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Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 

Gyakran Ismételt Kérdések 

Frissített változat: 2022. december 15. 

 

 

 

1. Mikortól lehet regisztrálni és pontosan hol? 

Válasz: 

A regisztráció kezdete 2022. október 20. Ennél korábbi időpontban nincs mód és nincs is szükség a regisztrációra. 

A regisztráció határideje 2023. január 31. 19.00 óra. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2023. március 31. 

A pályázattal kapcsolatos valamennyi fontos információt megtalálják a www.energiatamogatas2022.hu oldalon, 

a regisztrációs felületet az energiatamogatas2022.nffku.hu oldalon érik el 2022.október 20-tól. 

A sikeres regisztráció nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését. 

_______________________________________________________________ 

2. Előre láthatóan mennyi időt vesz igénybe majd egy-egy benyújtott regisztráció elfogadása? 

Válasz: 

A Támogató a sikeresen regisztrált vállalkozás jogosultsági feltételeknek való megfelelőséget a pályázat pályázati 

felületen történő benyújtását követő 5 munkanapon belül végzi el. A felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra. 

Ha a jogosultsági szempont(ok)nak való megfelelés vizsgálata során hiánypótlás szükséges, erről a Támogató a 

Pályázót a pályázati felületen értesíti és legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja a hiányosan 

vagy hibásan rögzített adatok és nyilatkozatok javítására, illetve pótlására. Hiánypótlási felhívásra egy 

alkalommal van lehetőség. 

___________________________________________________________________________ 

3. Miből derül ki, hogy a vállalkozás jogosult-e a támogatás igénybevételére? 

Válasz: 

A pályázati adatlapra rögzített adatok feldolgozása után a pályázati felület automatikusan határozza meg a 

jogosultságot. Pozitív elbírálás esetén a Pályázó folytathatja a további szükséges dokumentumok és adatok 

feltöltését, valamint a nyilatkozatok megtételét. A Támogató a sikeresen regisztrált vállalkozás jogosultsági 

feltételeknek való megfelelőséget a pályázat pályázati felületen történő benyújtását követő 5 munkanapon belül 

végzi el. 

__________________________________________________________________________ 

4. Hol tudom ellenőrizni, hogy a cégünk beletartozik-e a támogatható cégek körébe? 

Válasz: 

A Pályázati felhívás 10. pontjában is hivatkozott 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében, KKV-nak 

minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 

43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik minden olyan vállalkozás, amelynek TEÁOR vagy ÖVJT kódjának 

első két számjegye 10-33 közé esik a https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_struktura.pdf 

címen elérhető besorolás szerint. A vállalkozás főtevékenységét a cégalapítás során meg kell határozni.  

___________________________________________________________________________ 

http://www.energiatamogatas2022.hu/
https://energiatamogatas2022.nffku.hu/
https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_struktura.pdf
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5. Mikor kezdhetem meg a támogatási kérelmem rögzítését? Mikortól nyújthatom be a támogatási 

kérelmem? 

Válasz: 

A támogatási kérelem pályázati kitöltő felületen történő rögzítése a biztosítékként szolgáló banki felhatalmazó 

levelek online beküldését követően már lehetővé válik. Azonban a támogatási kérelem csak abban esetben válik 

beküldhetővé, ha a Támogató a hozzá postai úton beérkezett felhatalmazó leveleket megkapta és az ellenőrzés 

során sem az online felületre feltöltött adatokban, sem a papír alapú dokumentumokban nem talált hibát, hiányt. 

A Támogató az ellenőrzés eredményéről a támogatási rendszerben értesítést küld a Pályázó részére, adott 

esetben hiánypótlást ír elő. A felhatalmazó leveleket postai úton az alábbi címre szükséges megküldeni: 

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. 

A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a Felhívás címét és 

regisztrációs számukat. 

___________________________________________________________________________ 

6. Mikor várható döntés a támogatási kérelemről? 

Válasz: 

A Támogató a támogatási kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül dönt a kérelem elfogadásáról, 

elutasításáról, vagy hiánypótlás bekéréséről. A döntés eredményéről minden esetben a pályázati felületen 

keresztül értesíti a Pályázót. 

Figyelem: a hiánypótlás benyújtása is kizárólag a pályázati felületen történik! 

