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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal 
pályázatot írt ki „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" címmel. 

A pályázat alapvető célja a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló 
beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. 
A konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú 
energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezáltal csökkenteni a 
széndioxid kibocsátást. 
A pályázat főbb paraméterei: 
Beadási határidő: 2010. október 30. - 2010. január 11. 
Igénybe vehető támogatás összege: 10-500 M Ft, mely önkormányzatok esetében a projekt 
teljes bekerülési költségének 60%-ig terjedhet. 

A Kőbányai Önkormányzat a Bányató - Újhegyi - Harmat - Hangár utcák által határolt un. 
Sportliget területén élményfürdő létesítését tervezi. Az előzetes egyeztetések és vizsgálatok 
során a szakemberek - geológiai és geofizikai előzményekre hivatkozva - úgy nyilatkoztak, 
hogy a területen nagy valószínűséggel a Széchenyi és Paskál fürdők vizéhez hasonló 
minőségű termálvíz található. 

A téma bonyolultsága és összetettsége miatt önkormányzatunk 2004-ben egy, a termálnyerés 
lehetőségeiről szóló tanulmányterv készíttetett. A szakvélemény ismeretében 2005. 
augusztusában előzetes környezeti hatástanulmány készült. Mindkét anyag szerint nagy esélye 
van annak, hogy a Sportligetben történő fúrás eredményes lesz. A termálkút a Budapest X. 
ker. Sibrik M. út és Harmat utca kereszteződésében, a 42137/34 hrsz. területen, a visszasajtoló 
kút pedig a 42444/25 hrsz. ingatlanon létesül. 

Az elkészült anyagok szerint a kinyert termálvíz alkalmas az élményfürdő 3 (úszó, élmény és 
meleg vizű) medencéjének, valamint az objektum használati melegvízének kiszolgálására, 
továbbá a fürdő épületeinek fűtését is ezzel lehet megoldani. 
A környezeti hatástanulmány szerint a kb. 1600-1700 méter mély kútból nyert víz 
mennyisége 600 l/perc, hőfoka 75-80 fok. A geotermikus energiával és 90 %-os kazán 
hatásfokkal, 34 MJ/év fűtőértékkel számolva 750.000 m3/év földgáz takarítható meg. 
Feltételezve azt, hogy a Sportligeti Szabadidő Központ teljes hőteljesítmény-igénye - előzetes 
becslés alapján - 2,1 MW, továbbá, hogy a jelenlegi hőellátást 90 %-os tüzeléstechnikai 
hatásfokkal rendelkező földgáz kazánok biztosítják, a kiváltható földgáz energia tartalma kb. 
23 TJ/év. Ennek éves költsége a jelenleg érvényes gázárral közel 60 millió Ft/év. A 
beruházási költség és az üzemeltetési költséggel csökkentett megtakarítás összevetéséből a 
beruházás egyszerű megtérülési ideje 8,4 év. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 
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Amennyiben a közelben található oktatási intézmény fűtése is e forrásból valósulna meg, a 
megtérülési idő tovább csökkenhet. 

Az üzemeltetés becsült költsége: 
A vízvisszasajtolásra tekintettel sem vízkészlet járulék, sem szennyvízbírság nem terheli az 
üzemeltetést. Az Állam részére bányajáradék fizetendő, amelynek összege 600 eFt/év. A 
szivattyúk hajtásához szükséges villamos energia költsége, a kezelőszemélyzet munkabére, 
továbbá a karbantartási költségek összesen mintegy 5 millió Ft/év-re becsülhető 

A fentiek alapján elkészültek a létesítendő termálkút vízjogi engedélyezési tervei, melynek 
alapján a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi igazgatósága 
2009. 05. 04-én a kút létesítésére megadta a vízjogi létesítési engedélyt. 
Az engedély 2011. április 30-ig érvényes. 

Az érvényes vízjogi engedély komoly értéket képvisel, mivel Budapesten közel harminc éve 
nem adtak ki új termálvizet nyerő kútra vízjogi engedélyt, és ez a közeljövőben sem 
valószínű. 
A termálvíz kiemelő kút teljes beruházási költsége az előzetes becslés szerint: 

- termálkutak fúrása (2 db) 240 000 eFt (120 000 e Ft/db) 
- távvezeték építés (1,7 km) 65 000 eFt 
- technológia, gépészet 110 000 eFt 
- villanyszerelés, automatika 26 000 eFt 
- tervezés, szakértés 20 000 eFt 

Összesen: 461 000 eFt 

A beruházás lehetőségének megmaradása érdekében két lehetőség áll a helyzet megoldására 
rendelkezésre 

• „A" verzió 
A teljes beruházás egy szakaszban való elvégzése, azaz 461 M Ft beruházási érték 
esetén a pályázati támogatás 276,6 M Ft, a saját erő 184,4 M Ft lenne. 

• „B" verzió 
Egy alapozó első szakasz elvégzése (termelőkút helyén próbafúrás és annak kúttá 
történő kiképzése ), melynek költsége 120 M Ft. Ilyen mértékű beruházás esetén a 
pályázati támogatás 72 M Ft, a szükséges saját erő 48 M Ft lenne. 

• „C" verzió 
A kút megvalósításának lebonyolítását - megfelelő jogi és gazdasági számítások 
elvégzése után - szerződéses konstrukcióban az Önkormányzat átadja valamilyen 
gazdasági szervezetnek vagy azzal közösen hajtja végre. Ebben az esetben a KMOP 
támogatás mértéke - a vállalkozás méretétől függően - 25-40 %-ig terjed. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok 
közül a megfelelőt kiválasztani szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1. Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata részt vesz a Közép-
Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése" címmel kiírt pályázaton a Bp. X. ker. 
Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításához kapcsolódó pályázattal. 
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2/A Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata a Bp. X. ker. Sportligetben 
létesítendő termálkút megvalósításával kapcsolatban a teljes beruházás egy szakaszban 
való elvégzését vállalja, s ehhez a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által 
KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" 
címmel kiírt pályázaton a teljes termálkút megvalósításához kapcsolódó pályázathoz 
szükséges 184,4 millió Ft önrész biztosítását vállalja. 2. o \ ~ e ^" ^ l{ '"'• 

2/B Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata a Bp. X. ker. Sportligetben 
létesítendő termálkút megvalósításához egy alapozó első szakasz elvégzését 
(termelőkút helyén történő próbafúrást és annak kúttá történő kiképzését) vállalja, s 
ehhez a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. 
kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" címmel kiírt 
pályázaton az alapozó első szakasz megvalósításához kapcsolódó pályázathoz 
szükséges 48 millió Ft önrész biztosítását vállalja. 

3. Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. 
kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" címmel kiírt pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

4. Budapest Fővárosi X. kerület Kőbánya Önkormányzata a Bp. X. ker. Sportligetben 
létesítendő termálkút megvalósítását megfelelő előzetes jogi és gazdasági számítások 
elvégzése után szerződéses konstrukcióban kívánja elvégeztetni. 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
/ 

Budapest, 2009. november 5. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

/ „ , ^ : - < ^ ^ 6 ^ í 
Dr. Neszteli István 

jegyző 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ES ÚTMUTATÓ 

KÖZEP-MAGYARORSZAGI OPERATÍV PROGRAM 

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. 
pályázati konstrukcióhoz 

Kódszám: 
KMOP-2009-3.3.3 

tarorsAq 
FEJtESZlÉSi TERV/ 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás és Útmutató és 
dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás 
jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.nfu.hu honlapon 
megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat 
a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár 
formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 
Jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóra az NFÜ honalpján közzé tett „Általános 
feltételek a Regionális Operatív Programok keretében megjelent pályázati és 
kiemelt tervezési felhívásokhoz" c. dokumentumban foglaltak nem érvényesek. 

http://www.nfu.hu


A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra 
vonatkozó Közép-Magyarországi Operatív Program akciótervei alapján került kidolgozásra. 
A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: pályázati felhívás és 
útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, megvalósíthatósági 
tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és 
útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés 
minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, 
a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a 
jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. 

A l . Alapvető cél és háttér-információ 

„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" elnevezésű konstrukció általános célja a 
kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, 
ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét 
az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid 
kibocsátást. 

A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai 
prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában 
részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó
készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) 
energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a 
hazai energiaszükséglet 75%-át. 
A KMOP egyik kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és az EU energiapolitikával - a 
környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a 
megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet 
harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező 
befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába 
való elmozdulás elősegítésével. 
A konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások 
kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő 
kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést 
támogatja. 

A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis 
energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós 
kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez, továbbá az 
önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez. 

A megújuló energiaforrások alkalmazhatóak hő- vagy villamos energia termelésére, illetve 
ezek együttes, kapcsolt előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló 
források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja, hozzájárulva a 
stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti 
fenntarthatóságot. 

A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló 
beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. 
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülnek kiválasztásra. 
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Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (pályázati adatlap 
és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges 
benyújtani, mely alapján születik döntés, és támogatás esetén ezen projektjavaslat 
alapján valósítható meg a projekt. 

A2. Részcélok 

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 

A3. Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2009-
2010. évekre 2 166 051 562 forint. A támogatott pályázatok várható száma 4 db. 
Jelen pályázati kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Bl . Jogi forma 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak1: 
VÁLLALKOZÁS (1,2) 

Jogi személyiségű vállalkozás (1) 

Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek 
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)2 

Költségvetési szerv és intézménye (3) 

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) 

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5) 
Kivéve pártok 

Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) 
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9; 

Egyéb gazdasági szervezet (7) 
Kivéve 

7.3 megszűnt gazdálkodási forma (7.3) 
Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8) 

Technikai kóddal rendelkezők (9) 
Valamint: 

- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 11.13 Korm. 
rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik 
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt 
felsőoktatási intézmények 

Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi 
társulás, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény 10. 5. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be 
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. 

1 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. 
(SK 3.) KSH közleménye alapján 

2 Jelen pályázati konstrukcióban Regionális Fejlesztési Tanácsok nem nyújthatnak be pályázatot 
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B2. Méret 

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 

B3. Székhely 

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat. 

B4.Iparág 

Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves 
beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy 
bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) 
teszi ki. 

B5. Típus/karakter 

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 

B6. Egyéb kizáró okok 

a) Adminisztratív feltételek: 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, 

■ aki, vagy amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik - a köztartozás 
megfizetéséig - valamint, amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, 
illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. 

■ aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (Áht.)15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben 
meghatározott követelményeinek; 

■ amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül 
az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli 
foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; 

■ amely a működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. 
■ aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem 

felel meg; 

■ aki, vagy amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 
30.)Korm. rendelet (Ámr.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti kizárás alatt áll. 

■ amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben, 

■ amely a projekt adatlapon található vagy a pályázati dokumentációhoz kötelezően 
csatolandó mellékletben foglalt nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a 
pályázati dokumentációban, valamint a nyilatkozatban előírt elvárást nem teljesít, 
az abban foglaltakat nem vállalja, valótlan adatokat állít. Támogatásban részesülő 
projekt esetében a fentiek a támogatás visszavonásával járhatnak. 
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■ amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, 
amely a pályázat benyújtásának, támogatási szerződés kötésének időpontjában 
nem per -és igénymentes (per - és igénymentesség fogalma, feltételei ld.: F7. 
Fogalomjegyzék). 

