
 

 

 

 

 

Módosult a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című (RRF-6.2.1 kódszámú) 

felhívás 

 

Módosuló pont 

megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

Összesítő lap Beadási határidő: 2024. október 14. 18:00 Beadási határidő: 2022. október 24.  18:00 

Összesítő lap Támogatható projektek száma: 34.920 db, ebből (1) műszaki 

tartalom esetén legalább 23.320 db, (2) műszaki tartalom 

esetén legalább 11.600 db 

Támogatható projektek száma: 45.000 db, ebből (1) műszaki tartalom esetén 

legalább 28.360 db, (2) műszaki tartalom esetén legalább 16.640 db 

Összesítő lap az (1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba 

lépésétől számított 14 hónap, 

a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 18 hónap,  

de egységesen legkésőbb 2026.06.30. 

az (1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 20 

hónap, 

a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 26 

hónap,  

de egységesen legkésőbb 2026.06.30. 

1.1. Támogatást 

igénylők köre  
A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti 

pontértéket kapnak: 

a) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel 

rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek 

(a továbbiakban: gyermekekszerint: 

nincs gyermek:1 pont 

1 gyermek:2 pont 

2 gyermek: 3 pont 

3 vagy több gyermek:4 pont 

b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése 

szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklete alapján: 

Törlésre került a felhívásból. 



nem minősül kedvezményezett járásnak:1 pont 

csak kedvezményezett járás: 2 pont 

csak fejlesztendő járás:3 pont 

Amennyiben a beruházás által érintett ingatlan tulajdonosai 

öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 

31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat 

benyújtásának időpontja veendő figyelembe az a) pont szerinti 

(tehát a gyermekek után járó) pontérték meghatározása során. 

1.5. A pályázat 

benyújtásának 

határideje  

3. ütem 

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 

Vas, Veszprém és Zala megye 

2023.09.11. 17:00 órától 2023.10.02. 18:00 óráig 

 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, 

Somogy és Tolna megye 

2023.09.18. 17:00 órától 2023.10.09. 18:00 óráig 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

2023.09.25. 17:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig 

 

Budapest és Pest megye 2023.10.02. 17:00 órától 2023.10.23. 18:00 óráig 

4. ütem 

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 

Vas, Veszprém és Zala megye 

2024.09.02. 17:00 órától 2024.09.23. 18:00 óráig 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, 

Somogy és Tolna megye 

2024.09.09. 17:00 órától 2024.09.30. 18:00 óráig 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

2024.09.16. 17:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig 

Budapest és Pest megye 2024.09.23. 17:00 órától 2024.10.14. 18:00 óráig 
 

Törlésre került a felhívásból. 

1.5. A pályázat 

benyújtásának 

határideje 

 
Megye (Régió) 

1. ütem -2. ütem tervezett 

keretösszege összesen (Ft) 

  Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg (Észak-Alföld)  
35.082.596.260 

  Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád (Dél-

Alföld) 
26.614.383.370 



  Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 

(Észak-Magyarország) 
25.807.886.904 

 Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala (Nyugat-

Dunántúl) 
21.372.156.341 

 Baranya, Somogy, Tolna (Dél-Dunántúl) 20.565.659.876 

 Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém (Közép-

Dunántúl) 
21.573.780.460 

 Pest megye  26.211.135.136 

 Budapest  24.396.518.089 

 Összesen 201.624.116.436 

 

1.5. A pályázat 

benyújtásának 

határideje 

 
Eltérően az ÁÚF 3. fejezetének egyszerűsített kiválasztási eljárásra 

vonatkozó leírásától a pályázatokra vonatkozó döntéshozatal jelen Felhívás 

8.5 pontjában leírtak szerint történik. A vissza nem térítendő támogatás 

keretének kimerülése esetén, azaz a Nemzeti Hatóság, a pályázatbenyújtó 

felületen (napelem.palyazat.gov.hu) közleményt tesz közzé a pályázati 

felhívás felfüggesztésének/ lezárásának pontos idejéről.  

A Nemzeti Hatóság az elbírált pályázatok ismeretében a támogatási keretet 

a régiók között indokolt esetben átcsoportosíthatja. 

