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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke, Mayerhoff Attila levélben kereste meg 
önkormányzatunkat (4. sz. melléklet) arra vonatkozóan, hogy a Fűtőerőmű Zrt. és Komló 
Város Önkormányzata között közszolgáltatási szerződés megkötésének szükségessége merült 
fel az alábbiak miatt: 
 
A 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) 2017. február 9-én közzétett KEHOP-5.3.1-17 kódszámú ”Távhő-szektor 
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívása (2-3. melléklet) keretében lehetőség 
nyílik a távhőszolgáltatást végző vállalkozások részére a távhő rendszerek fejlesztésére, 
energiahatékonyságának javítására, megújuló energiaforrások felhasználásához. 
 
A felhívás feltételeinek megfelelő vállalkozások a projektre megítélt 20 millió Ft – 4000 
millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló 
forrás erejéig. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében 
vállalják, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a korszerű és energiahatékony 
távhőrendszerek modernizálási céljának eléréséhez, valamint a kapott támogatáson felül 
önerőből finanszírozzák a projektet.   
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. szándéka, hogy erre a felhívásra pályázatot nyújtson be. 
 
A felhívás kitér egy 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő tartalmú és 
időtartamra vonatkozó közszolgáltatási szerződés szükségességére. Amennyiben a pályázó a 
közszolgáltatói szerződést nem csatolja a támogatási kérelemhez, az hiánypótlási felhívás 
nélkül elutasításra kerül.  
 
(Ismert, hogy Komló város területén a távhőszolgáltatás ellátását jelenleg is a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. biztosítja. A szolgáltatóval Komló Város Önkormányzat azonban korábban 
nem kötött külön közszolgáltatási szerződést, ilyen kötelezettség nem is terhelte. Az Állami 
Számvevőszék által korábban e körben is folytatott vizsgálat eredményeként sem merült fel 
erre vonatkozóan hiányosság. Komló Város Önkormányzat jelenleg a távhőszolgáltatás 
közfeladatot az engedéllyel rendelkező, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságán keresztül biztosítja.) 
 
A feltételeknek megfelelő közszolgáltatási szerződés elkészítéséhez a Komlói Fűtőerőmű Zrt, 
szerződéstervezetet küldött, mely a 1. számú melléklet szerinti tartalommal került 
véglegesítésre a felek közötti egyeztetés alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő 
közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati 
javaslat elfogadásától. 
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményezi, álláspontját a 
testületi ülésen ismerteti. 
 
 



 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő 
közszolgáltatási szerződés című pályázati felhívásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzata távhő 
közszolgáltatási szerződés kössön a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel, egyúttal a 
közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, illetve a 
szerződéskötéssel kapcsolatban esetlegesen szükséges további nyilatkozatok 
megtételére. 

 
 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
 

 
Komló, 2017. március 23.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszám: 724100, adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester mint a 
Komló településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásáért és a 
távhőszolgáltatási közfeladat ellátásáért felelős szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat) 
  

másrészről a Komlói Fűtőerőmű Zrt. (Komló, Bem J. u. 24. Cg.02-10-060315, adószám: 
13565956-2-02 képviseli: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök) mint közszolgáltató (a 
továbbiakban: Közszolgáltató); együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
  
  

PREAMBULUM  
 
(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 
13.§ (1) bekezdésének 20. pontja szerint a távhőszolgáltatás a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe 
tartozik. Komló város területén a távhőszolgáltatás ellátását a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
biztosítja. A szolgáltatóval Komló Város Önkormányzat korábban nem kötött külön 
közszolgáltatási szerződést. A gazdasági társaság 100%-os önkormányzati tulajdon, melynek 
létrehozásával az alapító kifejezett célja a távhőszolgáltatás mint önkormányzati kötelező 
feladat ellátása volt. Komló Város Önkormányzat jelenleg a távhőszolgáltatás közfeladatot az 
engedéllyel rendelkező, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságán keresztül 
biztosítja. 
 
(B) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése alapján 
a távhő termelése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenységnek minősül. A Tszt. 6.§ (1) 
bekezdése értelmében az Önkormányzat engedélyes útján köteles biztosítani a 
távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.  
 
(C) Közszolgáltató mint engedélyes jelenleg a Magyar Energia Hivatal által kiadott 85/2012. 
számú működési engedély alapján látja el Komló város területén a távhőszolgáltatási és a 
Magyar Energia Hivatal által kiadott 94/2006. számú távhőtermelői engedély alapján a 
távhőszolgáltatási célú távhőtermelői tevékenységet.  (Természetesen ezen feladatokat 
alapítása óta megszakítás nélkül ellátta a Közszolgáltató, folyamatosan megújított engedélyek 
alapján.) A működési engedélyek jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét 
képezik.  

(D) A 2014-2020 programozási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében lehetőség nyílik a távhőszolgáltatást végző vállalkozások 
részére a távhő rendszerek fejlesztéséhez, energiahatékonyságának javításához, megújuló 
energiaforrások felhasználásához, közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási 
kategóriában elnyerhető támogatási pályázatok benyújtására. 

(E) A közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető 
támogatásoknak meg kell felelniük a 2012/21/EU bizottsági határozat (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
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ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról – HL L 7., 
2012.1.11.3-10.o.,a továbbiakban „Bizottsági Határozat”) előírásainak. 

(F) Az eredményes pályázat feltétele, hogy az adott pályázat benyújtásakor a támogatást 
igénylő Közszolgáltatónak határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 
és legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban 
foglaltaknak megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.  

(G) Felek a pályázati felhívások szerinti feltételeknek való megfelelőség érdekében, jelen 
közszolgáltatási szerződést („Szerződés”) kötik. 

 
I. fejezet: 

ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szerződés tárgya 

Felek jelen Szerződésben, a távhőszolgáltatás mint közszolgáltatás Közszolgáltató általi 
ellátásának a Bizottsági Határozat követelményeinek megfelelő feltételeit rögzítik.  

2. Felek nyilatkozatai 
 

2.1. Önkormányzat nyilatkozata 
 

2.1.1. Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján létrejött és 
működő települési önkormányzat.   

 
2.1.2. A Tszt. 6. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat törvényben előírt 

kötelezettsége Komló településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 
távhővel való ellátásának biztosítása, amelynek engedélyes útján köteles eleget 
tenni. 

 
2.2. Közszolgáltató nyilatkozata 

 
2.2.1. Közszolgáltató kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint létrejött, 

bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság formában működő gazdasági 
társaság. Közszolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. Közszolgáltató jelen szerződés 
aláírásakor 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata jelen szerződés 2. számú 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
2.3. Felek együttes nyilatkozata 

 
2.3.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat Közszolgáltató részére semmilyen 

formában, sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújt az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés („EUMSz”) 107. cikke (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak minősülő támogatást, vagy az EUMSz 106. cikke (2) 
bekezdése szerinti, közszolgáltatással járó ellentételezést, vagy más előnyt. E 
körben rögzítik felek, hogy az önkormányzatot nem terheli a Közszolgáltatónál 
esetlegesen felmerülő veszteség kiegyenlítési/ellentételezési kötelezettség. 
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2.3.2. Felek kijelentik továbbá, hogy Közszolgáltató a Szerződés hatályba lépésekor 
az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatás 
összegén kívül más jogcímen állami/önkormányzati támogatásban, 
kedvezményben nem részesül a távhőszolgáltatói és az ezzel összefüggő 
távhőtermelői feladatok vonatkozásában. 

 
2.3.3. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő felhasználók által fizetett 

szolgáltatási díj, illetve a távhőszolgáltatás csatlakozási díja nem minősül az 
Önkormányzattól átengedett bevételnek, így e díjbevétel nem minősül 
közszolgáltatással járó ellentételezésnek sem.   
 

2.3.4. Felek ennek megfelelően, jelen szerződést kizárólag a közszolgáltatásért járó 
ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető támogatásokra vonatkozó 
pályázati lehetőségeken való részvétel érdekében kötik meg. 
 

2.3.5. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás ellátásához szükséges, meglévő 
távhőtermelő és távhőszolgáltatást biztosító létesítmények, berendezések a 
Közszolgáltató tulajdonát képezik. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 
pályázatokon elnyert támogatással megvalósuló beruházásokat a 158/2016. 
(VI.13.) Korm. rendelet szerinti módon végzi, és a beruházás eredményeként 
létrejövő eszközöket saját könyveiben aktiválja. 

 
2.4. A Szerződés hatályba lépése, időtartama 

 
2.4.1. Jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és 10 éves időtartamra szól. 
 
2.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés időtartama 

alatt olyan projekt megvalósításához nyer támogatást Közszolgáltató, amelynek 
fenntartási időszaka a jelen Szerződés lejártát követő időpontra esik, Felek a 
jelen Szerződés lejárta előtt legkésőbb hat hónappal – feltéve, hogy jogszabály 
azt nem tiltja – legalább az érintett projekt fenntartási időszakának végéig, de 
legfeljebb 10 évvel meghosszabbítják jelen Szerződés időtartamát, vagy újabb, 
legalább a fenntartási időszak végéig, de legfeljebb 10 évre szóló 
közszolgáltatási szerződést kötnek.  

 
2.4.3.Felek rögzítik, hogy amennyiben a 2.4.2. pont szerinti szerződés-hosszabbításra, 

vagy új szerződés megkötésére jogszabályi, vagy uniós előírások következtében 
nem kerülhet sor, Közszolgáltató maga viseli az adott projekthez kapcsolódó 
fenntartási kötelezettség esetleges megszegése miatti szankciókat. 

 
 

II. Fejezet: 
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ANNAK 

ELLENTÉTELEZÉSE 
 

3. A közszolgáltatási kötelezettség 
 

3.1. A közszolgáltatási kötelezettség jellege 
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3.1.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató jelen szerződés szerinti közszolgáltatási 
kötelezettsége kizárólag a távhőszolgáltatási és az ezzel összefüggő távhőtermelői 
feladatokra terjed ki.  

 
3.1.2. A közszolgáltatás ellátásnak részletes feltételeit és közszolgáltató 

kötelezettségeit a Tszt. és az annak végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. 
rendelet („kormányrendelet”) – különös tekintettel e rendelet 3. számú mellékletét 
képező távhőszolgáltatási közüzemi szabályzatra – továbbá az önkormányzat 
képviselőtestületének 34/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete „ a 
távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről”, valamint a tevékenység 
végzésére jogosító működési engedélyei és a Közszolgáltató Üzletszabályzata 
határozza meg.  

 
3.2. A közszolgáltatási kötelezettség időtartama 

 
3.2.1. Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak 

abban, hogy Közszolgáltató jelen Szerződés teljes időtartamán belül köteles a 
közszolgáltatást, a jelen Szerződés 1. melléklete szerinti működési engedélyben 
meghatározott ellátási területen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően folyamatosan működtetni és fenntartani. 
 

3.3.  A Közszolgáltató által végzett közszolgáltatással érintett vállalkozások és terület 

3.3.1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató által ellátandó, jelen Szerződés tárgya 
szerinti távhőszolgáltatás végzésére jogosító és jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képező működési engedélyben rögzített ellátási területen, más 
gazdálkodó szervezet mint távhőszolgáltatás végzésére jogosult engedélyes nem 
működik. 

3.3.2. Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató által távhőszolgáltatással ellátandó 
terület megegyezik az e tevékenység végzésére jogosító és jelen szerződés 1. 
számú mellékletét képező távhőszolgáltatási működési engedélyben 
meghatározott ellátási területtel. 

3.3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Közszolgáltató által 
távhőszolgáltatással ellátandó, az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó 
terület a működési engedélyben módosul, úgy a módosított vagy új működési 
engedéllyel a jelen Szerződés 1. számú melléklete automatikusan kiegészül. 

 
3.4.  A Közszolgáltatót megillető kizárólagos jog 

 
3.4.1. Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatónak a működési engedélyben 

meghatározott ellátási területen a Tszt. 16.§ (2) bekezdése alapján kizárólagos 
joga áll fenn a távhőszolgáltatásra, amely a működési engedély a Tszt. 20.§-a 
szerinti visszavonásáig, illetve más engedélyes kijelöléséig tart.  
 

3.5. Értesítés 
 

3.5.1. Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles 
Önkormányzatot tájékoztatni: 
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- bármely olyan eseményről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti 

közszolgáltatás teljesítését, 
- a Közszolgáltató tevékenységével összefüggő környezetvédelmi 

jogszabályi előírások lényeges változásairól, 
- a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen 

szerződés módosítását teszik szükségessé. 
 

3.6. Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele 
 

3.6.1. Közszolgáltató közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a rá irányadó 
jogszabályok szerint jogosult.  

 
3.6.2. Közszolgáltató az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők 

teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.  
 

3.6.3. Közszolgáltató az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért 
teljes helyállási kötelezettséggel tartozik.   

 
3.7.  A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

 
3.7.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis 

maior akadályozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának időpontja után 
következett be. 

 
3.7.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, 
előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek 
fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 
3.7.3.  Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie 

annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 
3.7.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior 

események fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, 
azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető 
időtartamát és valószínű hatását. Ha az Önkormányzat írásban másképp nem 
rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 
megvalósítható. 

 
4. A közszolgáltatás ellentételezése, közszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
 

4.1. A pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés kiszámítása 
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4.1.1. Felek rögzítik, hogy a pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés 
formájában megítélt támogatás kiszámítására az adott pályázat útmutatója 
szerint kerül sor.  
 

4.1.2. A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam vagy az Önkormányzat 
által, vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában 
megítélt kedvezmény (támogatás) éves összege és az adott pályázatban elnyert 
támogatás éves összege együtt sem érheti el a 15 millió euró összeget.  
 

4.1.3. Az ellentételezés éves összegét a Bizottsági Határozat 5. cikke szerint kell 
megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás 
ellátásának nettó költségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátáshoz 
kapcsolódó, sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 
 

4.1.4. Nem tartozik a közszolgáltatással járó ellentételezés fogalomkörébe a 
közszolgáltatás igénybe vevői által megfizetett szolgáltatási díj, függetlenül 
attól, hogy azt hatósági árként állapítják-e meg. 
 

4.1.5. Közszolgáltató a figyelembe vehető költségek körében, a pályázat keretében 
tervezett beruházás teljes bekerülési költségét figyelembe veszi, az ésszerű 
nyereség a pályázati felhívásban meghatározottak szerint, a közszolgáltatással 
összefüggő saját tőkére vetítetten a 6 %-os mértéket nem haladja meg. 
 

4.1.6. Közszolgáltató a költségek fedezetéül az alábbi bevételeket veszi figyelembe: 
- a közszolgáltatásból származó teljes bevétel. 
 

4.1.7. Amennyiben Közszolgáltató a Bizottsági Határozat 5. cikkének (9) bekezdése 
értelmében a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, 
akkor az általános közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi 
szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és 
bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső 
tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a 
közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre 
nem adható ellentételezés.  
 

4.1.8. Közszolgáltató kijelenti, hogy a pályázat keretében esetlegesen elnyert 
beruházási támogatás kiszámításához a közszolgáltatás költségeit és 
ráfordításait az egyéb tevékenységek költségeitől és ráfordításaitól 
elkülönítetten, a közszolgáltatással és az egyéb tevékenységekkel egyaránt 
összefüggő költségeket és ráfordításokat pedig a számviteli politikájában 
meghatározott költségfelosztás szabályai szerint, a közszolgáltatásra, eső 
mértékben veszi figyelembe.  
 