A per és igénymentesség követelményének való megfelelés először a pályázat 
benyújtásakor kerül vizsgálatra. Amennyiben a befogadási kritériumok vizsgálata 
során - a hiánypótlást követően - a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) 
megállapítja, hogy a pályázó nem felel meg a per - és igénymentesség 
követelményének a pályázat nem kerül automatikusan elutasításra. Ekkor a KSZ 
tájékoztatja a pályázót arról, hogy támogató döntés esetén a fejlesztéssel érintett 
ingatlannak a per - és igénymentesség követelményének legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötéséig meg kell felelnie, azt a pályázónak a támogatási szerződés 
megkötéséig megfelelően (tulajdoni lap, jogosultak megfelelő hozzájárulása) 
igazolnia kell a KSZ felé. Ez támogató döntés esetén a támogatás feltételeként kerül 
megállapításra. 

■ aki, vagy amely a projekt engedélyköteles tevékenységeinek megkezdéséhez 
szükséges, jogerős - a közbeszerzési eljáráshoz igazodóan elvi vagy létesítési -
hatósági engedélyekkel, a Magyar Energia Hivatal által kiadott összevont 
kiserőművi engedéllyel (amennyiben az szükséges) a Támogatási Szerződés 
megkötéséig nem rendelkezik; 

■ akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelőző három naptári 
éven belül a bíróság jogerősen megállapította - a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvénnyel 
összhangban - bűncselekmény elkövetését; 

■ akivel, vagy amellyel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás 
tilalmába ütköző magatartást jogerősen megállapították - az 1996. évi LVII. 
törvény alapján - a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül; 

■ aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a 
pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő 
hozzájárulásáról, hogy a köztartozások - az 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 
13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 92.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó 
adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár 
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése 
tényének és összegének megismeréséhez; 

■ akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, 
valamint a 8.§ szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó 
közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget. 

■ aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a 
pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő 
hozzájárulásáról, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően 
pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban 
meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring 
Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi 
adatbázishoz; 

■ akiről, amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a 
pályázat benyújtásakor; 

■ aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint 
a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával, 
illetve a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előírásokat (együttesen a horizontális 
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célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges 
ellenőrzéseknek. 

b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: 
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a 
törzstőke (alaptőke) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent 

c) Szakmai kizáró okok 
A szakmai kizáró okok felsorolását az E) fejezet Szakmai jogosultság alfejezet tartalmazza. 

A projektre vonatkozó kizáró okok 

• Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati 
Felhívás és Útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

• Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni 
kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a 
vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar 
rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges 
engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel 
meg. 

• Jelen kiírásra benyújtott projekt más - a benyújtást megelőzően, vagy azt követően 
elnyert - pályázati forrásból (hazai, illetve uniós forrásból) támogatásban nem 
részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes 
pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik 
pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más 
támogatással nem kombinálható. A pályázónak nyilatkoznia kell arról a tényről, 
hogy a megvalósítandó fejlesztésre nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai 
vagy európai uniós támogatást. 
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA 

Cl. Támogatható tevékenységek köre 
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet 
pályázni. 
Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti 
vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minősül, akkor 
vonatkozik rá az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés 
Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási 
szempontú szabályairól" szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: 
rendelet). Az egyes támogatható tevékenységek és a rendelet 4. §-ban meghatározott 
jogcímek egymással való kapcsolatát az egyes támogatható tevékenységek mögött 
(lábjegyzetben) feltüntetett - a rendelet ugyanazon bekezdésében szereplő - betűjelek 
mutatják: 

I . Megújuló energia alapú villamosenerqia-, kapcsolt hő- és villamosenerqia-, 
valamint biometán-termelés: 

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 1 

Támogatható proiekttípusok: 

a) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. 
Támogatható tevékenységek: 
Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő rendszere, villamosenergia 
hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos 
működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, 
állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges).) 

b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. 
Támogatható tevékenységek: 
Napenergia-hasznosító berendezések, azok rögzítő rendszere, fogyasztó 
egységekhez illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódhoz, a fogyasztó 
egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és 
hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok). 

2) Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és 
villamosenergia- termelésre 2 

Támogatható projekttípusok: 

a) Szilárd biomassza3 közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és 
villamosenergia-termelésre. Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, 

119/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § ly) 
219/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4 § dz) 
3 2007.avi LXXXVI tv. 3§ 43 pontja alapján 
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szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú1 kisméretű2 (20 MW 
kapacitásnál nem nagyobb) erőműegység3 kiépítése 
Támogatható tevékenységek: 
Támogatható az erőműegység, annak villamosenergia hálózati kapcsolódása, és 
hőfogyasztóhoz való kapcsolódása, a tüzelőanyag előkészítéshez szükséges gépek, 
berendezések. (Felhasznált biomassza lehet: mezőgazdasági fő- és melléktermék, 
kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, egyéb ipari 
melléktermék/hulladék vagy ezek vegyes használata.) 

b) Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságul (pl. 
szerves olaj, etanol, stb.) energiahordozóvá alakítása és villamosenergia-
vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása. 
Támogatható tevékenységek: 
Támogatható a köztes energiahordozóvá alakító egység, az alapanyag 
előkészítéshez szükséges gépek és berendezések a villamosenergia vagy kapcsolt 
hő és villamosenergia termelő erőműegységek, ezek átalakítása, ezek 
villamosenergia hálózati kapcsolódása, és hőfogyasztóhoz való kapcsolódása. 
(Alapanyag lehet pl. Mezőgazdasági fő- és/vagy melléktermék, kertészeti 
melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, állattartási hulladék, 
kapcsolódó iparági melléktermék felhasználásával, kommunális hulladék, 
szennyvíz.) 

3) Vízenergia-hasznosítás4: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, 
villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása 

Támogatható proiekttípusok: 

a. Meglévő, ám használatban nem lévő (villamosenergiát nem termelő) 
vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése. 

b. Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése 

c. Új vízerőmű létesítése. 

Támogatható tevékenységek: 
Villamosenergia termelő berendezések, vezérlő rendszerek, szükséges épületek és 
víztereléshez, szintemeléshez szükséges létesítmények, villamosenergia hálózati 
kapcsolat kiépítése (hálózati vagy fogyasztói kapcsolat kiépítése), villamosenergia 
tároló egységek (amennyiben szükséges). 

4) Biogáz-termelés és felhasználás5 

Támogatható projekttípusok: 

a) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, 
kapcsolódó iparági melléktermék, kapcsolódó és egyéb ipari melléktermék, vagy 
ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és/vagy 
villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása 

1 Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve szerint 
2 Kiserőmű: amennyiben a 2007. évi LXXXVI tv.értelmében összevont kiserőművi engedély köteles. 
3 Erőműegység: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet 1§ szerint 
4 {19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § t) 
5 [19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § dz) dzs) sz) 
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b) Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia
előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer 
kialakítása 

c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt hő-
és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő 
hasznosítási rendszer kialakítása 

d) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, 
kapcsolódó és egyéb ipari melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló 
meglévő biogáz-termelésen alapuló, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat 
kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz
termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való 
kapcsolódása, 

e) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, 
kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új 
biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat 
kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, 
tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása 

Támogatható tevékenységek: 
Szerves anyag válogatása, előkészítése, raktározása, sterilizálása, fermentálása; 
kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések; a keletkező 
biogáz és depóniagáz begyűjtése, raktározása, tisztítása, hő-és villamosenergia 
vagy villamosenergia termelés célú hasznosítás helyére történő szállítása, ezen 
tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hő - és/vagy 
villamosenergia termelő berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági 
célú hasznosításához szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése, 
szüksége építmény-beruházások. 
Bővítés alatt olyan beruházás, technológia fejlesztés értendő, mellyel növelhető a 
megújuló energiahordozó termelése, az ezen alapuló villamosenergia vagy hő-és 
villamosenergia termelés hatékonysága, a fogyasztóval való közvetlen kapcsolat 
kiépítése. 

5) Geotermikus energia hasznosítása1: 

Támogatható proiekttípusok 

a) Kaszkád rendszerű hő-és villamosenergia-termelés 

Támogatható tevékenységek: 
Új termálkút fúrása, vagy meglévő ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, 
felújítása, vízkúttá alakítása, fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő 
hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, kisérőgáz energetikai hasznosítása 
kaszkád rendszerű hőhasznosító rendszerbe történő bekapcsolása, villamosenergia
termelő erőműegység kialakítása, villamosenergia-hálózathoz való csatlakozása, 
,szüksége építmény-beruházások, előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása, 
összhangban az vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel2. 

b) Villamosenergia termelés 

Támogatható tevékenységek: 
Új termálkút fúrása, vagy meglévő ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, 
felújítása, vízkúttá alakítása, fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő 

1 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4, § gy) 
2 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 15 § (3) 
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hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, kisérőgáz energetikai hasznosítása, 
villamosenergia-termelő erőműegység kialakítása, villamosenergia-hálózathoz való 
csatlakozása, ,szüksége építmény-beruházások, előírás szerinti vízelhelyező rendszer 
kialakítása, összhangban az vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel1. 

6) Szélenergia-hasznosítás2: 

Támogatható projekttípusok:) 

a) Villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek (<50 kW), 
azok hálózati csatlakozásának kiépítése 

b) Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok 
fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia
tároló egységek 

Támogatható tevékenységek: 
Villamosenergia termelő egységek, tartó szerkezetek, hálózati vagy fogyasztók 
csatlakozás kiépítése, vezérlő rendszerek, villamosenergia tároló egységek, 
szükséges építmény-beruházások. 

7) Megújuló energiaforrások kombinálása 

Megújuló energiaforrások egymással való kombinálása; amennyiben a 
villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXIV tv és ennek végrehajtási rendeleteibe 
nem ütközik. Az egyes energiaforrásokkal kapcsolatos tevékenységek kombinációja 
esetében nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően. 

Fenti l )-6) csak a 7) ponton belül kombinálhatóak. 

I I . Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: 

1) Napenergia hasznosítása3 

Támogatható projekttípusok: 

Napenergia hasznosító rendszerekkel 
a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése; 

b) használati melegvíz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési 
hőigény részleges vagy teljes kielégítése; 

c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének 
kielégítése (pl.: előszárítás). 

Támogatható tevékenységek: 
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, 
használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési 
folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, 
berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. 
napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus 

V A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 15 § (3) 
2 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § ny) 
319/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § ly) 
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szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer 
gépészeti elemei, szükséges gépészeti elemek). 

2) Biomassza-felhasználás1 

Támogatható projekttípusok: 

2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza2 közvetlen hasznosítása hőigény 
kielégítésére 

a) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti 
melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari 
hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása melegvíz és/vagy 
fűtési hőigény kielégítésére. 

b) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti 
melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari 
hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása gazdasági 
termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez. 

c) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) 
közvetlen felhasználása melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, 
magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben. 

d) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) 
közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének 
kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes 
tüzelésben. 