__________________________________________________________________________ 

7. Benyújthatja-e meghatalmazott a támogatási kérelmet? Milyen dokumentum benyújtása szükséges? 

Válasz: 

A támogatást igénylő vállalkozás nevében aláírásra jogosult személy(ek) meghatalmazhatja(k) a vállalkozás 

munkatársát, akár a vállalkozástól független személyt is. Ebben az esetben szükséges a vállalkozás képviseletére 

jogosult személy, együttes aláírás esetén személyek aláírásmintáját/aláírási címpéldányát, valamint a 

meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást feltölteni a regisztráció során. A meghatalmazásra vonatkozó 

sablont letöltheti a www.energiatamogatas2022.hu oldalról, valamint a regisztrációs felületről is. 

___________________________________________________________________________ 

8. Ki kell nyomtatni és aláírva vissza kell juttatni a támogatói okiratot? 

Válasz: 

Nem. A kiállítást követően a támogatói okirat elektronikus formában kerül megküldésre a Kedvezményezettnek. 

Elutasított kérelem esetében kifogással lehet élni a Pályázati felhívásban részletezettek szerint. 

___________________________________________________________________________ 

9. Amennyiben a támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, közzétételre kerül a támogatás ténye, 

mértéke, stb.? Ha igen, jogosult a támogatást igénylő ezt megtiltani? 

Válasz: 

A kedvezményezett neve, a felhasználás helye, valamint az elnyert támogatás összege közzétételre kerülhet a 

Támogató honlapján. A Pályázónak/támogatást igénylőnek nincs joga megtiltani ezt, ehhez a támogatási kérelem 

benyújtásakor hozzájárul. 

___________________________________________________________________________ 

http://www.energiatamogatas2022.hu/
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10. A feltöltendő nyilatkozatokhoz biztosít a Támogató letölthető mintát, sablont, vagy a Pályázónak kell 

ezeket beszerezni? 

Válasz: 

A www.energiatamogatas2022.hu oldalról, valamint a pályázati felületről a sablonok letölthetőek, nem 

szükséges a Pályázónak beszerezni ezeket. Egyedüli kivétel a banki felhatalmazó levél, amely az adott bank saját 

formátuma, azonban tartalmaznia kell a pályázati felhívás 6.6.2 pontjának 5. bekezdésében leírt rendelkezéseket. 

Minta a felhatalmazó levél tekintetében is elérhető lesz a pályázati felületen. 

___________________________________________________________________________ 

11. Hogyan kell igazolni a köztartozás-mentességet? 

Válasz: 

Történhet 30 napnál nem régebbi NAV igazolással, vagy a köztartozásmentes adatbázisba történő regisztrációval. 

Az adatbázisba történő felvételhez szükséges a NAV honlapján a Nyomtatványkitöltő programok menüpontban 

elérhető KOMA nyomtatványt kitölteni. Feltétele, hogy a gazdasági társaságnak ne legyen az adóhivatalnál 

nyilvántartott adó- és köztartozása, eleget tett az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének, nem áll 

csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési vagy felszámolási eljárás alatt, nincs áfa-, illetve társaságiadó-

tartozása (csoportos adóalanyként), adó megfizetésére kötelezettként nincs lejárt tartozása. A támogatási 

kérelem benyújtásának, a Támogatói okirat kiállításának, továbbá a támogatás folyósításának is feltétele a 

köztartozásmentesség igazolása. Az adott időpontban fennálló köztartozásmentesség igazolásának 

legegyszerűbb módja, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ebben az esetben nem szükséges 

további igazolás bekérése. A zavartalan és mihamarabbi folyósítás érdekében javasoljuk, hogy amennyiben eddig 

nem regisztrált a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA), már a támogatási kérelem benyújtása előtt 

tegye meg ezt. 

___________________________________________________________________________ 

12. Biztosítékként elegendő a felhatalmazó levél? Melyek a felhatalmazó levélre vonatkozó előírások? 

Válasz: 

Igen, a támogatás biztosítéka a Kedvezményezett által benyújtott felhatalmazó levél. A felhatalmazó levélnek a 

támogatói okirat alapján a Kedvezményezett számára előírt kötelezettségek teljesítéséig és ezzel együtt a 

Támogató általi visszavonásig érvényesnek kell lennie. 

___________________________________________________________________________ 

13. Biztosítékként beadott banki felhatalmazó levélen szerepelnie kell a támogatási kérelem egyedi 

azonosítójának. Ez a regisztrációnál generált kódszám lesz? 