4.1.9. Közszolgáltató minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli 
törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, egységes és 
következetes számviteli elszámolás alapján tart nyilván olyan módon, hogy az 
egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének 
módszere egyértelműen megállapítható legyen.  
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A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó 
költségmegtakarítás felhasználása, és annak ellenőrzése. 

 
4.2.1. A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a 

Közszolgáltatónál jelentkező, egyéb, a projektet terhelő költségekkel 
csökkentett nettó költségmegtakarítást a lakossági távhőszolgáltatási díjat 
terhelő költségek megállapításánál csökkentő tényezőként a Közszolgáltató 
köteles figyelembe venni. E kötelezettségéről és annak teljesítéséről a Tszt. 
VII. fejezetében előírtak szerinti ár-megállapítási eljárásban köteles a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt („Hivatal”) tájékoztatni. A 
ténylegesen elért költségmegtakarítás kiszámítására az adott pályázat 
útmutatójában meghatározott számítási módszert kell alkalmazni. 
 

4.2.2. Közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés 
jóváhagyásától számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának változásairól 
az adott projektben illetékes Irányító Hatóságot írásban tájékoztatni. A 
tájékoztatás kötelező melléklete a támogatással megvalósult beruházásokból 
származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó kötelezettség 
teljesítéséről szóló, a Hivatal által kiadott igazolás. 
 

4.2. A Közszolgáltató gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága 
 
4.3.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen 

Szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított 
és finanszírozható legyen. 

 
4.3.2. A közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb tevékenységből származó veszteség a 

közszolgáltatás díját nem terhelheti. 
 

4.3.3. Közszolgáltató minden tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző 
évi gazdálkodásáról részletes beszámolót készíteni, amely a Számviteli 
törvényben előírtak mellett, a Közszolgáltató számviteli politikájában 
meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben 
realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez 
kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés 
általános költségeit és ráfordításait, és az egyes tevékenységek eredményét. A 
tényadatok alapján Közszolgáltató köteles bemutatni a tervtől való eltéréseket 
és azok okait. 
 

4.3.4. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi 
eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító 
üzemeltetését és karbantartását elvégezni. 
 

4.3.5. Közszolgáltató köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító 
létesítményekre, eszközökre, berendezésekre ésszerű vagyonbiztosítást kötni és 
fenntartani. 

 
4.3.6. A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett 

káresemények esetén Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján 
kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve 



 

 8 

pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal 
ésszerűen helyreállítható. 
 

4.3.7. Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, 
óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más 
szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy 
kötelezettségeinek biztosítása), amely a közszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését veszélyezteti. 

 
4.3.8. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően köteles gazdálkodási adatainak közzétételére. 
 

5. A túlkompenzáció elkerülése, visszafizetése 
 

5.1. Együttműködés 
 
5.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy, a jogszabályokban előírt hatás- és 

feladatkörüket túl nem lépve, teljes körű együttműködésre törekednek az 
esetleges túlkompenzáció elkerülése érdekében. 

 
5.2. Beszámolás 

 
5.2.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az esetleges túlkompezáció 

ellenőrizhetősége érdekében köteles az adott projekt fenntartási időszaka alatt 
évente, legkésőbb az üzleti évet követő év június 15 napjáig elszámolni a 
közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel, költségekkel és 
eredménnyel, az üzleti évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a 
Közszolgáltató legfőbb szerve által jóváhagyott beszámolónak az illetékes 
Irányító Hatóság részére történő benyújtásával. Az elszámolást tájékoztatás és 
ellenőrzés céljából, Közszolgáltató egyidejűleg köteles Önkormányzat részére 
is megküldeni. 
 

5.2.2. Az Önkormányzat jogosult az elszámolást ellenőrizni vagy megfelelő 
szakemberrel ellenőriztetni és amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet, 
arról – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett – jogosult az illetékes 
Irányító Hatóságot írásban tájékoztatni.  
 

5.3. Túlkompenzáció visszafizetése 
 
5.3.1. Ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének 

megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a 
kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.  
 

5.3.2. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves 
ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő 
időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 
 

5.3.3. A Közszolgáltató a támogatásokról olyan elkülönített elszámolást köteles 
vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) 
bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 
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6. A közszolgáltatási díj megállapításának és érvényesítésének főbb szabályai 

 
6.1. Irányadó szabályok 

 
6.1.1. Felek rögzítik, hogy a távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak 

(díjak) megállapítására, és a kapcsolódó információk nyilvánosságra hozatalára 
a Tszt. 57-57./F §-aiban, valamint az 50/2011.(IX.30.) és az 51/2011.(IX.30.) 
NFM rendeletben foglaltak az irányadók. 

 
6.2. Rendeletalkotás 

 
6.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat Tszt. 6.§ (2) bekezdése 

szerinti önkormányzati rendeletének tervezetét előzetesen egyeztetik.  
 

6.3. Egyéb ármegállapításra vonatkozó rendelkezés 
 
6.3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a hatósági ármegállapítás hatálya alá nem 

tartozó távhőszolgáltatás árát Közszolgáltató a Tszt. 57.§ (2) bekezdésében 
meghatározott elvek alapján, saját hatáskörben jogosult megállapítani. 

 
6.4. Kötelezettségvállalás 

 
6.4.1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében 

eljárva nem hoz olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert támogatás 
célját, vagy Közszolgáltató fenntartási időszak alatti kötelezettségeit 
veszélyezteti, vagy meghiúsítja. 

 
7. A közszolgáltatás ellátásának és a Közszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzése 
 

7.1. Ellenőrzési jog 
 

7.1.1. A Hivatal a Tszt. 4.§-ban foglaltak szerint ellenőrzi a távhőtermelő és 
távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek 
betartását. 
 

7.1.2. Az Önkormányzat jegyzője a Tszt. 7.§ (1) bekezdés c)-d) pontjai alapján 
ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak 
betartása szempontjából. 

 
7.1.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Hivatal és a jegyző 

hatáskörét nem érintve jogosult a Közszolgáltató jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával – 
ellenőrizni.  

 
7.2. Az önkormányzat által végzett ellenőrzésben való együttműködés 

 
7.2.1. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel 

(ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, 
számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges illetve 
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jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges 
információt és támogatást megadni.  

 
7.2.2. Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy az 

Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült 
megbízottja útján ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának 
hitelességét és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. 
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy az Önkormányzat vagy 
megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden 
dokumentumot rendelkezésre bocsát. 

 
7.2.3. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy jogosult: 

 
- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 

elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 
azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, 

- a Közszolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban vagy 
szóban felvilágosítást, információt kérni. 

 
7.2.4. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy köteles: 

 
- tevékenységének megkezdéséről a Közszolgáltató vezetőjét az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét 
bemutatni, 

- jogait oly módon gyakorolni, hogy a Közszolgáltató működését, tevékenységét 
a lehető legkisebb mértékben zavarja, 

- megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe 
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Közszolgáltató vezetője által, a 
jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően – a végleges 
jelentést a Közszolgáltató vezetőjének megküldeni, 

- az adott munkaterületen érvényes munkavédelmi előírásokat betartani. 
 

7.2.5. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult: 
 

- az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve 
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést 
megtagadni, 

- az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 
- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen 

vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni. 
 

7.2.6. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles: 
 

- az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 
- az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, 

felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést 
biztosítani, 

- az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 
okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, 
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- az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket 
megteremteni, 

- az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről 
Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 

 
7.3. Helyszíni ellenőrzés 

 
Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre kizárólag – jogszabályokban 
előírt jogosultságok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése esetén ésszerű időpontban 
meghatározott – előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni 
ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a 
közszolgáltatási tevékenység Közszolgáltató általi ellátását. 

 
 

III. Fejezet: 
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 
8. A szerződés módosítása 
 

8.1. Felek a Szerződés időtartama alatt elnyert pályázat esetén csak akkor módosíthatják 
a jelen Szerződést a fenntartási időszak alatt, ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti és a szerződés 
módosításához az adott pályázati konstrukcióban illetékes Irányító Hatóság 
előzetesen, írásban hozzájárult. 

 
8.2. A jelen Szerződés – bármelyik Fél írásbeli kezdeményezésére – csak írásba 

foglaltan módosítható. A módosítást a Felek erre megfelelő felhatalmazással 
rendelkező képviselői írják alá. 

 
9. A szerződés megszűnése 
 

9.1. Jelen szerződés megszűnik: 
 

- a benne meghatározott időtartam lejártával; 
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
- rendkívüli felmondással. 

 
9.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés határozott időtartamra köttetett, rendes felmondás 

útján nem szüntethető meg. 
 
10. A rendkívül felmondás szabályai 

 
10.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 

súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a 
szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű 
intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének 
ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a 
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 
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10.2. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem 
teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát 
követő 6 hónapon belül írásban, hat hónapos felmondási idővel felmondani. 
 

10.3. Önkormányzat oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha 
Közszolgáltató 

 
- az ellene jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról 

az Önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja;  
- ellene jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 
- adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat 

hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 
- az Önkormányzat, vagy megbízottja által végzett ellenőrzés során, bizonyítottan 

hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz; 
- a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt 

kötelezettségeit megszegi. 
 

10.4. Közszolgáltató oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha 
Önkormányzat 

 
- Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 

akadályozza;  
- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel 

Közszolgáltatónak kárt okoz.  
 

10.5. Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, 
mindaddig, míg a jelen szerződés szerinti bíróság nem dönt a felek közötti 
jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek 
kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. 

 
 

IV. Fejezet: 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. Kapcsolattartás a Felek között 

 
11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozataikat írásban, személyes kézbesítéssel, postai úton ajánlott 
tértivevényes küldeményként, vagy hitelt érdemlően igazolható módon telefax ill. 
elektronikus üzenet útján közlik egymással.  

 
11.2. A Felek rögzítik, hogy a kézbesítést az alábbi postacímeikre, telefax számokra 

illetve e-mail címekre lehet joghatályosan teljesíteni: 
 
Önkormányzat 
postacíme: 7300 Komló, Városház tér 3. 
telefax száma: 06 72 584 005 
e-mail címe: polgarmester@komlo.hu 
Kapcsolattartó neve: Polics József 
akadályoztatása esetén: Molnár Zoltánné 
 

Közszolgáltató 
postacíme: 7300 Komló, Bem József u. 
24. 
telefax száma: 06 72 582 110 
e-mail címe: eromu@komloieromu.hu 
Kapcsolattartó neve: Mayerhoff Attila 
akadályoztatása esetén: ………………… 
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11.3. Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött 

értesítéssel. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap 
elteltével válik hatályossá. 

 
11.4. Jelen szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi 

időpontban válik hatályossá: 
 

- személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést 
elismerő átvételi elismervényen szerepel); 

 
- tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában 

(amikor a címzett a tértivevényt aláírta);  
 

- telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a 
megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt 
nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az 
azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni; 
 

- e-mail útján történő továbbítás esetén az olvasás visszaigazolása időpontjában. 
 

11.5. Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzetthez a munkaidő elteltével 
vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon 
érkezett volna. 

 
12. Vitás ügyek rendezése; értelmezési kérdések 

 
12.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban jóhiszemű 
tárgyalásos úton rendezik. 
 

12.2. A jelen Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb 
közlésekre a magyar jog az irányadó, annak más jogra utaló szabályainak 
kivételével. 

 
12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei 

által elfogadott – közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó – 
közösségi jogszabályok, a Bizottsági Határozat, a Tszt., a Kormányrendelet, az 
50/2011.(IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet, a Ptk., 
továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok, a Mötv., a 2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2014–2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet, valamint a közszolgáltatással járó pályázati konstrukcióra 
vonatkozó, a pályázati útmutatóban meghatározott, jelen szerződésben nem 
nevesített egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
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12.4. Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés és annak 
mellékletei között értelmezési vita alakul ki, akkor a jelen szerződésben foglaltak az 
irányadók.  

 
12.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy szerződési nyilatkozataikat vita esetén úgy kell 

értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset 
összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 
értenie kellett. 
 

12.6. A Bizottsági Határozat 8. cikke értelmében Feleket 10 éves iratmegőrzési 
kötelezettség terheli. 
 

12.7. A jelen szerződés kizárólag magyar nyelven készült. 
 

12.8. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés nem azonos a Ptk. 6:256.§, illetve a 
Tszt. 37.§-a által szabályozott közszolgáltatási szerződésekkel. 
 

13. Érvényesség 
 

13.1. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
jelen szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a jelen szerződésből eredő 
jogait és kötelezettségeit átruházni. 
 

13.2. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés 
egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a Felek érvényes, 
gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel 
váltják fel. 
 

13.3. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 
felhatalmazással rendelkeznek. 

 
13.4. A jelen szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 
1-2. számú melléklet: Közszolgáltató működési engedélyei  
3. számú melléklet:  Közszolgáltató hiteles cégkivonata 

 
Szerződő felek a szerződést megismerték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Komló, 2017. március …………………… 
 
…………………………………                                       ……………………………………… 
                 Polics József                                                                  Mayerhoff Attila                                                                    
    Önkormányzat képviseletében                                         Közszolgáltató képviseletében 
 
Záradék: Jelen szerződést Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …… számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Komló, 2017. ……………………….. 
        Polics József  
    polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

Tárolt Cégkivonat 
A Cg.02-10-060315 cégjegyzékszámú KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság  (7300 Komló, Bem utca 24.)  cég 2016. október 23. napján hatályos adatai a 
következők: 

I. Cégformától független adatok 
1. Általános adatok  
 Cégjegyzékszám: 02-10-060315 

Cégforma:  Részvénytársaság
Bejegyezve:  2005/10/18 
 

2. A cég elnevezése  
2/1. KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
3. A cég rövidített elnevezése  
3/1. KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRt. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
5. A cég székhelye  
5/1. 7300 Komló, Bem utca 24. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
6. A cég telephelye(i)  
6/1. 7300 Komló, Eszperantó tér 1. 538/2hrs. 
 A változás időpontja: 2008/05/08 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/05/08 ... 
6/2. 7300 Komló, Eszperantó tér 1.538/2hrsz. 
 A változás időpontja: 2008/05/08 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/05/08 ... 
6/3. 7300 Komló, 0244/2hrsz. 
 A változás időpontja: 2010/09/23 
 Bejegyzés kelte: 2010/12/02 Közzétéve: 2010/12/16 
 Hatályos: 2010/09/23 ... 
8. A létesít ő okirat kelte  
8/1. 2005. június 30. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
8/2. 2005. szeptember 26. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
8/3. 2008. május 8. 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/07/17 ... 
8/4. 2010. augusztus 19. 
 A változás időpontja: 2010/08/19 
 Bejegyzés kelte: 2010/09/29 Közzétéve: 2010/10/14 
 Hatályos: 2010/08/19 ... 
8/5. 2010. október 28. 
 A változás időpontja: 2010/10/28 
 Bejegyzés kelte: 2010/12/02 Közzétéve: 2010/12/16 
 Hatályos: 2010/10/28 ... 
8/6. 2011. február 3. 
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 A változás időpontja: 2011/02/03 
 Bejegyzés kelte: 2011/03/03 Közzétéve: 2011/03/17 
 Hatályos: 2011/02/03 ... 
8/7. 2011. május 5. 
 Bejegyzés kelte: 2011/05/30 Közzétéve: 2011/06/16 
 Hatályos: 2011/05/30 ... 
8/8. 2012. október 17. 
 A változás időpontja: 2012/10/17 
 Bejegyzés kelte: 2012/11/21 Közzétéve: 2012/12/06 
 Hatályos: 2012/10/17 ... 
8/9. 2012. december 14. 
 A változás időpontja: 2012/12/14 
 Bejegyzés kelte: 2013/01/14 Közzétéve: 2013/02/07 
 Hatályos: 2012/12/14 ... 
8/10. 2013. október 16. 
 A változás időpontja: 2013/10/16 
 Bejegyzés kelte: 2013/11/29 Közzétéve: 2013/12/19 
 Hatályos: 2013/10/16 ... 
8/11. 2014. december 5. 
 Bejegyzés kelte: 2015/01/05 Közzétéve: 2015/01/07 
 Hatályos: 2015/01/05 ... 
8/12. 2014. december 18. 
 Bejegyzés kelte: 2015/01/05 Közzétéve: 2015/01/07 
 Hatályos: 2015/01/05 ... 
902. A cég tevékenysége  
9/75. 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás 