Támogatható tevékenységek: 
Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez, 
és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához 
szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag a tüzelőanyag 
mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, továbbá a visszamaradó 
anyagok mezőgazdasági célú hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása 
és beépítése. 

2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottsága (szilárd, 
folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása saját hőigény kielégítésre, 
illetve értékesítésre: 

a) Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett saját használati melegvíz 
és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági 
termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő 
előállítása és részleges vagy teljes értékesítése. 

b) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap 
köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját 
melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági 
termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő 
felhasználása. 

119/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § dz) 
2 2007. évi LXXXVI tv. 3§ 4. pontja alapján mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az ehhez kapcsolódó 
iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok (a növényi és állati eredetűeket is beleértve) 
biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része. 
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c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap 
köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját 
használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy 
gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő 
felhasználása és közvetlen tüzelőanyag formában, vagy közvetett (hő) 
formában történő értékesítése. 

Támogatható tevékenységek: 
Alapanyag raktározásához, előkészítéséhez, feldolgozásához, köztes 
energiahordozó előállítása, melléktermékek tárolásához, kezeléséhez szükséges 
eszközök, berendezések és építmények, valamint kazán-, és hőtárolást lehetővé 
tevő eszköz, ezek kapcsolódása a használati melegvíz és fűtési rendszerhez, az 
előállított tüzelőanyag raktározásához szükséges eszközök, berendezések és 
építmények, továbbá a kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható 
szükséges gépek és berendezések, illetve a visszamaradó anyagok 
hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése. 

3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és 
hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése1 

Támogatható projekttípusok: 

a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó 
iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék 
vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, 
fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő 
felhasználása. 

b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési 
folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása. 

c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, 
fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő 
felhasználása. 

d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel 
növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló 
hőtermelés hatékonysága. 

Támogatható tevékenységek: 
Szerves anyag válogatása, előkészítése, raktározása, sterilizálása, fermentálása; 
kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések; a keletkező 
biogáz és depóniagáz begyűjtése, raktározása, hőhasznosítás helyére történő 
szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, 
hőhasznosító berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú 
hasznosítására történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és 
beépítése. 

4) Geotermikus energia hasznosítása2 

Támogatható proiekttípusok: 

\19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § dzs), sz) 
2 {19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. §: gy) 
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a) Új termálkút fúrása, használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat 
hőigényének kielégítésére történő rendszer kialakítása, valamint 
hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező 
rendszer kialakítása. 

b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút használati 
melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő 
bevonása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás 
szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. 

c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens 
mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, 
kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. 

d) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens 
kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók 
bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti 
vízelhelyező rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújulóenergia 
felhasználás növelésével jár 

Támogatható tevékenységek: 

Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes 
rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása. Új 
kút fúrása, meglévő kút vizsgálata, vízkúttá alakítása (CH meddő kutak esetében), 
felújítása; fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer 
kialakítása és bővítése, kisérőgáz energetikai hasznosítása, előírás szerinti 
vízelhelyező rendszer kialakítása összhangban az vízgazdálkodási törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel1!, új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő 
bekapcsolása. 

5) Hőszivattyús rendszerek telepítése2 

Támogatható projekttípusok: 

a) Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez 
hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók3 hőellátására, termál 
rendszerhez való illesztése. 

b) Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy 
sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása, új, 
vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése. 

c) Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő 
hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) 
hőellátó rendszerekhez való illesztése. 

d) Egyéb hőszivattyús rendszerek telepítése amennyiben nem ütköznek a C 2. 
fejezetben foglaltakkal. 
Támogatható tevékenységek: 

Alacsony hőfokú (talaj, víz, hulladékhőt hasznosító) hőszivattyús rendszerek 
kialakítása. Talajszondák telepítése, hőfogyasztóhoz való kapcsolódás, hőszivattyú 

1 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15 § (3) 
219/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. §: gy) 
3 Új fogyasztó: minden energiaigény, amely a beruházás előtt a) más energiaforrásból lett kielégítve, b) nem 
létezett, mivel teljesen új igény lett kialakítva. 
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telepítése, rendszer kialakítása, a rendszerek telepítéséhez szükséges 
épületátalakítás. 

6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával. 

Támogatható projekttípusok: 

a) Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely 
megújuló energiaforrás felhasználásával. 

Támogatható tevékenységek: 

A hőigényt biztosító megújuló energiát hasznosító rendszer elemei (támogatható 
tevékenységek 1-5) valamint azok rendszerbe kapcsolásához szükséges gépészeti 
elemek, épületátalakítás, hűtőberendezés, annak kapcsolódása a hűtési 
rendszerhez és a hőtermelő egységekhez. 

7) Megújuló energiaforrások kombinálása1 

Megújuló energiaforrások egymással való kombinálása, Id. l )-6) és 8) 
tevékenységeket. Az egyes energiaforrásokkal kapcsolatos tevékenységek 
kombinációja esetében nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és 
arányát illetően. 

8) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek 
kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása2 

Támogatható tevékenységek: 

Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló 
energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása. 

• a hőtermelő egységek átalakítása (pl. földgáz üzemről biogáz üzemre), cseréje (pl. 
földgáz üzemről biomassza tüzelésre), 

• új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása 
(amennyiben a fosszilis egység csökkentett használatával jár illetve igénynövekmény 
megújuló energiaforrással kerül kielégítésre, fosszilis egység nem támogatható), 

• energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. hőtároló, gáztároló, 
puffertartály, tüzelőanyag tárolás stb.). 

C2. Nem támogatható tevékenységek köre 
A Cl pontban felsorolt tevékenységeken belül a következő további korlátozások 
érvényesek. 
Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
lakás-beruházási tevékenységek. 

I . Meaúiuló energia alapú villamosenerqia-, kapcsolt hő- és villamosenerqia-, 
valamint biometán-termelés esetében: 

119/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § dz), dzs), gy) ly), sz) 
2(19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. §: d) dz), dzs), gy), sz) 
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A biomassza-felhasználásra irányuló projekttípusoknál nem támogatható. 
• Szilárd biomassza-tüzelésű erőművi egység, amennyiben nem kapcsolt hő-

és villamosenergia-termelést végez, nem esik a 2007. évi LXXXIV tv. 
Összevont kiserőművi engedélyköteles kategóriában vagy a 
támasztótüzelésnél nagyobb fosszilis energiafelhasználással járó vegyes 
tüzelést valósít meg. 

• Nem támogatható meglévő fosszilis (lignit, kőszén, földgáz) energiaforrást 
felhasználó erőműegységek vegyes-tüzelésre történő átállása. 

• Nem támogatható önmagában a szilárd biomassza beszerzéshez, tároláshoz 
szükséges logisztikai rendszer, épületek, berendezések, gépek. 

• Nem támogatható a 20 MW kapacitásnál nagyobb biomassza-égetőmű. 

I I . Helvi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal esetében: 

A biomassza felhasználásra irányuló projekttípusoknál nem támogatható: 

• Köztes energiahordozó (pl. olaj és etanol) biomasszából közlekedés célú 
felhasználásra történő előállítása 

• Nem támogatható önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a 
növényi és állati melléktermékek, élelmiszeripari szerves melléktermékek 
sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések. 

Jelen konstrukció esetében a hőszivattyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem 
támogathatóak azok a rendszerek, amelyeknél nem teljesülnek az alábbi feltételek: 

• Talajszondás, talajkollektoros és vízbázisra épülő hőszivattyúnál az éves 
becsült COP érték (a fűtési szezonon kívüli villamosenergia felhasználást 
nem számítva) legalább 4,5, egyéb hőszivattyú esetén 4,0, a gyártó és 
kivitelező megfelelési nyilatkozatával igazolva. 

• Elkülönült, a hőszivattyút ellátó villamos energia körön külön villamos 
fogyasztásmérő óra felszerelése, valamint a fogyasztási adatokat legalább 
havi szinten mérő és rögzítő eszköz, valamint külső hőmérséklet mérő és 
rögzítő berendezés. 

A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában 
nem támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali 
hatékonyságnövelése. 

C3. Elszámolható költségek köre 

A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény 
előírásai az irányadóak. 
A Pályázati Adatlap 10. sz. táblázatában (A projekt elszámolható költségeinek 
részletezése) a költségeket projektelemenkénti bontásban szükséges megadni a számviteli 
törvény előírásai alapján. 

Kizárólag a C l pont felsorolásban szereplő tevékenységhez kapcsolódó költségek 
vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható 
költségek felsorolása teljes körű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók 
el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem 
elengedhetetlenül szükségesek. 
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A 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet szerint a következő típusú „állami támogatás" 
nyújtható: csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás. Az állami 
támogatás szabályrendszere az útmutató D l pontjában kerül részletesen kifejtésre, 
azonban a közcélú illetve „állami támogatásnak" minősülő esetekben az elszámolható 
költségek köre között nincsen különbség. 

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: 

• A költségek felmerülésének legkorábbi időpontja 2007. január 1. 
• Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, 

ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb 
hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. 

• Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a 
támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához 
és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, 
illetve annak hatályos módosításában. 

• A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos 
piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt 
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon 
ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 
elszámolható költség besorolása. A Támogatási Szerződés mellékletét képezi a 
Költségvetési tábla. (A költségvetési tábla a pályázathoz is csatolandó, lásd 
XV. melléklet). 

• Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi 
területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. 

• A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket 
képviselnek. 

• A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a 
támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját 
szolgálják. 

• Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős 
finanszírozás. 

Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható ÁFÁ-t 
tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! 
Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a 
kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű 
helyzetekben célszerű az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, 
mivel a támogatást nyújtó szervezettől nem várható el, hogy minden esetben 
egyértelműen meg tudja állapítani az ÁFA levonás lehetőségét. 

C3.1. A projekt-előkészítés során elszámolható költségek köre 

A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt 
tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. 

Ezen költségek csak akkor számolhatók el, ha az elkészítésükre irányuló szerződések 
2007. január 1. után keletkeztek. 
A projekt-előkészítési szakaszban a következő - C l . pontban felsorolt támogatható 
tevékenységgel összhangban lévő - költségkategóriákra, projektelemekre 
igényelhető támogatás: 
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Költségkategóriák: 
(A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 17§. (2) bekezdése szerint a kedvezményezett 
a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha a projekt összköltségének 
összesen 20%-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a 
támogatási szerződésben rögzítetthez képest.) 

L. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, műszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek, Beruházások, felújítások 
Beruházásként vehető figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz 
beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, 
rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, 
rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévő 
tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását 
eredményező tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt, 
(ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.) 

Projektelemek 
(A 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet 19§. (5) bekezdése szerint egyes 
projektelemekre a (4) bekezdésben foglalt finanszírozási formák 
(utófinanszírozás, szállítói finanszírozás) alkalmazhatók.) 
Egy projektelemre csak egy finanszírozási mód választható. Az egyes 
projektelemekhez választható finanszírozási módokat az F.4.8. fejezet foglalja össze 
Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, 
támogatási előleg vehető igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. 

