
Így termelhet évente 22 millió forintot egy hektáron! 

Évente 22 millió forint államilag garantált extra bevétel, 500 millió forint 
bevétel 25 év alatt. Cikkünkből megtudhatja hogyan lehet az Öné.

Bizonytalanság helyett biztos bevétel 

Mindannyian szeretjük a biztonságot és a biztos dolgokat, a mezőgazdaságra azonban 
jellemző a kiszámíthatatlanság. Ez több tényezőből adódik össze, hogy néhányat említsünk: az 
időjárás szeszélyessége, télen a fagykárok, nyáron az aszály. Betakarítás után pedig ott vannak a 
piaci tényezők. Mikor és mennyiért tudjuk eladni a terményt? A felvásárlási árak sokszor 
kiszámíthatatlanok. 

Milyen jó lenne találni egy olyan bevételi forrást, ami éves szinten stabilizálja a 
gazdaságunkat. Ami nem függ az előbb említett tényezőktől. Van egy jó hírünk a gazdák 
számára, 

van megoldás: napelemfarmok üzemeltetése. 

A német és az osztrák gazdák után most már a magyar gazdák részére is lehetőség lesz  
napelemfarmokat létesíteni. 

 

A mezőgazdaság kiszámíthatatlan, jól jön egy biztos bevételforrás
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Mik ezek a napelemfarmok? 

A napelemfarm egy 500 kilowatt teljesítményű, a nap energiáját villamosenergiává átalakító 
kiserőmű, ami körülbelül egy hektár területen megvalósítható. 

Milyen bevételi forrást jelent? 

Évente átlagosan 22 millió forint bevételt jelent, mindezt 25-30 éven keresztül. 
Igen 500 millió forintról beszélünk! 

Álljunk meg egy pillanatra! 
Mihez kezdene évente 22 millió forint extra bevétellel? Mire költené ezt a pénzt? 

• Egész évben nyaralna? 
• Minden évben új luxusautó? 
• A családjára költené? 
• Minden gyerekének tudna venni egy lakást? 
• Hogy fejlesztené a gazdaságát? 
• Milyen berendezéseket, eszközöket, gépeket traktorokat vásárolna meg? 
• Szeretne fiatalon "nyugdíjas" lenni és élvezni a passzív jövedelem boldogító hatását? 
• Az egészségére? Sajnos előfordulhat, hogy szükségessé válik gyógykezelésen részt venni. 
• Nyugodt élet. Akkor is lesz, – nem kevés – jövedelme, amikor Ön már nem akar vagy nem 

tud dolgozni idős kora miatt. 
• Lehet, hogy közeleg a valódi nyugdíjas kora? Milyen jó lenne évi 22 millió forintos nyugdíj!

Ugye? Apropó: Tudta hogy ez egy átlag nyugdíjas jövedelmének 15-szöröse? 15 év nyugdíj 
egy év alatt! 

25 év alatt 500 millió forint bevétel érhető el napelemfarm létesítésével
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Milyen garancia van erre? 

A garancia azt jelenti, hogy az állam garantálja: évtizedeken keresztül átveszi a megtermelt 
energiát. A kormány úgy döntött, Magyarország áramellátását 50% atomenergiából és 50% 
megújuló energiából, vagyis napenergiából kívánja fedezni. Országszerte 3000 darab kiserőmű 
építésére ad engedélyt és támogatást. 

3000 darab kiserőmű sok vagy kevés? 

Elsőre soknak tűnik, de ha figyelembe vesszük, hogy több százezer gazdának nyitott ez a 
lehetőség, akkor sajnos kevés. A gazdák csak 1,2%-a lesz olyan szerencsés, hogy meg is 
valósíthatja a napelemfarmot. 

12 milliárd Ft értékű támogatási keret fogyott el órák alatt!
Hogy mennyire népszerű kiserőmű témakör, mi sem bizonyítja jobban, mint a néhány héttel ezelőtti
hír. Egy nap alatt, jobban mondva néhány óra alatt, 12 milliárd Ft értékű támogatási keret 
fogyott el.

Ezért mondjuk mindig, hogy érdemes előre felkészülni és az elsők között lenni! Amikor már 
megnyílnak a kapuk a lehetőség előtt, akkor már késő gondolkodni!

A szakértelem dönt: nyer vagy veszít 

Ahogy a mezőgazdaságban is fontos a szakértelem, a napelemfarmok tervezése és megvalósítása is 
felkészültséget, tudást és szakértelmet igényel, így nagyon sok kudarctól és veszteségtől óvhatjuk 
meg magunkat. 

Az EU-Solar konferenciája segít az indulásban
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 Felkeltettük az érdeklődését? Azt kérdezi: hogyan kezdhetek neki? 

Az EU-Solar Zrt, a kiserőművek szakértője egy napelemes konferencia keretében segít önnek 
az indulásban. 

• Érdemes belevágni? 
• Mik az első lépések? 
• Hogyan működik egyáltalán a naperőmű? 
• Mik a buktatói? 
• Mi garantálja a profitot? 
• Mennyi ideig fog üzemelni? 
• Mennyibe kerül az építése? 
• Mik a támogatás feltételei? 
• Hogyan lehet előteremteni a beruházáshoz szükséges összeget? 

Minden kérdésére választ fog kapni a Napelem Farm Konferenciánkon! 

Mit mondtak azok, akik már a korábbi 
telt házas konferencián ott voltak?

Őszintén kertelések nélkül: A lehetőségekről és a buktatókról is
„Számos szakág képviselői szólaltak meg és beszéltek őszintén tapasztalataikról 
kertelések nélkül. Nemcsak a lehetőségekről, hanem a buktatókról is szó esett. Körbe
lett járva a téma gazdasági, műszaki, hivatali és kisgazdai szempontok figyelembe 
vételével. A legfontosabb ügyintézéssel kapcsolatos teendők is elhangzottak.”
Dornacker Gyula

Naprakész összehasonlítások
„Naprakész technikai, technológiai és piaci összehasonlítások bemutatása. ”
Pál Csaba

 Jól, lényegre törően
„Mindegyik előadó jól, lényegre törően fejezte ki azt, amit célul tűzött ki a címben 
megfogalmazottak szerint. Külön kiemelném még, hogy nem csak az eredetileg 
meghirdetett 500 KW-os napelempark, hanem a háztartási napelemrendszer 
kiépítésnek és támogatási feltételeinek ismertetésére is sor került. ”
Id. Buday Csaba

Írja be a naptárjába:  CONSTRUMA 2018 
SZAKMAI NAP: 2018 április 11. 

EU-Solar Napelem Farm Konferencia! 

További fontos információk ezen a linken: 

Igen, szeretnék én is évente 22 millió forintot!
www.eu-solar.hu/expo2018

Utóirat: Óriási az érdeklődés, a jegyek folyamatosan fogynak! A korábbi konferencia is telt házas volt!
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