Főtevékenység.  
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/76. 3511 '08 Villamosenergia-termelés 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/77. 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/78. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/79. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/80. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/81. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/82. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/83. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/84. 2433 '08 Hidegen hajlított acélidom gyártása 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/85. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
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 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/86. 2512 '08 Fém épületelem gyártása 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/87. 3513 '08 Villamosenergia-elosztás

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/88. 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/89. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/90. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/91. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/92. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/93. 4321 '08 Villanyszerelés

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/94. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/95. 4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/96. 4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/97. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/98. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/99. 7420 '08 Fényképészet

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/100. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/101. 7810 '08 Munkaközvetítés

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/102. 7990 '08 Egyéb foglalás 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/103. 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
9/104. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
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 Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11 
 Hatályos: 2013/02/13 ... 
11. A cég jegyzett t őkéje  
11/1. Megnevezés  Összeg  Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás 121 741 014HUF 
Nem pénzbeli hozzájárulás709 668 986HUF 
Összesen 831 410 000HUF 

 

 Hatályos: 2005/10/18 ... 
12. A képviselet módja  
12/1. Önálló aláírási joggal rendelkezik az Igazgatóság Elnöke. Az Igazgatóság bármelyik 

további tagja az Igazgatóság másik tagjával együttes aláírási joggal rendelkezik. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
13. A képviseletre jogosult(ak) adatai  
13/28. Mink Ernő (an.: Bosnyákovits Rozália)  

Születési ideje: 1971/01/27  
7300 Komló, Vértanúk utca 7. 10. em. 29.  
Adóazonosító jel: 8380112806  
A képviselet módja: együttes  
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró. 
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 
meghatározott személy: Schalpha Anett 
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 
 
Jogviszony kezdete: 2014/12/31 
Jogviszony vége: 2019/12/31 

 A változás időpontja: 2014/12/31 
 Bejegyzés kelte: 2015/02/26 Közzétéve: 2015/02/28 
 Hatályos: 2014/12/31 ... 
13/29. Schalpha Anett (an.: Kőnig Mária)  

Születési ideje: 1973/04/20  
7305 Komló, Fő utca 14.  
Adóazonosító jel: 8388251945  
A képviselet módja: együttes  
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró. 
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 
meghatározott személy: Mink Ernő 
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 
 
Jogviszony kezdete: 2014/12/31 
Jogviszony vége: 2019/12/31 

 A változás időpontja: 2014/12/31 
 Bejegyzés kelte: 2015/02/26 Közzétéve: 2015/02/28 
 Hatályos: 2014/12/31 ... 
13/30. Mayerhoff Attila (an.: Riesz Mária)  

Születési ideje: 1976/12/15  
7300 Komló, Köztársaság utca 3. 2. em. 12.  
Adóazonosító jel: 8401601878  
A képviselet módja: önálló  
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 
 
Jogviszony kezdete: 2014/12/31 
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Jogviszony vége: 2019/12/31 
 A változás időpontja: 2014/12/31 
 Bejegyzés kelte: 2015/02/26 Közzétéve: 2015/02/28 
 Hatályos: 2014/12/31 ... 
14. A könyvvizsgáló(k) adatai  
14/3. AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

1092 Budapest, Ferenc körút 2-4. 

Cégjegyzékszám: 01-09-726242   
 
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 
Kalocsai-Tompa Eszter (an.: Orbán Irén)  
2481 Velence, Ország út 94/A. 
Jogviszony kezdete: 2015/10/20 
Jogviszony vége: 2020/10/21 

 A változás időpontja: 2015/10/20 
 Bejegyzés kelte: 2015/10/29 Közzétéve: 2015/10/30 
 Hatályos: 2015/10/20 ... 
15. A felügyel őbizottsági tagok adatai  
15/10. Szarka Elemér (an.: Papp Julianna)  

7300 Komló, Berek utca 1/a. 
Jogviszony kezdete: 2015/11/05 
Jogviszony vége: 2019/12/31 

 A változás időpontja: 2015/11/05 
 Bejegyzés kelte: 2015/11/23 Közzétéve: 2015/11/25 
 Hatályos: 2015/11/05 ... 
15/11. Vincze György (an.: Cseresnyés Irén)  

7621 Pécs, Perczel utca 36. 
Jogviszony kezdete: 2015/11/05 
Jogviszony vége: 2019/12/31 

 A változás időpontja: 2015/11/05 
 Bejegyzés kelte: 2015/11/23 Közzétéve: 2015/11/25 
 Hatályos: 2015/11/05 ... 
15/12. Pálfi László (an.: Beráth Rozália)  

7300 Komló, Hársfa utca 3. 
Jogviszony kezdete: 2015/11/05 
Jogviszony vége: 2019/12/31 

 A változás időpontja: 2015/11/05 
 Bejegyzés kelte: 2015/11/23 Közzétéve: 2015/11/25 
 Hatályos: 2015/11/05 ... 
16. A jogel őd cég(ek) adatai  
16/1. KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 02-09-061529   
 

Adószám: 11003818-2-02   
 

 Hatályos: 2005/10/18 ... 
18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagj a 
18/1. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

Kamarai azonosítószám: 5-00--13565956 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
20. A cég statisztikai számjele  
20/2. 13565956-3530-114-02. 
 Bejegyzés kelte: 2008/01/17 
 Hatályos: 2008/01/01 ... 
21. A cég adószáma  
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21/4. Adószám: 13565956-2-02.  
Közösségi adószám: HU13565956.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2005/10/19 

 A változás időpontja: 2006/06/14 
 Bejegyzés kelte: 2012/11/21 Közzétéve: 2012/12/06 
 Hatályos: 2006/06/14 ... 
32. A cég pénzforgalmi jelz őszáma  
32/1. 11731063-20033208-00000000  

A számla megnyitásának dátuma: 1998/01/01.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Komló (7300 Komló, Kossuth L. u. 95/1. ) 
kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041585   
 

 Hatályos: 2005/12/05 ... 
32/7. 11600006-00000000-30210367  

A számla megnyitásának dátuma: 2008/09/23.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.) kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041054   
 

 Bejegyzés kelte: 2008/09/26 
 Hatályos: 2008/09/26 ... 
32/8. 11600006-00000000-31029182  

A számla megnyitásának dátuma: 2008/11/07.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.) kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041054   
 

 Bejegyzés kelte: 2008/11/07 
 Hatályos: 2008/11/07 ... 
32/10. 11600006-00000000-35489454  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/07/02.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.) kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041054   
 

 Bejegyzés kelte: 2009/07/02 Közzétéve: 2009/07/23 
 Hatályos: 2009/07/02 ... 
32/11. 11600006-00000000-35489519  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/07/02.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.) kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041054   
 

 Bejegyzés kelte: 2009/07/02 
 Hatályos: 2009/07/02 ... 
32/12. 11600006-00000000-35489557  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/07/02.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.) kezeli.  

Cégjegyzékszám: 01-10-041054   
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 Bejegyzés kelte: 2009/07/02 
 Hatályos: 2009/07/02 ... 
45. A cég elektronikus elérhet ősége  
45/1. A cég kézbesítési címe: eromu@komloieromu.hu 

 

 A változás időpontja: 2014/12/18 
 Bejegyzés kelte: 2015/01/05 Közzétéve: 2015/01/07 
 Hatályos: 2014/12/18 ... 

II. Cégformától függő adatok 
1. Részvényes(ek) adatai  
1/3. Komló Város Önkormányzat 

HU-7300 Komló, Városház tér 3. 
A részvényes egyedüli részvényes. 

 A változás időpontja: 2012/10/17 
 Bejegyzés kelte: 2012/11/21 Közzétéve: 2012/12/06 
 Hatályos: 2012/10/17 ... 
2. A részvénytársaság m űködési módja  
2/1. Zártkörű. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
3. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza  
3/1. A részvény átruházását az alapító okirat nem korlátozza. 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
8. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének mód ja és helye  
8/1. "Új Dunántúli Napló" 
 Hatályos: 2005/10/18 ... 
9. Az ügyvezetés típusa  
9/1. igazgatóság 
 A változás időpontja: 2008/05/26 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/05/26 ... 
10. A részvények száma és névértéke  
10/1. Részvényfajta: törzsrészvény 

Sorozatszám: 1. sorozat  
Darabszám Névérték Pénznem

8310 100000 HUF 
 
Megnevezés: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Rt. törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2008/05/26 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/05/26 ... 
10/2. Részvényfajta: törzsrészvény 

Sorozatszám: 2. sorozat  
Darabszám Névérték Pénznem

410 1000 HUF 
 
Megnevezés: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Rt. törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2008/05/26 
 Bejegyzés kelte: 2008/07/17 Közzétéve: 2008/10/22 
 Hatályos: 2008/05/26 ... 

 

Készült: 2016/10/23 02:10:48.  
Microsec Céginformációs szolgáltató  
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FELHÍVÁS 

Távhő-szektor energiahatékonysági fejlesztéseinek megvalósítására 

A Felhívás címe: Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 

A Felhívás kódszáma: KEHOP-5.3.1-17 

Magyarország Kormányának felhívása a távhőszolgáltató vállalkozások részére
1
, a korszerű, 

energiahatékony távhő rendszerek megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 

felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban, ide értve a távhő rendszerek korszerűsítését az 

energiahatékonyság javítása által. A cél elérését a Kormány a távhőszolgáltató vállalkozások (akár 

konzorciumi formában) együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek 

mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 millió Ft-4000 millió Ft 

közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A 

támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban 

meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a korszerű és energiahatékony távhő rendszerek 

modernizálási céljának eléréséhez. 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

  

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 

Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben. 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

A környezetbarát távhő szolgáltatások kialakítása, a távhőrendszerek modernizálása az Országgyűlés 

által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze, ezzel 

segítve a Nemzeti Reform Programban előirányzott 18 %-os primer energia megtakarítási cél elérését. 

A felhívás célja, hogy hozzájáruljon a már meglévő távfűtési/távhűtési hálózatok energiaellátás 

hatékonyságának növelése által az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvben foglaltakhoz, 

ezzel összhangban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritás 3. 

intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez.  

A távhőrendszerek műszaki színvonalának emelésével, energiatakarékosságának növelésével és az 

energiahatékonyság javításával, a felhívás olyan primer oldali távhő-rendszer fejlesztéseket támogat, 

amelyek révén a távhő szektor, így a primerenergia-felhasználás és üvegházhatású gázok 

kibocsátása csökken. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 31,470 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-300 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Környezet és Energia 

Operatív Programért felelős Irányító Hatóság hirdeti meg a 1084/2016. (II. 29.) számú 

kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 

óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

 Projekt-előkészítés 

 Megvalósítás 

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

1. Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, 
föld alá helyezése 

2. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok 
korszerűsítése 

3. Távhőtermelő berendezések (kazánok, egyéb hőellátó technológiai 
/segédüzemi/ berendezések) energiahatékony korszerűsítése, hőhordozó 
közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre), változó 
tömegáramú rendszer kialakítása 

4. Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel 
üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) 

5. Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása  

6. Működést optimalizáló új szabályozó-, mérési adatgyűjtő- és telemechanikai és 
távfelügyeleti rendszerek beépítése  

7. Új kooperációs (hőkörzetek összekapcsolása) gerincvezeték kiépítése 

8. Egymástól elkülönült távhő elosztói rendszerek hatékonyságnövelő 
összekapcsolása 

9. Hőtároló létesítése 

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, 
ingatlan vásárlást, terület előkészítést, tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosításának kötelező tevékenységét, stb.) 

 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 Megvalósítás 

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

1. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok 
korszerűsítése 

2. Távhőtermelő berendezések (kazánok, egyéb hőellátó technológiai 
/segédüzemi/ berendezések) energiahatékony korszerűsítése, hőhordozó 
közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre), változó 

tömegáramú rendszer kialakítása  

3. Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel 
üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) 

4. Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása  

5. Új kooperációs (hőkörzetek összekapcsolása) gerincvezeték kiépítése 
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6. Egymástól elkülönült távhő elosztói rendszerek hatékonyságnövelő 
összekapcsolása 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

• Projekt-előkészítés 

• Megvalósítás 

o Szakmai célt szolgáló tevékenységek 

1. Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld 
alá helyezése 

2. Működést optimalizáló új szabályozó-, mérési adatgyűjtő- telemechanikai és 
távfelügyeleti rendszerek beépítése  

3. Hőtároló létesítése 

o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, ingatlan 
vásárlást, terület előkészítést, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 
tevékenységét, stb.) 

 

3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a 

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Projekt-előkészítés 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14.§ 9. pontja alapján távhő és 

hőellátó rendszerek energetikai 

fejlesztése, illetve megújuló alapra 

helyezése 

255/2014. (X. 10) Korm. 

rendelet 15.§ 14. pontja 

alapján közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

Szakmai célt szolgáló 

tevékenységek 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14.§ 9. pontja alapján távhő és 

hőellátó rendszerek energetikai 

fejlesztése, illetve megújuló alapra 

helyezése 

255/2014. (X. 10) Korm. 

rendelet 15.§ 14. pontja 

alapján közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 

Járulékos feladatok (beleértve 

projekt menedzsmentet, 

mérnöki feladatokat, ingatlan 

vásárlást, terület előkészítést, 

tájékoztatás és nyilvánosság 

biztosításának kötelező 

tevékenységét, stb.) 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

14.§ 9. pontja alapján távhő és 

hőellátó rendszerek energetikai 

fejlesztése, illetve megújuló alapra 

helyezése 

255/2014. (X. 10) Korm. 

rendelet 15.§ 14. pontja 

alapján közszolgáltatásért 

járó ellentételezés 
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Amennyiben a projekt az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 

energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik, a konzorciumvezető által végzett előkészítési, közbeszerzési, 

projektmenedzsment és műszaki ellenőri tevékenységekre nyújtott támogatás nem minősül az 

EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak amennyiben az elvégzett tevékenységek 

finanszírozása a konzorciumvezető számára nem jelent gazdasági előnyt, azaz a tevékenységét piaci 

áron végzi és kizárólag az ehhez kapcsolódó, máshonnan meg nem térülő indokolt költségei kerülnek 

megtérítésre 

 

3.3 Nem támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

a) Új építmény létrehozására ebben a felhívásban nem lehetséges támogatást igényelni, kivéve: 

1. a szolgáltatói hőközpontok szétválasztását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai 

célú építmény építését; 

2. az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai 

célú építményei; 

3. távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítését célzó projektek indokolt 

nagyságú, technológiai célú építményeinek építését; 

4. hőtároló építését.  