 

3.7.2. Szállítói előleg  A szállítói előleg igényléshez minden érintett kivitelezőnek 

előlegbekérő dokumentumot szükséges kiállítania és 

eljuttatnia a Pályázó részére, a szükséges biztosítékok egyidejű 

megküldésével. A szállítói előleg kizárólag a megfelelő 

biztosíték rendelkezésre állása esetén folyósítható! 

Előlegigénylési szándék esetén a Vállalkozási szerződésenként 

benyújtandó – minden érintett kivitelező esetén külön-külön 

kiállítva, azonban egyben becsatolva – az érintett regisztrált 

kivitelező valamennyi – jogszabály alapján beszedési 

megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a 

Támogató szerv javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

irányuló felhatalmazó nyilatkozata (Felhatalmazó levél). 

Amennyiben a Felhatalmazó leveleket a kiállító pénzintézet 

hivatalos, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

látja el, abban az esetben azok hitelesített változatai 

megküldhetők a https://napelem.palyazat.gov.hu/ portálon 

keresztül (Pályázó által feltöltve). Amennyiben a bank csak 

Szállítói előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó rendelkezések 

Szállítói előleg igénylése esetén az előleg igénylés keretében a szállító választása 

szerint benyújtandó: 

 az előleg-visszafizetési biztosíték, vagy  

 a szállító nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi: amennyiben a 

szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható, és a 

Támogató felszólítására az előleg-visszafizetési kötelezettségnek a 

megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, akkor a 

Támogató a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása 

céljából megkeresheti az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén 

pedig a Támogató kezdeményezheti az állami adóhatóságnál a szállító 

adószámának törlését. 

Amennyiben a szállító fentiek szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt, 

biztosítékként benyújtandó a regisztrált kivitelező valamennyi – jogszabály 

alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a 



papíralapú dokumentumot bocsát a regisztrált kivitelező 

részére, abban az esetben a Felhatalmazó leveleket postai úton, 

eredeti dokumentumként, továbbá a pályázati rendszerben 

szkennelt másoltként szükséges megküldeni. Postai úton, 

eredeti, aláírt példányban történő megküldéshez a cím: ÉMI 

Nonprofit Kft. 2001 Szentendre, Postafiók: 180. A borítékon 

kérjük feltüntetni a következő megjegyzést: „RRF6.2.1 

Előlegigénylés dokumentumai”. Amennyiben több 

előlegigényléssel érintett regisztrált kivitelezőhöz tartozó 

Felhatalmazó levélpostai úton benyújtásra szükséges, abban az 

esetben azok egy borítékban, egy levélküldeményként 

juttatandóak el a Lebonyolító szerv részére. A Felhatalmazó 

levél sablonja a Pályázati Kiírás 9. számú mellékleteként 

érhető el. Fontos! Biztosíték nyújtása aláírt Vállalkozási 

szerződésenként szükséges! Fontos! Az előlegigényléshez 

csatolni szükséges a kapcsolódó előlegbekérő 

dokumentum(okat) is! Az előlegbekérő dokumentumon fel 

kell tüntetni a regisztrált kivitelező azon bankszámlaszámát, 

melyre a szállítói előleg folyósítását kérik. FONTOS! A 

Kedvezményezett köteles minden előlegbekérő dokumentum 

eredeti példányára felvezetni az alábbi záradékszöveget: 

