A „HÁLÓZATI INTEGRÁLT ENERGIATÁROLÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA” című pályázati
felhívás (kódszám: 022/MA/ETÁROLÁS/01) és mellékletei változásainak összefoglalása
2022. szeptember 21-i hatállyal

Pályázati felhívás:
VII. Egyéb feltételek 1.pont 2. alpont - új szövegrész került be:
„A beszerzésre kerülő energia tároló egységekre és azok komponenseire a vonatkozó hazai,
európai és nemzetközi - termékbiztonsági, kiberbiztonsági és környezetvédelmi - szabványok
és követelmények szerinti megfelelőség igazolása szükséges a Támogató felé a projekt
megvalósítása során. Az igazolás módja: CE-deklaráció, a gyártóművi nyilatkozatok és a
releváns akkreditált, illetve bejelentett megfelelőségértékelő szervezetektől származó
harmadik feles tanúsítványok.”
VIII. Adminisztratív információk, 1. pont – a pályázat benyújtási határidő 2022. október 24re módosult:
„Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2022. október 24.”
IX. A pályázat kiválasztásának folyamata, 3. Szakmai értékelés – a LCoS mutató javításra
került:
Tervezett technológia költséghatékonysági mutatója (Levelised Cost of Storage) Ft/kWh-ban kifejezve:

𝑳𝑪𝒐𝑺 =

∑𝒏𝒕=𝟏(𝑪𝒕 + 𝑶𝒕 ) ∗ (𝟏 + 𝒓)−𝒕
∑𝒏𝒕=𝟏(𝑲 ∗ 𝟑𝟔𝟓 ∗ (𝟏 − 𝑫𝒕 )) ∗ (𝟏 + 𝒓)−𝒕

𝐶𝑡 [𝐻𝑈𝐹] = 𝐵𝑒𝑟𝑢ℎá𝑧á𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
𝑂𝑡 [𝐻𝑈𝐹] = 𝑀ű𝑘ö𝑑é𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
(1 + 𝑟)−𝑡 = 𝑡 é𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑧ó𝑙ó 𝑑𝑖𝑠𝑧𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑡𝑎; 𝑟 = 4,17%
𝐾 [𝑘𝑊ℎ] = 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟 𝑛é𝑣𝑙𝑒𝑔𝑒𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠𝑎
𝐷𝑡 [%] = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠𝑟𝑜𝑚𝑙á𝑠 é𝑟𝑡é𝑘𝑒 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
𝑛 [é𝑣] = 𝑙é𝑡𝑒𝑠í𝑡𝑚é𝑛𝑦 𝑣á𝑟ℎ𝑎𝑡ó 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 é𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎

1. sz. melléklet: Általános pályázati és projektmegvalósítási útmutató és annak melléklete
1.4. Elérhetőségek és a kapcsolattartás rendje - kézbesítési vélelem 3 nap:
„Elektronikus küldés esetén a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek
minősül,
a) ha a Radix rendszer/hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által
történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
b) ha a Radix rendszer/hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy
a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban
feltüntetett időpontban, vagy
c) ha a Radix rendszer/hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a
küldeményt a címzett az elektronikus kiküldést követő 3 napon belül nem vette át, az
elektronikus kiküldést követő harmadik napon (kézbesítési vélelem).”
3.4.1. A projekt megkezdése - a definíció bővült:
„A projekt megkezdésének időpontja a projekt keretében megvalósítani kívánt
tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi események közül a legkorábbi nap:
1. A beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy
2. A berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű
kötelezettségvállalás, vagy
3. Más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, , vagy
4. Nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó
bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a bizonylat kiegyenlítés dátuma
közül a legkorábbi időpont, vagy
5. A tevékenység végrehajtásában részt vevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában,
munkáltatói utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont.”
4.3. A biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek - a fenttartási időszakra
vonatkozó biztosíték mértéke pontosításra került:
„A biztosítéknak a pályázati felhívásban és a támogatói okiratban/támogatási szerződésben
meghatározottak szerint a záró fenntartási jelentés Támogató általi elfogadásáig kell
rendelkezésre állnia. A fenntartási időszakban a biztosíték mértéke a teljes kifizetett
támogatás összegének 50%-a, vagy ha a Kedvezményezett a Támogatói okiratban/Támogatási
szerződésben vállalt indikátorokat a Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben
meghatározott határidőben teljesítette és a projekttel kapcsolatban szabálytalanság nem
került megállapításra, a biztosíték mértéke a teljes kifizetett támogatás összegének 10 %-a.”
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6.1. A támogatói okirat kiállításához szükséges feltételek – a határidők a Pályázati
felhíváshoz lettek igazítva:
„Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítéssel együtt
tájékoztatást kap a támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok köréről,
amelyeket az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles benyújtani. A támogatói
okiratot a támogatási döntés meghozatalától számított legfeljebb 30 napon belül ki kell
állítani, mely határidő legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását a Támogató legfeljebb
egy alkalommal engedélyezheti.”
6.5. Beszerzésekre vonatkozó szabályok
„A támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás terhére
a nettó 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére
vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a Kedvezményezett / Konzorciumi tag
kizárólag írásban köthet.”
6.6. A projekt fenntartása – a biztosítékra vonatkozó szövegrész bővült:
„A megvalósítási időszakra előírt biztosítékokat (bankgarancia, kezességvállalás, jelzálog stb.)
a fenntartási időszakban is fenn kell tartani, melynek mértéke az Ávr. 85. § (1) b) és c) pontjával
összhangban:
- az ötvenmillió forintot meghaladó támogatási összegnél a kifizetett támogatás 50%-ának
megfelelő mérték,
- annak a Kedvezményezettnek, aki a támogatói okiratban/támogatási szerződésben vállalt
indikátorokat a támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározott határidőben
teljesítette, és a projekt megvalósítása alatt az arra jogosult szerv a projekttel kapcsolatban
szabálytalanságot nem állapított meg, a kifizetett támogatás 10%-ának megfelelő mérték.”
7. A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK: A dokumentumok
benyújtásának határideje a támogatói okirat/támogatási szerződés hatályba lépését követő
12 hónap. A „támogatást igénylő” helyett Kedvezményezett kifejezést, a „támogatási
kérelem” helyett Pályázat vagy projekt kifejezést használjuk.
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1.1. sz. mellékelt: Elszámolhatósági útmutató
1.6. Elszámolhatósági időszak – a projekt megkezdése definíciója bővült:
„A projekt megkezdésének időpontja a legkorábbi időpont a következők közül: 1. beruházás
építési munkáinak megkezdése, 2. a berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag
kötelező érvényű kötelezettségvállalás, 3. más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást
visszafordíthatatlanná teszi, 4. nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb
elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a
bizonylat kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi időpont, vagy 5. a tevékenység
végrehajtásában részt vevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói
utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont, attól függően, hogy melyikre kerül
előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a projekt előkészítése.”
1.11. Elszámolható költségek tervezése és a támogatás kifizetése – új mondat a Pályázati
felhívásból átemelve
„A Kedvezményezett az előleg összegét több részletben is igényelheti.”
A következő mondat törlésre került:
„A záró kifizetés igénylés benyújtásáig, amennyiben a Felhívás erre lehetőséget biztosít, a
Kedvezményezett újra igényelhet támogatási előleget. Támogatási előleg minden esetben a
még fel nem használt támogatási összeg Felhívásban meghatározott mértékéig igényelhető.”
2.3. Tárgyi eszköz beszerzése (13., 14.) a felsorolás első eleme javításra került:
„• az eszköz a projekt végrehajtási időszakának végéig üzembehelyezésre kerül, és…”
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5. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
2.13. A biztosítéknak a záró fenntartási jelentés Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre
kell állnia. A fenntartási időszakban a biztosíték mértéke a kifizetett támogatás összegének
50%-a, vagy ha a Kedvezményezett a Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben vállalt
indikátorokat a Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben meghatározott határidőben
teljesítette és a projekttel kapcsolatban szabálytalanság nem került megállapításra, a
biztosíték mértéke a kifizetett támogatás összegének 10 %-a. A Támogató a biztosíték
rendelkezésre állásának igazolását határidő tűzésével bármikor kérheti a Kedvezményezettől.
Amennyiben azt a Kedvezményezett igazolni nem tudja, a Támogató jogosult a
szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni a Kedvezményezettel szemben.
11.4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jogosulatlanul igénybe
vett támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a Támogató által
meghatározott határnapig nem teljesíti, a Támogatót megilleti a támogatói
okiratban/támogatási szerződésben szereplő biztosíték(ok) érvényesítésének a joga.
Amennyiben azonnali beszedési megbízás (inkasszó) került biztosítékként megadásra a
támogatói okiratban/támogatási szerződésben, akkor Támogatónak a Kedvezményezett
valamennyi bankszámlaszáma tekintetében érvényesítési joga van a banki inkasszóra
vonatkozó felhatalmazó levél alapján. Ha a követelés kielégítése nem volt eredményes, a
visszafizetendő összeget és annak kamatait az adóhatóság adók módjára hajtja be.
A Pályázati felhívás egyéb módosuló mellékletei a fenti változásokat képezik le az adott
dokumentum szintjén.
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