
 
  

 

 

 
Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 

elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva 

 

 
A pályázat célja: 
 
A családi házak, sorházak és az alacsony lakásszámú lakóházak többsége elavult fűtési 
rendszert alkalmaz, ami többlet energiafelhasználást, ezáltal magas fogyasztást és a 
szükségesnél nagyobb széndioxid kibocsátást okoz. Ez kiváltképp igaz az országos átlagot el 
nem érő jövedelmű tulajdonosok által lakott épületekre. Az energiatakarékosság javítását 
szolgáló beruházások megvalósítása költséges, emiatt megfelelő támogatás nélkül gyakran 
kivitelezhetetlen az alacsonyabb jövedelműek számára. 
 
Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját 
tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő 
támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve 
energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. 
 
 A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. 
Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. 
Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek. 
 

A pályázat keretében rendelkezésre álló forrás, mértéke, összege: 
 
Meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg  
201.624.116.436 Ft. 
 
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást szerződés 
szerinti projektmegvalósítás esetén nem kell visszafizetni. 
A támogatás az elszámolás elfogadását követően, utófinanszírozásként, részben a Pályázó 
által kiválasztott Kivitelezőre történő engedményezéssel kerül folyósításra. A pályázat 
megvalósítása során előleg igényelhető. 
 



 
  

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 500.000 Ft. 
 
A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke: 
 
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, (2.1.1. pont) esetén bruttó 2.896.108 Ft, 
 
(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, 
valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása: 
 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, 
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési 
rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén) (2.1.2.a) pont) esetén bruttó 9.368.464 Ft, 
 
b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, 
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési 
rendszerrel rendelkező ingatlan esetén) (2.1.2.b). pont) esetén bruttó 11.559.214 Ft. 
Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által 
érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén 
változik. 
 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. 
 

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
 
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) 
nyújthat be pályázatot, aki 
• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és 
• a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) 
(rész)tulajdonjoggal rendelkezik1 és 
• megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és 
• állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.  
 
 



 
  

 

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában 
részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat 
kapcsán nyújtható támogatás.  
 
 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?  
 
Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be: 
 
1. ütem 
 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-      
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 
2021.11.15. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Somogy és Tolna megye 
2021.11.22. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
2021.11.29. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Budapest és Pest megye  
2021.12.06. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
 



 
  

 

 
 
 
2. ütem 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- 
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 
2022.03.01. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Somogy és Tolna megye 
2022.03.08. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
2022.03.16. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Budapest és Pest megye  
2022.03.22. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
3. ütem 
 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- 
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 
2023.03.01. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Somogy és Tolna megye 



 
  

 

2023.03.08. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
2023.03.16. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Budapest és Pest megye  
2023.03.22. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
4. ütem 
 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- 
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 
2024.03.04. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Somogy és Tolna megye 
2024.03.11. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
2024.03.18. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 
 



 
  

 

Budapest és Pest megye  
2024.03.25. 8:00 órától 
a megnevezett megyékben rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
 

Milyen tevékenységek támogathatóak? 
 
Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére 
igényelhető támogatás: 
 
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, VAGY 
 
(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, 
valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása: 
 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, 
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési 
rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén), VAGY 
 
b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, 
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési 
rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében). 
A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat 
jelölhető meg. Minden opció egyedi támogatható tevékenységi körrel, illetve 
feltételrendszerrel rendelkezik (2.1.1 - 2.1.2 a), b) pontokban részletezve), azonban minden, 
jelen pályázatban támogatható tevékenység kapcsán feltétel, hogy: 
 
• kizárólag energiamegtakarítást és/vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkenést 
eredményező épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások 
támogathatók; 
• a pályázatbenyújtás napját megelőzően megkezdett beruházások kapcsán támogatás 
nem igényelhető (támogatott beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése a beruházás 
megkezdésének minősül); 
• elszámolható a megjelölt kivitelezési munkálat anyagköltsége, munkadíja, továbbá a 



 
  

 

kapcsolódó általános forgalmi adó (ÁFA) összege; 
• kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható; 
• a fűtéskorszerűsítési beruházás megvalósításával az épület érintett energetikai 
jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, az adott beruházás 
tekintetében releváns követelményeknek; 
• az épületbővítésekkel, átalakításokkal, továbbá átépítésekkel kapcsolatos 
tevékenységek vonatkozásában jelen pályázat keretében támogatás nem igényelhető; 
• Kedvezményezett köteles minden vállalt – önállóan támogatható, illetve önállóan nem 
támogatható – tevékenységet a pályázatban feltüntetetteknek, illetve a pályázati 
felhívásnak és annak mellékleteinek megfelelően megvalósítani. 
 
Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése 
 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység: 
 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a 
rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer 
részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye 
nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását 
megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 
kWp-ot).  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 
a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, 
ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, 
elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; 
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési 
tevékenység; 
c) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 
E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer 
támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen 
pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető. 
 



 
  

 

 
a) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok 
fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes 
rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már 
megvalósult): 
 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési 
rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve 
az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a 
napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg 
a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási 
évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében 
beépítésre kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb 
az 5 kWp-ot);  
 
b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és 
üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel; 
 
c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer 
kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével; 
 
d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) 
energiamegtakarítást eredményező cseréje; 
 
e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de 
önállóan nem támogatható). 
 