„Elszámoló bizonylat xxxxxx pályázat elszámolására kerül 

benyújtásra.", továbbá a pontos elszámolni tervezett bruttó 

összeget. Amennyiben a Kedvezményezett adott projektje 

terhére az elszámoló bizonylat összegének nem a teljes 

összeget kívánja elszámolni, abban az esetben az elszámoló 

bizonylaton pontosan fel kell tüntetni, hogy az elszámoló 

bizonylat teljes összegéből mekkora összeget tervez 

elszámolni, továbbá ezzel összhangban ezen tényt az 

elszámolási adatlapon is jelölni szükséges. A benyújtott 

előlegigénylés elbírálása az összes szükséges dokumentum 

megküldését követően kezdődhet meg. Figyelem! Az előleg és 

Támogatás folyósításának feltétele a kivitelező köztartozás 

mentessége, mely minden folyósítást megelőzően ellenőrzésre 

kerül. Amennyiben egyéb kifizetést felfüggesztő ok nem áll 

fenn, abban az esetben a szállítói előleg(ek) összegét a Nemzeti 

Hatóság a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 15 

napon belül folyósítja a kapcsolódó előlegbekérőn megjelölt 

kivitelezői bankszámlaszámra. Amennyiben a szállító úgy 

dönt, hogy nem kíván előleg-visszafizetési biztosítékot 

nyújtani, úgy nyilatkoznia kell arról, hogy a szállítói előleg 

jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható, illetve a 

Támogató felszólítására az előleg-visszafizetési 

Támogató szerv javára szóló beszedési megbízás benyújtására irányuló 

felhatalmazó levele. (9. számú melléklet) A regisztrált kivitelezőnek 

(szállítónak) összesen 1 db Felhívás szintű felhatalmazó levéllel (9. számú 

melléklet) kell rendelkeznie, (tehát pályázatonkénti egyedi felhatalmazó 

levél nem szükséges), melyet a kivitelező hatályos cégnyilvántartásban 

szereplő érvényes bankszámlaszámaihoz tartozó pénzintézetek állítanak ki. 

Papír alapú Felhatalmazó levél esetén a dokumentum eredeti példányát 

postai úton kell a Lebonyolító részére beküldeni legkésőbb az első 

pályázathoz kapcsolódó szállítói előleg igénylésével egyidejűleg.  

Postai úton az eredeti felhatalmazó levelet a következő címre szükséges 

megküldeni: ÉMI Nonprofit Kft. 2001 Szentendre, Postafiók: 180. A borítékon 

kérjük feltüntetni a kivitelezői regisztrációs azonosító számot, valamit „RRF-

6.2.1 Előlegigénylés dokumentumai” megjegyzést. 

Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó szállítói előleg igénylések mellékleteként 

csatolni szükséges az EPTK felületen a Felhívás szintű felhatalmazó levél 

másolatát. Szállítói előleg a regisztrált kivitelező részére nem folyósítható, amíg 

az eredeti felhatalmazó levél postai úton nem érkezik be a Lebonyolító szerv 

részére, illetve ha a felhatalmazó levél másolata nem kerül csatolásra a szállítói 

előleg igénylés mellé az EPTK felületen.   

Amennyiben a szállító úgy dönt, hogy nem kíván előleg-visszafizetési 

biztosítékot nyújtani, úgy a szállítói előleg igénylés részeként az EPTK 

felületen keresztül nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy tudomásul veszi: 

amennyiben a szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható, 

és a Támogató felszólítására az előleg-visszafizetési kötelezettségnek a 

megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, akkor a Támogató 

a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából 

megkeresheti az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén pedig 

kezdeményezheti az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését. 

A szállítói előleg igényléshez kapcsolódó további elvárások 

A szállítói előlegigényléshez csatolni szükséges a kapcsolódó előlegbekérő 

dokumentum(okat). Az előlegbekérő dokumentumon fel kell tüntetni a 

regisztrált kivitelező azon bankszámlaszámát, melyre a szállítói előleg 

folyósítását kérik. 

FONTOS! A Kedvezményezett köteles minden előlegbekérő dokumentum 

eredeti példányára felvezetni az alábbi záradékszöveget: 

 „Elszámoló bizonylat xxxxxx pályázat elszámolására kerül benyújtásra.", 

továbbá a pontos elszámolni tervezett bruttó összeget. 



kötelezettségnek a megállapított határidőben nem vagy csak 

részben tesz eleget, akkor a Támogató a vissza nem fizetett 

összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresheti 

az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén pedig 

kezdeményezheti az állami adóhatóságnál a szállító 

adószámának törlését. 

Amennyiben a Kedvezményezett adott projektje terhére az elszámoló bizonylat 

összegének nem a teljes összeget kívánja elszámolni, abban az esetben az 

elszámoló bizonylaton pontosan fel kell tüntetni, hogy az elszámoló bizonylat 

teljes összegéből mekkora összeget tervez elszámolni, továbbá ezzel 

összhangban ezen tényt az elszámolási adatlapon is jelölni szükséges. 

