
 

 

 

Módosult a „GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, 
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása” című felhívás 

 

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló 

energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” 

című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint: 

 

Módosuló pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

Fedlap Az együttműködés keretében a 
Kormány vállalja, hogy: 
• a Felhívás feltételeinek 
megfelelő projekteket jelen Felhívás 
keretében 3 millió Ft és 100 millió Ft 
közötti vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a 
rendelkezésre álló forrás erejéig; 
 
A támogatott támogatási kérelmek 
várható száma: 204-6807 db. 

Az együttműködés keretében a Kormány 

vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő 

projekteket jelen Felhívás keretében 

1,6 millió Ft és 100 millió Ft közötti 

vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti a rendelkezésre álló forrás 

erejéig; 

 A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 320-20000 db. 

 

1.1. A felhívás 
indokoltsága és 
célja 

Jelen felhívás keretében önállóan 
támogatható a 15 kWp-et meghaladó 
névleges teljesítményű napelemes 
rendszerek telepítése. Továbbá 
önállóan támogathatóak az egyéb 
megújuló energiafelhasználás 
növelését és az energiahatékonyság 
javítását szolgáló tevékenységek is, 
amennyiben  a fejlesztendő épület 
energetikai minőség szerinti 
besorolása legalább két szintet javul 
DD besorolás alatti épületek esetében. 
DD besorolású, vagy efeletti épületek 
esetében nem elvárt a legalább két 
szintnyi javulás.     

Jelen felhívás keretében önállóan 
támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges 
teljesítményű napelemes rendszerek 
telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak 
az egyéb megújuló energiafelhasználás 
növelését és az energiahatékonyság 
javítását szolgáló tevékenységek is, 
amennyiben  a fejlesztendő épület 
energetikai minőség szerinti besorolása 
legalább két szintet javul DD besorolás alatti 
épületek esetében. DD besorolású, vagy 
efeletti épületek esetében nem elvárt a 
legalább két szintnyi javulás.     

1.2. A 
rendelkezésre 
álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a 
támogatási programra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 20,42 
milliárd Ft. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási 
programra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 32 milliárd Ft. 
 

3.1.1.  Önállóan 
támogatható 
tevékenységek 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 
/ azonos fűtési körön lévő épületekből 
álló épületcsoport teljes releváns – 
villamos- vagy fűtési és/vagy 
használati melegvíz (HMV) előállítási 
hő – energiaigényének minimum 15 

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / 
azonos fűtési körön lévő épületekből álló 
épületcsoport teljes releváns (kiváltandó 
energiahordozó) – villamos- vagy fűtési 
és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási 
hő – energiaigényének minimum 15 



 

 

százalékának fedezésére szolgáló 
rendszerek beépítése támogatható. Az 
épületcsoport olyan egymáshoz közel 
eső épületek együttese, melyeket a 
fejlesztés előtt és/vagy után egy közös 
hő- és/vagy villamos energetikai 
rendszer lát el. 

százalékának fedezésére szolgáló 
rendszerek beépítése támogatható. Kizárólag 
napelemes fejlesztés esetében a fejlesztés 
szempontjából csak a villamosenergia-
fogyasztás mérvadó, nem az épület teljes 
energiafelhasználása Az épületcsoport olyan 
egymáshoz közel eső épületek együttese, 
melyeket a fejlesztés előtt és/vagy után egy 
közös hő- és/vagy villamos energetikai 
rendszer lát el. 
 

 III. Napelemes rendszer 
telepítése hálózati villamosenergia-
termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület és az 
abban folyó gazdasági-termelési 
folyamatok villamosenergia-
ellátásához 
Támogatott a 15 kWp névleges 
teljesítményt meghaladó napelemes 
rendszerek beszerzése és telepítése; 
a kapcsolódó szerkezeti- és 
tartóelemek beszerzése és telepítése, 
az épület elektromos rendszeréhez 
illetve a hálózathoz való 
csatlakozáshoz és a műszakilag 
biztonságos működéshez szükséges 
elemek beszerzése és ezek kiépítése; 
akkumulátorok; mérő- és szabályozó 
berendezések beszerzése és 
felszerelése. A napelemes rendszer 
kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 
tetőszerkezetén, épülethez kötődő  
parkolók árnyékoló építményeinek és 
az autóbeállók tetőszerkezetén  
kerülhet elhelyezésre. Kizárólag 
napelemes rendszer telepítésére 
irányuló kérelem esetében nem 
elvárás az épület energiahatékonysági 
besorolásának javítása. 