A 3.3. a) 3.-4. pontok abban az esetben képezik kivétel tárgyát, amennyiben a felhívás 3.1.1. 

pontja szerinti szakmai célt szolgáló tevékenységhez kapcsolódnak és a fejlesztések által projekt 

szinten kimutatható primer energia megtakarítás és üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés 

keletkezik. 

b) Nem támogathatók a megújuló energiaforrások távhőrendszerbe kapcsolását célzó projektek.  

c) A felhívás keretében beruházások támogatására támogatási kérelmet benyújtani csak meglévő 

állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új 

építésekkel, bővítésekkel ebben a felhívásban, az 3.3 a) pontban felsorolt kivételektől eltekintve, 

nem lehetséges támogatást igényelni) 

d) Nem támogathatók a távhő rendszerek szekunder (fogyasztói tulajdonban lévő) oldali fejlesztései. 

e) Nem támogathatók a 3.1. pontban felsorolt tevékenységek, amennyiben karbantartási, vagy 

rekonstrukciós célú tevékenységnek minősülnek. 

 

3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1 Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  
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A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

a) Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat azzal, hogy 

a műszaki és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek 

tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több 

támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több tevékenység 

együttes alkalmazása is egy projektnek számít. 

b) Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG 

(üvegházhatású gázok) kibocsátását. 

c) Támogatás olyan energiahatékonyság javítási beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek 

megvalósításának eredményeként egyértelműen (méréssel és/vagy a távhőszakmában 

általánosan elfogadott módszerrel történő számítással) igazolható energiahordozó-megtakarítás 

és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények adódnak. 

d) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz ahol az 1 GJ éves alapenergiahordozó-

megtakarításra vetített nettó teljes költség meghaladja 90 ezer Ft/GJ/év fajlagos összeget. 

e) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a támogatást igénylő nem tesz 

eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. 

f) A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő 

költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség megtakarítás legalább 50%-ot 

képviseljen. 

g) Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben 

vállalt kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való 

elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – 

összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték 

érvényesítésével történik. 

h) Támogatás csak azokhoz a beruházásokhoz nyújtható, amelyek a mindenkori energiapolitikai és 

környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai 

hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben 

lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. 

i) A beruházásnak műszakilag megvalósíthatónak és fenntarthatónak kell lennie, meg kell felelnie 

az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó 

európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak. 

j) Fosszilis tüzelőanyagok cseréjét előirányzó energiahordozó-cserék esetében energiaköltség-

megtakarításként az eredetileg használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-

csökkenés vehető figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérő árából 

(tarifájából) adódó költségkülönbözetet az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. 

k) A hőtávvezeték csere és a föld feletti hőtávvezeték hőszigetelése esetén a projekt megvalósítását 

követően a hőtávvezetékek megfelelnek a MSZ EN 253:2003 /A1:2006 sz. szabványban (és 

módosításában) szereplő hőátbocsátási értékeknek. 

l) Az elismerhető nyereség közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített mértéke a projekt 

fenntartási időszakában nem haladhatja meg az évi 6 %-ot. 

m) A támogatást igénylőnek Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek 

kell lennie. 

n) A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell távhőszolgáltatói működési engedéllyel (a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában)  

o) A támogatásigénylőnek rendelkeznie kell engedélyköteles projektek esetében a projekt 

megvalósításának elindításához szükséges összes legalább elvi szintű hatósági engedéllyel, 
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nem engedélyköteles projektek esetében szakági tervező(k)
3
 által aláírt műszaki leírással (a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában). 

p) Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani a projekt 

megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt, vagy az azok 

megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat. 

q) NEM engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén a támogatást igénylő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozatának benyújtása szükséges arról, hogy a projekt nem 

engedély köteles. 

r) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként bevonni kívánt 

vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges 

szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel meg a hatályos környezetvédelmi 

előírásoknak. 

s) A támogatást igénylőnek határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és 

legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak 

megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkezni. 

t) A fejlesztésnek a végső kedvezményezett által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. 

u) A fejlesztés keretein belül a „Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték 
hőszigetelése, föld alá helyezése” tevékenység költsége nem haladhatja meg a Felhívás 5.5 
(Elszámolható költségek köre) II.1 „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” 
összegének 20%-át. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!  

 

3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Kötelező intézkedések: 

 Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 

tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes 

tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 

igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu) 

                                                      
3
 Szakági tervező a névjegyzéket vezető szervnél az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó engedélyével rendelkező 

természetes személy, akinek feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és 
szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi 
munkarészek teljes körű elkészítésére. 

http://www.etikk.hu/
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 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 

vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az 

esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény 63 §-nak megfelelően . 

3.4.1.3 Egyéb elvárások  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: 

A projekt megvalósítása során legalább 1, mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 1 mérföldkő 

tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges 

megtervezni. 

 

3.4.3 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Közbeszerzési kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

 

3.4.4 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.5 A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1 A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor 

nem minősül fizikailag befejezettnek. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 

alpontja tartalmazza. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint 

eljárni. 
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3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a támogatási szerződésben rögzített dátum. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 60. nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott 

támogatással el kell számolni. 

 

3.6 Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1 A projekt területi korlátozása 
 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe. 

 

3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

 

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni 

viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően 

rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a támogatási szerződés 

megkötéséig.  

3.7 Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1 Indikátorok 
 

Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa

4
 Célérték

5
 Azonosító

6
 

Az üvegházhatást 

okozó gázok éves 

KA 
tonna CO2 

egyenérték 
Közös 

kimeneti  
526 581,19 CO34 

                                                      
4
 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

5
 OP 2023 évi célérték 

6
 OP azonosító 
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Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa

4
 Célérték

5
 Azonosító

6
 

csökkenése  
 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által 

elért primer energia 

felhasználás 

csökkenés 

KA GJ/év OP kimeneti 4 050 000 14 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján 

a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor 

célértéket a támogatási szerződésben.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 

a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 

arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

3.7.2 Szakpolitikai mutatók 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.8 Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

 

3.9 Biztosítékok köre 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 

 

3.10 Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás 

minősül. 
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A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre 

állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. 

pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő rendelkezésre állását. 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2007-2013 időszaki KEOP-5.4.0 konstrukciók keretében 

a megkezdett és műszakilag befejezett beruházásaikhoz elnyert vissza nem térítendő támogatási összeg 

saját forrásként történő felhasználása nem eredményezi azon 2007-2013 időszaki releváns 

konstrukciókban rögzített előírásnak való megfelelést mely szerint ezen összeget „a távhőszolgáltató 

(kedvezményezett) köteles további, az energiahatékonyság fokozásához hozzájáruló fejlesztésekre 

felhasználni”  

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 
7
: 

a) Vállalkozás (1) 

1 Jogi személyiségű vállalkozás 

11 Gazdasági társaság 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság  

117 Betéti társaság 

 

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5) 

5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 

57 Nonprofit gazdasági társaság 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

575 Nonprofit közkereseti társaság 

576 Nonprofit betéti társaság 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Amennyiben a projekt az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 

energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik támogatási kérelmet csak a fenti Kormányrendeletben nevesített NFP 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) és a 

4.1. a) és/vagy b) pont szerinti szervezet(ek) konzorciuma nyújthat be.  

Konzorciumi forma esetén a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó jelen felhívás szerinti előírásoknak 

való megfelelést a konzorciumi szerződésben
8
 rögzítetteknek megfelelően kell teljesíteni a 

konzorciumvezetőnek és/vagy a konzorciumi tagoknak azzal a kiegészítéssel, hogy mind a 

                                                      
7
 : 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 

8
 A konzorciumi szerződésnek legalább tartalmaznia kell konzorciumvezető és végső kedvezményezett (tagok) bontásban a 

szerződő felek adatait; a projekt szerinti tevékenységek megnevezését és az ezekre jutó teljes költség, elszámolható költség és 
támogatás összegét; a támogatási összegen felüli forrás formáját, összegét és a felhívás szerinti a támogatást igénylő szervezetre 
vonatkozó előírásoknak való megfelelést. A felhívás 8. fejezete szerinti „Konzorciumi megállapodás minta (Word formátum)” szakmai 
melléklet mintaként használható a konzorciumi szerződés összeállításakor. 
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konzorciumvezetőnek, mind valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Felhívás 3.4.1.1 m) és 4.2 

pontjában foglalt előírásoknak. 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 
 
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő gazdasági társaság részére, amely: 

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint mikro- kis és középvállalkozásnak minősül. 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg 

támogatás azon támogatást igénylő részére: 

a) szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 

formájában nyújtott támogatás, 

b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben: 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás, 

c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 

folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

d)  ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

e) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,  

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év XX. hó XX. naptól 2019. év XX. hó 

XX. napig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 1. szakasz: 2017. év XX. hó XX. nap 

 2. szakasz: 2017. év XX. hó XX. nap 

 3. szakasz: 2017. év XX. hó XX. nap 

 4. szakasz: 2019. év XX. hó XX. nap 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

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
9
 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 

                                                      
9
Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
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szolgáltatás
10

/futárposta-szolgáltatás
11

 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1437  Budapest, Postafiók 328. 

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét! 

 

4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1 Kiválasztási eljárásrend 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van lehetőség tisztázó 

kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív 

össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek 

benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

 

                                                      
10

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

 
11

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4.2 Kiválasztási kritériumok: 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 

benyújtásra került, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

c) a támogatást igénylő rendelkezik hatályos közszolgáltatási szerződéssel, 

d) a támogatást igénylőre vonatkozó távhőszolgáltatói működési engedély benyújtásra került, 

e) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat arról, hogy a 158/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet hatályba lépésének napján eredményes közbeszerzési eljárással rendelkezik/nem 

rendelkezik a támogatási igény szerinti projektre vonatkozóan, 

f) a támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok 

által aláírt a projekt előkészítésére/megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás 

amely legalább tartalmazza a konzorciumvezető és végső kedvezményezett (tagok) 

bontásban a szerződő felek adatait; a projekt szerinti tevékenységek megnevezését és az 

ezekre jutó teljes költség, elszámolható költség és támogatás összegét; a támogatási 

összegen felüli forrás formáját, összegét és a felhívás szerinti a támogatást igénylő 

szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést (amennyiben releváns). 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatást igénylő a felhívás 4.1. pontjában meghatározott támogatást igénylők körébe 

tartozik. 

b) A támogatási igénylőre nem vonatkoznak a felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők 

köre fejezet szerinti előírások. 

c) A támogatási igény szerinti támogatandó tevékenységek köre megfelel a felhívás 3.1 

pontjában foglaltaknak. 

d) A támogatási igény szerinti tevékenységek nem érintik a felhívás 3.3 pontját. 

e) A tervezett beruházás a meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező 

átalakításra/fejlesztésre vonatkozik.  

f) A projekt a 3.3. pontban felsorolt kivételektől eltekintve nem új építésről, bővítésről szól. 

g) A projekt teljesíti a 3.4.1.2 pontban foglalt horizontális elvárásokat és megfelel a 

horizontáliskövetelmények érvényesítésének részletes szabályainak.  

h) A projekt fizikai befejezése a projekt megkezdését követően a felhívás 3.5.2 pontjában 

foglaltaknak megfelelően maximum 24 hónap alatt megvalósul.  

i) A felhívás 5.2 pontja alapján az elszámolható költség nem haladja meg a maximálisan 

elszámolható költség összegét. 

j) A felhívás 5.3 pontja alapján az igényelt támogatás mértéke eléri a minimálisan igényelhető 

és nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatás mértéket. 

k) A felhívás 5.3 pontja alapján az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető 

és nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatás összegét. 
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l) A felhívás 6.1.4.a. pontjának megfelelő melléklet benyújtásra került (hitelesített alapító 

okirat/ társasági szerződés másolata). 

m) A felhívás 6.1.4.b. pontjának megfelelő melléklet benyújtásra került (aláírásra jogosult 

személy(ek) aláírását igazoló hiteles minta). 

n) A felhívás 6.1.5. pontjának megfelelő melléklet benyújtásra került (utolsó két évi lezárt éves 

beszámoló). 

o)  A felhívás 6.1.6. pontjának megfelelő melléklet benyújtásra került (rendezett 

tulajdonviszonyainak igazolása). 

p) A felhívás 6.1.7. pontjának megfelelő melléklet benyújtásra került (önerő pénzügyi 

fedezetének igazolása). 

q) Az Energetikai és Gazdasági Tanulmány tartalma megfelel a releváns sablonban 

megfogalmazott formai és tartalmi követelményeknek. 

r) A támogatási igényhez benyújtásra kerültek az Energetikai és Gazdasági Tanulmány 

releváns mellékletei. 

s) A fejlesztési tevékenység nem tartozik a felhívás 4.2 fejezetében felsorolt kizárt ágazatok 

közé.  

t) A támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5 

éven keresztül az adott régióban fenntartja és üzemelteti. 

u) A beruházás abszolút értelemben csökkenti hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) 

kibocsátását. 

v) A beruházás megvalósításának eredményeként egyértelműen igazolható energiahordozó-

megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények (üvegházhatású-

gáz kibocsátás csökkentés) jelentkeznek. 

w) A fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő költségmegtakarításból az 

elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50%-ot képvisel. 

x) A támogatás igényléshez kapcsolódó projekt keretében nem valósul meg kettős 

finanszírozás.  

y)  A támogatást igénylő határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 és 

legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban 

foglaltaknak megfelelő tartalmú közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. 

z) Az elismerhető nyereség közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített mértéke a 

projektben nem haladja meg az évi 6 %-ot.  

aa) Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt tanúsítvány benyújtásra került.  

bb) A támogatást igénylő(k) nyilatkozata az egyes – Felhívás szerinti – előírásoknak való 

megfelelésről 

cc) Az NFP nyilatkozata arról, hogy a támogatási kérelem szerinti általa végzett 

tevékenységekre igényelt támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

(amennyiben releváns) 

 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és 

ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 

vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül 

sor. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 

 Értékelési szempont 
Minősítés  

Adható pontszám 

1 

Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített nettó 

teljes költség széndioxid egyenértékben kifejezve 

(ezerFt/tCO2eq/év) 

20 pt. Költség ≤ 200 eFt/tCO2eq/év 

18 pt 400 ≥ költség > 200 eFt/tCO2eq/év 

16 pt 600 ≥ költség > 400 eFt/tCO2eq/év 

14 pt 800 ≥ költség > 600 eFt/tCO2eq/év 

12 pt 1.000 ≥ költség > 800 eFt/tCO2eq/év 

10 pt 1.200 ≥ költség >1.000 eFt/tCO2eq/év 

8 pt 1.400 ≥ költség > 1.200 eFt/tCO2eq/év 

6 pt 1.600 ≥ költség > 1.400 eFt/tCO2eq/év 

4 pt 1.800 ≥ költség >1.600 eFt/tCO2eq/év 

2 pt 2.000 ≥ költség >1.800 eFt/tCO2eq/év 

0 pt Költség > 2.000 eFt/tCO2eq/év 

0/20 

2 

Az 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített 

nettó teljes költség 

[ezerFt/GJ/év] 

 
költség <= 15 eFt/GJ/év                          20 pont 
20 eFt/GJ/év >= költség > 25 eFt/GJ/év 16 pont 
30 eFt/GJ/év >= költség > 35 eFt/GJ/év 12 pont 
40 eFt/GJ/év >= költség > 45 eFt/GJ/év 8 pont 
50 eFt/GJ/év >= költség > 55 eFt/GJ/év 4 pont 
80 eFt/GJ/év >= költség > 89 eFt/GJ/év 2 pont 

költség >= 90 eFt/GJ/év                            0 pont 

0 / 20 

  Összesen 0 / 40 

 

Nem támogathatók azok kérelmek, amelyeknél az összes pontszám nem éri el a 15 pontot. 