Kötelező, de önállóan nem támogatható: 
 
a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
 
b) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen 
belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos 
hálózat szükség szerinti bővítése; 



 
  

 

 
c) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési 
tevékenység; 
 
d) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat 
kiépítése, 
 
e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség 
esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával. 
A 2.1.2 a) pontban megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont 
önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően 
megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható 
tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. 
Amennyiben a beruházással érintett ingatlanban található összes fűtött és fűtetlen teret 
elválasztó nyílászáró megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, 
abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve 
kivitelezési költsége nem elszámolható. 
 
b) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer 
létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének 
elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, 
villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere 
 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
 
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési 
rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve 
az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a 
napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a 
pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási 
évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében 
beépítésre kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 
5 kWp-ot);  
 
b) a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW 
teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer 
kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen 



 
  

 

berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését); 
 
c) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) 
energiamegtakarítást eredményező cseréje; 
 
d) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és 
üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel; 
 
e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de 
önállóan nem támogatható). 
 

Kötelező, de önállóan nem támogatható: 
 
a) kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció). 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
 
a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, 
ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, 
elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; 
 
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési 
tevékenység, 
 
c) az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat 
kiépítése; 
 
d) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség 
esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával. 
 
A 2.1.2 b) pontban megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont 
önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően 
megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható 
tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. 
Jelen fejezetben részletezett tevékenységek fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos 
technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek 
kiépítésével is megvalósítható. Fontos! Ezen megoldások kizárólag abban az esetben 
támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága 



 
  

 

bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek 
alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása 
szükséges. 
 
A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt 
bruttó összegek): 
 
- 1 kWp napelem rendszer kivitelezési költsége (anyag- és munkadíj együtt): 520.700 forint 
- 3 fázis bevezetése: az illetékes elosztótársaság hatályos díjszabása szerint57.600 forint 
- villanyóra szabványosításának költsége: 172.800 forint 
- napelemes rendszer legmagasabb elszámolható költsége: 2.896.108 forint 
- energiatanúsítvány: 25.400 forint 
- műanyag nyílászárók (anyag- és munkadíj együtt): 82.600 forint/nyílászáró négyzetmétere 
- 5 kW teljesítményű akkumulátoros tároló (anyag-, felszerelési és beüzemelési díj együtt): 
3.521.405 forint 
- fűtőpanelek kivitelezése 1 db lakásban / épületben (anyag- és munkadíj együtt): 565.323 
forint 
- 9 kW teljesítmény alatti levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 1.941.107 
forint 
- 9 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú (anyag- és munkadíj együtt): 2.667.000 forint 
 
Levegő-levegő, illetve földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor 
számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat 
becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül 
vállalkozási szerződés megkötésre. 
A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai 
tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható 
kivitelezési költség 5%-át. 
 
Fontos! Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított 
számlákkal számolhatók el: 
 
a) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése, 
b) fűtési rendszerek telepítése, kialakítása, 
c) energetikai tanúsítvány készítése, 
d) akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése, továbbá 
e) nyílászárók cseréje. 
 



 
  

 

 
FONTOS! Saját beszerzésű anyagköltség, illetve saját kivitelezés keretében 
megvalósított beruházás költsége nem elszámolható! 
Kivitelezési költség kizárólag a regisztrált kivitelezőkkel kötött 7. számú melléket 
szerinti szerződésnek megfelelően számolható el! 
Az engedélyezés vonatkozásában szintén szerződés megkötése, illetve benyújtása 
szükséges. Ezen tevékenységet azonban a regisztrált kivitelezőkön kívül más vállalkozás is 
végezheti. 
 
Csak és kizárólag megújuló energia használatát növelő és/vagy energia-megtakarítást 
eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül 
kapcsolódó kiadások számolhatók el. 
 
Fontos! A jelen projektben elszámolt, számlákkal igazolt költségek a kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében egyéb támogatási formák (pl.: Otthonfelújítási 
támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény, egyéb hazai, EU-s, vagy helyi 
önkormányzati pályázat) keretében nem számolhatóak el! 
 
 

Rendelkezésre álló időtartam: 
 
Kedvezményezettnek a támogatott beruházást: 
• az (1) tevékenység (csak napelem telepítése) esetén a Támogatói Okirat kiállításától 
számított 12 hónapon, 
 
• a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 18 hónapon 
belül, továbbá legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg kell valósítania. 
 

Hol valósítható meg a projekt? 
 
Magyarország egész területén. 
 

Kell-e önerő a projekthez ? 
 
Nem. 
 

 



 
  

 

Amennyiben a pályázat felkeltette az érdeklődését kérem keressen minket az alábbi 

elérhetőségeken: 

 
 

 

 

 

Pályázat Európa Kft. 

+36 70 866 3431 

+36 20 519 9853 

info@palyazateu.hu 

pinter.zoltan@palyazateu.hu 
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