Pályázati Felhívás
„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes
rendszerekkel kombinálva” RRF-6.2.1
Felhívás kódszáma RRF-6.2.1
Támogatás megnevezése Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása
napelemes rendszerekkel kombinálva
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás keretösszege 201.624.116.436 Ft
Forrás megnevezése Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.
melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási alap uniós fejlesztései fejezet 3. cím Központi
kezelésű előirányzatok, 10. alcím Nemzeti Helyreállítási Alap központi kezelésű előirányzat
Beadás kezdete 2021. december 06. 08:00
Beadási határidő 2024. október 14. 18:00
Támogatás célja Lakossági napelemes rendszer támogatása vagy fűtési rendszer elektrifikálása
napelemes rendszerrel kombinálva
Támogatást igénylők köre Nagykorú természetes személy (magánszemély)
Konzorcium támogatható? Nem
Támogatható tevékenységek Az alábbi két műszaki tartalom közül egy választható:
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése; VAGY
(2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési
rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje
Támogatás mértéke 100 %
Önerőt szükséges biztosítani? Nem
Támogatás minimum összege 500.000 Ft
Támogatás maximum összege Az (1) műszaki tartalom esetén: 2.900.000 Ft
a (2) műszaki tartalom esetén: 11.300.000 Ft
Támogatható projektek száma Maximum 34.920 db, ebből
(1) műszaki tartalom esetén legalább 23.320 db, (2) műszaki tartalom esetén legalább 11.600 db
Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
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
1.1 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély)
nyújthat be pályázatot, aki
a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
b) a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (legalább
rész)tulajdonnal rendelkezik1 és
c) megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább).
A c) pont szerinti jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be
pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot
szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők
2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó
összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé esik.
A számítást az alábbi képlet3 szemlélteti:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a
személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme beruházással érintett ingatlanban 2021.
augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma
< = 4.850.000

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező
tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek
figyelembe.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021.
augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának
időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a
2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.
1 Haszonélvezeti-,

özvegyi-, illetve egyéb jog (pl.:használati jog) nem elegendő!
jövedelemhatár megfelel a KSH által kimutatott 2020. évre vonatkozó havi átlag magyar bruttó jövedelemből
számított éves jövedelemnek.
3 Példák:
(1) Adott ingatlannak 3 személy a tulajdonosa, melyből „A” személy 2020. évi jövedelme 4.000.000 Ft, „B”
személy 5.500.000 Ft, „C” személy pedig nem rendelkezett jövedelemmel. Ekkor a számításnál C személyt nem
kell figyelembe venni, 4.000.000 + 5.500.000 = 9.500.000; 9.500.000 / 2 = 4.750.000 Ft, tehát az egy főre jutó
összevont jövedelemre vonatkozó szabálynak a példában szereplő személyek megfelelnek.
(2) Az ingatlannak 2 személy a tulajdonosa, közülük „A” személy 2020. évi jövedelme 5.000.000 forint, „B”
személy csak nyugdíjban részesült 2.800.000 forint összegben. A számításnál mindkét személyt figyelembe kell
venni, 5.000.000 + 2.800.000 = 7.800.000; 7.800.000 / 2 = 3.900.000 Ft, tehát megfelelnek a jövedelmi előírásnak.
(3) Az ingatlanban 3 személy rendelkezik állandó lakcímmel, közülük „A” és „B” személyek a tulajdonosok. „A”
személy 2020. évi jövedelme 5.600.000 forint, „B” személy 2.000.000 forint nyugdíj mellett 2.500.000 forint
egyéb jövedelemben is részesült, „C” személy jövedelme 4.000.000 forint volt. A számításnál „C” személyt nem
kell figyelembe venni (mert nem tulajdonos). 5.600.000 + 2.000.000 + 2.500.000 = 10.100.000; 10.100.000 / 2 =
5.050.000 Ft, tehát nem felelnek meg a jövedelmi előírásnak.
2A

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában
nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat
kapcsán nyújtható támogatás.
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: gyermekek)4 száma szerint:
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:
nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
csak kedvezményezett járás: 2 pont
csak fejlesztendő járás: 3 pont
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor

A benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz kötelező elektronikus szkennelt
formában csatolni az ingatlan valamennyi nagykorú tulajdonosa által külön-külön
kiállított, és teljes bizonyító erejű magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében
aláírt) 4.a számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító
jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a
Lebonyolító szervvel megossza a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információkat.
Fentieken túl amennyiben a beruházással érintett ingatlan tulajdonosai között nyugdíjas
is található, abban az esetben a jövedelemnek minősülő nyugdíj összegének alátámasztása
érdekében benyújtandó a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
alapján megküldött 2020. évi tájékoztató.
1.2 TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:
Nem jogosult pályázatot benyújtani:
1) aki nem természetes személy (nem magánszemély);
2) aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;

3) akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai
címen tartozása van;
4) cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú
természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú
melléklet csatolásával
- gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben
cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy
- a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége
a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
5) kiskorú természetes személy (magánszemély);
6) akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
7) aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
8) aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges
körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes
előnyhöz jusson5;
9) aki a pályázati felhívás előkészítésében (ide nem értve a felhívás tervezetének társadalmi
véleményezésében résztvevőket), a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és
elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti közös háztartásban élő
hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy;

1.3 PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE:
A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély
(rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott6:
a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház,
sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére
/ épületrészére;
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre /
lakásra
1.5 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban
nyújtható be:
1. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2021.12.06. 8:00 órától 2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2021.12.13. 8:00 órától 2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és SzabolcsSzatmár-Bereg megye
2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye 2021.12.27. 8:00 órától 2022.01.17. 18:00 óráig
1.6 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először
jelentkezzen be a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon, az „Egységes beléptető felület
bejelentkezés” gomb használatával.

