb az 5 kWp-et) 
 
 VAGY  
 

2 Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer 
létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és 
nyílászáró cseréje. (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen 
támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem 
haladhatja meg az 5 kWp-ot) 

 
 
Finanszírozás 
 
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a Támogatói Okirat szerinti 
projektmegvalósítás esetén nem kell visszafizetni. 
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, esetén bruttó 2.900.000 Ft,  
 

2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer 
elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje 
esetén: bruttó 11.300.000 Ft. 

 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. 
 

 
A projekt végrehajtási időtartama 
 
A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba 
lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó 
beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál, mely mérföldkőnek minősül. 
 
 
 



 

 

 
A projektnek  

 • csak napelem telepítése esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 20 hónapon  
• komplex tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 26 hónapon  

 
belül, de legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg kell valósulnia.  
 
 
Fenntartási kötelezettség 
 
A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen a pályázó, 
nyertesség és megvalósítás esetén 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles biztosítani. 
 
 
 

Amennyiben a pályázat felkeltette az érdeklődését kérem keressen minket az alábbi 
elérhetőségeken: 

 
Pályázat Európa Kft. 

+36 70 866 3431 
+36 20 519 9853 

iroda@palyazateu.hu  
pinter.zoltan@palyazateu.hu 
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