Válasz: 

Igen, a beadott banki felhatalmazó levélen szerepelnie kell a támogatási kérelem egyedi azonosítójának. Az 

értelmezésük helyes, a támogatási kérelem egyedi azonosítója a regisztrációnál generált kódszám lesz. A 

felhatalmazó levél sablonját a Támogató a pályázati felületen biztosítja. 

___________________________________________________________________________ 

14. Ha nem főtevékenysége a feldolgozó ipari tevékenység a kérelmezőnek, az árbevétel nagyobbik része 

TEÁOR 10-33-ból származik, annak igazolásához van-e formula, mi az igazolás módja? 

Válasz: 

A feldolgozóipari tevékenységből származó bevételekre vonatkozó TEÁOR szerinti megbontásra vonatkozóan a 

pályázati felületen elegendő nyilatkozni. 

___________________________________________________________________________ 

http://www.energiatamogatas2022.hu/
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15. A vállalkozás TEÁOR száma nem a felhívásban közzétett tartományba tartozik, de az ügyfél szerint 

megfelel az előírt fő tevékenységi kör kritériumainak. 

Válasz 

A Pályázati felhívás értelmében, az a vállalkozás részesíthető támogatásban, amelynek fő tevékenységi köre 

2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik (TEÁOR kód első két számjegye 10-33 közötti) vagy a 

2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik. Ha a 

vállalkozás értékesítés nettó árbevételének összegéből százalékos formában meghatározva az értékesítés nettó 

árbevétel legnagyobb hányada feldolgozóipari tevékenyégből származik, de a főtevékenysége nem tartozik a 

feldolgozóipari tevékenységek körébe, a vállalkozás az erről szóló hiteles nyilatkozat megtétele mellett és a 

további feltételek teljesülése esetén jogosult támogatási kérelmet benyújtani. 

___________________________________________________________________________ 

16. Mit jelent az „A” és „B” komponens? 

Válasz: 

A / Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség 

növekmények fedezésére. (Önállóan, a „B” nélkül is igénybe vehető.) 

B / Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza 

nem térítendő közvetlen támogatás. (Önállóan NEM vehető igénybe, feltétele az „A” pályázat támogatói 

okiratának megléte, valamint a beruházásra vonatkozó hitelszerződés.) 

Figyelem! Az „A” komponens szerinti növekmények fedezésére benyújtott igénylés pozitív elbírálása nem jelent 

automatikus jogosultságot beruházási hitelre, azt a hitelintézet saját hatáskörében vizsgálja. 

További információkért mindkét konstrukció esetében kérjük áttekinteni a „Pályázás menete” és a „Támogatás 

ismertető” dokumentumokat, valamint a Pályázati felhívást. 

___________________________________________________________________________ 

17. December havi számla költségnövekményének elszámolhatósága tekintetében hogyan kell eljárni? 

Válasz: 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2022. december 15-én megjelent a Pályázati felhívás 6. számú módosítása, 

amelyben a pályázati határidők meghosszabbításra kerültek. A módosított Felhívás alapján a regisztráció 

határideje 2023. január 31. 19:00 óra, a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2023. március 31. Kérjük, 

a módosított Felhívást tekintse meg a www.energiatamogatas2022.hu oldalon a Pályázati felhívás menüpontban. 

_________________________________________________________________________________ 

18. A 2021. évi energiaköltség-számításba, (melynek el kell érnie az azonos évi értékesítés nettó 

árbevételének 2 %-át) kizárólag a földgáz és villamosenergia számít bele? 

Válasz: 

A támogatás jogosultsági kritériumai között említett, a 2021. évi energiaköltségek azonos évi értékesítés nettó 

árbevételre vetített 2 százalékos megkötés valamennyi, a vállalkozás által felhasznált, a 2003/96/EK irányelv 2. 

cikk, (1) és (2) bekezdésében felsorolt, a Kombinált Nómenklatúrában nevesített energiatermékre vonatkozik. 

2022. október 5-én módosult a Felhívás, többek között kiegészítésre került a vonatkozó 2003/96/EK irányelvének 

2. cikk (2) bekezdésével. A 2021. évi energiaköltségek meghatározásánál, amennyiben volt egyéb felhasznált 

energiatermék is az év során, nem csak a villamosenergia, távhő és földgáz-költségeket lehet figyelembe venni. 