III. Napelemes rendszer telepítése 
hálózati villamosenergia-termelés 
céljából, kizárólag a fejlesztésben 
érintett épület és az abban folyó 
gazdasági-termelési folyamatok 
villamosenergia-ellátásához 

Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt 
meghaladó napelemes rendszerek 
beszerzése és telepítése; a kapcsolódó 
szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és 
telepítése, az épület elektromos 
rendszeréhez illetve a hálózathoz való 
csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos 
működéshez szükséges elemek beszerzése 
és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és 
szabályozó berendezések beszerzése és 
felszerelése. A napelemes rendszer a 
fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, 
a megvalósítás helyszínén belül az épülethez 
kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és 
az autóbeállók tetőszerkezetén

1
, továbbá a 

megvalósítás helyszínén belül földre 
telepített tartószerkezetre kerülhet 
elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer 
telepítésére irányuló kérelem esetében nem 
elvárás az épület energiahatékonysági 
besorolásának javítása.  
 

3.1.2. Önállóan 
nem támogatható 
tevékenységek: 

Támogatott a kiskapacitású (15 kWp 
névleges teljesítményt nem 
meghaladó) napelemes rendszerek 
beszerzése és telepítése; a 
kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek 
beszerzése és telepítése, az épület 
elektromos rendszeréhez illetve a 
hálózathoz való csatlakozáshoz és a 
műszakilag biztonságos működéshez 
szükséges elemek beszerzése és ezek 
kiépítése; akkumulátorok; mérő- és 
szabályozó berendezések beszerzése 
és felszerelése. A napelemes rendszer 
kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 

Támogatott a kiskapacitású (8kWp névleges 
teljesítményt nem meghaladó) napelemes 
rendszerek beszerzése és telepítése; a 
kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek 
beszerzése és telepítése, az épület 
elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz 
való csatlakozáshoz és a műszakilag 
biztonságos működéshez szükséges elemek 
beszerzése és ezek kiépítése; 
akkumulátorok; mérő- és szabályozó 
berendezések beszerzése és felszerelése. A 
napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett 
épület tetőszerkezetén, valamint a 
megvalósítás helyszínén belül az épülethez 

                                                           
 



 

 

tetőszerkezetén, valamint az épülethez 
kötődő parkolók árnyékoló 
építményeinek és az autóbeállók 
tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. 

kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és 
az autóbeállók tetőszerkezetén

2
, továbbá a 

megvalósítás helyszínén belül a földre 
telepített tartószerkezetre kerülhet 
elhelyezésre.  
 

3.3. Nem 
támogatható 
tevékenységek 

i) Nem támogatható meglévő 
megújuló energiát hasznosító rendszer 
kapacitásbővítése. 

i) Nem támogatható meglévő megújuló 
energiát hasznosító rendszer 
kapacitásbővítése. (Nem minősül 
kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő 
és a telepítendő megújuló energiát 
hasznosító rendszer megtermelt 
energiahordozója nem azonos) 

 c) Nem nyújtható támogatás 
épületenergetikai fejlesztéshez, 
amennyiben az ingatlan hasznosítása 
során lakás/lakhatás  célú fejlesztés 
valósulna meg.  Az ÁUF-től eltérően 
már a támogatási kérelem 
benyújtásakor sem minősülhet a 
fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú 
ingatlannak. 

c) Nem nyújtható támogatás 
épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben 
az ingatlan hasznosítása során 
lakás/lakhatás  célú fejlesztés valósulna meg.  
Az ÁUF-től eltérően már a támogatási 
kérelem benyújtásakor sem minősülhet a 
fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap 
alapján lakáscélú ingatlannak. 

