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www.estif.org 

Forrás: 



Az európai napkollektoros piac 

Forrás: 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Az európai napkollektoros piac 

Forrás: 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Az Európai Unió tervei 

Forrás: 

The Solar Thermal Potential in Europe. 2009. 

Werner Weiss, AEE – Institute for Sustainable Technologies, Peter Biermayr, Vienna University of Technology  

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 
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A magyarországi napkollektoros piac 

(Becsült adatok) 

2012-ig megvalósult napkollektoros rendszerek nagysága: ~200.000 m2 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Magyarország napkollektoros piac – lehetséges jövőkép  
(2010.) 
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A megvalósult napkollektoros rendszerek mennyisége 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

Magyarország napkollektoros piac – lehetséges jövőkép  
(2010.) 



A napkollektorokkal előállított hőenergia mennyisége és részaránya a teljes energiafogyasztáson belül  

1 m2 napkollektor = 500 kWh/(m2.év) = 1,8 GJ/(m2.év) 

2020: 2,5 millió m2 napkollektor = 4548 TJ/év)  Magyarország végső energiaigénye 823 PJ  0,55% 

                                                                               Hűtés-fűtés energiaigénye 414 PJ  1,09% 

A napkollektoros rendszerekkel előállított hőmennyiség 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

Magyarország napkollektoros piac – lehetséges jövőkép  
(2010.) 



Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 

Európai Parlament és Tanács RED irányelve Magyarország számára 2020-ra: 

Megújulók részaránya 13% a bruttó végső energiafogyasztásban 

Magyarország vállalása: 14,65% 
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Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Termikus napenergia-hasznosítás a cselekvési tervben  

Növekedés 6-ról 82 ktoe-ra: 13,6 szoros növekedés  

1 toe = 41 868 GJ = 11 630 kWh 
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Termikus napenergia-hasznosítás a cselekvési tervben  

1 toe = 41 868 GJ = 11 630 kWh 

Éves növekedés 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 
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Javaslat a pályázat formátumára: 

(2010 november) 

„Söralátét méretű” adóbevallás 

„Söralátét méretű” pályázat 

Mellékletek: 

• Részletes pályázati 

útmutató 

• Támogatási szerződés 

minta 

• Pályázó nyilatkozata 

• Napkollektoros rendszer 

energetikai számítása 
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Milyen volt a 2012-es pályázat? 

USZT-ZBR-NAP-2011 

Indulás: 2011. október 25. 
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USZT-ZBR-NAP-2011 

Indulás:  

2011. október 25. 

 

• Pályázók köre: Meglévő családi ház tulajdonosok és 

maximum 12 lakásos társasházak. 

• Rendelkezésre álló forrás: 2,97 milliárd forint 

• Vissza nem térítendő támogatás, utólagos finanszírozással.  

• Támogatási intenzitás: 50%  

• Maximálisan adható támogatás: 800.000.-Ft  

• A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun 

keresztül lehetett beadni. 

• A kivitelező vállalkozásnak ÉMI regisztrációval kellett 

rendelkeznie. 

• A pályázathoz épületgépész mérnök által készített kapcsolási 

vázlatot és egyszerű energetikai számítást kellett mellékelni. 

• A napkollektoroknak Solar Keymark, vagy ÉMI 

tanúsítvánnyal kellett rendelkezniük. 

• A pályázathoz csatolni kellett a kivitelezői előszerződést. ÉMI regisztráció 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

Milyen volt a 2012-es pályázat? 



USZT-ZBR-NAP-2011 

 

• Indulás: 2011. október 25. 

• Befogadás lezárása:  2011. december 31. 

  2012. március 31. 

  2012. május 15. 

• Beadott pályázatok száma: 5686 darab  

• Nyertes pályázatok száma: 4267 darab (75%)  

• Befejezési és elszámolási határidő: 2012. szeptember 30. 

   2012. november 20. 

• Döntések nyertes pályázatokról: 2012. március 26. 866 db 

  2012. április 27. 665 db 

  2012. május 11. 696 db 

  2012. július 3. 495 db 

  2012.július 20.  1423 db 

  2012. szeptember 14.  122 db 

• ÉMI-nél regisztrált kivitelezők száma: ~1000 darab  

ÉMI regisztráció 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

Milyen volt a 2012-es pályázat? 