A benyújtott előlegigénylés elbírálása az összes szükséges dokumentum 

megküldését követően kezdődhet meg. 

Figyelem! Az előleg és Támogatás folyósításának feltétele a kivitelező 

köztartozás mentessége, mely minden folyósítást megelőzően ellenőrzésre kerül.  

Amennyiben egyéb kifizetést felfüggesztő ok nem áll fenn, abban az esetben a 

szállítói előleg(ek) összegét a Nemzeti Hatóság a kérelem hiánytalan 

beérkezésétől számított 15 napon belül folyósítja a kapcsolódó előlegbekérőn 

megjelölt kivitelezői bankszámlaszámra. 

 

4.2. Projekt befejezése  Kedvezményezettnek a támogatott beruházást: 

 az (1) tevékenység (csak napelem telepítése) esetén a 

Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 14 

hónapon,  

 a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 18 hónapon  

 

belül, de legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg 

kell valósítania.  

 

Kedvezményezettnek a támogatott beruházást: 

 az (1) tevékenység (csak napelem telepítése) esetén a Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 20 hónapon,  

 a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 26 hónapon  

 

 

belül, de legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg kell valósítania.  

 

5. A projekt 

mérföldkövei  

 

2.a) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 12. hónap (fázisbővítés nélküli 

projekteknél) 

 

3.a) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 12. hónap (fázisbővítés nélküli 

projekteknél) 

 

2.b) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 14. hónap (fázisbővítést 

tartalmazó projekteknél) 

 

 
2.a) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 16. hónap (fázisbővítés nélküli projekteknél) 

 

 

 

3.a) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 20. hónap (fázisbővítés nélküli projekteknél) 

 

 

2.b) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 16. hónap (fázisbővítést tartalmazó projekteknél) 

 
 



3.b) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 14. hónap (fázisbővítést 

tartalmazó projekteknél) 

 

1. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 6. hónap  

 

3. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 14. hónap  

 

4. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 15. hónap  

 

5. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 18. hónap  

 

 

3.b) Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 20. hónap (fázisbővítést tartalmazó projekteknél) 

 
1. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 10 hónap 
 
3. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 18. hónap  

 
4. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 22. hónap  

 

5. Megvalósítási szakasz végdátuma: Támogatói Okirat hatályba lépésétől 

számított 26. hónap  

 

8.1.2.  

8.1.2 HIÁNYPÓTOLTATHATÓ JOGOSULTSÁGI 

KRITÉRIUMOK  

 

1)    a Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes 

tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó 

dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra 

kerülte(k);  

2) a 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek);  

3) a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;  

4) a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi 

hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került;  

5) a használati megosztási megállapodás, vázrajz teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került;  

6) a 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került;  

7) a 4.a. számú melléklet (adóazonosító jelek kezeléséhez) 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;  

8) a 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási 

adatok lekéréséhez) teljeskörűen, olvasható módon 

benyújtásra került;  

9) a 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került(ek);  

8.1.2 HIÁNYPÓTOLTATHATÓ JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

1) A Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes 

tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó 

dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra 

kerülte(k); azok tartalma megfelelő, illetve összhangban van a 

teljes pályázati dokumentációval. 

2) A 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek); a(zok) 

tartalma megfelelő, illetve összhangban van(nak) a teljes 

pályázati dokumentációval 

3) A bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; tartalma 

megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati 

dokumentációval. 

4) A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles 

vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja teljeskörűen, olvasható 

módon benyújtásra került; tartalma megfelelő, illetve 

összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 

5) A használati megosztási megállapodás, vázrajz teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került; a tartalma megfelelő, 

illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 



10) a gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok 

kirendeléséről) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra 

került;  

11) az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;  

12) a meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;  

13) a fotódokumentáció teljeskörűen, olvasható módon 

benyújtásra került;  

14) a Vállalkozási szerződés(ek) teljeskörűen, olvasható 

módon benyújtásra került(ek);  

15) az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési 

tevékenységet alátámasztó szerződés(ek)/megállapodás(ok) 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek). 