A költségkategóriákon (a Tárgyi eszközökön) belül az alábbi projektelemek 
költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem 
bővíthető): 

Projektelemek az I . Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, műszaki és egyéb 
berendezések, felszerelések, járművek, Beruházások, felújítások költségkategórián 
belül: 

4. Előkészítéshez kapcsolódó sajátos technológiai műveletek 
o Próbakutak és talajminta vételhez elvégzett fúrások költségei 
o Egyéb sajátos technológiai műveletek előkészítési költsége csak részletes 

indoklással számolható el 

7. Projektmenedzsment I . (lásd a C.3.2 fejezetben) 
(Előkészítési költségként könyvvizsgáló költsége nem számolható el.) 

8. Projektmenedzsment I I . (lásd a C.3.2 fejezetben) 
A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment I I . költségeinek összege az 
előkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a projekt összes 
elszámolható költségének 2 %-át. 

9. Közbeszerzés 
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: a közbeszerzés 
költségei a projekt előkészítés és projekt megvalósítás során 
összességében nem léphetik túl a projekt összes elszámolható költségének 
2 %-át. 
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o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre 
vonatkozóan 

o Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt
megvalósításra vonatkozóan 

Előkészítés költségei között a projekt előfeltételeként fennálló közbeszerzési 
költségeket (pl. hitelfelvétel), az egyéb közbeszerzéseket (pl. projektmenedzsment) 
és az első építési vagy eszközbeszerzési közbeszerzési dokumentáció költségét kell 
elszámolni,(építési vagy eszközbeszerzés közbeszerzés szerződéskötési napja a 
projekt megvalósítás kezdete) illetve a keretmegállapodás közbeszerzési költségeit. 
Amennyiben több, időben később megvalósuló közbeszerzés történik a projekt során, 
a további építési vagy eszközbeszerzési dokumentáció költségét a megvalósítás 
közbeszerzési költségei között lehet elszámolni. 

10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése 
Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: 

o megvalósíthatósági tanulmány 
o BMR: Belső Megtérülési Ráta elemzés 
o Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok 

pl.: lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, előzetes régészeti felmérés, 
talajmechanikai szakvélemény 

o Hatástanulmány, hatásvizsgálat 
o EKHE dokumentáció 
o Próbakutak és talajminta vételéhez elvégzett fúrások költségei (Egyéb 

technológiai műveletek előkészítési költsége csak részletes indoklással 
számolható el 

o Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes 
indoklással van lehetőség 

11. Tervezés 
A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési 
költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak 
beszerzése a tervező feladata. 

Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: 
o Elvi engedélyes tervek 
o Vízjogi létesítési engedélyes tervek 
o Építési engedélyes tervek 
o Kiviteli tervek 
o Műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással) 
o Műszaki beavatkozási terv 
o Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van 

lehetőség 

14. Egyéb 
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a 
felsorolás nem bővíthető. 

Egyéb projektelemen belül elszámolható költségek: 
■ Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek 
■ Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ 
■ Közbeszerzési eljárási díj (közzétételei díj) 
■ Művelési ágból történő kivonás hatósági díja 
■ Egyéb hatósági díjak 
■ Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik 
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C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás sorárt 

A projekt-megvalósítási szakaszban a következő - C l . pontban felsorolt támogatható 
tevékenységekkel összhangban lévő -költségkategóriákra, projektelemekre 
igényelhető kizárólag támogatás: 

Költségkategóriák: 
(A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 17§. (2) bekezdése szerint a kedvezményezett 
a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha a projekt összköltségének 
összesen 20%-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a 
támogatási szerződésben rögzítetthez képest.) 

I . Immateriális iavak/Szellemi termékek 

I I . Tárgyi eszközök / Ingatlanok. Gépek, műszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek. Beruházások, felújítások 
Beruházásként vehető figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz 
beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű 
használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerű használatbavételig 
végzett tevékenység, valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének 
megváltoztatását, átalakítása, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt, 
(ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, stb.) 
A Kedvezményezett által végzett szakmai feladatok saját teljesítésben végzett ellátására 
csak abban az esetben van mód, (saját előállítású eszközök aktivált értékének 
elszámolására), amennyiben a vállalkozás fő tevékenysége a projekt tevékenységével 
egybeesik. 

Projektelemek: 
(A 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet 19§. (5) bekezdése szerint egyes 
projektelemekre a (4) bekezdésben foglalt finanszírozási formák (utófinanszírozás, 
szállítói finanszírozás) alkalmazhatók.) 
Egy projektelemre csak egy finanszírozási mód választható. Az egyes projektelemekhez 
választható finanszírozási módokat az F.6. fejezet foglalja össze 
Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utólagos finanszírozást választott, 
támogatási előleg vehető igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. 
A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az 
elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, nem bővíthető): 

Projektelemek az I . Immateriális javak / Szellemi termékek költségkategórián 
belül: 

1. Szellemi termékek megszerzése 

Szellemi termékek (pl. szoftverek) beszerzési költségei számolhatók el. (kizárólag 
olyan szellemi termék beszerzése az elszámolható, amelyik kapcsolódik a projekt 
tevékenységéhez, valamint megfelel a feltételnek, hogy piaci feltételek mellett, 
harmadik féltől került beszerzésre) 
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A szellemi termékek megszerzésével kapcsolatos költségekre csak és kizárólag 
regionális beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott 
támogatás „állami támogatás" hatálya alá esik. 

Projektelemek a I I . Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, műszaki és egyéb 
berendezések, felszerelések, járművek, Beruházások, felújítások / 
költségkategórián belül: 

2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése 
Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt 
eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható 
költségeinek 10%-át. Itt számolható el: 

■ a földvásárlás 
■ egyéb ingatlan megszerzésének 
■ és a szolgalmi jog megszerzésének költsége 

Az Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzésével 
kapcsolatos költségekre csak és kizárólag regionális beruházási támogatás 
nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott támogatás „állami támogatás" 
hatálya alá esik. 

3. Terület-előkészítés, területrendezés 
Itt számolható el: 

■ a megelőző mentő régészeti feltárás, 
■ lőszermentesítés, 
■ irtási munkák 
■ növénytelepítés 
■ talajmunka költségei 

A terület-előkészítéshez, területrendezéshez kapcsolódó költségekre csak és 
kizárólag regionális beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból 
nyújtott támogatás „állami támogatás" hatálya alá esik. 
Kizárólag ha induló beruházásnak minősül 

4. Sajátos technológiai műveletek 
■ hulladékkezelés 
■ sajátos technológiai műveletek költsége csak részletes indoklással 

számolható el 

A Sajátos technológiai műveletekhez kapcsolódó költségekre csak és kizárólag 
regionális beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott 
támogatás „állami támogatás" hatálya alá esik, kizárólag csak induló beruházás 
lehet. 

5. Építési munkák 

Ezen a projektelemen belül számolható el a: 
■ bontás 
■ átalakítás 
■ bővítés 
■ építés 
■ technológiai szerelés 
■ próbaüzem 
■ kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei 

Az Építési munkákhoz kapcsolódó költségekre csak és kizárólag regionális 
beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott támogatás 
„állami támogatás" hatálya alá esik. 
Kizárólag ha induló beruházásnak minősül 
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6. Eszközbeszerzés 

Új eszköz beszerzése támogatható, ha az megjelenik a kedvezményezett 
tárgyi eszköz leltárában. 

Ezen a projektelemen belül számolható el: 
■ Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének 
■ Gépek beszerzésének 
■ Járművek beszerzésének 
■ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége 

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti díj kizárólag zárt végű pénzügyi lízing 
keretében minősül elszámolható költségnek, a pénzügyi lízing díj tőkerészének 
erejéig. 
Az Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségekre csak és kizárólag regionális 
beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott támogatás 
„állami támogatás" hatálya alá esik. 

7. Projektmenedzsment I. 

/Projekt menedzsment Személyi jellegű Ráfordításai vagy külső szerződés alapján 
kifizetett díjak/ 

A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: 
■ Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet 

keretében, 
■ a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján /KBT szerint/ 
■ vegyes rendszerben 

Projektmenedzsment I . alatt a megvalósítás szakaszban az alábbi költségek 
számolhatóak el: 

■ általános menedzsment feladatok ellátása 
■ pénzügyi tanácsadó 
■ könyvvizsgáló (a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva 

legfeljebb 0,5 %) 
■ jogi szakértő (a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva 

legfeljebb 0,5 %) 
■ műszaki szakértő 

Amennyiben a saját szervezeten belül kialakított projekt menedzsment felállítása 
mellett döntenek, ezen a soron kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a 
munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi 
jellegű egyéb költség és bérjárulék számolhatók el, dologi költség elszámolására 
nincs mód. E kategóriába érthető a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó 
céljutalmak elszámolásának a lehetősége is, amennyiben erre megfelelő kimutatás 
van. Ha egy munkatárs munkaidejének kevesebb, mint 30%-át tölti a projekttel, a 
rá jutó személyi jellegű költség nem számolható el. A projektmenedzsmentben 
részvevő munkatársak javasolt létszáma 1-3 fő, maximális létszáma 5 fő lehet. 

8. Projektmenedzsment I I . 

/Projekt menedzsment Anyagi jellegű Ráfordításai / 
■ biztosítási díj (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 
■ bankgarancia díja (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás) 
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■ ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés (biztosítékadáshoz 
kapcsolódó ráfordítás) 

■ jogi, közjegyzői költségek (kötelező biztosíték esetén) 
■ közbeszerzési szakértő díja 

A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment I I . költségeinek összege az 
előkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a projekt összes 
elszámolható költségének 2 %-át. 

9. Közbeszerzés 

Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: a közbeszerzés 
költségei a projekt előkészítés és projekt megvalósítás során 
összességében nem léphetik túl a projekt összes elszámolható költségének 
2 %-át. 

■ Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége 

12. Mérnöki feladatok 

Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: 
■ Műszaki ellenőr (A projekt összes elszámolható költségéhez 

viszonyítva legfeljebb 2 %) 
■ Mérnök felügyelet 
■ Terv ellenőr költsége 

Köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költség-hatékonyság 
felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. 

A Mérnöki feladatok kapcsolódó költségekre csak és kizárólag regionális beruházási 
támogatás nyújtható, amennyiben a KMOP forrásból nyújtott támogatás „állami 
támogatás" hatálya alá esik. 
Kizárólag ha induló beruházásnak minősül. 

13. Tájékoztatás, nyilvánosság 

Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei 
számolhatók el az előírások figyelembe vételével, a projekt összes elszámolható 
költségéhez viszonyítva legfeljebb 1 % erejéig. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Tájékoztatással és nyilvánossággal 
kapcsolatosan csak a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" 
című dokumentumban található kötelező feladatok költségei számolhatók 
el az előírások figyelembe vételével, a projekt összes elszámolható 
költségéhez viszonyítva legfeljebb 1 % erejéig. 