3.4.1.1 Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

b) a támogatható tevékenységek 
elszámolható költsége – a Felhívás 
5.5. pont I. Beruházási költségek 
költségkategória tevékenységei - a 
következő fajlagos költségeket nem 
haladhatják meg: 

b) a támogatható tevékenységek 
elszámolható költsége – a 
Felhívás 5.5. pont I. Beruházási 
költségek költségkategória 
tevékenységei - a következő 
fajlagos költségek nettó értékét 
nem haladhatják meg: 

 

 2. A támogatási kérelem egy 
megvalósítási helyszínen (akár több 
külön helyrajzi számon található 
ugyanazon telephelyen) található 1 db 
külön álló épület és/vagy épületcsoport 
energetikai fejlesztésére irányulhat. 
Közös hő- és/vagy villamos energetikai 
rendszer fejlesztése 1 db 
épületcsoport fejlesztésének 
tekinthető. Egy megvalósítási 
helyszínen a közös hő- és/vagy 
villamos energetikai rendszerrel ellátott 
épület vagy épületcsoport fejlesztése 
valósítható meg. 

2. A támogatási kérelem egy 
megvalósítási helyszínen (akár több külön 
helyrajzi számon található ugyanazon 
telephelyen) található 1 db külön álló épület 
és/vagy épületcsoport energetikai 
fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy 
villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db 
épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy 
megvalósítási helyszínen a közös hő- 
és/vagy villamos energetikai rendszerrel 
ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése 
valósítható meg. 
 Egy megvalósítási helyszínnek az 
azonos hő- és/vagy villamos energetikai 
rendszeren lévő, a cégkivonatba egy címként 
bejegyzett székhely/fióktelep minősül. 

 14. A támogatási kérelemnek 
részét kell, hogy képezze - a kizárólag 
15 kWp névleges teljesítményt 
meghaladó napelemes fejlesztésre 
irányuló beruházások kivételével - az 
épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 
Korm. rendelet szerinti, épületek/ 
azonos fűtési rendszerrel rendelkező 
épületek meglévő állapotára a 7/2006. 

14. A támogatási kérelemnek részét kell, 
hogy képezze - a kizárólag 8 kWp 
névleges teljesítményt meghaladó 
napelemes fejlesztésre irányuló 
beruházások kivételével - az 
épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 
30.) Korm. rendelet szerinti, 
épületek/ azonos fűtési rendszerrel 
rendelkező épületek meglévő 

                                                           
 



 

 

(V.24.) TNM rendelet szerinti 
számítással készített, hitelesített 
energetikai minőségtanúsítvány, mely 
a CO2 kibocsátási értékeket is 
tartalmazza és a projektszintű minta 
szerinti szakértői nyilatkozat. 

állapotára a 7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet szerinti számítással 
készített, hitelesített energetikai 
minőségtanúsítvány, mely a CO2 
kibocsátási értékeket is tartalmazza 
és a projektszintű minta szerinti 
szakértői nyilatkozat.  

 

 16. Az energetikai 
minőségtanúsítványt és számításokat 
a Magyar Mérnöki Kamara 
névjegyzékében és/vagy a Magyar 
Építész Kamara névjegyzékében 
szereplő, támogatás igénylőtől 
független TÉ (illetve jogutód szerinti 
besorolása) és/vagy SzÉS6 (illetve 
jogutód szerinti besorolása) 
jogosultsággal rendelkező szakértőnek 
kell elvégeznie, és a szakértői 
nyilatkozatot a számításokat 
készítőnek szükséges hitelesítenie. 

16. Épületenergetikai tanúsítványt 
kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara 
névjegyzékében és/vagy a Magyar Építész 
Kamara névjegyzékében szereplő, 
támogatás igénylőtől független TÉ tanúsító 
végezhet jogszabály szerint. Energetikai 
melléklet, megvalósíthatósági tanulmány és 
energetikai számítások elkészítése SzÉS6 
jogosultsággal végezhető. 

