
PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 

GINOP-4.1.3-19 

Benyújtás: 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig 

Támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft 

Támogatás  intenzitása:  100  %,  DE  a  napelemes  rendszer  elszámolható  költsége  nem  haladhatja  meg  a 
beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200 000 Ft/kWp értéket! 

Példa: 

10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer (napelem, inverter, szerelvény, munkadíj)  

nettó ára 4 000 000 Ft 

 

Elszámolható összköltség/igényelhető támogatás: 10*200 000 Ft = 2 000 000 Ft 

Szükséges önerő: 4 000 000 - 2 000 000 = 2 000 000 Ft 

Vagyis a támogatási intenzitás 50 % 

 

Projekt megvalósulás határideje: a támogató okirat hatályba lépését követő 18 hónap 

Fenntartási kötelezettség: 3 év 

Területi korlátozások: Közép-Magyarországi Régió kivételével a bejegyzett székhely, telephely vagy 
fióktelep 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások 

- rendelkeznek legalább három lezárt, teljes, üzleti évvel 
- a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt, 
- Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

(113  Korlátolt  felelősségű  társaság,  114  Részvénytársaság,  116  Közkereseti  társaság,  117  Betéti  társaság, 
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelep) 

Elszámolható költségek: Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését 
szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából  

Beruházási költségek 
o Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség 

 új eszköz beszerzése: a  napelemes rendszer beszerzésének  és  telepítésének 
költsége 

 a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése 
 az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a 

műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek 
kiépítése 

 akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése 

Az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 
százalékát fedező,  minimum 7,5 kWp  maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek 
telepítése  támogatható.  Csak  tetőszerkezeten  kerülhet  elhelyezésre  és  csak  a  villamos  energia  termelői 
oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.  

Műszaki-szakmai elvárások:  



- a  napelemes  rendszer  elszámolható  költsége  max.  a  beépített  napelemek  összesített  névleges 
teljesítményére vetítetten 200 000 Ft/kW, 

- a napelemes rendszer névleges teljesítménye max. 15 kW, 
- az épületnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban kellett 

állnia, 
- ha  az  épület  nem  rendelkezik  a  projekt  szempontjából  releváns  önálló  energetikai  mennyiség 

mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig 
kötelező, 

- nincs állékonysági probléma, az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a 
megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására, 

- a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítménye, 

- a termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet biztosítani szüksége, 
- projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy 

gyártótól  beszerezhető,  első  üzembe-helyezésű  gépek,  technológiai  berendezések,  eszközök, 
anyagok beszerzése és beépítése lehetséges. 

Nem elszámolható költségek: 

- a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, saját teljesítésként nyújtott 
szolgáltatás, 

- garanciális költségek, 
- a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre 

történő áttelepítési költsége, 
- az állványozás anyagköltsége nem elszámolható költség, csak a munkálatok munkadíja 

számolható el, 
- a  deponálási,  takarítási,  kertépítési,  anyagigazgatási  költségek  valamint  az  árkockázati  fedezet, 

saját kivitelezésre fordított összeg, 
- tetőszerkezeti teherhordó elemek illetve falszerkezetek megerősítése, 
- biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, hitelintézet által vállalt garancia költségei, 
- kamatköltségek, 
- működési és általános költségek (rezsi), 
- utazási- és szállásköltségek, 
- kiszállási díj, 
- szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
- jogszabály-frissítési díj, 
- fordítási költségek, 
- levonható ÁFA, 
- könyvvizsgálat költsége, 
- jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, 
- mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése, 
- a támogatási kérelmek megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül, 
- a  projekt  megvalósításában  részt  vevőktől  és  a  döntéshozatalban  érintettektől  és/vagy  Ptk. 

szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy 
szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség. 

Nem nyújtható támogatás: 

- lakás/lakhatás célú fejlesztés esetén, 
- ha az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett 

épület/épületcsoport a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó 
áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét, 

- a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítésére, 
- meglévő napelemes rendszer cseréjére, kapacitásbővítésére, 
- Annex I. szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával 

kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek esetén, 
- szálláshely kapacitásbővítés esetén,  



- pala fedésű tetőszerkezeten. 
 

- támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását  megelőző  jóváhagyott,  legutolsó  lezárt,  teljes  üzleti  év  éves  beszámoló  szerinti 
árbevétel összegének a felét, 

- támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 
benyújtását  megelőző  jóváhagyott,  legutolsó  lezárt,  teljes  üzleti  év  éves  beszámoló  szerinti 
személyi jellegű ráfordítások összegét 

 

 

Tulajdonviszonyok igazolása:  

 kizárólagos tulajdon esetén - -szemle típusú, E-hiteles (TAKARNET rendszerből lekért) tulajdoni lap 
másolat 

 osztatlan közös tulajdon esetén - a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra 
vonatkozó vázrajz 

 nem kizárólagos tulajdon esetén, de az ingatlan a támogatást igénylő kizárólagos tulajdonába kerül 
- a vonatkozó szemle típusú tulajdoni lap másolat, amin a támogatást igénylő kerül feltüntetésre 

 nem kizárólagos tulajdon esetén és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő kizárólagos 
tulajdonába - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat; 
érintett ingatlan szemle típusú tulajdoni lap másolata; legalább a fenntartási időszak végéig szóló 
bérleti, vagyonkezelési, vagy egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot 
biztosító szerződés 

  



CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

- éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 
dokumentum 

- közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
hitelesített aláírásminta vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata 

- támogatási  kérelem  beadását  megelőző  utolsó  lezárt,  teljes  üzleti  évben  a  NAV-nak  kötelezően 
megküldendő társasági adóbevallás éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazó oldala 

- a gazdálkodási adatok ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves 
beszámoló  alapján  történik,  így  a  legutolsó  két  lezárt,  teljes  üzleti  év  éves  beszámolójának 
közzététele a támogatást igénylő felelőssége 

 

Rendelkezésre kell állnia a következő dokumentumoknak: 

- a napelemes rendszerre vonatkozó megrendelés vagy szerződés  
- működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló iparűzési adó fizetésigazolás vagy engedélyköteles 

tevékenység esetén hatósági engedélyek vagy közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási 
díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő), 

- támogatási kérelem beadását megelőző 12 hónapban a fejlesztendő telephelyen foglalkoztatottak 
létszámának igazolására munkaszerződés 

- szállító által az MSZ EN 62446 szerint kiadott rendszerdokumentáció 

 

A záró kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája 

1. A  hálózati  engedélyessel  kötött  /  módosított  hálózathasználati  szerződést  és  hálózatcsatlakozási 
szerződés.  

2. Ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlap. 
3. A szállító nyilatkozata (sablon szerint)  

a. a létesített napelemes rendszer névleges teljesítményéről,  
b. a csatlakozási teljesítményről,  
c. a telepített napelemek típusáról és számáról,  
d. arról,  hogy  a  projekt  keretében  kizárólag  új  (2018  vagy  azt  követő  gyártású),  kereskedelmi 

forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai 
berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése történt meg,  

e. arról, hogy a termelési adatokhoz való távoli hozzáférés és távfelügyelet l ehetősége 
biztosított,   

f. arról, hogy a telepített napelemes rendszer megfelel a megújuló energiát termelő 
berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások 
igénybevételének  műszaki  követelményeiről  szóló  55/2016.  (XII.  21.)  NFM  rendeletben  (a 
továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak,  

g. arról, hogy a rendszerdokumentáció az MSZ EN 62446 szerint került összeállításra.  
4. A  kiinduló  állapotot  és  a  telepített  napelemes  rendszert  ábrázoló  fotók:  épületenként  min.  2, 

maximum  5  db  kép  a  napelemek  tervezett  helyéről  (kiinduló  állapot)  és  a  telepített  napelemes 
rendszerről.  

5. A kiépített napelemes rendszerek megfelelőségét a projekt zárásakor az alábbi dokumentumokkal 
illetve nyilatkozatokkal szükséges igazolni: 

 
 
 
 



 

 