14.Egyéb 

Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a 
felsorolás nem bővíthető. 
Egyéb projektelemen belül elszámolható: 

■ Engedélyek költségei 
■ Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/ 
■ Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ 
■ Egyéb hatósági díjak 
■ Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik 
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■ időszakos területhasználati díj 

Az elszámolható költségek maximális összege 

Elszámolható költség típusa 
A projekt összes 

elszámolható 
költségéhez 
viszonyítva 

Maximális 
elszámolható 
mérték (MFt) 

Projekt előkészítés költsége legfeljebb 6 % 

Megvalósíthatósági tanulmány készítés 
költsége legfeljebb 2 % 

max. 3 millió Ft 

Terület- és ingatlanvásárlás költsége legfeljebb 10 % 

Személyi jellegű (projekt menedzsment, 
bérek és járulékok) költségek legfeljebb 2 % 

max. 5 millió Ft 

A projekt megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő szolgáltatások költségén belül: 

Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 2 % 

Közbeszerzés költsége legfeljebb 2 % 

Külön Könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % 

Jogi szolgáltatások igénybevételének 
költsége legfeljebb 0,5 % 

Nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 1 % 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt 
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 

A további projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs 
korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe a D fejezetben szereplő - a projekt-megvalósításra 
nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat. 

C3.3. Az elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások 

Vállalkozói előleg 
A kedvezményezett szállítója részére az Ámr.-ben nevesített előleg nem folyósítható 
(támogatási előleg). A kedvezményezett által a szállítója részére fizetendő előlegre jutó 
támogatás igénylésére benyújtott úgynevezett előleg bekérő dokumentumot- melynek 
pénzügyi teljesítését követően a szállító előlegszámlát állít ki, és melyet a 
kedvezményezett köteles elszámolásra benyújtani - az elszámolható számlával azonos 
módon kell kezelni. 

o A vállalkozói előleg a - Kbt. alapján meghatározott - építési szerződésnél 
legfeljebb a szerződéses összeg 10%-a lehet 

o A vállalkozói előleg a - Kbt. alapján meghatározott árubeszerzésnél legfeljebb a 
szerződéses összeg 25%-a lehet 
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C4. Nem elszámolható költségek köre 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható 
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek 
közvetlen kapcsolatban, valamint az alábbi felsorolt tételek: 
■ olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a 

tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a 
költségekkel; 

■ az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel 
kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a 
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen 
költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos 
értékére való hivatkozással; 

■ készletek, nem a kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható járművek 
beszerzése, (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelező számára való 
átadása); 

■ használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei; 
■ fogyasztási cikkek, fogyó eszközök és készletek beszerzésének költsége; 
■ üzletrész- és részvényvásárlás; 
■ lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez 

eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; 
■ állatvásárlás; 
■ alapvető irodai szoftverek; 
■ természetbeni hozzájárulások; 
■ operatív lízing díj, (a zártvégű pénzügyi lízing tőkerésze elszámolható); 
■ A beszerzett eszközökre vonatkozó, kötelező vagyon biztosítás megkötésével 

kapcsolatban felmerült, költségek; 
■ az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül 

egyéb pénzügyi, banki költség; 
■ veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. 

vonatkozó általános és céltartalékok; 
■ előlegszámla, amelynél a részszámla vagy végszámla még nem került benyújtásra; 
■ deviza átváltási jutalékok és veszteségek; 
■ jutalékok és osztalék, profit kifizetése; 
■ visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adok (pl. a 

kedvezményezett által visszaigényelhető ÁFA); 
■ bírságok, kötbérek és perköltségek; 
■ a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; 

■ a támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj 

■ üzemeltetési költségek; 
■ projektmenedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozók bére, amennyiben 

kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel; 
■ a projektmenedzsment részére beszerzett informatikai eszközvásárlás (hardver, 

szoftver) költsége 
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■ bérek, bérjellegű költségek és járulékaik keretében nem adóköteles juttatás; 
■ fordítás, tolmácsolás; 
■ tartalék 
■ bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség. 
■ Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül, akkor a 

projekt előkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minősülnek 
elszámolható költségnek. 

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) 

Jelen kiírás keretében az 1 milliárd forintot meghaladó értékű ingatlan beruházás akkor 
támogatható, ha a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata alapján a 
pályázat illeszkedik a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaihoz. 

C6. Projekt iparági korlátozása 

Jelen pályázati kiírás keretében a következő iparági korlátozások állnak fenn: 
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: 

■ az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint a kiírás nem 
alkalmazandó import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatásra; 

■ a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységekhez 

■ a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez 
■ a mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához 
■ az széniparban folytatott tevékenységhez 
■ az acéliparban folytatott tevékenységhez 
■ a hajógyártásban folytatott tevékenységhez 
■ a szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez 
■ a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak. 

Nem nyújtható átmeneti támogatás 
■ a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 

akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak; 
■ az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak; 
■ az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny 
vállalkozásoknak: 
o amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy 

az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy 
mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

o amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 
részleges továbbítástól függ; 

■ harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált 
mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik; 

C7. Projekt területi korlátozása 

Támogatásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés jogosult. 
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C8. A projekt megkezdése 

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem 
igényelhető1. 
A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének, így a 
C3 pontban foglaltaknak megfelelően az előkészítés költségeire igényelhető támogatás, ha 
azok nem 2006. december 20. előtt merültek fel. 

A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C9 pontban 
jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia. 

C8.1 . Megkezdettség 

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 
(Kétfordulós eljárásrend esetében a pályázat benyújtásán az első fordulóra történő 
benyújtását kell érteni.) 

A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal 
megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és 
nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt 
támogatás elnyerését. 

A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek: 
a) építési tevékenység támogatása esetén 
aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva), 
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, a 
kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére 
vonatkozóan megjelölt nap; 
b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés támogatása 
esetén az első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány 
kiállításának dátumát; megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés 
létrejöttének napja; 
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést 
megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a 
megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja; 
d) közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő 
átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen 
aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva); 
e) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem előkészítésnek 
minősülő tevékenységhez kapcsolódó költség felmerülése. 
A projekt előkészítési tevékenységek nem jelentik a projekt megkezdését. 
Amennyiben a projekt keretében több tevékenység támogatására kerül sor, a legkorábbit 
kell a projekt megkezdésének tekinteni. 

A pályázó a beruházást a pályázat befogadását követően saját felelősségére azonnal 
megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és 

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott 
előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM 
rendelet 2.§ 18. alapján 
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nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt 
támogatás elnyerését. 

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje 

A projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban 
meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, azaz a projekt utolsó támogatható 
tevékenysége megvalósul, a következők szerint: 

• eszközbeszerzés esetén az eszközt üzembe helyezik; 
• ingatlanfejlesztés esetén megtörténik a sikeres műszaki átadás-átvétel, 

jegyzőkönyvvel alátámasztva (engedélyköteles építés esetén a pénzügyi 
elszámolás, illetve az ahhoz kapcsolódó záró PEJ benyújtásakor az 
engedélyező hatóság igazolásának csatolása szükséges arról, hogy a 
használatbavételi engedélyezési eljárás, illetve amennyiben releváns, a 
műszaki engedélyezési eljárás folyamatban van; a jogerős használatbavételi, 
valamint működési engedély a záró pénzügyi elszámolás jóváhagyásához 
nyújtandó be,); 

• egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósul. 

A projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől -
amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, 
akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 24 hónap áll 
rendelkezésére, a Pályázati Felhívás és Útmutató ettől eltérő rendelkezése hiányában. 

A projektgazda projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési 
igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai megvalósítását követő 
90. nap. 

A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet fizikailag be kell fejezni. 
A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításáig felmerült költségek számolhatók el. 
A megvalósítási időpontot követően felmerült költségre támogatás nem folyósítható. 
A záró projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának 
határideje egybeesik az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának időpontjával. 

Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott 
feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a kedvezményezett záró projekt előrehaladási 
jelentését és záró kifizetési igénylését a támogató jóváhagyta. 

ClO. Fenntartási kötelezettség általános előírásai, a projekt 
lezárása 

A fenntartási időszak kezdete a projekt beruházási szakaszát lezáró záró projekt 
előrehaladási jelentés (ZPEJ) jóváhagyásának dátuma, időtartama 5 naptári év, kis- és 
középvállalkozások esetén 3 naptári év. 

A projekt fizikai megvalósításától/megvalósulásától (Id. C9 1. pont) számított 5 évig (KKV-
k esetén 3 évig) a Kedvezményezett éves fenntartási jelentést nyújt be (a beruházás 
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üzembe helyezésének [vagy az utolsó hatósági engedély megszerzésének - amelyik a 
későbbi] évfordulójától számított 15 napon belül kötelezett). 

Főszabályként a pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és 
középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, 
hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében, regionális 
beruházás esetén a 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 10, §-ának (5) bekezdésében 
foglaltaknak. 
A támogatás igénybevevője jogosult a meghatározott fenntartási időszak alatt a gyors 
technológiai változások miatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a 
fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban 
biztosított. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés 
korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet. 

A kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási 
kötelezettség fennállásának lezárultáig csak az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes 
engedélyével a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, használatba, haszonélvezetbe, 
haszonkölcsönbe vagy terhelheti meg, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és 
tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak (az 5 , ill. 3 éves fenntartási időszak vége), ha a 
Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött 
tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a 
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója 
(utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet 
általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült. 

A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő 
szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell azokat őriznie. 

Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben 
a projektmenedzsment tevékenységek ellátásához külső szervezetet vesz igénybe. 

C10.1. Helyszíni ellenőrzés tűrési kötelezettség 
A Kedvezményezettnek a fenntartási időszakban helyszíni ellenőrzés tűrési kötelezettsége 
van. 

Kedvezményezett köteles arra, hogy a sorra kerülő helyszíni ellenőrzésnél (281/2006. 
(XII.23.) Korm.rendelet 32. §.) a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a 
szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való 
hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat 
alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. Előzetesen bejelentett 
helyszíni ellenőrzések esetén a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenőrzések 
alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen. 

C l l . Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése 

■ Jogosultsági feltétel a pályázó szervezet fenntartható fejlődési, illetve a szervezet 
és a tervezett fejlesztés esélyegyenlőségi alapadatainak megadása, és az éves 
adatközlés vállalása. 
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■ A hátrányos helyzetű emberek helyzetének javulása érdekében az internetes 
projektfelszíneknek infokommunikációsan akadálymentesnek kell lenniük az 
előkészítés és végrehajtás idején. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 
eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, tilos 
szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó meglévő 
előítéleteket. 

■ Minden, a projekt részeként indított beszerzés (eszközök, termékek, alapanyagok, 
szolgáltatások beszerzése) esetén környezeti szempontokat kell alkalmazni (zöld 
beszerzés). A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei 
környezettudatosságot kell tükrözzenek. 

■ A nemek közti esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat érvényesíteni 
kell mind az előkészítés, mind a majdani végrehajtás közbeszerzési eljárásai során. 
A projekt kidolgozásánál vizsgálni kell venni a hátrányos helyzetű, különösen az 
álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségét. 