 18. A napelemes rendszer 
kizárólag a fejlesztéssel érintett épület 
tetőszerkezetén, valamint épülethez 
kötődő parkolók árnyékoló 
építményeinek és az autóbeállók 
tetőszerkezetén helyezhető el. 

18. A napelemes rendszer a fejlesztéssel 
érintett épület tetőszerkezetén, 
valamint a megvalósítás helyszínén 
belül az épülethez kötődő parkolók 
árnyékoló építményeinek és az 
autóbeállók tetőszerkezetén

,
 továbbá 

a megvalósítás helyszínén belül 
földre telepített tartószerkezetre 
helyezhető el.  

 

 21. A projekt műszaki, szakmai 

tartalmára, a projektmegvalósítás 

időtartamára, valamint a 

költségvetésére irányuló változás 

esetén a kizárólag 15 kWp 

névleges teljesítményt meghaladó 

napelemes rendszer telepítésére 

irányuló beruházások esetében a 

támogatói okirat módosítására 

egy alkalommal, egyéb beruházás 

esetében legfeljebb három 

alkalommal van lehetőség. 

 

21. A projekt műszaki, szakmai 
tartalmára, a projektmegvalósítás 
időtartamára, valamint a költségvetésére 
irányuló változás esetén a kizárólag 8 kWp 
névleges teljesítményt meghaladó 
napelemes rendszer telepítésére irányuló 
beruházások esetében a támogatói okirat 
módosítására egy alkalommal, egyéb 
beruházás esetében legfeljebb három 
alkalommal van lehetőség. 

3.4.1.3. Egyéb 
elvárások 

• A fenti feltételek bérbeadás 
során történő teljesítése a projekt 
végrehajtása, illetve fenntartása során 
ellenőrzésre kerülnek. A záró projekt 
fenntartási jelentés irányító hatóság 
által történő elfogadásáig minden 
bérleti szerződés megkötése, vagy 
módosítása során Kedvezményezett 
ismételten köteles fenti feltételeket 
érvényesíteni, és a szerződést az 
irányító hatóságnak megküldeni. 

 A fenti feltételek bérbeadás során 
történő teljesítése a projekt 
végrehajtása, illetve fenntartása 
során ellenőrzésre kerülnek. A záró 
projekt fenntartási jelentés irányító 
hatóság által történő elfogadásáig 
minden bérleti szerződés megkötése, 
vagy módosítása során 
Kedvezményezett ismételten köteles 
fenti feltételeket érvényesíteni, és a 
szerződést az irányító hatóságnak 



 

 

megküldeni.  
 

4.3. A támogatási 
kérelem 
benyújtásának 
határideje és 
módja 

c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
kitöltő programban véglegesített 
támogatási kérelemhez a felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a 
kérelem elektronikus benyújtását 
hitelesítő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír 
alapú példányát – ha azt nem 
minősített elektronikus aláírással  
látták el - a koronavírus miatt 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
nem kell postai úton  benyújtani!   
A veszélyhelyzet megszűnését 
követően a nyilatkozat papír alapú 
példányát postán is meg kell majd 
küldeni (ezért kérjük, hogy azt őrizze 
meg a veszélyhelyzet alatt)  zárt 
csomagolásban, postai ajánlott 
küldeményként vagy expressz postai 
szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás  
(garantált kézbesítési idejű belföldi 
postai szolgáltatás) igénybevételével a 
következő címre 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő 
programban véglegesített támogatási 
kérelemhez a felhívás 6. pontjában 
leírt módon kell csatolni a kérelem 
elektronikus benyújtását hitelesítő, 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A 
nyilatkozat papír alapú példányát – 
ha azt nem minősített elektronikus 
aláírással  látták el - postai úton  is 
be kell nyújtani az elektronikus 
benyújtást követően legkésőbb az 
elektronikus benyújtást követő 3 
napon belül zárt csomagolásban, 
postai ajánlott küldeményként vagy 
expressz postai szolgáltatás 
/futárposta-szolgáltatás  (garantált 
kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a 
következő címre: 

 A veszélyhelyzet megszűnését 
követően, az irányító hatóság vizsgálni 
fogja a beküldött papír alapú 
nyilatkozatot. Amennyiben a a 
nyilatkozat hiányzik vagy hibás, vagy 
tartalma nem egyezik meg az 
elektronikusan benyújtott 
nyilatkozattal, az irányító hatóság a 
támogatási kérelmet elutasítja, vagy 
amennyiben a támogatási szerződés 
megkötésre vagy a támogatói okirat 
kiállításra került, akkor az irányító 
hatóság a támogatási szerződéstől 
elállhat vagy a támogatói okiratot 
visszavonhatja. 

törölve 

 a) a támogatást igénylő által 
benyújtott nyilatkozat elektronikus 
példánya hiánytalan, hibátlanul került 
benyújtásra, 

a) a támogatást igénylő által 
benyújtott nyilatkozat elektronikus és 
– elektronikus aláírás használatának 
kivételével – papír alapú példánya 
hiánytalan, hibátlanul és határidőben  
került benyújtásra, 

4.4.1. 
Kiválasztási 
eljárásrend 

Az Irányító Hatóság a támogatási 
kérelmekről való döntés 
megalapozására Döntés-előkészítő 
Bizottságot nem hív össze.   

Az Irányító Hatóság a támogatási 
kérelmekről való döntés 
megalapozására Döntés-előkészítő 
Bizottságot hív össze. 

4.4.2.3. Tartalmi 
értékelési 
szempontok 

 9. Összes — az 
energiahatékonyságot és/vagy a 
napelemes rendszer telepítését célzó 
beruházásnak köszönhető — éves 
fajlagos primer energia fogyasztás 
megtakarítás mértéke a fejlesztés előtti 
állapothoz képest 
(% /év) 

9. Összes (kiváltandó energiahordozóra 
vetített) — az energiahatékonyságot és/vagy 
a napelemes rendszer telepítését célzó 
beruházásnak köszönhető — éves fajlagos 
primer energia fogyasztás megtakarítás 
mértéke a fejlesztés előtti állapothoz képest 
(% /év) 
 



 

 

 

5.4. Előleg 
igénylése 

A támogatási előleg mértékét a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. 
§-ának az adott időállapot szerint 
releváns rendelkezése határozza meg 
az új koronavírus járványra 
meghirdetett kormányzati 
intézkedéssekkel összhangban. 

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott 
időállapot szerint releváns rendelkezése 
határozza meg 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai 
uniós forrásból nyújtott költségvetési 
támogatások kezelésére kincstári 
fizetési számlával nem rendelkező 
kedvezményezett köteles visszafizetni 
a támogatási előleget, ha nem nyújt be 
a kifizetett támogatási előleg legalább 
60%-ával megegyező mértékű 
igénylést időközi kifizetésre a 
támogatási előleg – vagy több 
részletben történő előlegfolyósítás 
esetén annak első részlete – 
kifizetésétől számított 15  hónapon 
belül. 
Állami támogatás esetén a 
kedvezményezettnek az előleg 
folyósításától számított 39 hónapon 
belül el kell számolnia az előleggel.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások 
kezelésére kincstári fizetési számlával 
rendelkező kedvezményezett köteles 
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem 
nyújt be igénylést időközi kifizetésre a 
támogatási előleg – vagy több részletben 
történő előlegfolyósítás esetén annak első 
részlete – kifizetésétől számított 15  hónapon 
belül.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások 
kezelésére kincstári fizetési számlával nem 
rendelkező kedvezményezett köteles 
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem 
nyújt be a kifizetett támogatási előleg 
legalább 60%-ával megegyező mértékű 
igénylést időközi kifizetésre a támogatási 
előleg – vagy több részletben történő 
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 
kifizetésétől számított 15  hónapon belül. 
Állami támogatás esetén a 
kedvezményezettnek az előleg folyósításától 
számított három éven belül el kell számolnia 
az előleggel. 

