
RRF- 6.2.1 
„Lakossági napelemes rendszerek támogatása

és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

• A TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) ajánlásával

• az ENERGO ZERO Kft. által megépítve

• a BABELON SYSTEMS Kft. pályázatírásával

100% vissza nem térítendő támogatás (ingyenes!):

1. Csak napelemek (A)

2. Komplex energetika (B)

4-5 hét a pályázat beadásáig



A pályázat célja

Pályázat tárgya:

• Napelem (kötelező elem. 1-es pályázati csomag)

• Hűtő-fűtő klíma (javasolt elem, akkumulátor is kell, 2-es pályázati csomag)

• Ajtó-ablak (csak kültérre néző, a fűtéshez kötelező elem)

Cél:

A. Villanyszámla kinullázása (csak napelem: 250 eFT megtakarítás évente)

B. Villany- és fűtésszámla 85-90% csökkentése (kombinált, 600-750 eFt évente)1
2



Jogosult vagyok-e a 
támogatásra?

• 18 éven felüli magyar 
állampolgár

• Egy főre jutó jövedelem max. 
bruttó 404.000 Ft havonta

• Tulajdonjog az ingatlanon 
(résztulajdon is elég)



Referenciák



Komplex csomag

Mi van benne?

• Napelemes rendszer az épület mérete és a 
fogyasztás alapján (villlanyszámla kinullázása)

• Hűtő-fűtő klíma rendszer a kényelemért, és az egész 
éves, teljes körű légkondicionálásáért (fűtésszámla  
85-90%-os csökkentése, napelemmel kombinálva, + 
akkumulátor)

• Ajtó-ablak csere (csak kültérre néző, kötelező)

• A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA VÁLASZTHATÓ



Napelem

MINDEN VARIÁCIÓ INGYENES,

100%-BAN TÁMOGATOTT

MINIMUM  25  ÉVES  ÉLETTARTAM

• 12 év garancia napelemre,  5-10 év garancia inverterre,  25 év múlva vállalt 80% teljesítménygarancia

• Monokristályos és polikristályos panelek

• Hagyományos és optimazlizált rendszerek, SmartEdge, okos rendsyzer, további megtakarítás

MINDEN  ESZKÖZBŐL  CSÚCSTECHNOLÓGIA VÁLASZTHATÓ



RRF- 6.2.1 

PÁLYÁZATÍRÁSI  DÍJAK

Műszaki előkészítés és pályázatírás:

2 csomag választható

1. NAPELEMEK 50 eFt

2. KOMPLEX 95 eFt

A FENTI ÁRAK MINDEN KÖLTSÉGET TARTALMAZNAK, 
BRUTTÓ DÍJAK



RRF- 6.2.1 

BEADÁSI  HATÁRIDŐ

TOLNA MEGYE

2021. DECEMBER 13. 17.00

2021. JANUÁR 17. 18.00



Köszönjük a figyelmet!

WWW.ENERGOZERO.COM PÁRTOS BALÁZS TELEFON: 
DIREKT NINCS 

E-MAIL:
BABELONPALYAZAT

@GMAIL.COM

JELENTKEZNE?
KÉRDÉSE VAN?



Részletek

• Az itt elhangzottakat elolvashatja és megmutathatja másoknak honlapunkon:

www.energozero.com

• Ugyanitt eseménynaptár a következő látogatásainkról az ország különböző 

területein és a közelben (naponta frissül).



Jelentkezési lehetőségek:

• A helyszínen az adatlap kitöltésével

• E-mailben: babelonpalyazat@gmail.com

• Ugyanitt a felmerülő kérdések megválaszolása.

mailto:babelonpalyazat@gmail.com


Elérhetőség, információ

Jelentkezés: 

babelonpalyazat@gmail.com

Részletek a honlapunkon:

www.energozero.com



Napelemes rendszer csomagok



Kombinált csomagok