5.  A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

5.1 A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a 

továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). 

 

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 13 milliárd Ft lehet. 
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5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 

4.000.000.000 Ft 

b) A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a maximális mértéke az 

összes elszámolható költség maximum 50%-a, figyelemmel az alábbiakra is: 

Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, 

valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az 

éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell 

kiszámítani. 

 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás  

a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 
b) 75 %-a kutatás-fejlesztés esetén, 
c) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület 
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett 

ca) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból 
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 
vagy 
cb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 

annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges 

benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel 

elszámolni. 

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - 

tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő nem közszféra szervezet a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 

kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 

kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – 
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így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja. 

5.5 Az elszámolható költségek köre 
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 

részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 

tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 

felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 

költségét! 

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 

illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 

tartalmazza.  

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatási Szerződésben rögzített kezdete 

előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el. 

A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési 

tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak. 

 

A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból 

megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett 

nem a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmark-

feltételeknek megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés 

vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható   

A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás 

mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség kiszámítható a 

2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként. 

Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon 

vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként. A 

közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható.  

A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak 

értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek, 

tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást 

igénylő részére.  
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Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

 

I. ELŐKÉSZÍTÉS 

 

I.1 „PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI” költségkategóriában  

 

I.1.1. „Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége” költségtípusban  

- I.1.1.a. „Tanulmány és vizsgálat” vagy 

- I.1.1.b. „Tanulmány és vizsgálat (saját teljesítés)” költségelemeken elszámolhatók: 

o Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok: pl.: 

lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, előzetes régészeti felmérés, 

talajmechanikai szakvélemény 

o Hatástanulmány, hatásvizsgálat 

o Energetikai és Gazdasági Tanulmány 

o Egyéb tanulmány: ezen költség elszámolására csak részletes indoklással van 

lehetőség 

- I.1.1.c. „Tervezés” vagy 

- I.1.1.d. „Tervezés (saját teljesítés)” költségelemeken elszámolhatók: 

o Elvi engedélyes tervek 

o Építési engedélyes tervek 

o Kiviteli terv vagy tenderterv 

o Műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással) 

o Műszaki beavatkozási terv 

o Egyéb terv: ezen költség elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség 

o Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek 

o Egyéb hatósági díjak 

o Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik 

 

FIGYELEM! -> Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható 

költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 4,50%-át.  

 

I.1.2. „Közbeszerzés költsége” költségtípusban 

- I.1.2.a. „Közbeszerzés költsége” vagy 

- I.1.2.b. „Közbeszerzés költsége (saját teljesítés)” költségelemeken elszámolhatók: 

o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre 

vonatkozóan 

o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra 

vonatkozóan 

o Közbeszerzési szakértő költsége 

o Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj). 

 

FIGYELEM! -> A „Közbeszerzés költsége” költségtípus keretében elszámolható költség 

nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 0,50 %-át, de maximum a 

10.000.000 Ft-ot. 
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I.1.3. „Nem elszámolható költség” költségtípusban 

- I.1.3.a. „Nem elszámolható költség” és/vagy 

- I.1.3.b. „Nem elszámolható költség (saját teljesítés)” költségelemeken feltűntethetők: 

o Projekt-előkészítés költségei (I.1.) költségkategóriához tartozó nem elszámolható 

költségek 

 

II. MEGVALÓSÍTÁS 

 

II.1 „BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” költségkategóriában  

 

II.1.1. „Ingatlan vásárlás költségei” költségtípusban  

- II.1.1.a. „Ingatlan vásárlás költségei” költségelemeken elszámolhatók: 

o földvásárlás költsége 

o egyéb ingatlan megszerzésének költsége 

o szolgalmi jog megszerzésének költsége  

 

FIGYELEM! -> A „Ingatlan vásárlás költségei” költségtípus keretében elszámolható költség 

nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 0,50 %-át.  

 

II.1.2. „Terület-előkészítési költség” költségtípusban 

- II.1.2.a. „Terület-előkészítési költség” vagy  

- II.1.2.b. „Terület-előkészítési költség (saját teljesítés)” költségelemeken elszámolhatók: 

o megelőző mentő régészeti feltárás, 

o lőszermentesítés, 

o irtási munkák 

o növénytelepítés 

o talajmunka költségei 

 

FIGYELEM! -> A „Terület-előkészítési költség” költségtípus keretében elszámolható 

költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 1,00 %-át.  

 

II.1.3. „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtípusban 

- II.1.3.a. „Építéshez kapcsolódó költségek” és/vagy 

- II.1.3.b. „Építéshez kapcsolódó költségek (saját teljesítés)” költségelemeken 

elszámolhatók: 

o bontás 

o hozzáférés, védelem 

o helyreállítás, rekonstrukció 

o felújítás 

o átalakítás 

o bővítés 

o építés 

o technológiai szerelés 

o próbaüzem 

o időszakos területhasználati díj 

o kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei 

 



 

24 
 

 

II.1.4. „Eszközbeszerzés költségei” költségtípusban 

- II.1.4.a. „Eszközbeszerzés költségei” vagy 

- II.1.4.b. „Eszközbeszerzés költségei (saját teljesítés)” költségelemeken elszámolhatók: 

o Műszaki és egyéb berendezések felszerelése 

o Gépek beszerzése 

o Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 

 

II.1.5. „Nem elszámolható költség” költségtípusban 

- II.1.5.a. „Nem elszámolható költség” és/vagy 

- II.1.5.b. „Nem elszámolható költség (saját teljesítés)” költségelemeken feltűntethetők: 

o Beruházáshoz kapcsolódó költségek (II.1.) költségkategóriához tartozó nem 

elszámolható költségek 

 

II.2 „PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG” költségkategóriában  

 

II.2.1. „Projektmenedzsment költség” költségtípusban  

II.2.1. „Projektmenedzsment költség” költségtípusban  
- II.2.1.a. „Projektmenedzsment költség” és/vagy 
- II.2.1.b. „Projektmenedzsment költség (saját teljesítés)” költségelemen 

elszámolhatók: 
o általános menedzsment feladatok ellátása (személyi jellegű ráfordítások) 
o iroda és eszközbérlet 
o szakértői szolgáltatások (pénzügyi, jogi, műszaki) 

anyag és kisértékű tárgyi eszközök költsége FIGYELEM! -> A „Projektmenedzsment költség” 
költségkategória keretében elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt 
elszámolható költségének 0,3 %-át.  

 

II.2.2 „Nem elszámolható költség” költségtípusban 
- II.2.2. a. „Nem elszámolható költség” és/vagy 
- II.2.2. b. „Nem elszámolható költség (saját teljesítés)” költségelemeken feltüntethető: 

o Projektmenedzsment költségek (II.2.) költségkategóriához tartozó nem 
elszámolható költségek 

 

II.3 „SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI” 

költségkategóriában  

II.3.1. „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” költségtípusban  

- II.3.1.a. „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” vagy 

- II.3.1.b. „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (saját teljesítés)” költségelemeken 

elszámolhatók: 

o Műszaki ellenőr 

 

FIGYELEM! -> A „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” költségtípus keretében 

elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 1,5 %-át. 

 

II.3.2. „Egyéb szakértői szolgáltatás költségei” költségtípusban  

- II.3.2.a. „Egyéb szakértői szolgáltatás költségei” vagy 

- II.3.2.b. „Egyéb szakértői szolgáltatás költségei (saját teljesítés)” költségelemeken 

elszámolhatók: 

o Mérnök felügyelet 

o Tervellenőr 
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II.3.3. „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” költségtípusban  

- II.3.3.a. „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” vagy 

- II.3.3.b. „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (saját teljesítés)” 

költségelemeken elszámolhatók: 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

FIGYELEM! -> A „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” költségtípus 

keretében elszámolható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 

0,50 %-át, de 500 millió forint támogatási összeg alatti projektnél a maximum 300.000 Ft-ot, 

500 millió vagy a fölötti támogatási összegű projektnél a maximum 5 millió Ft-ot. 

 

II.3.4. „Egyéb szolgáltatási költségek” költségtípusban  

- II.3.4.a. „Egyéb szolgáltatási költségek” költségelemen elszámolhatók: 

o Engedélyek költségei 

o Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ 

o Egyéb hatósági díjak 

o Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik  

 

II.3.5. „Nem elszámolható költség” költségtípusban 

- II.3.5.a. „Nem elszámolható költség” és/vagy 

- II.3.5.b. „Nem elszámolható költség (saját teljesítés)” költségelemeken feltüntethető: 

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (II.3.) 

költségkategóriához tartozó nem elszámolható költségek 

 

II.4 „ÁLTALÁNOS (REZSI) KÖLTSÉGEK” költségkategóriában 
 

 II.4.1. „Általános (Rezsi) költség” költségtípusban  
- II.4.1. a. „Általános (Rezsi) költség” és/vagy 
- II.4.1. b. „Általános (Rezsi) költség (saját teljesítés)” költségelemen elszámolhatók: 

o közüzemi szolgáltatások  
o postaköltségek, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez 

kapcsolódó költségeket is  
o takarítás, hulladékgazdálkodás egyéb, nem közszolgáltatási díja, költsége, 
o őrzés, 
o állagmegóvás és karbantartás költsége, ideértve az irodatechnikai és 

informatikai eszközök karbantartását is, 
o biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása), 
o bankszámlanyitás költsége – központi költségvetési szerv esetében elegendő az 

ESB Alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával való rendelkezés (ha a 
felhívás értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre), rendes havi 
adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek, 

o dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek, 
o a vállalat-irányítási tevékenységek (jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, 

bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását 
közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai). 

II.4.2. „Nem elszámolható költség” költségtípusban 
- II.4.2. a. „Nem elszámolható költség” és/vagy 
- II.4.2. b. „Nem elszámolható költség (saját teljesítés)” költségelemen feltüntethető: 

o Általános (Rezsi) költségek költségkategóriához tartozó nem elszámolható 
költségek 
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FIGYELEM! -> AZ „Általános (Rezsi) költség” költségkategória keretében elszámolható 
költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 0,2 %-át. 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt 
előírásokat. 
 
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi 
költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:  
 

 „PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI” költségkategóriában az összes költségtípus 
vonatkozásában; 

 BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes 
költségtípus vonatkozásában; 

 A PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉG” költségkategóriában az összes költségtípus 
vonatkozásában  

 „SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI” 
költségkategóriában az összes költségtípus vonatkozásában, kivéve Egyéb szolgáltatási 
költségek. 

 ÁLTALÁNOS (REZSI) KÖLTSÉGEK” költségkategóriában az összes költségtípus 
vonatkozásában 

azzal a kiegészítéssel, hogy az „Építéshez kapcsolódó költségek”, valamint a „Nem elszámolható 

költségek” költségtípus kivételével egy költségelemen belül saját teljesítés és igénybevett szolgáltatás 

együttesen nem választható. 

 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a 

közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014. január 1., vége: 

2023. december 31. 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

 közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár és/ vagy 

 több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult ár 

és/ vagy 

 legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó árajánlat 

és/ vagy 

 saját teljesítés esetén a támogatást igénylő valós költségeken alapuló kalkulációja, megfelelően 

igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan a tevékenységhez való 

hozzárendeléssel és/ vagy  

 egyéb módszer  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a piaci ár igazolása, megfelelő dokumentálása a támogatást igénylő/ 

kedvezményezett felelőssége!  

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 

elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett 
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esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított 

és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek 

esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől 

eltérően dönt. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles 
beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 
 Nem független az az ajánlattevő,  

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: 
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő 
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

c) ha a támogatást igénylő /  kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja 

értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 

házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:  

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának 

önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően 

feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan 

elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt 

feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, 

határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-

beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására 

vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 

 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 4,5% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 0,5%, 

de maximum 10.000.000 Ft 

 Ingatlan vásárlás 0,5% 

 Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

1,0% 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás 1,5% 

 Projektmenedzsment 0,3% 

 Általános (rezsi) költségek 0,2% 

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

500 millió forint támogatási 
összeg alatti projektnél 

maximum 300.000 Ft, 500 millió 
vagy a fölötti támogatási 

összegű projektnél a maximum 5 
millió Ft 

 

A táblázatban szereplő korlátok közötti átcsoportosítás nem megengedett a támogatást igénylők/ 

kedvezményezettek számára. 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 

 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

a) Megvalósíthatósági tanulmány 

b) Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák. 

c) Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás. 

d) Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (amennyiben a beruházás 

problémamentes megkezdéséhez indokolt, pl. helyi népszavazás, közmeghallgatás). 

e) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek 

f) Használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei 

g) Immateriális javak beszerzése 

h) Lízing 

i) Értékcsökkenés 

j) Szolgáltatásvásárlások költségei közül:  
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o Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, készítésének költsége 

o Képzéshez kapcsolódó költségek; 

o Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata; 

o Marketingeszközök fejlesztése; 

o Piackutatás; 

o K+F+I szolgáltatások díja; 

o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. 

minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget 

tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek); 

o Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek 

kapcsolódó járulékokkal együtt; 

o  A projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező 

kommunikációs tevékenységek, (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus 

megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs 

kampányok, stb.); 

o A horizontális vállalások méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szolgáltatások díja 
o A fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezést követően felmerülő vagyonbiztosítás 

díja (pl. a projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása). A 

biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el. Az üzembe helyezést 

megelőzően felmerülő, a beszerzett tárgyi eszközhöz kötődő, a bekerülési érték részét 

képező biztosítási díj az eszközbeszerzések között elszámolandó. 

k) Üzletrész- és részvényvásárlás; 

l) Lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és 

ingatlanbérlet, bérleti díjak; 

m) Természetbeni hozzájárulások; 

n) Munkaterület, beruházási helyszín és a fejlesztéssel érintett épület(ek) őrzése,  

o) A támogatási igény megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; 

p) A projekt menedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozok bére, amennyiben kötelező 

hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel; 

q) Műszaki tartalék 

 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

 
Támogatáshalmozódás 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
 
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 
 
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 
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elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 
támogatással halmozható. 

 

 

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 
 

Közszolgáltatásért járó ellentételezés 

A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 

megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 

támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L 

7., 2012.1.11., 3. o.), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 

102.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza. 

A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) 

a következőket kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama; 

b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület; 

c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege; 

d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és 

felülvizsgálatának paraméterei; 

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések. 

A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet. 

Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor 

alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan 

elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni. 

Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 

2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és 

bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 

elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban 

foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. 

E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást 

köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben 

meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 

meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. 

Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 

%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő 

támogatás összegéből.  
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A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtható támogatásra vonatkozó 

legfontosabb szabályok: 

1. A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam/önkormányzat által vagy az 

állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában megítélt kedvezmény (támogatás) 

összes éves összege, a jelen felhívásban nyújtott támogatás éves összegével együtt sem 

haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításával összefüggő költségeket, 

figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek biztosításához szükséges saját 

tőkearányos elismerhető nyereséget. 