6) A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került; tartalma megfelelő, illetve 

összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 

7) A 4.a. számú melléklet (adóazonosító jelek kezeléséhez) 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; tartalma 

megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati 

dokumentációval. 

8) A 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási adatok 

lekéréséhez) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 

tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati 

dokumentációval. 

9) A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került(ek); tartalma megfelelő, 

illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 

10) A gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok 

kirendeléséről) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 

tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati 

dokumentációval. 

11) Az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került; tartalma megfelelő, illetve 

összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 

12) A meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány 

teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; tartalma 

megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati 

dokumentációval. 

13) A fotódokumentáció teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra 

került; tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes 

pályázati dokumentációval. 

14) A Vállalkozási szerződés(ek) teljeskörűen, olvasható módon 

benyújtásra került(ek); tartalma megfelelő, illetve összhangban 

van a teljes pályázati dokumentációval. 

15) Az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet 

alátámasztó szerződés(ek)/megállapodás(ok) teljeskörűen, 

olvasható módon benyújtásra került(ek); tartalma megfelelő, 

illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval. 

16)  A megvalósítani tervezett beruházás megfelel a Pályázati 

Felhívásban foglalt céloknak. 



17)  A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 1.4. pontjában 

rögzített feltételeknek. 

 

8.2. Tartalmi értékelési 

szempontok 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés 

(megfelelt/részben 

megfelelt/nem felelt 

meg 

1 
A pályázat kizárólag a Pályázati Felhívás 2.1 

pontjában rögzített támogatható tevékenységet 

tartalmaz. 

Megfelelt / Nem 

felelt meg 

2 
A megvalósítani tervezetett beruházás megfelel a 

Pályázati Felhívás 2.2 pontjában rögzített 

műszaki, szakmai előírásoknak. 

Megfelelt / Nem 

felelt meg/Részben 

megfelelt 

3 
Kizárólag regisztrált kivitelező került 

kiválasztásra a tervezett beruházás 

megvalósításához: 

Megfelelt / Nem 

felelt meg 

4 A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 3. 

pontjában rögzített finanszírozási feltételeknek. 

Megfelelt / Nem 

felelt meg/Részben 

megfelelt 

5 

A tervezett mérföldkövek, illetve a tervezett 

kezdési, illetve befejezési időpontok reálisak, 

megfelelnek a Pályázati Felhívás 4., illetve 5. 

pontjában rögzített feltételeknek. 

Megfelelt / Nem 

felelt meg 

 



8.2. Tartalmi értékelési 

szempontok 
A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti 

pontértéket kapnak: 

a) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel 

rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek 

száma szerint: 

              nincs gyermek: 1 pont 

1gyermek:2 pont 

2gyermek: 3 pont 

3 vagy több gyermek:4 pont 

b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése 

szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklete alapján: 

nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont  

csak kedvezményezett járás: 2 pont 

csak fejlesztendő járás: 3 pont 

 

Törlésre került a felhívásból. 

 

8.3. Elbírálás/ Döntési 

folyamat  

 

A kapható maximális pontérték 7 pont. Azok a pályázatok 

részesülhetnek támogatásban, amelyek a tartalmi értékelésen 

minden értékelési szempontra megfelelt vagy nem releváns 

minősítést kapnak. Az egyes szakaszokra benyújtott 

pályázatokat a tartalmi értékelésen kapott pontszám alapján 

csökkenő sorrendbe szükséges rendezni. A rendelkezésre álló 

támogatási keretet a tartalmi értékelésen minden szempontra 

megfelelt vagy nem releváns minősítést kapott pályázatok 

között szükséges felosztani, a pontszám szerint felállított 

sorrend alapján. FIGYELEM! A nem megfelelő energia- és 

költséghatékonyságú pályázatok elutasíthatóak. A pályázatok 

az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, több 

döntési körben kerülnek támogatói előterjesztésre. A 

tartaléklistával kapcsolatos információkat az Általános 

Útmutató 3. pontja tartalmazza. 

 

A pályázatok egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben folyamatos 

elbírálással kerülnek kiválasztásra. A befogadott pályázatok szakmai 

(műszaki/energetikai), illetve pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre.  

FIGYELEM! A nem megfelelő energia- és költséghatékonyságú pályázatok 

elutasíthatóak. 

A pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, több 

döntési körben kerülnek támogatói előterjesztésre. 

A tartaléklistával kapcsolatos információkat az Általános Útmutató 3. pontja 

tartalmazza. 



8.4. Döntés 

meghozatala 

A Nemzeti Hatóság vezetője a pályázat támogatásáról vagy 

csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve 

feltétellel történő támogatásáról vagy a pályázat elutasításáról 

dönt. A Nemzeti Hatóság a pályázatról szakaszos elbírálás 

keretében a felhívásban rögzített szakasz zárásától számított 

harminc napon belül dönt. Ha a pályázati eljárás során, vagy a 

Támogatói Okirat kiadását követően megállapításra kerül, 

hogy a Pályázó javára, a jogszabályok, vagy a Pályázati 

Felhívás megsértése ellenére a Lebonyolító szerv pozitív 

Lebonyolítói döntést hozott, (ideértve a Lebonyolító szerv 

tévedését is), úgy a Támogató jogosult a támogatási döntés 

visszavonására, vagy a Támogatói Okirattól való elállásra. 

A Nemzeti Hatóság vezetője a pályázat támogatásáról vagy csökkentett 

összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő 

támogatásáról vagy a pályázat elutasításáról dönt.  

Az ÁÚF.  3. fejezetének A támogatási kérelmek benyújtásának és 

elbírálásának módja részének leírásától eltérően az egyes szakaszokra 

beérkezett támogatási kérelmeket folyamatosan bírálja el a Nemzeti 

Hatóság.  

Az ÁÚF. 3. fejezetének A támogatási kérelmek elbírálásának módja 

egyszerűsített eljárásrendben részének leírásától eltérően a pályázatok azok 

feldolgozásának  sorrendjében, a forrás kimerüléséig részesülhetnek 

támogatásban. A Támogató döntéséről az érintett Pályázók elektronikus 

úton a pályázati rendszeren keresztül kerülnek értesítésre.  

A felhívás 1.5. fejezet II. ütemére beérkező pályázatokról a beérkezés 

sorrendjében történik a döntéshozatal.  

A pályázatok azok elfogadásának sorrendjében, a forrás kimerüléséig 

részesülhetnek támogatásban. A Támogató döntéséről az érintett Pályázók 

elektronikus úton a pályázati rendszeren keresztül kerülnek értesítésre.  

 

11.1. A pályázat 

elkészítése során 

csatolandó mellékletek 

listája  

1. A pályázati adatlapon megjelölt megvalósítási helyszín 

címére állandó jelleggel bejelentett gyermekek 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

másolata.  

 

Törlésre került a felhívásból. 

15 Keretösszeg 

ütemenként, régiónként, 

műszaki tartalom 

szerint 

 

Régió / Megye 

Forrás (Ft)   

Összesen 

Napelem 

2.1.1. 

Kombinált 

2.1.2. 

   Észak-Alföld 

11 870 996 

260 

23 211 599 

999 
35 082 596 259 

 Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

   Dél-Alföld 

9 005 583 370 
17 608 800 

000 
26 614 383 370 

  Bács-Kiskun, Békés, Csongrád   

megye 

    Észak-Magyarország 8 732 686 904 25 807 886 904 



 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, 

Nógrád megye 

17 075 200 

000 

   Nyugat-Dunántúl 

7 231 756 342 
14 140 400 

000 
21 372 156 342 

  Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala   

megye 

   Dél-Dunántúl 
6 958 859 876 

13 606 800 

000 
20 565 659 876 

  Baranya, Somogy, Tolna megye 

  Közép-Dunántúl  

7 299 980 459 
14 273 800 

000 
21 573 780 459 

  Komárom-Esztergom, Fejér, 

Veszprém megye 

   Pest megye 8 869 135 137 
17 342 000 

000 
26 211 135 137 

   Budapest 8 255 118 089 
16 141 400 

000 
24 396 518 089 

   Összesen 
68 224 116 

436 

133 400 000 

000 
201 624 116 436 

 