5.3. A támogatás 
mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege: 
minimum 3 millió Ft, maximum 100 
millió Ft. 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege: minimum 1,6 millió 
Ft, maximum 100 millió Ft.  

 

5.8. Nem 
elszámolható 
költségek köre 

 Az Átmenti támogatás a 255/2014 (X.10.) 
Korm. rendelet 21. § szerint halmozható az 
Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami 
támogatással. 

6.1. A támogatási 
kérelem 
elkészítésekor a 
következő 
mellékleteket 
szükséges 
csatolni: 

6. Építési tervdokumentáció: 6. Építési / megvalósulási 

tervdokumentáció: 

 

 Felhívjuk figyelmét, hogy a 
veszélyhelyzetben be nem kért egyéb 
alátámasztó dokumentumoknak a 
helyszínen rendelkezésre kell állnia 
későbbi ellenőrzésekhez, illetve a 
veszélyhelyzet elmúltával a 
dokumentumokat az IH/KSZ döntése 
alapján  be kell nyújtani az IH/KSZ 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt 

mellékleteket a támogatási kérelem 

elkészítésekor kell csatolni! A támogatást 

igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. 

dokumentum példányát pedig a támogatási 

kérelem véglegesítése és lezárása után az 



 

 

részére. Szabálytalansági gyanú, vagy 
kockázatok mérlegelése során az IH, 
közreműködő szervezet, vagy EMVA 
esetében kifizető ügynökség bekérheti 
a szükséges alátámasztó 
dokumentumokat a veszélyhelyzet 
hatálya alatt is. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt 
mellékleteket a támogatási kérelem 
elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó 
Nyilatkozat c. dokumentum példányát 
pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az 
elektronikus kitöltő program fogja 
generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került 
felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a 
véglegesített adattartalmú támogatási 
kérelemhez kapcsolva, együtt, 
elektronikusan kell benyújtani a kitöltő 
program által küldött utasításoknak 
megfelelően. A veszélyhelyzet hatálya 
alatt a Nyilatkozatot postán beküldeni 
nem kell. Az eredeti, papír alapú 
Nyilatkozatot azonban meg kell őrizni, 
mert azt a veszélyhelyzet elmúltával 
postán is meg kell majd küldeni az 
Irányító Hatóságnak. 

elektronikus kitöltő program fogja generálni, 

így az a csatolandó mellékletek között nem 

került felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a 

véglegesített adattartalmú támogatási 

kérelemhez kapcsolva, együtt, 

elektronikusan kell benyújtani a kitöltő 

program által küldött utasításoknak 

megfelelően. A Nyilatkozat aláírását és 

elküldését, továbbá támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának folyamatát az 

ÁÚF 3. pontja tartalmazza 

6.2.2. A záró 
kifizetési 
kérelemhez 
csatolandó 
mellékletek listája 

 8. Bérbeadás esetén a Felhívás 3.4.1.3. 
Egyéb elvárások pontjának mindenben 
megfelelő bérleti szerződés 

6.2.1. Az első 
időközi kifizetési 
kérelemhez 
csatolandó 
mellékletek listája 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt 
mellékleteket az első kifizetési kérelem 
– az előleget ideértve – benyújtása 
során csatolni szükséges. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a 
veszélyhelyzetben be nem kért egyéb 
alátámasztó dokumentumoknak a 
helyszínen rendelkezésre kell állnia 
későbbi ellenőrzésekhez, illetve a 
veszélyhelyzet elmúltával a 
dokumentumokat az IH/KSZ döntése 
alapján  be kell nyújtani az IH/KSZ 
részére. Szabálytalansági gyanú, vagy 
kockázatok mérlegelése során az IH, 
közreműködő szervezet, vagy EMVA 
esetében kifizető ügynökség bekérheti 
a szükséges alátámasztó 
dokumentumokat a veszélyhelyzet 
hatálya alatt is. 

törölve 

 


