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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor utalnak a napelem-létesítési támogatást nyert 
pályázóknak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kormányzat 2021-ben hirdetett pályázatot a házi napelemes rendszerek telepítésére vonatkozó
uniós  alapú  támogatások  elnyerésére.  A  pályázókat  még  természetesen  a  választások  előtt
kiértesítették,  hogy a keretösszeg átcsoportosításának hála minden jogosult  pályázatát  be fogják
fogadni, csak annak kifizetésével maradtak adósok. Jogos elégedetlenségüket csak fokozza, hogy
augusztus 1-jével a rezsicsökkentés korábban ismert rendszerét a kormány felszámolta, így jóval
magasabb összegű csekkeket kell fizetni az érintetteknek - azoknak is, akik abban bíztak, ilyenkor
már napelem lesz a fejük felett.

A pályázatok lebonyolítása már nem csupán belassult, hanem gyakorlatilag „tetszhalott” állapotba
került. A projekt leállását a tárca korábban azzal indokolta, hogy a példátlan érdeklődés miatt a
„jogosultsági feltételek ellenőrzése” hátráltatja a támogatások elbírálását. Sajtóinformációk szerint
azonban  nemcsak  a  támogatások  megítélése,  hanem  a  már  tavasz  folyamán  elnyert  összegek
kifizetése  is  áll,  ami  nem  magyarázható  sem  pályázók  számának  növekedésével,  sem  az
energiapiacokon tapasztalható változásokkal.  Ebből eredően a kivitelezők is inkább a beruházást
önerőből finanszírozókat részesítik előnyben az állami pályázatokon indulókkal szemben, miközben
már  közeleg  a  második  körös  pályázat  nyerteseinek kihirdetése  is.  A tegnapi  napon végül  497
nyertest értesítettek ki, akik 8-9 hónappal korábbi árajánlattal rendelkeznek a vállalkozójuktól.

További  kérdés az ún.  szaldós  szerződések rendszerének fenntartását érinti.  Az érvényben lévő
szaldó elszámolásos szerződések értelmében a lakossági felhasználók a nyáron megtermelt, de el
nem  fogyasztott  villamos  energia  többletüket  betáplálják  a  közműhálózatba  és  amikor  a  téli
hónapokban a  napelemek már  nem termelik  meg a  családi  szükségletet,  akkor  innen ugyanígy
pótolhatják is a hiányt. Kifizetniük pedig csak az esetleges különbözetet kell, sőt amennyiben nem



 
használják  el  a  nyári  hónapokban megtermelt  többletet,  akkor  még az  áramszolgáltató  fizeti  ki
számukra  az  érte  járó  összeget.  Az  uniós  normáknak  való  megfelelés  miatt  azonban
Magyarországon  a  jelenlegi  tervek  szerint  ilyen  szaldós  szerződés  csak  2023.  december  31-ig
köthetők. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi lesz azokkal a felhasználókkal, akik kicsúsznak a
fenti határidőből. A szaldós szerződés hiányában számukra éppen a napelemek nyújtotta előnyök
vesznek el, mivel a nagyobb energiaigényű, de napsütésben szegény téli hónapokban a napelemek
nem  termelik  meg  a  szükséges  energiát.  A kormány  által  megszabott  szint  feletti  fogyasztók 
számára a kérdés különösen aktuális, mivel augusztustól már várhatóan magasabb összegű számlák
érkeznek a magyar családok jelentős részéhez.

A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

1. Mikor számíthatnak a pályázat nyertesei a napelem telepítésére vonatkozó támogatások
kifizetésére?

2.  Fenntartják-e  a  szaldó elszámolásos  szerződések  rendszerét  a  2023.  december 31.  után
lakossági napelemek üzemeltetésére szerződők részére is? 

 

Várom válaszát.
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