■ Építési célú beruházás, tevékenység estében a másodlagos alapanyagok 
(újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető 
legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül. A 
lehetőségeket legkésőbb a Megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) 
elkészülte előtt kell azonosítani, és az MT-ben bemutatni. 

■ A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálni 
kell. A szempontot és érvényesülésének részleteit a kivitel tervezésében kell 
bemutatni, legalább a következő tartalommal: ideiglenes területfoglalás 
minimalizálása és anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, 
a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében. 

■ A pályázónak vállalnia kell a fenntartható fejlődés elv és az esélyegyenlőség 
elvének érvényesítését azzal, hogy a pályázati adatlapon 2-2 intézkedést kiválaszt, 
ezeket megfelelően bemutatja a pályázatban, valamint teljesíti a végrehajtásban. 

■ A két támogatási alapelv érvényesülését a fejlesztést tekintve úgy kell 
meghatározni, hogy a tartalmi értékelésben, többletteljesítmény révén l - l pontot 
elérjenek a fejlesztés esélyegyenlőségi, illetve fenntartható fejlődési céljai (kizáró 
kritérium). Ezért a kiválasztott változat bemutatásában ki kell térni a fejlesztés 
esélyegyenlőségi, illetve fenntartható fejlődés elvei szerinti hatásaira, céljaira, 
választott eszközeire. 

C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 

1. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás 
pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0 %-ot, vagy meghaladja a 15%-
ot. (A beruházás pénzügyi megtérülési rátájának számítását a Belső megtérülési 
ráta számítási útmutató tartalmazza részletesen.) 

2. Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt 
esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás a támogató részéről. Műszaki, 
pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások 1 projektnek tekintendők. 
A Bíráló Bizottság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több 
pályázatra való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több 
technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít. 

3. A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni (de 
nem kötelező alkalmazni) az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb 
technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban 
(BREF) foglaltakat. 

4. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni 
kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a 
vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló 
magyar rendeleteknek, szabványoknak. 
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5. A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. A 
megvalósíthatósági tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns 
útmutatóban megfogalmazott követelményeket 

6. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságával (NFÜ ROP IH), a 
Közreműködő Szervezetekkel (KSZ) és a külső értékelőkkel, valamint az Európai 
Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során. 

7. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell 
megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő 
beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű 
pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó 
tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható 
költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a 
Közreműködő Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg 
tőkerésze után igényelhető. 

8. A beruházással érintett ingatlanok abban az esetben fogadhatók el, ha a tulajdoni 
viszonyainak megfelelően előírt mellékletekkel igazolja a pályázó a fejlesztés 
zavartalan megvalósítását és fenntartását. 

9. Nem támogatható olyan projekt, ahol bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés 
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a 
tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra 
vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és 
igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni 
hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 

10. Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül, akkor a 
projekt előkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minősülnek 
elszámolható költségnek. 

11. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai 
megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez kivéve a geotermikus kísérőgáz 
hasznosítára irányuló projekteket. 

12. Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk 
ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását 

13. A beruházásnak összhangban kell állnia a mindenkori energiapolitikai és 
környezetpolitikai célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg 
kell felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi 
előírásoknak 

14. Pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell, hogy az üzemeltetés során keletkező 
hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően 
fogja ártalmatlanítani 

15. Mezőgazdasági terméket, erdészeti fő és mellékterméket, energianövényeket 
felhasználó projektek, valamint szél-, víz- és geotermális energia hasznosítására 
irányuló projektek esetében olyan projekt támogatható, amely (feltételezhetően) 
nem káros a biodiverzitásra. 

16. Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott lakásberuházási tevékenységek. 
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

D l . Támogatás formája és jogcíme 

A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás). 

Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás) 
minősül (Id. Fogalomjegyzék), akkor jelen pályázati kiírás keretében a „Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott 
előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól" szóló 19/2007. 
(VII. 30.) MeHVM rendelet 4. § d), dz), dzs), gy), ly), sz) pontjai szerinti tevékenységekre 
ún állami támogatás nyújtható. A Rendelet alapján a következő állami támogatási 
kategóriák alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában: 

• regionális beruházási támogatás [1628/2006/EK számú 2006. október 24-i 
Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.)], 

• csekély összegű támogatásokra [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)] 
A Pályázati Útmutató Cl fejezetében meghatározottak szerint a Cl. ponton belüli 
tevékenységekre regionális beruházási támogatás és csekély összegű támogatás 
nyújtható. 

A regionális beruházási támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok: 
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást csak induló beruházáshoz lehet 
igénybe venni. Induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba 
történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, 
egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy 
meglévő létesítmény télies termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával 
kapcsolatos, illetve a létesítmény felvásárlása. 

Helyettesítő, szintentartó beruházás, nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat 
befogadása előtt felmerült elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett 
beruházás) nem támogathatóak. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, 
beruházás megkezdésének. 

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését 
megelőző két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély 
összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti 
szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak 
megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a 
kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi 
évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról (Id. 
Pályázati adatlap nyilatkozatok; és jelen pályázati útmutató F9. Csatolandó mellékletek). 

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, 
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét 
kell figyelembe venni. 
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem 
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 
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támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a 
2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó 
határozatában meghatározott mértékét. 
A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre.(XI.] melléklet) 

Közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő projektek 
Azon projektek, amelyek esetében a pályázó nem minősül a közösségi jog szerinti 
vállalkozásnak, vizsgálni kell, hogy az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke 
szerint jövedelemtermelőnek minősül-e. 
Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet 
jövedelemtermelőnek: 

• A pályázó olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), 
közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, illetve az államháztartás olyan 
szervezete1, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban 
meghatározott - adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként 
közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához vagy 
az azzal megegyező kiegészítő tevékenységéhez2 használja fel (vagyis nem 
minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS 

• e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési 
és egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ 

• a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából 
származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) 
pozitív. 

A támogatás tényleges mértéke jövedelemtermelő projekt esetében ún. finanszírozás 
hiány számítás alapján kalkulálandó (a közcélú, jövedelemtermelő projektekre 
vonatkozó szabályok szerint). 
KIVÉTELT KÉPEZNEK ez alól azon jövedelemtermelőnek minősülő projektek, amelyek 
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 260 millió Ft-ot. Ezen projekt 
támogatási mértékének meghatározása azonos a közcélú, nem jövedelemtermelő 
projekteknél alkalmazandó módszertannal. 

Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek 
Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a projektek, amelyek esetében 
a pályázó olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási 
illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a 
megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott - adott esetben 
alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül 
ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a 
közösségi jog szerinti vállalkozásnak), 

• ÉS e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá, 

• a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY 
• e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési 

díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti 

1 Az államháztartás szervezetei beszámolási lés könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII,24.Komr. 
rendelet hatálya alá tartozó szervezet 
2 Lásd pl.: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontja 
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referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel 
(összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív. 

Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke a D2 fejezetben meghatározott táblázat 
szerint, a támogatás összege pedig a teljes (elszámolható) költség és a táblázat megfelelő 
adatának szorzataként számítandó ki. 

D2. Támogatás mértéke 

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes 
elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi 
táblázat alkalmazandó: 

KMOP-2009-3.3.3 
Támogatás mértéke ke 
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Pest megye 
Egyéb: 30 

Mikro- és kisvállalkozás: 50 
Középvállalkozás: 40 60 70 

Budapest 
Egyéb: 25 

Mikro- és kisvállalkozás: 45 
Középvállalkozás: 35 

60 70 

A támogatás mértékének és összegének meghatározása 
A Pályázati útmutató Bl fejezete szerinti, 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 
KSH kódú kedvezményezettek, valamint az Állami költségvetési szervek listája szerinti 
kedvezményezettek (kivéve, ha a Római Szerződés 87. cikke szerinti állami támogatás 

5 A projekt a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet, vagy a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács 4/2008. ( I I . 01.) sz. határozata, vagy a különböző okok miatt hátrányos 
és leghátrányosabb helyzetű települések 240/2006. (XI. 30.) számú kormányrendelet 
szerinti kedvezményezett kistérségben, településen valósul meg. 
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hatálya alá tartoznak!) esetében a támogatás mértékének felső maximuma az 
elszámolható költségek 100%, 

1) A közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek (Id. D l fejezet), továbbá a 
260 millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű közcélú, jövedelemtermelőnek 
minősülő projektek, valamint a 260 millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű, 
állami támogatásnak minősülő projektek esetében a táblázat szerinti támogatási ráták 
alapján történik a támogatás összegének számítása. 
Ilyen projektek esetében a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint annak 
mellékletét képező „BMR-számítási segédlet" kitöltésére és benyújtására van szükség. 

2) A 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költségű, közcélú, jövedelemtermelőnek 
minősülő projektek, valamint a 260 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költségű, állami 
támogatásnak minősülő projektek esetében a táblázat szerinti támogatási ráták felső 
korlátot jelentenek, a támogatás tényleges mértéke az ún. finanszírozás hiány számítás 
alapján kalkulálandó. 

Ilyen projektek esetében a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, valamint annak 
mellékletét képező „Támogatási intenzitás-számítási melléklet" kitöltésére és benyújtására 
van szükség. 

Állami támogatásnak minősülő esetekben: 
Az e pályázati felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek 
vonatkozásában nem halmozható egyéb, a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 
értelmében vett állami támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 
alapján nyújtott támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási 
intenzitás meghaladná a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. %-ában meghatározott 
mértéket 

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy 
kamattámogatás, energiahatékonysági hitel, fejlesztési adókedvezmény 
támogatástartalma az adott projekt támogatási intenzitásánál figyelembe veendő tétel, 
ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása 
során visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz. 

D3. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió, maximum 
500 millió Ft lehet. 

D4. Az önrész összetétele 

Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a 
pályázónak kell biztosítania. Pályázói önrészként természetbeni hozzájárulás nem 
elfogadható. 

Az önrész saját forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze. 
Az önrészen belül saját forrásnak minősül minden olyan az alábbiakban felsorolt forrás, 
amely nem az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás 
alrendszereibe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen 
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költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott 
összeget. 

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie, de a teljes önrész (támogatás összegén felüli részt) 
rendelkezésre állását igazolnia kell. 

260 millió forint alatti elszámolható költségű projektek esetében az önrész 
(támogatáson felüli rész) rendelkezésre állásának igazolása a Támogatási 
Szerződés megkötésének feltétele. 
260 millió forint vagy a fölötti elszámolható költségű projektek esetében: 

1) Amennyiben a pályázó bankhitellel kívánja biztosítani a pályázati kiírásnak 
megfelelő önrészt (vagy annak egy részét), a pályázat benyújtásához elegendő a 
következő tartalmú banki nyilatkozat csatolása: 
A finanszírozó bank nyilatkozik, hogy az adott projektet megismerte, jelenlegi 
információi alapján finanszírozhatónak találja, a részletes hitelkondíciók 
kialakítása a nyilatkozat kiadásának dátumától kezdve 60 napon belül 
befejeződik. A hitelbírálat lezárásaként a bank visszavonhatatlan banki ígérvényt 
ad ki vagy megköti a projektgazdával a hitelszerződést 

A pályázati kiírásban meghatározott visszavonhatatlan banki ígérvényt vagy a 
banki hitelszerződést a pályázó legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének 
határidejét megelőző 15 nappal kell, hogy eljuttassa a közreműködő 
szervezethez. Amennyiben a hitelígérvényben, illetve -szerződésben foglalt 
kondíciók befolyásolják a támogatási döntésben meghatározott támogatási 
mértéket, a KSZ a támogatási döntés módosítását kezdeményezi az Irányító 
Hatóság felé 

2) Egyéb esetben az önrész (támogatáson felüli rész) rendelkezésre állását a 
pályázat benyújtásakor kell igazolni. 