USZT-ZBR-NAP-2011 

Előnyök 

• Viszonylag egyszerű volt a pályázat. 

• Az online pályázati felület nem igényelt papírmunkát. 

• Csak minősített napkollektorokkal lehetett pályázni. 

• Csak regisztrált, és a megrendelővel leszerződött 

vállalkozások végezhették a kivitelezést. 

• Épületgépész mérnök által készített kapcsolási vázlatra volt 

szükség. 

• Csak egyszerű energetikai számításra volt szükség. 

• Elszámolás után gyors kifizetés. 

Hátrányok 

• Új lakásra nem lehetett pályázni. 

• A pályázati portál nem volt felhasználóbarát. 

• Szigorú volt a bírálat, és nem volt hiánypótlási lehetőség. 

• Nagyon hosszú volt az elbírálási idő. 

• Nagyon rövid volt a kivitelezésre rendelkezésre álló idő. 

• „Hiéna” vállalkozások is megjelentek. 
ÉMI regisztráció 
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Milyen volt a 2012-es pályázat? 



USZT-ZBR-NAP-2011 

Minden eddiginél több megvalósult rendszer 
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Milyen volt a 2012-es pályázat? 



USZT-ZBR-NAP-2011 

A 2012-es fellendülést kihasználva, folytatni kell a növekedést! 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

Hogyan tovább?  

Minimum: tartani kell a megújuló energia cselekvési tervben meghatározott célokat. 



Hogyan tovább?  

Kiindulási feltételek: 

• Fajlagos bruttó beruházási költség: 200.000.-Ft/kollektor m2 

• Támogatási intenzitás: 35% 

• Támogatással megvalósuló rendszerek aránya: 60% 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

A 2020-ig terjedő támogatás forrásigénye  



A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

 

 

KEOP-2012-4.10.0/A  
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

 

Támogatási igény: 

1-50 millió Ft között  

 
Forrás (2012-2013): 

7 milliárd Ft 

• 2 Mrd Ft költségvetési int. 

• 5 Mrd Ft vállalkozások 

Megvalósítás 
helyszíne 

Vállalkozás 

Költségvetési 
szervek és 

intézményeik, 
közoktatási és 
felsőoktatási 

intézmények és 
önkormányzati 
közfeladatot 

ellátó Nonprofit 
szervezet 

Nonprofit 
szervezet 

Mikro és 
kisvállalat 

LHH 
kistérségbe

n 

Középvállalat 
LHH 

kistérségben 

Észak-
Magyarország 

KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Észak-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Dél-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Közép-Dunántúl 
KKV: 50% 

Egyéb: 40% 
85 % 60% 60 % 50% 

Dél-Dunántúl 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Nyugat-Dunántúl 

mikro és 
kisvállalat: 

50% 

középvállalat: 
40% 

Egyéb: 30% 

85 % 60% 50 % 40% 

Eljárás: 
Egyfordulós,  

könnyített elbírálású  

(„automatikus”) 



A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

 

 

KEOP-2012-4.10.0/B  
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

 

Támogatási igény: 

50 millió Ft fölött  

 
Forrás (2012-2013): 

9 milliárd Ft 

• 2 Mrd Ft költségvetési int. 

• 7 Mrd Ft vállalkozások 

Megvalósítás 
helyszíne 

Vállalkozás 

Költségvetési 
szervek és 

intézményeik, 
közoktatási és 
felsőoktatási 

intézmények és 
önkormányzati 
közfeladatot 

ellátó Nonprofit 
szervezet 

Nonprofit 
szervezet 

Mikro és 
kisvállalat 

LHH  
kistérségbe

n 

Középvállalat 
LHH 

kistérségben 

Észak-
Magyarország 

KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Észak-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Dél-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Közép-Dunántúl 
KKV: 50% 

Egyéb: 40% 
85 % 60% 60 % 50% 

Dél-Dunántúl 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Nyugat-Dunántúl 

mikro és 
kisvállalat: 

50% 

középvállalat: 
40% 

Egyéb: 30% 

85 % 60% 50 % 40% 

Közép-
Magyarország 

- - - - - 
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KEOP-2012-4.10.0/C  
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia,  

valamint biometán termelés  
 

Támogatási igény: 

50 millió Ft fölött  

 

Forrás (2012-2013): 

14 milliárd Ft 

• 2 Mrd Ft költségvetési int. 

