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Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére 
KEHOP-5.2.11. 

 

Keretösszeg 
 

Támogatási kérelmek várható 
száma 

16,26 Mrd Ft 35-100 db 

 
Pályázók köre: 

 Központi költségvetési szervek:  
311 - Központi költségvetési irányító szerv  
312 - Központi költségvetési szerv  

 
A támogatás formája, összege, mértéke:  

 Minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás 

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a 
 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:  

 A Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 Megvalósítás 
- Szakmai célt szolgáló tevékenységek: 

I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti háztartási méretű kiserőmű (a 

továbbiakban: HMKE) méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) 

kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen 

kielégítése céljából  

 

Támogatható beruházási elemek:  

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz 

való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének 

költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és 

felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz 

beszerzése és felszerelése. 

 

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer 

esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig) 

 
 

II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes 

rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen 

kielégítése céljából 
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Támogatható beruházási elemek:  

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz 

való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének 

költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, 

a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és 

felszerelése.  

 

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer 

esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig) 

 

Tevékenységek kombinálása: Egy projekten belül több épület fejlesztésére is 

lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének 

több projektre bontása nem támogatható. Az I) és II) tevékenységek 

kombinálása projektszinten támogatható. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projektelőkészítés 

 Megvalósítás 

- Járulékos feladatok (beleértve a projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is 

 

Az elszámolható költségek:  
 

1. Projekt előkészítés költségei (összes elszámolható költség 3%-a) 

 Előzetes tanulmányok: 
-  engedélyezési dokumentumok költsége 
- műszaki tervek elkészítésének költsége 
- tervellenőr költsége 
- egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, ha valóban a kedvezményezetett terhelik 

 Közbeszerzés költsége (összes elszámolható költség 0,5%-a) 
 

2. Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási költségek 

 Szakmai célt szolgáló tevékenységek 
- Terület-előkészítés, irtási és talajmunkák (összes elszámolható költség 0,5%-a) 
- Építéshez kapcsolódó költségek (bontás, átalakítás, technológiai szerelés, 

próbaüzem) 
- Eszközbeszerzés költségei (műszaki és egyéb berendezések felszerelése, gépek 

beszerzése, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése) 
- A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek támogatási összege nem 

haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére 
vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget. 

 Járulékos feladatok 
- Projektmenedzsment (összes elszámolható költség 1 %-a) 
- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
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- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (0,5%, de max. 300.000 Ft) 
- Egyéb szolgáltatási költségek (kivitelezési munkák befejezését követő 

tanúsítványok költségei, használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek 
költségei, egyéb hatósági díjak) 

 
Az elszámolható költségek mértéke: 

 

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%) vagy maximális 
összeg 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költsége)  

3% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása  0,5% 

Terület előkészítés (földmunkák stb.) 0,5% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 % 

Projektmenedzsment  1% 

Tájékoztatás és nyilvánosság 0,5%, de maximum 300.000 Ft 

 
Egyéb elvárások: 

 

 A támogatási igényhez szükséges benyújtani a projekt megvalósításának helyszíne szerinti 
elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentőket és az arra kapott „pozitív” válaszokat  

 Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani a projekt 
megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt, vagy az azok 
megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat.  

 Legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani az elosztói 
engedélyessel kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést, továbbá mérőóra 
cseréjét igazoló mérőhelyi adatlapot, valamint a projekt használatbavételéhez kapcsolódó 
jogerős hatósági engedélyeket.  

 A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó 
inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.  

 
Előleg igénylése: 

 Támogatás 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, 
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett  

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési 
számlával rendelkezik, vagy  

- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 

 

A pályázatok benyújtása 2016. október 17. – 2018. október 16. között lehetséges! 

Következő benyújtási időszak: 2017.december 15 - 2017.december 21. 
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