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HÁLÓZATI INTEGRÁLT ENERGIATÁROLÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA 

pályázati felhívás (azonosító: 2022/MA/ETÁROLÁS/01) 

 

A felhívással kapcsolatban beérkezett kérdések és a kapcsolódó válaszok – 2022.09.29. 

 

Kérdés / Válasz: 

 
MÁK számla kezelés 
Pályázati Felhívás X/2. alapján "A támogatás kezelésére a Kedvezményezettnek a támogatás 
fogadására és a támogatás terhére kifizetés teljesítésére a Magyar Államkincstárnál vezetett, 
projektenként elkülönített pénzforgalmi számlát kell nyitnia.  
A Kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés igénylés a Konzorciumi 
tag(ok) által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza. 
A Kedvezményezett kötelessége a Konzorciumi tag(ok)ra vonatkozó támogatási összegek 
tovább utalása."  
 
Kérjük, szíves megerősítésüket, hogy egyedül a Konzorciumvezetőnek szükséges egy 
elkülönített (MÁK) pénzforgalmi számlát nyitnia és a többi konzorciumi tagnak nem 
szükséges. Illetve kérjük szíves megerősítésüket és engedélyüket, hogy a konzorciumvezető 
élhet a mellékletként csatolt mentességgel, elkülönített pénzforgalmi számláról történő 
kifizetések teljesítése alól, a melléklet szerinti indoklás figyelembevételével. 

Megerősítjük válaszunkban, hogy a projekt kapcsán egyedül a Konzorciumvezetőnek 
szükséges MÁK elkülönített pénzforgalmi számlát nyitnia. 

Biztosíték mértéke a megvalósítási időszakban 
Kérjük szíves megerősítésüket, hogy elegendő-e csak a konzorciumvezetőnek a szükséges 
mértékű biztosítékokat (terveink szerint bankgaranciát vagy anyavállalati garanciát) 
nyújtania, lévén hogy elkülönített pénzforgalmi számlát is neki szükséges vezetnie.  
Kérjük szíves válaszukat, hogy a megvalósítási szakaszban a biztosíték (terveink szerint 
bankgarancia vagy anyavállalati garancia formájában történő) nyújtása mekkora mértékű kell 
legyen? Illetve pontosítani szeretnénk, hogy elegendő a konzorciumvezetőnek együttes 
felelősségvállalás formájában nyújtania vagy a konzorciumi tagoknak külön-külön szükséges 
biztosítaniuk? Továbbá kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az anyavállalati garancia költségei 
miként számolhatóak el a projektben. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a értelmében minden 
Konzorciumi tag köteles biztosítékot nyújtani, amennyiben a rá eső támogatási összeg 
meghaladja a húszmillió forintot és az Ávr. 84. §-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól. Biztosítékot a megvalósítási és fenntartási időszakra mind a 
Konzorciumvezetőnek, mind a Konzorciumi tag(ok)nak biztosítania kell. 
A támogatás – ideértve az előleget is – folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha legalább 
az adott előleg- vagy kifizetés igénylésben igényelt támogatás, továbbá a már korábban 
folyósított támogatás együttes összegének megfelelő mértékű biztosíték a támogatói 
okiratban/támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll.  
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Fentiek alapján a  biztosíték mértéke bankgarancia vagy anyavállalati garancia esetén a 
megvalósítási időszakban a kifizetés igénylés(ek)kel megegyező összeg, azaz: 
- először az 50%-os előleg adott Tagra eső összegének megfelelő biztosítékot kell igazolni, 
az előleg kifizetési kérelmének benyújtásakor, majd a következő kifizetés igénylésnek 
megfelelően azt szükséges kiegészíteni.  
 
Kérjük az anyavállalati garancia szövegezését az aláírást megelőzően Részünkre 
megküldeni szíveskedjenek. Fontos, hogy ne tartalmazzon olyan korlátozó feltételeket, 
amelyek megnehezíthetik vagy akadályozhatják a garancia érvényesítését.  
 
Amennyiben nem magyar nyelvű a dokumentum, kérjük annak hiteles fordítását. A hiteles 
fordítás elszámolható a projekt költségvetésben. 
 
Az anyavállalati garancia költsége nem elszámolható költség. 

Az anyavállalati garancialevél, kiállított igazolás idegen nyelven elfogadható?  

Az anyavállalati garancialevél szövegezése előzetes egyeztetés céljából egyszerű 
fordításban elegendő. A véglegesnek tekintett anyavállalati garancia szövegét hiteles 
fordításban kérjük. 

A beruházás pontos helyszínei a pályázási szakaszban nem ismertek. Kérjük szíves 
iránymutatásukat, hogy abban az esetben, ha több helyszínen tervezünk fejlesztést, 
elegendő-e a költségadatok egy helyszínhez (jelenleg a székhely) történő rendelése, vagy 
szükséges bontani a költségeket a két megvalósítási helyszín szerint is? Ha igen, akkor ezt 
hogyan tudjuk a rendszerben megoldani? 

Azon Pályázó esetében, ahol két helyszínen is történik fejlesztés, a „Projekt alapadatok” 
felületen a módosítás gombra kattintva további megvalósítási helyszínt is fel lehet vinni. 
Mivel a beruházás pontos helyszíne nem ismert, ezért vigyék fel még egyszer a székhely 
címét és a Helyrajzi szám rovatba írják be: Helyszín 1, illetve Helyszín 2. Ez meg fog jelenni 
a költségvetési sorok felvitelénél és így a költséghez tudnak helyszínt rendelni. 

LCoS számítás: A tervezésnél mi a költségeinket nettóban számoljuk, viszont az LCoS 
mutatónál a beruházási költséget és az éves működési költséget bruttóban szükséges 
megadnunk 6. sz melléklet szerint. 
Van arra lehetőség hogy nettóban adjuk meg ezeket a költségeket? 

Az LCoS mutató egységes számítása a cél, annak érdekében, hogy a Pályázók által 
számított értékek összehasonlíthatóak és egységesen pontozhatóak legyenek. Éppen ezért 
a beruházási költséget és az éves működési költséget a definíció szerint bruttóban kell 
megadni, függetlenül attól, hogy a projektben nettó vagy bruttó módon tervezik a 
költségvetést. 

 