2. Továbbá a közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam/önkormányzat által vagy az 

állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában megítélt kedvezmény (támogatás) 

összes éves összege, a jelen felhívásban nyújtott támogatás éves összegével együtt sem érheti 

el a 15 millió euró összeget. 

3. A közszolgáltatással járó ellentételezés számításánál figyelembe kell venni az 

állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában 

odaítélt kedvezményeket. 

4. Nem tartozik a közszolgáltatással járó ellentételezés fogalom-körébe a közszolgáltatás igénybe 

vevői által megfizetett szolgáltatási díj, függetlenül attól, hogy azt hatósági árként állapítják-e meg. 

5. A figyelembe vehető költségek a közszolgáltatás működtetéséből származó költségek. A 

költségeket az általánosan elfogadott költségelszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az 

alábbiak szerint: 

a) amennyiben a vállalkozás tevékenysége kizárólag a távhőszolgáltatásra és az ahhoz 

szükséges általa végzett távhőtermelésre korlátozódik, minden költségét figyelembe lehet 

venni; 

b) amennyiben a vállalkozás a távhőszolgáltatáson és az ahhoz szükséges, általa végzett 

távhőtermelésen kívül eső tevékenységeket is folytat, csak távhőszolgáltatással és az 

ahhoz szükséges távhőtermeléssel összefüggő költségeket lehet figyelembe venni 

(költségmegosztás); 

c) a távhőszolgáltatáshoz (ideértve a távhőszolgáltató által e célra végzett távhőtermelést is) 

kapcsolódó költségek tartalmazzák a közszolgáltatás nyújtása során felmerülő változó 

költségeket, valamint a közszolgáltatással és a többi tevékenységgel egyaránt 

összefüggő állandó költségekhez való arányos hozzájárulást és az ésszerű nyereséget; 

d) ha közszolgáltatás működtetéséhez befektetések is szükségesek - különösen az 

infrastruktúrával összefüggők -, akkor ezeket a költségeket is figyelembe lehet venni. 

6. A figyelembe veendő bevételnek a közszolgáltatásból származó teljes bevételt tartalmaznia kell. 

7. Amennyiben a közszolgáltató egy másik, az ésszerű nyereségen túl is nyereséget hozó általános 

gazdasági érdekű szolgáltatással összefüggő speciális vagy kizárólagos jogokkal rendelkezik, 

vagy más állami kedvezményekben is részesül, akkor – az EUMSZ 107. cikk (1) értelmében 

történő besorolásuktól függetlenül - ezeket is hozzá kell adni a bevételhez. 

8. Amennyiben vállalkozás a közszolgáltatáson kívül eső tevékenységet is végez, köteles belső 

számvitelében elkülöníteni a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó és a megosztással 

érintett eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat. Minden eszközt és forrást, 

bevételt és ráfordítást a számviteli törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, 

egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartania olyan módon, hogy 

az egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének módszere 

egyértelműen megállapítható legyen. 

9. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységekkel összefüggő költségek tartalmazzák az ahhoz 

kapcsolódó változó költségeket, az állandó költségekhez való megfelelő hozzájárulást és a 

tőkehozamot. E költségekre nem adható ellentételezés. 
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10. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a projekt a projekt beruházási szakaszát lezáró 

zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig, a működési engedélyében és a vonatkozó 

jogszabályokban előírtak szerint a működési engedélyében megjelölt ellátási terület szerinti helyi 

önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében teljesíteni. 

11. A jelen felhívás keretében elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a 

támogatást igénylőnél jelentkező, egyéb, a projektet terhelő költségekkel csökkentett nettó 

költségmegtakarítást a közszolgáltató köteles a lakossági távhőszolgáltatási díjat terhelő 

költségek megállapításánál csökkentő tényezőként figyelembe venni. E kötelezettség 

vonatkozásában a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) VII. fejezetében és a 

vonatkozó szabályozásban leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

12. A közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától 

számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának változásairól az Irányító Hatóságot írásban 

tájékoztatni. A tájékoztatás kötelező melléklete a támogatással megvalósult beruházásokból 

származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló, a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott igazolás. 

13. A vállalkozás az esetleges túlkompezáció ellenőrizhetősége érdekében köteles a projekt 

fenntartási időszaka alatt évente, legkésőbb az üzleti évet követő év június 15 napjáig a fenti 

elvek figyelembe vételével elszámolni a közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel, 

költségekkel és eredménnyel, az üzleti évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a 

vállalkozás legfőbb szerve által jóváhagyott beszámoló benyújtásával. 

14. A közszolgáltatót, a fenntartási időszakon belül esetlegesen megállapított túlkompenzáció 

összegének megfelelő támogatás-visszafizetési kötelezettség terheli. 

15. A támogatást igénylő köteles a jogerős, hatályos működési engedélyében feltüntetett ellátási 

terület szerinti helyi önkormányzattal kötött, a távhőszolgáltatás ellátására, vonatkozó, hatályos 

szerződését a támogatási igény mellékleteként benyújtani. 

16. A jelen felhívás keretében elnyert támogatási összeget, mint szabad pénzeszközt a 

távhőszolgáltató (kedvezményezett) köteles további, az energiahatékonyság fokozásához 

hozzájáruló fejlesztésekre felhasználni, és azt megfelelő módon dokumentálni és a projekt 

fenntartása során az Irányító Hatóságot tájékoztatni. 

 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. Hatályos közszolgáltatási szerződés (Pdf formátum) 

2. Hatályos távhőszolgáltatói működési engedély (Pdf formátum) 

3. Energetikai és Gazdasági Tanulmány (EGT) (Excel formátum) és annak mellékletei 

4. A támogatást igénylő jogi státuszát igazoló dokumentumok: 

a) A támogatást igénylő által hitelesített alapító okirat/ társasági szerződés másolat, amelyből 

vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben kapcsolható a szervezet alapvető 

feladatához (amennyiben releváns) (szkennelve, pdf formátumban).  

b) A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által hitelesített 

másolati aláírás minta, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
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szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9.§ alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta (szkennelve, pdf 

formátumban).  

5. A támogatást igénylő szervezet utolsó két évi lezárt éves beszámolójának a támogatást igénylő 

képviseletére jogosult személy által aláírt másolata (szkennelve, pdf formátumban). A támogatást 

igénylő szervezetben legalább 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező vállalkozások/nonprofit 

szervezetek stb. esetén is kérjük az utolsó két évi lezárt éves beszámolójának a képviseletre jogosult 

személy által aláírt másolata (szkennelve, pdf formátumban).  

6. Beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása: 

30 napnál nem régebbi szemle típusú, E-hiteles (TAKARNET rendszerből lekért) tulajdoni lap 

másolata. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a támogatást igénylő tulajdonában van, 

úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges a tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához 

(szkennelve, pdf formátumban).  

Közterület esetén a szemle típusú, E-hiteles tulajdoni lap másolat helyett az illetékes önkormányzat 

jegyzőjének nyilatkozata arról, hogy az érintett közterületek vonatkozásában a tulajdoni viszonyok 

megfelelnek a támogatási igénnyel érintett terület vonatkozásában benyújtott térképmásolat szerinti 

helyzetnek és a Felhívás feltételeinek. (szkennelve, pdf formátumban) 

7. Amennyiben a támogatást igénylő a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve üzemeltetője, a 

közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött bérleti, illetve üzemeltetésre 

irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített szerződés másolatát csatolni szükséges. Amennyiben 

a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a 

támogatási igény befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra 

vonatkozó vázrajz benyújtása (szkennelve, pdf formátumban).  

8. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolása a 3.10. pontban foglaltak szerint. 

(szkennelve, pdf formátumban) 

9. Engedélyezés dokumentumai (pdf formátum): 

a) A projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedély, vagy 

az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok (legkésőbb az első 

kifizetési kérelemig szükséges benyújtani) 

b) NEM engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén a támogatást igénylő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy a projekt nem engedély köteles. 

10. Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről (szkennelve, pdf formátum). 

11. Amennyiben a támogatást igénylő a projektre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytatott le a 

benyújtást megelőzően, a közbeszerzés(ek) megfelelőségét igazoló tanusítvány(ok) benyújtása. (pdf 

formátum) 

12. A támogatási igény szerinti projektre vonatkozó a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok által aláírt 

a projekt előkészítésére/megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás amely legalább 

tartalmazza, a konzorciumvezető és végső kedvezményezett (tagok) bontásban a szerződő felek 

adatait; a projekt szerinti tevékenységek megnevezését és az ezekre jutó teljes költség, elszámolható 

költség és támogatás összegét; a támogatási összegen felüli forrás formáját, összegét és a felhívás 

szerinti a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést. (amennyiben 

releváns) (szkennelve, pdf formátum) 

13. A támogatást igénylőre vonatkozó távhőszolgáltatói működési engedély (szkennelve, pdf 

formátum) 

14. A támogatást igénylő nyilatkozata az egyes – Felhívás szerinti – előírásoknak való megfelelésről 

(szkennelve, pdf formátum) 

15. Az NFP nyilatkozata arról, hogy a támogatási kérelem szerinti általa végzett tevékenységekre igényelt 

támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. (amennyiben releváns) 
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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 legenerálni, így az a 

csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá 

támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni 

szükséges. 

a) Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására vonatkozóan (amennyiben releváns) 

b) Nyilatkozat az elszámolható költségek finanszírozási módjára vonatkozóan 

 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket legkésőbb az első kifizetési kérelem – az előleget 

ideértve – benyújtása során csatolni szükséges. 

c) A projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedély, vagy 

az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok. 
 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

http://www.szechenyi2020.hu/
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b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!  
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. Támogatási Szerződés és Konzorciumi megállapodás minta (word formátum) 

2. Energetikai és Gazdasági Tanulmány (Excel formátum) és annak mellékletei,amelyek a 

következők:  

a. A beruházási költséget és azok piaci árnak való megfelelőségét alátámasztó 

dokumentumok 

b. Engedélyköteles projektek esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges 

összes legalább elvi szintű hatósági engedély(ek), nem engedélyköteles projektek 

esetében szakági tervező(k) által aláírt műszaki leírás  

c. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok teljesítéséhez kapcsolódó 

dokumentumok 

d. Függelék (nem kötelező dokumentumok, amelyek kiegészítő információt tartalmaznak 

(felhasznált dokumentumok jegyzéke, helyszínrajzok, fényképek, ábrák, mérési 

eredmények, egyéb műszaki és egyéb adminisztratív dokumentumok, stb.) 

3. Nyilatkozat a tulajdonviszonyokról (word formátum) 

4. Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről (word formátum) 

5. A támogatást igénylő nyilatkozata az egyes – Felhívás szerinti – előírásoknak való megfelelésről 

(Word formátum) 

 

A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 

 

1. Törvények 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  

- 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

 

2. Kormányrendeletek 

- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

- alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

- 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

- 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról 

- 264/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek 

energetikai felülvizsgálatáról 

- 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 

fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság 

növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról 

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 

3. Közösségi szabályok 
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- Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve (2012.10.25.) az energiahatékonyságról, 

a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

- Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006.04.05) az energia-végfelhasználás 

hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről  



HATÁROZATOK 

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2011. december 20.) 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 

(az értesítés a C(2011) 9380. számú dokumentummal történt) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2012/21/EU) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 106. cikke (3) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A Szerződés 14. cikke úgy rendelkezik, hogy az Unió a 
Szerződés 93., 106. és 107. cikkének sérelme nélkül saját 
hatáskörében gondoskodik arról, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat olyan elvek alapján és 
feltételek mellett nyújtsák, amelyek lehetővé teszik 
rendeltetésük teljesítését. 

(2) Egyes általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében 
ahhoz, hogy olyan elvek alapján és olyan feltételek 
mellett legyenek nyújthatók, amelyek lehetővé teszik 
rendeltetésük teljesítését, a közszolgáltatási kötelezett
ségből eredő speciális költségek egy részének vagy 
egészének fedezése érdekében az állam pénzügyi támo
gatására is szükség lehet. A Szerződés 345. cikkének 
megfelelően – az Európai Unió Bírósága értelmezésében 
– irreleváns, hogy az általános gazdasági érdekű szolgál
tatásokat köz- vagy magánvállalkozások nyújtják-e. 

(3) E tekintetben a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése 
megállapítja, hogy az általános gazdasági érdekű szolgál
tatások nyújtásával megbízott vagy a jövedelemtermelő 
monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben 
tartoznak a Szerződések szabályai, különösen a verseny
szabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem 
jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a megbízás 
szerinti feladatok végrehajtását. Ez azonban a kereske
delem fejlődését nem befolyásolhatja olyan mértékben, 
amely ellentétes az Unió érdekeivel. 

(4) Az Altmark ügyben hozott ítéletében ( 1 ) a Bíróság megál
lapította, hogy a közszolgáltatás ellentételezése négy 
feltétel együttes teljesülése esetén nem minősül a Szer
ződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak. Egyrészt a 
kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási 
kötelezettségnek kell terhelnie, és e kötelezettségnek 
egyértelműen meghatározottnak kell lennie. Másrészt az 
ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket 
tárgyilagos és átlátható módon előzetesen kell megálla
pítani. Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg 
a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során 
felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezé
séhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevé
telekre és az ésszerű nyereségre. Végül, amikor egy adott 
esetben a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával 
megbízott vállalkozás kiválasztása nem közbeszerzési 
eljárás keretében történik, amely lehetővé tenné, hogy 
azt a jelöltet válasszák, aki a közösségnek legkevesebb 
költséggel járó szolgáltatást tudja nyújtani, a szükséges 
ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján 
kell megállapítani, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a 
szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalko
zásnál felmerülnének. 

(5) Amennyiben e kritériumok nem teljesülnek, a Szerződés 
107. cikke (1) bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
általános feltételek viszont igen, úgy a közszolgáltatás 
ellentételezése állami támogatásnak minősül és a Szer
ződés 93., 106., 107. és 108. cikke hatálya alá tartozik. 

(6) E határozat mellett három dokumentum kapcsolódik az 
állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való 
alkalmazásához: 

a) az európai uniós állami támogatási szabályoknak 
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtá
sának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló új

HU 2012.1.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 7/3 

( 1 ) C-280/00. sz. Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg kontra 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark (Altmark) ügy (EBHT 2003., I-7747. 
o.).



közlemény ( 1 ) tisztázza a Szerződés 107. cikkének és 
az Altmark-ítéletben előírt feltételeknek az ilyen ellen
tételezésre történő alkalmazását; 

b) egy új, a Bizottság által elfogadni szándékozott, a 
Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazda
sági érdekű szolgáltatás nyújtásáért biztosított csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
rendelet megállapít bizonyos feltételeket – beleértve 
az ellentételezés összegét – amelyek mellett úgy kell 
tekinteni, hogy a közszolgáltatás ellentételezése nem 
felel meg a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott összes feltételnek; 

c) a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra vonatkozó felülvizsgált keretsza
bály ( 2 ) azt határozza meg, hogy a Bizottság miként 
fogja vizsgálni az e határozat által nem lefedett, és 
következésképpen a Bizottság felé bejelentendő 
eseteket. 

