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Az újHÁZ Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  6,82 millió forint európai uniós támogatást 

nyert a GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó 
épületenergetikai fejlesztések támogatása című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. A 12,4 millió 
forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban egy napelemes rendszer beszerzését 
valósította meg. 

 

A GINOP-4.1.4-19 konstrukció keretében támogatást nyert el az Újház Informatikai Kft egy napelemes 

rendszer beszerzéséhez. A projekt keretében egy 39,15 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer kerül 

kivitelezésre az Újház Informatikai Kft fióktelepén, a 9027 Győr, Pesti út 1/b. címen. Az ár kiváló hatásfokú 

napelem modulokat, áramszolgáltató által elfogadott invertereket, alumínium tartószerkezeteket, egyen-, és 

váltakozó áram oldali túlfeszültség védelmeket tartalmaz. Fajlagos éves hozam: 1100 kWh/kWp Jelenlegi 

villamos energia fogyasztás: 72 036 kWh Napelem egységteljesítmény: 450 Wp Napelemek száma: 87 db. 

Éves villamos-energia hozam: 43 065 kWh. A tervezett rendszer csúcsteljesítménye: 39,15 kWp.  

A projekt keretében megtörtént a meglévő villamos energia felhasználás felmérése, helyszíni felmérés során 

elkészült ajánlat, melyhez telepítési terv és műszaki leírás is készült. Az energetikai minőségtanúsítványt és 

számításokat készítő szakértő kamarai regisztrációval rendelkezik. Statikus a tető és az épület állékonyságát 

megvizsgálta, erről szakértői nyilatkozatot adott ki. A szolgáltató felé a napelemes rendszer telepítésének 

igénybejelentése. Az erre kapott válasz után elkészül a csatlakozási tervdokumentáció. Ezek után megvalósult 

a kivitelezési munka, majd a mérőóra cseréje és elkészült az új hálózathasználati szerződés. A projekt teljes 

megvalósítási ideje alatt műszaki ellenőrt alkalmazunk.  

Projekt címe: Újház Informatikai Kft épületének energetikai korszerűsítése napelemes rendszerrel 

Projekt befejezési dátuma: 2020.11.17 

Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2019-00096 

A megvalósítás helyszíne: 9027 Győr, Pesti út 1/b 

A projekt költségvetése: 12 400 000 Ft, a saját forrás összege: 5 580 000 Ft (45 %), a vissza nem térítendő 

támogatás összege: 6 820 000 Ft (55 %). 

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult.  

További információ kérhető: 

Újház Informatikai Kft 
Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15 (BCW Irodaház). 
Adószám: 25396029-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-09-272726 
E-mail: info@uj-haz.hu 
Honlap: https://www.ujhazcentrum.hu/ 
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