
 

Támogatást igénylők köre 

• nagykorú természetes személy 

• magyar adóazonosító jellel rendelkezik 

• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik 

• a beruházással érintett ingatlan tulajdonosai 2021. augusztus 30-i állapot szerint, 

a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy 

főre jutó összege 0 és 4 850 000 forint közé esik. 

Pályázattal érintett épületek köre 

• családi ház 

• használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház 

(ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet 

képező épület/épületrész 

• legfeljebb 6 lakásos társasházi, szövetkezeti ingatlanok részét képező 

épületrész/lakás 

• épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is 

alkalmas legyen a beruházás fogadására 

LAKOSSÁGI NAPELEMES RENDSZEREK TÁMOGATÁSA ÉS 

FŰTÉSI RENDSZEREK ELEKTRIFIKÁLÁSA NAPELEMES 

RENDSZEREKKEL KOMBINÁLVA 

beruházással érintett ingatlanban 2021.augusztus 30.-i állapot szerinti 

tulajdonos személyek 2020. évi szja bevallás szerinti összevont jövedelme 

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 

tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma 

< = 4 850 000 Ft 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS 

Választható műszaki csomagok 

1. Napelemes rendszer – saját fogyasztást kiváltó rendszer, de maximum 5 kWp (bruttó 2 900 000 Ft) 

2. Napelemes rendszer + fűtés korszerűsítés – napelemes rendszer előző évi fogyasztásra és a tervezett fűtési 

energiaigényre (de maximum 5 kWp), akkumulátoros tárolóegység (max 14 kWh), hőszivattyú rendszer 

(levegő-levegő vagy levegő-víz, max 12 kW) infrafűtés vagy fűtőpanelek (max 2 db 6m2 méretű helyiség 

kiegészítő fűtésére), nyílászáró szerkezetek cseréje (bruttó 11 300 000 Ft) 



Benyújtási szakaszok a Dél-Alföldi régióban 

  Tervezett keretösszeg 

1. 2021.12.13. 8:00 órától 2022.01.03. 18:00 óráig 13 307 191 685 Ft 

2. 2022.09.19. 8:00 órától 2022.10.10. 18:00 óráig 5 322 876 674 Ft 

3. 2023.09.18. 8:00 órától 2023.10.09. 18:00 óráig 5 322 876 674 Ft 

4. 2024.09.09. 8:00 órától 2024.09.30. 18:00 óráig 2 661 438 337 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPELEMES RENDSZER – HÓDSZOLÁR KFT. 

1. csomag: előző éves fogyasztásra méretezett rendszer, de maximum 5 kWp 

2. csomag: a tervezett fűtési energiaigényre méretezett rendszer, de maximum 5 kWp 

AKKUMULÁTOROS TÁROLÓEGYSÉG – HÓDSZOLÁR KFT. 

2. csomag esetén 

Az akkumulátor a hálózattól való nagyobb függetlenséget teszi lehetővé, akkor is tudjuk az 

általunk megtermelt áramot használni, amikor éppen nem termel a napelem. 

FŰTŐPANEL – HÓDSZOLÁR KFT. 

2. csomag esetén 

Kizárólag kiegészítő fűtésként, ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel, egyenként 

legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére. 

 

HŐSZIVATTYÚ – BARANYI HŰTÉSTECHNIKA KFT. 

2. csomag esetén 

A meglévő hőtermelő berendezés kiváltására. Levegő-víz vagy levegő-levegő, maximum 12 

kW-os hőszivattyús rendszer kiépítése (akár klímával) 

 

NYÍLÁSZÁRÓ – PREMIUM PLASTIC KFT. 

2. csomag esetén 

Fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) cseréje, amennyiben 

azok legfeljebb 50%-a felel meg a hatályos jogszabályoknak. Amennyiben a nyílászárók több, 

mint fele cserélve lett, nem nyújtható támogatás. 