(7) Az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbí
zott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentéte
lezés formájában megítélt állami támogatásokra történő 
alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 
2005/842/EK bizottsági határozat ( 3 ) megszabja a Szer
ződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti kivétel jelen
tését és mértékét, valamint meghatározza az említett 
rendelkezés által megállapított feltételek teljesítésének 
hatékony felügyeletét célzó szabályokat. E határozat a 
2005/842/EK határozat helyébe lép és meghatározza 
azokat a feltételeket, amelyek mellett az általános gazda
sági érdekű szolgáltatás ellentételezése formájában nyúj
tott állami támogatás nem esik a Szerződés 
108. cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes bejelentési 
követelmény hatálya alá, mivel összeegyeztethetőnek 
tekinthető a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdésével. 

(8) Az ilyen támogatás csak akkor tekinthető összeegyeztet
hetőnek, ha a támogatás nyújtásának célja a Szerződés 
106. cikkének (2) bekezdése értelmében vett általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának biztosítása. 
Az ítélkezési gyakorlatból nyilvánvaló, hogy – a területet 
szabályozó uniós ágazati szabályok híján – a tagállamok 
nagy mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek azzal 
kapcsolatban, hogy mely szolgáltatásokat minősíthetnek 
általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak. Így a 
Bizottság feladata annak biztosítása, hogy ne forduljon 
elő nyilvánvaló hiba az általános gazdasági érdekű szol
gáltatások meghatározását illetően. 

(9) Bizonyos feltételek teljesülése esetén az általános gazda
sági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalko
zásoknak nyújtott korlátozott összegű ellentételezés nem 
befolyásolja olyan mértékben a kereskedelem és a verseny 

fejlődését, amely ellentétes az Unió érdekeivel. Követke
zésképpen e határozat követelményeinek teljesülése 
esetén egy meghatározott éves összeg alatti ellentételezés 
esetében nem célszerű megkövetelni az állami támogatás 
egyedi bejelentését. 

(10) Tekintettel az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtása Unión belüli kereskedelemének fejlődésére, 
amely például számos, a belső piac fejlődése szempont
jából igen fontos ágazatban a multinacionális szolgál
tatók erős fejlődésében mutatkozik meg, helyénvaló, 
hogy a jelen határozat alapján a bejelentési követelmény 
alól mentesülő ellentételezésekre a 2005/842/EK hatá
rozatban előírthoz képest alacsonyabb összeghatár legyen 
előírva, mindamellett pedig az említett összeg a megbí
zási időtartam alatti éves átlagként legyen kiszámítható. 

(11) A kórházak és szociális szolgáltatásokat nyújtó vállalko
zások, melyeket általános gazdasági érdekű feladatokkal 
bíztak meg, olyan sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, 
amelyeket figyelembe kell venni. Különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az aktuális gazdasági körülmények 
között és a belső piac jelenlegi fejlődési szakaszában a 
szociális szolgáltatások esetében a közszolgáltatás költ
ségének ellentételezése az e határozatban előírt érték
határnál esetleg magasabb összegű támogatást igényel. 
A szociális szolgáltatások nagyobb összegű ellentételezése 
ennélfogva nem jár szükségszerűen a verseny torzulá
sának nagyobb kockázatával. Ennek megfelelően, a szoci
ális szolgáltatásokat ellátó vállalkozások – ideértve a 
szociális lakáshoz juttatással megbízott azon vállalkozá
sokat, amelyek hátrányos helyzetű állampolgároknak 
vagy olyan, kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő 
csoportoknak biztosítanak lakóhelyet, amelyek korláto
zott fizetőképességük következtében piaci feltételek 
között nem tudnak lakást találni – esetében is indokolt, 
hogy élhessenek az e határozatban engedélyezett, beje
lentés alóli mentességgel, akkor is, ha az általuk kapott 
ellentételezés összege meghaladja az e határozatban 
megállapított általános ellentételezési értékhatárt. Indo
kolt, hogy ugyanez vonatkozzon az egészségügyi ellátást, 
beleértve adott esetben a segélyhívó szolgálatokat és – 
különösen a kutatás területén – a fő tevékenységükkel 
közvetlenül összefüggő kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
kórházakra. Annak érdekében, hogy a szociális szolgálta
tások is részesülhessenek a bejelentés alóli kivételben, a 
szociális szolgáltatásokat egyértelműen meg kell hatá
rozni, úgy, hogy ezek a szolgáltatások szociális szükség
leteket elégítenek ki az egészségügy, a hosszú távú 
gondozás, a gyermekgondozás, a munkaerőpiacra való 
belépés és visszatérés, a szociális lakáshoz juttatás, 
továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok gondozása 
és társadalmi befogadása területén. 

(12) Az, hogy egy adott ellentételezési intézkedés milyen 
mértékben befolyásolja a kereskedelmet és a versenyt, 
nem pusztán az évente kapott ellentételezés átlagössze
gétől és az érintett ágazattól függ, hanem a megbízás 
időtartamának hosszától is. E határozat alkalmazását a 
10 évnél nem hosszabb időtartamú megbízásokra 
célszerű korlátozni, kivéve, ha egy jelentős beruházás 
szükségessége hosszabb időszakot indokol, például a 
szociális lakáshoz juttatás területén.
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(13) A Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése akkor alkal
mazható, ha a szóban forgó vállalkozást kifejezetten a 
tagállam bízta meg az adott általános gazdasági érdekű 
szolgáltatás nyújtásával. 

(14) A Szerződés 106. cikkének (2) bekezdésében megálla
pított kritériumok teljesülésének biztosítása érdekében 
pontosítani kell azokat a feltételeket, amelyeket az álta
lános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
megbízás kapcsán teljesíteni kell. Az ellentételezés 
összegét csak akkor lehet megfelelően kiszámítani és 
ellenőrizni, ha az adott tagállam illetékes hatóságai egy 
vagy több aktusban egyértelműen meghatározzák a 
vállalkozásokat terhelő közszolgáltatási kötelezettségeket 
és az államot terhelő kötelezettségeket. Az aktus formája 
tagállamonként változhat, de tartalmaznia kell legalább 
az érintett vállalkozások kilétét, a közszolgáltatási köte
lezettségek pontos tartalmát és időtartamát, illetve adott 
esetben az érintett földrajzi területet, az esetlegesen nyúj
tott kizárólagos vagy speciális jogokat, az ellentételezési 
mechanizmus leírását, valamint az ellentételezés megha
tározására, illetve az esetleges túlkompenzáció elkerülé
sére és visszafizettetésére vonatkozó paramétereket. A 
határozat alkalmazásával kapcsolatos átláthatóság bizto
sítása érdekében a megbízási aktusnak hivatkoznia kell e 
határozatra. 

(15) A verseny indokolatlan torzulásának megelőzése érde
kében az ellentételezés nem haladhatja meg a vállalko
zásnál a szolgáltatás nyújtása kapcsán felmerült nettó 
költségeket, beleértve egy ésszerű nyereséget is. 

(16) Az érintett vállalkozásnak a szolgáltatás nyújtása kapcsán 
felmerülő nettó költségei fedezéséhez szükséges összeget 
meghaladó ellentételezés nem szükséges az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához, ezért az 
államnak visszafizetendő, összeegyeztethetetlen állami 
támogatásnak minősül. Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatás nyújtásához odaítélt, de a vállalkozás által 
valójában egy másik piacon, a megbízási aktusban nem 
szereplő célra felhasznált ellentételezés ugyancsak nem 
szükséges az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyúj
tásához, következésképp ez is az államnak visszafize
tendő, összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minő
sülhet. 

(17) A figyelembe venni szándékozott nettó költséget az álta
lános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásakor felmerült 
költség és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásból 
származó bevétel, illetve vagylagosan a közszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével történő működés nettó költ
sége és a közszolgáltatási kötelezettség nélküli működés 
nettó költsége vagy haszna közötti különbségként kell 
kiszámítani. Különösen, ha a közszolgáltatási kötele
zettség bevételcsökkentést eredményez – például a szabá
lyozott díjak miatt – de nem befolyásolja a költségeket, a 
közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos 
nettó költség megállapítása a bevételkiesés alapján lehet
séges. A verseny indokolatlan torzulásának elkerülése 
érdekében az ellentételezés összegének számításakor 

figyelembe kell venni az általános gazdasági érdekű szol
gáltatásból szerzett valamennyi bevételt, vagyis vala
mennyi olyan bevételt, amelyet a szolgáltatás nyújtója 
nem realizálhatott volna, ha nem bízzák meg a kötele
zettség teljesítésével. Ha az adott vállalkozás attól az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatástól eltérő tevékeny
ségekhez kapcsolódó kizárólagos vagy speciális jogokkal 
rendelkezik, amelyhez a támogatásban részesül, és ez az 
ésszerű nyereséget meghaladó nyereséget keletkeztet, 
vagy a vállalkozás más, állam által nyújtott előnyben 
részesül, ezek – tekintet nélkül a Szerződés 107. cikke 
szerinti célnak megfelelő besorolásra – beletartoznak a 
vállalkozás bevételébe. 

(18) Az ésszerű nyereséget úgy kell meghatározni, mint azon 
tőkemegtérülési rátát, amely figyelembe veszi a felmerülő 
kockázat mértékét vagy annak hiányát. A tőkemegtérülési 
ráta azon belső megtérülési rátát jelenti, amelyet a vállal
kozás a befektetett tőkén a megbízás időtartama alatt 
realizál. 

(19) Amennyiben a nyereség nem haladja meg a releváns 
swapkamatláb 100 bázisponttal növelt összegét, úgy 
nem tekinthető ésszerűtlennek. A releváns swapkamatláb 
ebben az összefüggésben a kockázatmentes befektetésnek 
megfelelő megtérülési rátának tekinthető. A 100 bázis
pontos felár többek között a megbízás időtartama alatt a 
szolgáltatás nyújtása érdekében lekötött tőke miatti likvi
ditási kockázat ellentételezésére szolgál. 

(20) Azokban az esetekben, amikor az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott vállalkozás 
nem visel lényeges üzleti kockázatot, például azért, 
mert a szolgáltatás nyújtása kapcsán felmerült költségeit 
teljeskörűen ellentételezik, a releváns swapkamatláb 100 
bázisponttal növelt összegében meghatározott irányadó 
szint feletti nyereség nem tekinthető ésszerűnek. 

(21) Amennyiben különleges körülményekből adódóan a 
tőkemegtérülési ráta használata nem megfelelő, úgy a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az ésszerű 
nyereség megállapításához más nyereségmutatót – így 
többek között az átlagos tőkearányos jövedelmezőséget, 
a befektetett tőke jövedelmezőségét, az eszközarányos 
jövedelmezőséget vagy az értékesítési jövedelmezőséget 
– is alkalmazhassanak. 

(22) Az ésszerű nyereség meghatározásakor a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy ösztönző kritériumokat 
állapíthassanak meg, különösen a nyújtott szolgáltatás 
minősége és a termelési hatékonyság növelése tekinte
tében. A hatékonyság növelése nem ronthatja a nyújtott 
szolgáltatás minőségét. Például a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a megbízási aktusban a terme
lési hatékonysághoz kötődő célszámokat állapíthassanak 
meg, és az ellentételezés szintjét ezek eléréséhez
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köthessék. A megbízási aktusban kiköthetik, hogy 
amennyiben a vállalkozás nem éri el a kitűzött célokat, 
úgy az ellentételezés a megbízási aktusban meghatározott 
módszer alkalmazásával csökken, míg ha a vállalkozás 
túlteljesíti a kitűzött célokat, akkor az ellentételezés a 
megbízási aktusban meghatározott módszer alkalmazá
sával nőhet. A termelési hatékonyság növeléséhez kötődő 
esetleges jutalmakat olyan szinten kell meghatározni, 
hogy az lehetővé tegye a növekmények arányos felosz
tását a vállalkozás és a tagállam és/vagy a felhasználók 
között. 

(23) A Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése vonatkozá
sában a Szerződés 93. cikke lex specialis a szárazföldi 
közlekedési ágazat tekintetében megállapítja a közszolgál
tatás ellentételezésére vonatkozó szabályokat. A 
93. cikket a vasúti és közúti személyszállítási közszolgál
tatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK 
tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet ( 1 ) értelmezi, amely a személyszállítás 
tekintetében megállapítja a közszolgáltatás ellentételezé
sére vonatkozó szabályokat. A rendelet belvízi személy
szállítási közszolgáltatásokra való alkalmazásáról a tagál
lamok döntenek. Az 1370/2007/EK rendelet a száraz
földi közlekedési ágazatban minden olyan ellentételezést 
mentesít a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bejelentés alól, amely teljesíti az említett rendelet 
feltételeit. Az „Altmark”-ügyben hozott ítélet szerint a 
szárazföldi közlekedési ágazatban nyújtott, a Szerződés 
93. cikkének rendelkezéseit sértő ellentételezés a Szer
ződés 106. cikkének (2) bekezdése vagy a Szerződés 
bármely más rendelkezése alapján nem tekinthető a Szer
ződéssel összeegyeztethetőnek. Következésképpen ez a 
határozat nem alkalmazandó a szárazföldi közlekedési 
ágazatra. 

(24) A szárazföldi közlekedéstől eltérően a Szerződés 
106. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó a tengeri és 
légi közlekedésre. A légi és tengeri közlekedési ágazatok 
tekintetében a közszolgáltatás ellentételezésére vonatko
zóan a Közösségben a légi járatok működtetésére vonat
kozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letben ( 2 ) és a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a 
tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) 
történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 
3577/92/EGK tanácsi rendeletben ( 3 ) találhatók bizonyos 
szabályok. Az 1370/2007/EK rendelettel ellentétben 
azonban az előbbi rendeletek nem térnek ki az esetleges 
állami támogatási elemek összeegyeztethetőségére, és 
nem adnak mentességet a Szerződés 108. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól sem. Ezért 
ezt a határozatot alkalmazni kell a légi és a tengeri közle
kedési ágazatban a közszolgáltatás ellentételezésére, 
feltéve, hogy az ellentételezés teljesíti e határozat feltéte
leit, és – amennyiben alkalmazandók – tiszteletben tartja 
az 1008/2008/EK és a 3577/92/EGK rendeletben foglalt 
ágazati szabályokat is. 

(25) Azokban a speciális esetekben, amikor a közszolgáltatás 
ellentételezése olyan, szigeteket érintő légi és tengeri 
járatok, vagy olyan repülőterek és kikötők kapcsán 
merül fel, amelyek a Szerződés 106. cikkének (2) bekez
dése értelmében általános gazdasági érdekű szolgálta
tásnak minősülnek, helyénvaló az éves átlagos utasszám 
alapján értékhatárt meghatározni, mert ez jobban tükrözi 
e tevékenységek gazdasági realitását és azok általános 
gazdasági érdekű szolgáltatási jellegét. 

(26) Az egyes általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
előzetes bejelentési kötelezettség alóli mentessége nem 
zárja ki azt a lehetőséget, hogy a tagállamok konkrét 
támogatási projektről tegyenek bejelentést. Az ilyen beje
lentések esetében vagy ha a Bizottság panasz alapján, 
illetve hivatalból értékeli a konkrét támogatási intézkedés 
összeegyeztethetőségét, a Bizottság megvizsgálja, hogy 
teljesülnek-e az e határozatban foglalt feltételek. Ameny
nyiben nem, úgy az intézkedés értékelésére a közszolgál
tatás ellentételezése formájában nyújtott állami támoga
tásra vonatkozó keretszabályról szóló bizottsági közle
mény elveinek megfelelően kerül sor. 

(27) Ez a határozat a tagállamok és a közvállalkozások közötti 
pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállal
kozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. 
november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelv ( 4 ) 
sérelme nélkül alkalmazandó. 

(28) Ez a határozat az uniós versenyjogi rendelkezések, külö
nösen a Szerződés 101. és 102. cikkének sérelme nélkül 
alkalmazandó. 

(29) Ez a határozat az uniós közbeszerzési rendelkezések 
sérelme nélkül alkalmazandó. 

(30) Ez a határozat az uniós ágazati jogszabályokban a 
közszolgáltatási kötelezettség tekintetében előírt szigo
rúbb rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó. 

(31) A határozat hatálybalépése előtt nyújtott egyedi támoga
tások tekintetében célszerű átmeneti rendelkezéseket 
megállapítani. Indokolt, hogy a határozat hatálybalépése 
előtt, a 2005/842/EK határozatnak megfelelően létreho
zott támogatási programok továbbra is a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek minősüljenek és még két évig 
mentesüljenek a bejelentés követelménye alól. Indokolt, 
hogy az e határozat hatálybalépését megelőzően, a 
2005/842/EK határozatnak nem megfelelően létrehozott, 
de ezen határozat feltételeit teljesítő támogatások a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek minősüljenek és mentesül
jenek a bejelentés követelménye alól.
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(32) A Bizottság e határozatot a hatálybalépését követő 5 év 
elteltével szándékozik felülvizsgálni, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Tárgy 

Ez a határozat meghatározza, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatás milyen feltételekkel minősül a belső piaccal össze
egyeztethetőnek és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) 
bekezdésében megállapított bejelentési követelmény alól. 

2. cikk 

Hatály 

(1) Ez a határozat a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése 
szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatás alábbi kategóriáira alkal
mazandó: 

a) 15 millió EUR éves összeget nem meghaladó ellentételezés 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához a közle
kedésen és a közlekedési infrastruktúrán kívüli területeken; 

amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka 
alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra 
tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszá
mítani; 

b) általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellen
tételezése egészségügyi ellátást, adott esetben sürgősségi 
betegellátást végző kórházak számára; a fő tevékenységekhez 
közvetlenül kötődő kiegészítő tevékenységek végzése – külö
nösen a kutatás területén –azonban nem akadálya e bekezdés 
alkalmazásának; 

c) szociális szükségleteket kielégítő általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásának ellentételezése a következő terüle
teken: egészségügy és hosszú távú gondozás, gyermekgon
dozás, munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, szociális 
lakáshoz juttatás, továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok 
gondozása és társadalmi befogadása; 

d) általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásának ellentéte
lezése olyan szigeteket érintő légi és tengeri járatok esetében, 
amelyek átlagos éves utasforgalma az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatással való megbízást megelőző két pénzügyi 
évben nem haladta meg a 300 000 főt; 

e) általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásának ellentéte
lezése olyan repülőterek és kikötők esetében, amelyek átlagos 

éves utasforgalma az általános gazdasági érdekű szolgálta
tással való megbízást megelőző két pénzügyi évben nem 
haladta meg repülőterek esetében a 200 000, illetve kikötők 
esetében a 300 000 főt. 

(2) Ez a határozat csak akkor alkalmazandó, ha a vállalkozás 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával való megbí
zásának időtartama nem haladja meg a tíz évet. Tíz évnél 
hosszabb megbízási időtartam esetén e határozat csak akkor 
alkalmazandó, ha a szolgáltató olyan jelentős beruházásra kény
szerül, amelyet az általánosan elfogadott számviteli elvekkel 
összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni. 

(3) Ha a megbízás időtartama alatt a határozat alkalmazá
sához szükséges feltételek már nem teljesülnek, akkor a támo
gatást a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
be kell jelenteni. 

(4) A légi és a tengeri közlekedés területén ez a határozat 
csak a Szerződés 106. cikkének (2) bekezdése szerinti általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalko
zások javára, közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
olyan állami támogatásra alkalmazandó, amely – amennyiben 
alkalmazandók – megfelel az 1008/2008/EK, illetve a 
3577/92/EGK rendeletnek. 

(5) Ez a határozat nem alkalmazandó a szárazföldi közle
kedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra. 

3. cikk 

Összeegyeztethetőség és a bejelentési kötelezettség alóli 
mentesség 

Az e határozatban foglalt feltételeknek megfelelő, közszolgál
tatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás össze
egyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 
108. cikkének (3) bekezdésében előírt előzetes bejelentési köte
lezettség alól, feltéve, hogy megfelel a Szerződésből vagy az 
uniós ágazati jogszabályokból eredő követelményeknek is. 

4. cikk 

Megbízás 

Az érintett vállalkozást egy vagy több aktussal bízzák meg az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával, amely aktus 
vagy aktusok formáját minden egyes tagállam maga határoz
hatja meg. Az aktus többek között a következőket tartalmazza, 
illetve az aktusok a következőket tartalmazzák: 

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama; 

b) a vállalkozás és adott esetben az érintett terület;
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c) a támogatást nyújtó hatóság által a vállalkozásnak adott kizá
rólagos vagy speciális jogok jellege; 

d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés 
kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramé
terei; 

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott 
intézkedések; valamint 

f) hivatkozás erre a határozatra. 

5. cikk 

Ellentételezés 

(1) Az ellentételezés összege nem haladhatja meg a közszol
gáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, 
beleértve egy ésszerű nyereséget is. 

(2) A nettó költség kiszámítható a (3) bekezdésben meghatá
rozott költségek és a (4) bekezdésben meghatározott bevételek 
közötti különbségként. Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási 
kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon 
vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége 
vagy haszna közötti különbségként. 

(3) A figyelembe veendő költségek az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás nyújtásakor felmerült valamennyi költséget 
magukban foglalják. A költségeket az általánosan elfogadott 
költségelszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az alábbiak 
szerint: 

a) amennyiben a szóban forgó vállalkozás tevékenysége az álta
lános gazdasági érdekű szolgáltatásra korlátozódik, minden 
költségét figyelembe lehet venni; 

b) amennyiben a vállalkozás az általános gazdasági érdekű szol
gáltatáson kívül eső tevékenységeket is folytat, csak az álta
lános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó költ
ségeket lehet figyelembe venni; 

c) az általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó 
költségek fedezhetik az általános gazdasági érdekű szolgál
tatás nyújtása során felmerülő közvetlen költségeket, továbbá 
az általános gazdasági érdekű szolgáltatás és az egyéb tevé
kenységek közös költségeinek megfelelő részét; 

d) ha az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához 
beruházások – különösen infrastruktúra-beruházások – szük
ségesek, akkor azok költségeit is figyelembe lehet venni. 

(4) A figyelembe veendő bevételeknek mindenképp 
magukban kell foglalniuk az általános gazdasági érdekű szolgál
tatásból származó bevételeket, függetlenül attól, hogy a Szer
ződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak minősülnek-e. 
Ha az adott vállalkozás attól az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatástól eltérő tevékenységekhez kapcsolódó kizárólagos 
vagy speciális jogokkal rendelkezik, amelyhez a támogatásban 
részesül, és ez az ésszerű nyereséget meghaladó nyereséget 
keletkeztet, vagy a vállalkozás más, állam által nyújtott előnyben 
részesül, ezek – tekintet nélkül a Szerződés 107. cikke szerinti 
célnak megfelelő besorolásra – beletartoznak a vállalkozás bevé
telébe. A tagállam úgy határozhat, hogy az adott általános 
gazdasági érdekű szolgáltatáson kívüli tevékenységekből szár
mazó nyereségeket teljesen vagy részben az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás finanszírozására kell fordítani. 

(5) E határozat alkalmazásában „ésszerű nyereség” alatt azon 
tőkemegtérülési ráta értendő, amely mellett egy átlagos vállal
kozás a kockázat szintjének figyelembevételével a szolgáltatás 
nyújtása mellett döntene a megbízás teljes időtartamát tekintve. 
A „tőkemegtérülési ráta” itt az a belső megtérülési ráta, amelyet 
a vállalkozás a befektetett tőkén a projekt időtartama alatt 
realizál. A kockázat szintje az érintett ágazattól, a szolgáltatás 
típusától és az ellentételezés jellemzőitől függ. 

(6) Az ésszerű nyereség meghatározásakor a tagállamok 
ösztönző kritériumokat állapíthatnak meg, különösen a nyújtott 
szolgáltatás minősége és a termelési hatékonyság növelése tekin
tetében. A hatékonyság növelése nem ronthatja a nyújtott szol
gáltatás minőségét. A termelési hatékonyság növeléséhez kötődő 
esetleges jutalmakat olyan szinten kell meghatározni, hogy az 
lehetővé tegye a növekmények arányos felosztását a vállalkozás 
és a tagállam és/vagy a felhasználók között. 

(7) E határozat alkalmazásában, a 100 bázispontos felárral 
növelt releváns swapkamatlábat nem meghaladó tőkemegtérü
lési ráta minden körülmények között ésszerűnek tekintendő. A 
releváns swapkamatláb az a swapkamatláb, amelynek lejárata és 
pénzneme megfelel a megbízási aktusban meghatározott időtar
tamnak és pénznemnek. Ha az általános gazdasági érdekű szol
gáltatás nyújtása nem jár lényeges üzleti vagy szerződéses 
kockázattal, különösen ha az általános gazdasági érdekű szol
gáltatás nyújtásából adódó nettó költségeket utólag lényegében 
teljesen ellentételezik, akkor az ésszerű nyereség mértéke nem 
haladhatja meg a releváns swapkamatláb 100 bázisponttal 
növelt összegét.
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(8) Amennyiben különleges körülményekből adódóan a tőke
megtérülési ráta használata nem megfelelő, a tagállamok az 
ésszerű nyereség megállapításához a tőkemegtérülési rátától 
eltérő nyereségmutatókat is alkalmazhatnak, úgy mint az átlagos 
tőkearányos jövedelmezőséget, a befektetett tőke jövedelmező
ségét, az eszközarányos jövedelmezőséget vagy az értékesítési 
jövedelmezőséget. A „jövedelmezőség” az adott évi kamatfizetés 
és adózás előtti eredményt jelenti. Az átlagos jövedelmezőség a 
referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási 
módjának módosításáról szóló bizottsági közlemény ( 1 ) szerinti 
diszkonttényező szerződés időtartamára vonatkozó felhasználá
sával számítható ki. Bármelyik mutatót is választotta, a tagál
lamnak kérésre bizonyítékot kell tudnia szolgáltatni a Bizott
ságnak arról – például versenyfeltételek között odaítélt hasonló 
típusú szerződések esetében elért nyereségre való hivatkozással 
–, hogy a nyereség nem haladja meg azt a mértéket, amely 
mellett egy átlagos vállalkozás a szolgáltatás nyújtása mellett 
döntene. 

(9) Amennyiben egy vállalkozás az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékeny
ségeket, akkor az általános gazdasági érdekű szolgáltatás költsé
geit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimu
tatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének 
paramétereivel együtt. Az általános gazdasági érdekű szolgálta
táson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az 
összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a 
megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentéte
lezés. 

(10) A tagállamok az érintett vállalkozások számára előírják 
az esetleges túlkompenzáció visszafizetését. 

6. cikk 

A túlkompenzáció ellenőrzése 

(1) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az álta
lános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásáért adott ellentéte
lezés megfelel az e határozatban megállapított követelmé
nyeknek és különösen arról, hogy a vállalkozás nem részesül 
az 5. cikkben meghatározott összeget meghaladó ellentétele
zésben. A Bizottság kérésére erről bizonyítékot kell tudniuk 
szolgáltatni. A tagállamok a megbízás időtartama alatt legalább 
3 évente, valamint annak lejártakor rendszeresen ellenőrzéseket 
hajtanak végre vagy gondoskodnak azok végrehajtásáról. 

(2) Ha egy vállalkozás az 5. cikknek megfelelően meghatá
rozott összeget meghaladó ellentételezésben részesült, a tagál
lamnak vissza kell fizettetnie az érintett vállalkozással a kapott 
túlkompenzációt. A jövőre nézve naprakésszé kell tenni az 
ellentételezés kiszámításának paramétereit. Amennyiben a 
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellen
tételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a 
következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fize
tendő ellentételezés összegéből. 

7. cikk 

Átláthatóság 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokon kívül eső tevé
kenységekkel is rendelkező vállalkozásnak nyújtott 15 millió 
EUR feletti összegű ellentételezés esetén az érintett tagállamnak 
közzé kell tennie az alábbi információkat az interneten vagy 
egyéb megfelelő módon: 

a) a megbízási aktus vagy a 4. cikkben felsorolt elemeket tartal
mazó összefoglaló; 

b) a vállalkozásnak nyújtott támogatás éves összesítésben. 

8. cikk 

Az információk rendelkezésre bocsátása 

A tagállamok a megbízás időtartama alatt és annak lejártától 
számított legalább tíz éven át megőrzik azokat az informáci
ókat, amelyek annak meghatározásához szükségesek, hogy a 
nyújtott ellentételezés összeegyeztethető-e ezzel a határozattal. 

A Bizottság írásos kérésére a tagállamok a Bizottság rendelke
zésére bocsátják mindazokat az információkat, amelyeket a 
Bizottság szükségesnek tart annak meghatározásához, hogy a 
hatályos ellentételezési intézkedések összeegyeztethetők-e ezzel 
a határozattal. 

9. cikk 

Jelentések 

A tagállamok kétévente jelentést tesznek a Bizottság felé e hatá
rozat végrehajtásáról. A jelentésben részletes áttekintést adnak e 
határozat alkalmazásáról az 2. cikk (1) bekezdésében említett 
szolgáltatások különböző kategóriái szerint, ideértve: 

a) leírás e határozatnak a hatálya alá tartozó szolgáltatásokra – 
közöttük a házon belüli tevékenységekre – való alkalmazá
sáról; 

b) az e határozat alapján nyújtott támogatás teljes összege, 
lebontva a kedvezményezettek gazdasági ágazata szerint;
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c) információ arról, hogy a határozat alkalmazása valamely 
meghatározott szolgáltatás tekintetében okozott-e nehéz
ségeket vagy járt-e harmadik felek panaszával; 

valamint 

d) bármely egyéb, a Bizottság által a jelentés benyújtása előtt 
kellő idővel meghatározott információ a határozat alkalma
zásával kapcsolatban. 

Az első jelentést 2014. június 30-ig kell benyújtani. 

10. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

A határozat az alábbi egyedi támogatásokra és támogatási prog
ramokra alkalmazandó: 

a) minden olyan, az e határozat hatálybalépése előtt létrehozott 
támogatási program, amely a 2005/842/EK határozat alapján 
összeegyeztethető volt a belső piaccal, és amelyre a bejelen
tési követelmény nem vonatkozott, még további két évig a 
belső piaccal összeegyeztethetőnek minősül és mentesül a 
bejelentési kötelezettség alól; 

b) minden olyan, az e határozat hatálybalépése előtt létrehozott 
támogatás, amely a 2005/842/EK határozat alapján nem volt 

összeegyeztethető a belső piaccal, és amelyre a bejelentési 
követelmény vonatkozott, de megfelel az e határozatban 
meghatározott feltételeknek, a belső piaccal összeegyeztethe
tőnek minősül, és mentesül az előzetes bejelentés követel
ménye alól. 

11. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A 2005/842/EK határozat hatályát veszti. 

12. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat 2012. január 31-én lép hatályba. 

13. cikk 

Címzettek 

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2011. december 20-án. 

a Bizottság részéről 
Joaquín ALMUNIA 

alelnök
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