• 12 Mrd Ft vállalkozások 

Megvalósítás 
helyszíne 

Vállalkozás 

Költségvetési 
szervek és 

intézményeik, 
közoktatási és 
felsőoktatási 

intézmények és 
önkormányzati 
közfeladatot 

ellátó Nonprofit 
szervezet 

Nonprofit 
szervezet 

Mikro és 
kisvállalat 

LHH 
kistérségbe

n 

Középvállalat 
LHH 

kistérségben 

Észak-
Magyarország 

KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Észak-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Dél-Alföld 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Közép-Dunántúl 
KKV: 50% 

Egyéb: 40% 
85 % 60% 60 % 50% 

Dél-Dunántúl 
KKV: 60 % 

Egyéb: 50% 
85 % 60% 65 % 60% 

Nyugat-Dunántúl 

mikro és 
kisvállalat: 

50% 

középvállalat: 
40% 

Egyéb: 30% 

85 % 60% 50 % 40% 

Közép-
Magyarország 

- - - - - 



A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

KEOP-2012-5.5.0/D  
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

 

Támogatási igény: 

1-50 millió Ft között  

 
Forrás (2012-2013): 

4 milliárd Ft 

• 2,5 Mrd Ft költségvetési int. 

• 1,5 Mrd Ft vállalkozások 

Pályázó 
Támogatás maximális 

mértéke 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 % 

Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60 % 

Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási 
intézmények  

85 % 

Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási 
intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódik (A.5 fejezet 1 pont) 

60% 

Nonprofit szervezet 60 % 

Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet[1] 85 % 

Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet[2] 100 % 

Eljárás: 
Egyfordulós,  

könnyített elbírálású  

(„automatikus”) 



A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

KEOP-2012-5.5.0/B  
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

 

Támogatási igény: 

50 millió Ft fölött  

 
Forrás (2012-2013): 

7,5 milliárd Ft 

• 5,5 Mrd Ft költségvetési int. 

• 2 Mrd Ft vállalkozások 

Pályázó 

Támogatás 
maximális 
mértéke 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 % 

Többségi állami/önkormányzati tulajdonú 
vállalkozás 

60 % 

Költségvetési szervek és intézményeik / 
Közoktatási intézmények 

85 % 

Költségvetési szervek és intézményeik / 
Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a 
projektvállalkozási tevékenységhez kapcsolódik 
(A.5 fejezet 1pont) 

60% 

Nonprofit szervezet 60 % 

Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit 
szervezet[1] 

85 % 

Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet[2] 100 % 



A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

KEOP-2012-5.4.0 
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások  

felhasználásának lehetőségével 

 

 

 
Forrás (2012-2013): 

4 milliárd Ft 
 

Régió Támogatás mértéke kedvezményezeti 
csoportonként (az elszámolható 

költségek arányában, %) 

Észak-Magyarország  30 

Észak-Alföld  30 

Dél-Alföld  30 

Közép-Dunántúl  30 

Dél-Dunántúl  30 

Nyugat-Dunántúl  30 

Pest megye 30 

Budapest 10 

Pályázók köre: 
Távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező vállalkozások. 



A napkollektoros iparág növekedésének nemzetgazdasági haszna  

• Fellendülő, az európai trendhez felzárkózó napkollektoros iparág. 

• Növekvő költségvetési adó és járulékbevételek az iparág növekedésével. 

• Új munkahelyek keletkezése. 

• Energia megtakarítás, import energiahordozók kiváltása. 

• Kevesebb károsanyag kibocsátás, tisztább környezet. 

• Környezettudatos szemlélet erősödése. 

• A CO2 kibocsátás csökkentés révén értékesíthető kvótamennyiség. 

• A pályázati rendszer átláthatósága miatt fehéredő gazdaság. 

• A pályázati rendszer adatbázisa alapján valós adatok a napkollektoros 

iparágról. 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Új munkahelyek keletkezése 

A napkollektoros iparág növekedésének nemzetgazdasági haszna  

120 m2/év napkollektor felület  = 1 munkahely 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 



Köszönöm a figyelmet! 

www.megnap.hu         www.megsz.hu 

A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője 

MÉGNAP – Még van teendőnk! 