Figyelem! A pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált
kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó
funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani
szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét. Szerződés, illetve jelen bekezdésben leírt
adóazonosító rögzítés hiányában a pályázatbenyújtási felület nem érhető el.
Csak azok a Vállalkozási szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs
listára történő felvételét követően írtak alá.
A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot (1. számú
melléklet), a kérelemben megadott adatok ezen dokumentum segítségével hitelesíthetők.
A nyilatkozatot11:
• az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie és pályázathoz
csatolnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu
regisztrációhoz kötött, elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. Az
AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a
https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon érhető el; VAGY
• minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
kell ellátnia és pályázathoz csatolnia.
A véglegesített kérelemhez mellékelendő a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy
AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített digitalizált nyilatkozat. Ezt követően a kitöltő
program utasításainak megfelelően nyújtandó be a kérelem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
elektronikusan hitelesített nyilatkozatot nem szükséges kinyomtatni, illetve papír alapon is
aláírni.
Fontos! A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az informatikai
rendszerbe történő teljes feltöltés minősül.

2.1.1 Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer
létesítése
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer
telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a
rendszer beüzemelését is12 (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer
részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye
nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző
elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott
értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).
Az előző elszámolási év fogyasztását a Pályázó által a pályázat benyújtásakor adott
felhatalmazás (4.b. számú melléklet) alapján a Lebonyolító szervezet a területi elosztói
engedélyes társaságtól kéri le. Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg
(pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó
a jelen felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a
pályázat benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.
Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:
a) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés,
fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki
alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása,
mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon
belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti
bővítése;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési
tevékenység;

c) energetikai tervezés.
E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható,
a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében
történő kialakítása mellett igényelhető.
A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat
hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon,
fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál.
3.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉSRE ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A projekt költségvetésének megtervezésére és megvalósítás során a kiadások elszámolására
vonatkozó részletes szabályokat az Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a
továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) című dokumentum tartalmazza, mely elérhető a
https://napelem.palyazat.gov.hu/ weboldalon. Jelen Pályázati Felhívás piaci ár igazolására
vonatkozó 3.11 pontja eltér az útmutatóban foglaltaktól, arra csak jelen Pályázati Felhívás
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen projekt keretében elszámolhatók a 2.1.1 – 2.1.2 pontban részletezett, támogatható műszaki
tartalom megvalósítására vonatkozó anyagköltség és munkadíj, illetve a tervezett
beruházáshoz kapcsolódó tervezési, energetikai tervezési, engedélyezési, illetve a kötelező
nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek, továbbá a 2.1.2 pont esetében az elkészítésre
kerülő energetikai tanúsítványok költségei.
A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt
bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):
- 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
- 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
- villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
- energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
3.4 IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.
A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer
létesítése, (2.1.1 pont) esetén bruttó 2.900.000 Ft,

8.2 TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
A pályázat elutasításra kerül, amennyiben annak tartalma nem felel meg bármely, alább
részletezett értékelési szempontnak. Értékelési szempont. Minősítés (megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt meg) /vagy adható pontszám
1 A Pályázó lakhelyét, egyben a megvalósítás helyszínét alátámasztó hatóság általi dokumentum
tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
2 Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló
adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a
teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
3 a 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) tartalma megfelelő, illetve
összhangban van(nak) a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
4 A bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum tartalma megfelelő, illetve összhangban
van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg

5 A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni
lapjának tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
6 A használati megosztási megállapodás, vázrajz tartalma megfelelő, illetve összhangban van a
teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
7 A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás tartalma megfelelő, illetve összhangban van a
teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
8 A 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozat (adóazonosító jelek kezeléséhez) tartalma megfelelő,
illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
9 A 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási adatok lekéréséhez) tartalma megfelelő,
illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
10 A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a
teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
11 A gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok kirendeléséről) tartalma megfelelő,
illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
12 Az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat tartalma megfelelő, illetve összhangban
van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
13 A meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány tartalma megfelelő, illetve összhangban
van a teljes pályázati dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
14 A fotódokumentáció tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati
dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
15 A Vállalkozási szerződés(ek) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati
dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg
16
Az
energetikai
tanúsítási,
illetve
engedélyezési
tevékenységet
alátámasztó
szerződés(ek)/megállapodás(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati
dokumentációval.
Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns
17 A megvalósítani tervezetett beruházás megfelel a Pályázati Felhívásban foglalt céloknak.
Megfelelt / Nem felelt meg
18 A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 1. pontjában rögzített feltételeknek.
Megfelelt / Nem felelt meg
19 A pályázat kizárólag a Pályázati Felhívás 2.1 pontjában rögzített támogatható tevékenységet
tartalmaz.
Megfelelt / Nem felelt meg
20 A megvalósítani tervezetett beruházás megfelel a Pályázati Felhívás 2.2 pontjában rögzített
műszaki, szakmai előírásoknak.
Megfelelt / Nem felelt meg
21 Kizárólag regisztrált kivitelező került kiválasztásra a tervezett beruházás megvalósításához:
Megfelelt / Nem felelt meg
22 A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 3. pontjában rögzített finanszírozási feltételeknek.
Megfelelt / Nem felelt meg
23 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

24 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, 1 gyermek: 2 pont, 2 gyermek: 3 pont, 3 vagy több gyermek: 4 pont
25 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
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor

