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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.4.2.3 Tartalmi 

értékelési 

szempontok 

Minimum pontszám mellett további információ 

megadása, pontegyenlőségre vonatkozóan. 

Pontegyenlőség esetén a 272/2014. (XI.5.) korm. Rendelet 

57/E.§ (3) bekezdés a) pontja alapján előnyt élvez az a 

támogatási kérelem, mely a 4.4.2.3. pont szerinti táblázat 

4. értékelési szempontja alapján magasabb pontszámot ér 

el, vagy azonos pontszám alapján magasabb 

műszaki/szakmai értéket képvisel (támogatásarányosan 

több új munkahely). Amennyiben a fentiek alapján 

különbséget tenni nem lehetséges, a 272/2014. (XI.5.) 

korm. rendelet 57/E.§ (3) bekezdés b) pontja szerint az a 

támogatási kérelem részesül támogatásban, melyet 

korábban nyújtottak be. 

5.5. Elszámolható 

költségek köre 
A táblázatba egy új sor kerül beszúrásra. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségei költségkategórián belül külön kiemelésre kerül a 

műszaki ellenőrzés költségtípus.  

5.6. 

Elszámolhatóság 

további feltételei 

Új 14. pont kerül beszúrásra. 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára 

vonatkozó fejezetben (5.7) felsorolt alábbi költségek 

maximális mértéke (tehát a támogatási kérelem 

benyújtásakor azok összeadott mértéke) nem haladhatja 

meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7%-ot: 

projekt-előkészítés, tervezés; műszaki ellenőri szolgáltatás; 

projektmenedzsment; tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása. 

5.7. Elszámolható 

költségek 

mértékére, illetve 

arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Projekt előkészítés 3,8 Projekt előkészítés 7% 

  Projekt menedzsment 1,7 Projekt menedzsment 2,5 

  
Műszaki ellenőri szolgáltatás - Szolgáltatási 

tevékenység költségei és díjai költségelem 

Műszaki ellenőri szolgáltatás - Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költségelem 

  

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - 

Szolgáltatási tevékenység költségei és díjai 

költségelem 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - Kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság költségelem 

6.1. A támogatási 

kérelem 

elkészítése során 

csatolandó 

mellékletek listája 

Új m) pont beszúrása 
m) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a 

szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő 



6.2. Az első 

kifizetési 

kérelemhez 

csatolandó 

mellékletek listája 

Új b), c), d) pontok beszúrása 
b) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a hálózati 

engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció 

    

c) engedélyköteles építés esetén a jogerős építési/vízjogi 

létesítési engedély a hozzá kapcsolódó engedélyezési 

záradékkal ellátott építési-műszaki dokumentációval együtt 

    

d) környezeti hatástanulmány, amennyiben a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

kormányrendelet alapján szükséges készíteni 

 