A saját forrás az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon 
igazolható: 

Saját forrás elemei Igazolás módja 

Számlapénz 

A forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére 
kiállított, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat 
vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását 
több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással 
kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több 
számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett 
számlákról, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a 
napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia! 

Bankbetét 

30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy 
hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét 
összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását 
több banki igazolással kívánja igazolni, egy 
hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több 
hitelintézetnél vezetett számlákról, a becsatolt 
dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó 
egyenleget kell tartalmaznia! 
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A pályázó nevére szóló 
értékpapír számla 

A pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi 
értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapír 
rendelkezésre állását több számlakivonattal, vagy 
banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél 
vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél 
vezetett számlákról, a becsatolt dokumentumoknak 
ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell 
tartalmaznia! 

Bankhitel; kötvény 

A finanszírozó bank nyilatkozata, hogy az adott 
projektet megismerte, jelenlegi információi alapján 
finanszírozhatónak találja, a részletes hitelkondíciók 
kialakítása a nyilatkozat kiadásának dátumától kezdve 
60 napon belül befejeződik. A hitelbírálat lezárásaként 
a bank visszavonhatatlan banki ígérvényt ad ki vagy 
megköti a projektgazdával a hitelszerződést. A 
Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a 
hitelszerződés benyújtása. 

Tagi kölcsön, magánkölcsön 
A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön 
nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött 
kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy 
bevételi pénztárbizonylat 

A projekt megvalósítása 
érdekében végrehajtott 
tőkeemelés 

A tőkeemelésről és összegéről szóló 
taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat, a tőkeemelés 
végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a 
számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál 
nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén 
befizetett összegről, valamint 
taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra 
vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt 
megvalósítása céljára fogják felhasználni 

Zárt végű pénzügyi lízing Lízingszerződés a mellékleteket képező „átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel" és „fizetési ütemtervvel" 

Önkormányzatok esetében saját 
forrás összege 

Önkormányzati pályázó az önrész rendelkezésre állását 
a pályázat benyújtásakor a XII. számú melléklet 
szerinti formában elfogadott képviselőtestületi 
határozattal bizonyítja, illetve ha az önkormányzat 
SZMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek 
megfelelő szervezeti egység határozatával. A 
Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az 
önkormányzat költségvetésében, valamint a három 
évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő 
tervezés) a teljes projekt összeg a felhalmozási 
és/vagy működési célú bevételek és a felhalmozási 
és/vagy működési célú kiadások között nevesítetten 
szerepeljen (amennyiben az önkormányzat rendelkezik 
középtávú költségvetési tervvel). 

Önkormányzati társulások 
esetében saját forrás összege 

Jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén a 
társulási tanács határozata (az XII. számú melléklet 
szerinti formában), nem jogi személyiségű 
önkormányzati társulás esetén jóváhagyó 
képviselőtestületi határozat, vagy a képviselő-testület 
költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti 
rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a 

39 



polgármester nyilatkozata. A Támogatási Szerződés 
megkötésének feltétele, hogy jogi személyiségű 
társulás esetén a társulás, nem jogi személyiségű 
társulás esetén a gesztor önkormányzat 
költségvetésében valamint a három évre előre szóló 
költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes 
projekt összeg a felhalmozási és/vagy működési célú 
bevételek és a felhalmozási és/vagy működési célú 
kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben 
a társulás, vagy az önkormányzat rendelkezik 
középtávú költségvetési tervvel). 

Önerő támogatás költségvetési 
szerveknek 

Nyilatkozat a támogatás nyújtójától (ígérvény, 
határozat, döntés). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a saját forrás számlapénz, bankbetét, a pályázó 
nevére szóló értékpapír és tagi kölcsön, magánkölcsön forrás típusokból tevődik össze, úgy 
azok igazolásáról kiállított dokumentumoknak ugyanazon napra kell szólniuk 
Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, 
megnevezése „egyéb támogatás". 
Az egyéb támogatás az alábbi elemekből állhat, és rendelkezésre állása szerződéskötéskor 
az alábbi módon igazolható: 

Egyéb támogatás elemei Igazolás módja 

az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb 
támogatás 

Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, 
határozat támogatás odaítéléséről; 

A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) 
maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg a D2 pontban meghatározott mértéket. 

D5. Egyéb pénzügyi eszközök 
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető. 

D6. Biztosítékok köre 

A biztosítéknyújtási kötelezettség és a követeléskezelés általános szabályait a 281/2006 
(XII.23.) Korm. rendelet X. és XI. fejezete tartalmazza. 

A Támogatási Szerződésében vállalt kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése, illetve a Támogatási Szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás és 
járulékai összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a 
kedvezményezettnek - amennyiben ezen kötelezettsége alól jogszabály nem mentesíti -
biztosítékot kell felajánlania. 
A támogatási összeg - ideértve az előleget is -folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha 
a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét 
elérő értékű biztosíték jelen pályázati útmutatónak és a Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően rendelkezésre állr és igazolásra került. 
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A megvalósítási időszak során nyújtott biztosítékok értékének a fenntartási időszakra 
történő esetleges mérséklése tekintetében a 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben 
foglaltak az irányadók. 

A biztosíték teljes felszabadítására (megszüntetésére) akkor kerülhet sor, ha a projektet a 
kedvezményezett sikeresen végrehajtotta, és a fenntartási időszak végéig eredményesen, 
a projekt céljainak megfelelően működtette. 

A kedvezményezett a biztosítékok tartalmával, jogi helyzetével kapcsolatos mindennemű 
változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változásról történő tudomást szerzést 
követő 3 munkanapon belül írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. 

Amennyiben a kedvezményezett a támogatást felhasználta, de a projekt végrehajtása nem 
felel meg a támogatási szerződésben foglaltaknak, illetve a kedvezményezett a fenntartási 
időszakra vonatkozó kötelezettségeinek nem tett maradéktalanul eleget, és a 
kedvezményezett az erre történő írásbeli felszólítás alapján sem fizeti vissza az igénybe 
vett támogatási összeget úgy a támogató jogosult a kedvezményezett által nyújtott 
biztosíték érvényesítésére. 

A Támogatási Szerződés valamennyi kedvezményezett esetében előírja az alábbi 
kötelezettségeket: 

A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a projekt 
fenntartási jelentés elfogadásáig csak az NFÜ egyedi engedélye és az 1083/2006/EK 
rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy 
idegeníthető el. 

a) Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok 
társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, 
amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. 
§ g) pontjában meghatározott kedvezményezettek kötelezettségvállalása arról, 
hogy ha a projekt meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja 
fel, abban az esetben a támogatást a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § (2) 
bekezdése alapján hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti, 

b) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és 
intézményeik, közhasznú társaságok, a közhasznú szervezetnek minősülő non-
profit gazdasági társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek - a 
politikai pártok kivételével - esetében a kedvezményezett kötelezettségvállalása 
arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást 
szabálytalanul használja fel, a támogatást a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
rendelet 40. § (2) bekezdésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul 
veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi 
költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül, 

c) a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben a 217/1998 
(XII.20.) Korm. rendelet (Ámr.) 88.§ (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya nem áll fenn. 

d) a kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan 
harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött 
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett 
biztosítékadását korlátozza. A kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról, illetve a 
harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a Támogatási Szerződésben vagy 
külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni. 

2. A 281/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 60.5-a alapián nem kötelesek az 58-59. 5-ban 
meghatározott biztosítékot nvúitani az ott felsorolt kedvezményezettek. 
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3. Amennyiben a kedvezményezett a fentiek alapián nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól, a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták egyikének 
nyújtására kötelezett: 

a) jelzálog ingatlanra 
b) jelzálog ingóságra 
c) bankgarancia 
d) biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény 
e) garanciaszervezet által vállalt kezesség 
f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény 
g) óvadék, 
h) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak 

illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás. 

Ingatlant terhelő jelzálogjogot a Közreműködő Szervezet az alábbi feltételekkel 
fogadja el: 

Amennyiben a Kedvezményezett jelzálog alapítására ingatlant ajánl fel, úgy a Támogatási 
Szerződés megkötéséhez köteles megküldeni a felajánlott ingatlan 3 munkanapnál nem 
régebbi hiteles tulajdoni lapját, valamint 30 napnál nem régebbi hivatalos értékbecslését 
(igazságügyi szakértő által készített hivatalos értékbecslés.) Ezek alapján - a támogatás 
elnyerése esetén - közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés kerül megkötésre. 

A biztosítékként felajánlott ingatlan nem fogadható el, ha az ingatlan tulajdoni lapján az 
alábbi, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok vagy feljegyezhető tények 
szerepelnek: 
- visszavásárlási és vételi jog, kivéve, ha e jogok jogosultja a jelzálog bejegyzéséhez 

jogosultságának érvényesítése esetére hozzájárul, 
- jelzálogjog (önálló zálogjog), ha a már meglévő teher és az odaítélt támogatás 

együttes összege meghaladja a fedezetként felajánlott ingatlan értékének 70 %-át 
- végrehajtási jog, 
- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 
- kisajátítási eljárás megindítása, 
- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezeti károsodás 

ténye, 
- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom, ha az a 

biztosítékként felajánlott ingatlanra vonatkozik, 
- elidegenítési és terhelési tilalom, 
- árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 
- a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, 
- tulajdonjog fenntartással történt eladás, kivéve, ha az eladó a jelzálogjog 

bejegyzéséhez hozzájárul, 
- perfeljegyzés. 

Főszabályként a Támogató első ranghelyi jelzálogjogát kell biztosítani. Második vagy 
további ranghelyre - akár ranghelycsere útján történő - bejegyzés elfogadásra akkor 
alkalmas, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke 
még fedezetet nyújt a támogatási összegre és járulékaira is. 

Amennyiben ugyanazon követelés biztosítására egyidejűleg több zálogtárgy kerül 
felajánlásra, akkor az összes jelzálogot egy ingatlan jelzálogszerződésébe kell foglalni, és 
rögzíteni szükséges, hogy a jelzálog egyetemleges. Amennyiben nem egyidejűleg kerül 
felajánlásra és megkötésre több zálogtárgyra vonatkozó, ugyanazon követelés 
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biztosítására szolgáló jelzálog, minden szerződésben - illetőleg a már megkötött szerződés 
módosításában - utalni kell a zálogjog egyetemlegességére, illetve meg kell jelölni, hogy 
ugyanezen követelés biztosítására még milyen más zálogtárgyra vonatkozóan került 
bejegyzésre a jelzálogjog. 

