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 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, 

kis- és középvállalkozásoknak  
GINOP-4.1.4-19 

Kizáró feltételek: 
 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és 
középvállalkozások akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 
 

- A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének. 

- A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja szerint 

- A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 
- A támogatást igénylőnek harmadik személy irányában nem áll fenn olyan 

kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja. 

- A támogatást igénylő nem szolgáltatott a támogatási döntés tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és nem tett ilyen nyilatkozatot. 

- A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott - eljárás alatt. 

- A támogatást igénylő a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősül. 

- A támogatást igénylő rendelkezik legalább három (beszámolóval 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 

- A támogatást igénylőnek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén 
bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 
12 hónapban minimum 1 fő volt. 

- A támogatást igénylő Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság 
fióktelepe. 

- A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság. 
- A támogatást igénylő gazdálkodási formakódja megtalálható a következők között: a) 

113 Korlátolt felelősségű társaság, b) 114 Részvénytársaság, c) 116 Közkereseti 
társaság, d) 117 Betéti társaság, e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. 
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- A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív.  

- A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a törzstőke (alaptőke) jogszabályban 
előírt legkisebb mértéke alá nem csökkent.  

- Jelen támogatási kérelmében rögzített projekt elszámolható összköltsége nem haladja 
meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevétel összegének felét.  

- Jelen támogatási kérelmében rögzített projekt elszámolható összköltsége nem haladja 
meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítások összegét.  

- A http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra megfelelően feltöltésre került a legutolsó két 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója, a gazdálkodási adatok megfelelően 
ellenőrizhetőek.  

- A támogatást igénylővel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az 
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.  

- Jelen támogatási kérelemben szereplő megvalósítási helyszínen nem működik 
napelemes rendszer.  

- A támogatást igénylő, jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében 
szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt 
tartalmazó támogatási kérelmet nem nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az 
egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító 
döntéssel rendelkezik  

- A támogatást igénylő nem minősül mezőgazdasági termelőnek – azaz olyan 
természetes vagy jogi személyeknek, amely a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.  

- A támogatást igénylő támogatással érintett tevékenysége nem irányul az Európai 
Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági 
termékek előállítására, feldolgozására.  

- A támogatást igénylő a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez 
használja fel, valamint A támogatást igénylő a támogatást nem a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben: - a 
támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás 
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, - a 
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támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbadás.  

- A napelemes rendszer telepítésével az ingatlan hasznosítása során nem lakás/lakhatás 
célú fejlesztés valósul meg.  

- A fejlesztéssel érintett épületek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 
(VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § 
(2) f) pontjában felsorolt épületeket.  

- A fejlesztéssel érintett épületnek nincs állékonysági problémája és az épület 
tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát 
hasznosító rendszer fogadására.  

- A projekt a támogatási kérelem benyújtásának napjáig nem kezdődött meg. 
- A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy 

amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a 
támogatói okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül.  

- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe.  

- A támogatást igénylő a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely 
tulajdoni viszonyai az ÁUF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt 
szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást 
igénylő igazolja legkésőbb a támogatói okirat kibocsátásáig. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

a) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az 
ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. 
(Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, 
amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek 
fejlesztésére irányul.) 

b) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával 
villamos energiát termelő rendszer által 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. 

c) Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek 
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) 
Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket. 

d) Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése. 

e) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés 
eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik. 
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f) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem 
pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre. 

g) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő 
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos 
beruházásokra irányuló projektek. 

h) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 
forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz; 

i) Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló 
projektek. 

 

 

 

 

 

Alulírott ..................................mint a ................................ vállalkozás 
hivatalos képviseletre jogosult személye kijelentem, hogy a fent 
megnevezett feltételeknek és előírásoknak az általam képviselt 
vállalkozás mindenben megfelel. 

 

 

2019. június....... 
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