Ugyanakkor a jogosultság megállapítását követően támogatás kizárólag a 2022. év október, november, december 

hónapjaira eső földgáz-, távhő- és villamosenergia-felhasználás után igényelhető. A pályázati felületen a 

Kombinált Nómenklatúrában nevesített alábbi energiatermékek közül választhat: 
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KN-kód Megnevezés 

2716 00 00 Elektromos energia 

2711 Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén 

2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag 

2702 Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével 

2709 00 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj 

2710 
Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan 
készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat 
tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék 

3403 

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására 
szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, 
szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 
70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal 

1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 

1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 

1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 

1510 
Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 
1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is 

1511 Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 

1512 
Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva 

1513 
Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva 

1514 Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 

1515 
Más stabilizált növényi vagy mikrobiális zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva 
is, de vegyileg nem átalakítva 

1516 
Állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, 
közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve 

1517 
Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati, növényi vagy mikrobiális zsírok vagy olajok vagy 
különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá 
tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével 

1518 00 

Állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, 
hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. 
alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati, növényi vagy 
mikrobiális zsírokból vagy olajokból vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióiból készült, étkezésre 
alkalmatlan keverék vagy készítmény 

2704 00 Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén 

2705 00 00 
Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén 
kivételével 

2706 00 00 
Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy 
részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is 

2707 
Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, 
amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét 

2708 Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból 

2712 
Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más 
ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is 

2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka 

2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő 

2715 00 00 
Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi 
kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány) 

2901 Aciklikus szénhidrogének 

2902 Ciklikus szénhidrogének 

2905 11 00 -- Metanol (metil-alkohol) 

3811 
Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények 
és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal 
ásványolajként használt folyadékokhoz 

3817 00 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozók kivételével 

egyéb szabadon írható mező 

A lista végén kiválasztható az „Egyéb” kategória is, amelybe szabadon rögzíthet olyan, a Kombinált 

Nómenklatúrában nevesített energiaterméket, amelyet nem talált meg a listában. 

__________________________________________________________________________ 
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19. Figyelembe vehető-e a támogatási kérelem elbírálásánál az üzemanyag, távhő, fatüzelés költsége? 

Válasz: 

Igen, a kérdésben megjelölt energiatermékek költsége is figyelembe vehető a jogosultsági kritériumoknak való 

megfelelőség vizsgálatánál. A támogatás jogosultsági kritériumai között említett, a 2021. évi energiaköltségek 

azonos évi értékesítés nettó árbevételre vetített 2 százalékos megkötés valamennyi, a vállalkozás által 

felhasznált, a 2003/96/EK irányelv 2. cikk, (1) és (2) bekezdésében felsorolt, a Kombinált Nómenklatúrában 

nevesített energiatermékre vonatkozik. 2022. október 5-én módosult a Felhívás, többek között kiegészítésre 

került a vonatkozó 2003/96/EK irányelvének 2. cikk (2) bekezdésével. 

___________________________________________________________________________ 

20. A villamos energia is figyelembe vehető a 2021. évi energiaköltségek kiszámítása során? 

Válasz: 

Igen, a villamosenergia szintén részét képezi az energiaköltségeknek. A támogatás jogosultsági kritériumai között 

említett, a 2021. évi energiaköltségek azonos évi értékesítés nettó árbevételre vetített 2 százalékos megkötés 

valamennyi, a vállalkozás által felhasznált, a 2003/96/EK irányelv 2. cikk, (1) és (2) bekezdésében felsorolt, a 

Kombinált Nómenklatúrában nevesített energiatermékre vonatkozik. 2022. október 5-én módosult a Felhívás, 

többek között kiegészítésre került a vonatkozó 2003/96/EK irányelvének 2. cikk (2) bekezdésével. A 2021. évi 

energiaköltségek meghatározásánál, amennyiben volt egyéb felhasznált energiatermék is az év során, nem csak 

a villamosenergia, távhő és földgáz-költségeket lehet figyelembe venni. 

___________________________________________________________________________ 

21. Mindegy a támogatási igénylés sorrendje a hónapok tekintetében? 

Válasz: 

Nem, a támogatás igénylésére az egyes hónapok tekintetében kizárólag időrendi sorrendben kerülhet sor! Az 

utoljára benyújtott kérelemben foglalt időszak előtti hónapra nem vonatkozhat. (Pl. novemberi hónapra 

vonatkozó igénylés leadását követően nem nyújthat be október hónapra vonatkozó igénylést.) Kizárólag teljes 

hónapra adható le igénylés! 

