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Jogszabályi háttér 

 

Hatályos: 

– 97/2012. (IX.13.) VM rendelettel módosított 50/2011. 

(VI.6.) VM rendelet 

 

Folyamatban lévő ügyekre alkalmazandó: 

– 25/2009. (III.17.) FVM rendelet 

– 26/2009. (III.17.) FVM rendelet 



Kérelem benyújtási időszakok 

• Támogatási kérelmek benyújtása: 

– október 1-31. 

 

• Kifizetési kérelmek benyújtása: 

– november 1-30. 

– február 1-28. 

– május 1-31. 

– július 1-31. 

 

• Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 

– 2015. február 1-28. 
 

 

 



Helyszíni ellenőrzés tapasztalatai I.  -  általánosságban 

 Teljes körű ellenőrzés kiterjed: 

 A támogatási határozatban szereplő minden, az ellenőrzés 

időpontjáig megvalósított tételre. 

 Ellenőrzés tárgya a helyszínen: 

 a Hivatalhoz benyújtott másolati dokumentumok eredeti 

példányának megléte 

 a megvalósított beruházás MINDEN EGYES elszámolt 

elemének a megléte ÉS beépítésre/beüzemelésre került-e 

Az ellenőrzés eltérés feltárására irányul:  

    elszámolt vagy elszámolni kívánt beruházási elem                   

megvalósult beruházással 

 

 

 



Helyszíni ellenőrzések tapasztalatai II. 

• építési napló és felmérési napló naprakész vezetése, 

• gépeknek, eszközöknek és dokumentumaiknak a 

telephelyen kell lenniük, a gyártó cég által kiadott 

minőségi megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük,  

• a gépeket, eszközöket egyedi azonosítóval kell ellátni,  

• főkönyvi kivonat, 

• az eredeti számlákon szerepelnek-e a kötelező 

rájegyzések 

• a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosultsági 

igazolása, kivitelező regisztrációja, MKIK, MMK, MÉK 

 



A kérelemkezelési tapasztalatai I. 

Elutasítási ok: 

 Az ügyfél és az árajánlatot adó cég között nem lehet 

tulajdonosi átfedés.    Teljes kérelem elutasítandó 

 Tervdokumentáció, árazatlan tervezői költségvetés, 

jogerős szakhatósági engedélyek vagy nem 

engedélyköteles beruházásnál a szakhatóság erre 

vonatkozó nyilatkozata.  Teljes kérelem elutasítandó  

 Építési beruházásnál: amennyiben a hiánypótlás 

nem megfelelő, vagy a megadott határidőn belül 

nem teljesül.    Teljes kérelem elutasítandó  

 Az ügyfél önkéntes hiánypótlása - a benyújtás 

dátumától függetlenül - nem kerül feldolgozásra.    

Csak a benyújtott hiánypótlás kerül elutasításra 

 



Jogszabályi változások 2012-re 

• Erőgépek nem támogathatók 

• Irtás- föld- és sziklamunka esetén az ÉNGY árának 

50%-a támogatható 

• 1. kifizetési kérelmet benyújtani:  

– Támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 9 hónapon belül 

– Egyéb költség elszámoláson túl mást is kell 

tartalmaznia 

– A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 

hónapon belül kiállított egyéb költség számlával az 1. 

kifizetési kérelemben el kell számolni. 

• Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: 2015. február 1-28. 

• Elfogadott és elutasított árajánlatot adó cégek egymástól 

függetlenek legyenek 

 



Jogszabályi változások 2012-re 

• Vagyonvédelmi berendezések beszerzése bekerült a 2. 

sz. mellékletbe 

• Úszó szervestrágyaszóró 5 millió Ft-ig támogatható, 2. 

sz. melléklet tartalmazza  

• Konvergencia területen megvalósuló beruházásnál 

kevesebb intenzitás megjelölése többletpontot jelent. 

• Üzleti tervben kell részletezni, hogy a bevezetésre kerülő 

termeléstechnológia milyen pontszámot érő technológiai 

célt szolgál; érdemes már publikált dokumentummal 

alátámasztani (a 2007. évi 17. tv. 41.§: „….hiánypótlásra 

azon dokumentumok és adatok esetén, amelyek 

kizárólag a pontozás szempontjából veendők 

figyelembe, nincs lehetőség” 

• Nem változott: Üzemeltetési idő vége: az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásától számított 5. év 
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Statisztika 

A lekötött támogatási összeg 

– 60%-a került kifizetésre 

– 37% az elszámolt, megvalósult beruházások 

– 3% a támogatási összegről lemondottak 

aránya 
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