Lakóingatlan biztosítékként abban az esetben fogadható el, ha az ingatlan lakója(i) 
közjegyző előtt nyilatkozik(nak) arról, hogy a zálogjog érvényesítése esetén nem 
igényel(nek) elhelyezést. 

Amennyiben a felajánlott ingatlanon más személynek használati, vagy haszonélvezeti joga 
áll fenn, úgy a bejegyzett használati, vagy haszonélvezeti jog jogosultja közjegyző előtt 
nyilatkozik arról, hogy a zálogjog érvényesítésével egyidejűleg hozzájárul a használat, 
vagy haszonélvezeti jog megszüntetéséhez és ingatlannyilvántartásból való törléséhez. 

A Támogató által is elfogadható ingatlan esetén a jelzálogszerződés megkötésére egy előre 
egyeztetett időpontban a Közreműködő Szervezet által választott közjegyzői irodában, 
közjegyző jelenlétében kerül sor. 

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség (ideértve a biztosítékra 
vonatkozó szerződés megkötésének, ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésének 
költségeit is) a támogatás kedvezményezettjét terhelik. Az ingatlan jelzálogjog 
biztosítékként történő felajánlása esetén a jelzálogjoggal megterhelt ingatlanra a 
kedvezményezettnek megfelelő értékű, és legalább a fenntartási időszak végéig szóló 
vagyonbiztosítást kell kötnie. Nem kötelesek vagyonbiztosítást kötni a helyi 
önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek 
költségvetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként 
létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik. 

A Támogatási Szerződés hatálya alatt a kedvezményezett kérésére a felajánlott biztosíték 
cseréjéhez hozzájárulás adható, amennyiben 

- az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a 
biztosítékokra vonatkozó jelen pályázati útmutatóban foglalt illetve a jogszabályi 
feltételeknek, 

- az előlegre vonatkozó biztosíték cserélésére az előleggel történt elszámolás 
megtörténte után van lehetőség. 

D7. Előleg igénylése 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 
értelmében a kedvezményezettek előleget igényelhetnek azon projektelemek 
finanszírozására, amelyek esetében utólagos finanszírozási módot választottak a 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja szerint. 
A támogatási előleg mértéke az utófinanszírozott projektelemekhez kötődően megítélt 
támogatás 35 % - a . 
Az előleg folyósítására több részletben is sor kerülhet. Az előleg több részletben történő 
folyósítása esetén a fenti százalékos mértékek és összeghatár az előleg teljes összegére 
értendők. 
Azon projektelemek esetén, ahol a kedvezményezett szállítói finanszírozást választott, a 
kedvezményezett részére támogatási előleg nem utalható. 

Az előlegnyújtás, illetve a támogatás kifizetés során alkalmazandó eljárásokat a 217/1998 
(XII.30.) Kormányrendelet 91.§-a, illetve ezen útmutató F4.8 fejezete szabályozza. 
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Az előleg igénylésre a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata alapján, a Támogatási 
Szerződés megkötésével egyidejűleg kerülhet sor, kizárólag abban az esetben, ha a D6. 
pontban meghatározott biztosítékok rendelkezésre állnak. A Közreműködő Szervezet az 
előleg összegét az igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül átutalja a kedvezményezett bankszámlájára. Ha a Kedvezményezett nem kíván az 
előleg lehetőségével élni, vagy nem a maximális összegű előleget kívánja felhasználni - a 
támogatási szerződés részeként - lemondó nyilatkozatban jeleznie szükséges. 

Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, 
azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló 
bizonylattal történik. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást 
nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi 
fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított nyolc hónapon 
belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő 
használatát bizonyítja. 

D8. Egyéb feltételek 

A megvalósítás időszakában keletkező pénzügyi bevételek: 

A projekt megvalósításához igénybe vett előleg révén keletkező kamatbevételt a projekttel 
összefüggésben felmerülő, a projekt elfogadott költségvetésén kívüli költségeire 
használható fel. A felhasználásról a záró kifizetési igénylés keretében kell beszámolni. 

Egyéb, a megvalósítás időszakában keletkező bevételek: 
A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs 
díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal 
számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a 
projekt elszámolható költségeinek összegét. 
A megvalósítás időszaka a projekt megkezdésétől a projekt fizikai megvalósulásának 
időpontjáig tart. 

Nem tartozik a bevételek közé: 

• kötbér, 
• a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a 

dokumentáció ellenértéke megfelel 2003. évi CXXIX törvény 54. § (5) 
bekezdésében leírtaknak. 

A projektből a projektmegvalósítás ideje alatt származó bevételeket a 
Kedvezményezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni 
ellenőrzés során be kell mutatnia az ellenőrzést végző szervezet munkatársának. 

Amennyiben egy projekt keretében több, üzembe helyezést követő működtetés 
szempontjából egymástól független fejlesztés valósul meg, és aktiválásukra eltérő időben 
kerül sor, a korábban aktivált fejlesztés(ek)ből a teljes projekt megvalósításáig keletkező 
bevételeket nem szükséges levonni a projekt elszámolható költségeiből. 

Amennyiben a pályázó a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve üzemeltetője, 
abban az esetben közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött 
bérleti, illetve üzemeltetésre irányuló szerződés csatolni szükséges. A szerződésnek 
meghatározott időtartamra, de legalább a projekt fenntartási időszak végéig terjedő 
időtartamra kell szólnia. 
A Szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt 
rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A 
szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a Támogató 
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írásbeli beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek 
harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli 
beleegyezésével gyakorolható. 

D8.1. Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás 

Felhívjuk a figyelmet a projekt során megvalósítandó beszerzések tekintetében fennálló 
kötelezettségre. 
Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a Kbt. hatálya alá tartoznak, 
úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek 
betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a kedvezményezettnek - a Kbt.-ben foglalt 
rendelkezések mellett - alkalmaznia kell a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes 
rendeletnek (továbbiakban: R.) a közbeszerzésre vonatkozó speciális szabályait (20-22/B. 
§) és annak felhatalmazása alapján az alábbi rendelkezéseket. 

Az 1 milliárd forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló projektek esetében 
az együttes rendelet vonatkozó szabályozása az irányadó 
Ha a kedvezményezett és a projekt végrehajtásában részt vevő, a támogatási 
szerződésben megnevezett - elszámolható költség alapjául szolgáló számla benyújtására 
jogosult - ajánlatkérő szervezet személye elválik egymástól, úgy a Támogató, illetve a 
Közreműködő Szervezet ebben az esetben is jogosult az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása 
teljes folyamatában ellenőrzést végezni, melyet az ajánlatkérő köteles tűrni. 

A kedvezményezett az előrehaladási jelentésben tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet 
a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges 
jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről, amelyre abban az esetben is köteles, ha a 
kedvezményezett és az ajánlatkérő személye elválik egymástól. 

A kedvezményezett köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, 
részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített 
írásbeli összegzést, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést, jogorvoslati eljárás esetén 
az eljárás megindításáról szóló értesítést és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, 
valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének 
igazolását, ha ezeket az előrehaladási jelentés megküldését megelőzően még nem küldte 
meg. Az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor készített írásbeli összegzést elektronikusan kell benyújtani. A Közreműködő 
Szervezet, illetve a Támogató a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumot is 
bekérhet. Jogorvoslati eljárás indulása esetén, ha az eljárást nem a Közreműködő 
Szervezet vagy a Támogató kezdeményezte, a kedvezményezett haladéktalanul megküldi 
a Közreműködő Szervezetnek és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és 
Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról szóló 
értesítést. 

Az 1 milliárd forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló projektek közösségi 
értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzései esetében a fentiek 
mellett a kedvezményezett a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás 
megindításának szándékáról az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, valamint a 
dokumentáció (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok) megküldésével az eljárás 
tervezett megindítása előtt legalább 15 munkanappal tájékoztatja a Közreműködő 
Szervezetet. Ha a Közreműködő Szervezet az eljárás előkészítésébe vagy az eljárásba be 
kívánja vonni az EKKE-t, a dokumentumok megküldésével erről haladéktalanul 
tájékoztatja. 

A Kedvezményezett a számára előírt esetekben megküldendő valamennyi dokumentumot 
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(amennyiben az rendelkezésére áll), elektronikus formátumban is (CD-n) köteles eljuttatni 
a közreműködő szervezetnek. 

Amennyiben az EKKE - a Közreműködő Szervezet tájékoztatását követően - az eljárás 
előkészítése vagy lefolytatása során dokumentumokat kér be vagy megfigyelőt delegál, 
írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet részére. 
Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a 
kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a közreműködő szervezet 
részére. 
Amennyiben a pályázó/kedvezményezett a pályázat benyújtását követően, de még a 
támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében 
közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. § 
(1) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával 
értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. 

D8.2. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szabályozás 

Tájékoztatási előírások 
A kedvezményezett a támogatási döntéstől kezdve a projekt megvalósítás során köteles 
a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 
kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott 
módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fwww.nfu.hu) honlapjáról letölthető 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az 
„Arculati Kézikönyv" tartalmazza. A kedvezményezett által a nyilvánossággal és a 
tájékoztatással kapcsolatos, kötelezően alkalmazandó részletes szabályok a Támogatási 
Szerződésben megtalálhatók. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Tájékoztatással és nyilvánossággal 
kapcsolatosan csak a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című 
dokumentumban található kötelező feladatok költségei számolhatók el az 
előírások figyelembe vételével, a projekt összes elszámolható költségéhez 
viszonyítva legfeljebb 1 % erejéig. 
Jelen pályázati konstrukció esetében a kedvezményezett 

• amennyiben a projekt elszámolható költsége meghaladja az 100 millió Ft-ot, 
a projekt megvalósítása során fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő I I I . számú 
kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a „B" típusú 
hirdetőtáblát és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D" típus), 
köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 

• Amennyiben a projekt elszámolható költsége nem haladja meg a 100 millió 
Ft-ot, a projekt megvalósítása során az V. számú kommunikációs tervet köteles 
megvalósítani, valamint a „C" típusú tájékoztatási táblát és a megvalósítást 
követően emlékeztető táblát („D" típus), köteles elhelyezni és fenntartani a 
projekt megvalósításának helyszínén//helyszínein. 

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy eleget tesz a rá vonatkozó projektszintű 
tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek: 

■ A projekt, illetve a támogatás nagyságának és jellegének függvényében a 
Támogatási Szerződésben meghatározott (az 1828/2006/EK rendeletből következő) 
kommunikációs eszközök valamelyikével, vagy több eszköznek együttes 
alkalmazásával tájékoztatja a közvéleményt. (Hirdetőtábla, emlékeztető tábla, 
plakát felállítása.) 
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■ A Közreműködő Szervezetnek küldött jelentésekben ismerteti és megfelelő módon 
(pl. fényképekkel) igazolja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítését. 
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