___________________________________________________________________________ 

22. Mit jelent, hogy a támogatás egy összegben vagy több részletben kerül folyósításra? 

Válasz: 

A támogatást igénylő igényelhet támogatást 2022. október, november és december hónapokra külön-külön egy-

egy, az adott hónapra vonatkozó támogatási kérelemmel vagy több hónapra összesítve is. Fontos, hogy csak 

teljes hónap, vagy hónapok vonatkozásában adható be támogatási kérelem, tört hónapokra nem. Amennyiben 

egy alkalommal történik a támogatási kérelem benyújtása egy támogatói okirat kerül elektronikusan kiállításra, 

ha havonta, akkor egy támogatói okirat és annak két módosítása lép hatályba. 

A támogatási összeg maximuma a Pályázati felhívásban került részletezésre. 

___________________________________________________________________________ 

23. Az „A” komponens esetében kötelező-e az áram és a gáz szolgáltatásra együttesen támogatást igényelni, 

vagy ezek közül tetszőleges, hogy melyikre kérünk? 

Válasz: 

Nincs megkötés, hogy a Pályázó mely támogatható energiaköltségek vonatkozásában igényli a támogatást. 

___________________________________________________________________________ 

24. Ha a Pályázó benyújtotta a támogatási kérelmet, mikor érkezik az összeg a számlájára? 

Válasz: 

A támogatói okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül átutalásra kerül az összeg. Fontos, hogy a 

támogatást igénylő erre a célra megjelölt bankszámlája szerepeljen cégkivonatában és erre, valamint az összes 

beszedéssel terhelhető bankszámlájára vonatkozóan benyújtsa a banki felhatalmazóleveleket postai, valamint 
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elektronikus úton is a Pályázati felhívásban rögzített címre. Kérjük, ezt legkésőbb 2023. február 15-ig tegye meg! 

A támogatási kérelem benyújtása csak a felhatalmazó levelek jóváhagyását követően lehetséges. 

______________________________________________________________________ 

25. A 2022. október havi energiaköltség-növekmény fedezésére irányuló támogatási kérelem benyújtása 

csak az október havi energiaszámla kézhezvétele után lehetséges? 

Válasz: 

Igen, az adott hónap vonatkozásában valamennyi földgáz, távhő és villamos energiára vonatkozó számlával 

rendelkeznie kell az igénylőnek. 

___________________________________________________________________________ 

26. Adott havi számlát következő hónapban szükséges benyújtani és az alapján a gyakorlatban utólagosan, 

háromszor/havonta bontva kerül kiutalásra támogatás? 

Válasz: 

A támogatást igénylő igényelhet támogatást 2022. október, november és december hónapokra külön-külön, egy-

egy, az adott hónapra vonatkozó támogatási kérelemmel vagy több hónapra összesítve is. Fontos, hogy csak 

teljes hónap, vagy hónapok vonatkozásában adható be támogatási kérelem, tört hónapokra nem. Amennyiben 

egy alkalommal történik a támogatási kérelem benyújtása egy támogatói okirat kerül elektronikusan kiállításra, 

ha havonta, akkor egy támogatói okirat és annak két módosítása lép hatályba. 

___________________________________________________________________________ 

27. Amennyiben nem naptári hónapról szól a támogatást igénylő számlája, milyen módon végezze az 

arányosítását? 

Válasz: 

A tört hónapokra vonatkozó számlák esetében is a többi számlához hasonlóan kell eljárni. A pályázati rendszer 

az adott hónapra vonatkozó költséget automatikusan kiszámolja. 

______________________________________________________________________ 

28. Átalányalapú számlázás esetén hogyan történik a támogatás igénylése? 

Válasz: 

Átalányalapú elszámolás esetén is az adott hónapot lefedő számlákon feltüntetett felhasznált mennyiséget és 

költséget kell rögzíteni a pályázati felületen. Amennyiben az érintett időszakra vonatkozóan már rendelkezik 

elszámoló számlával is, az abban foglalt adatokat is szükséges figyelembe venni. 

___________________________________________________________________________ 

29. Hogyan kell eljárni, ha átalányt fizetek, így a 2021. október, november, december havi fogyasztások 

esetében a havi átalányszámlák mellett rendelkezem éves elszámoló számlával is? 

Válasz: 

Ha 2021 októberét, novemberét és decemberét lefedő elszámoló számlával rendelkezik, akkor úgy tudja 

korrigálni a rögzített havi átalányfizetést tartalmazó számláit, ha az elszámoló számla összegét elosztja a lefedett 

napok számával, majd szorozza a korrigálni kívánt időszak napjainak számával, és az így kapott eredményt levonja 

(vagy hozzáadja) az adott hónapra rögzített tétel(ek)hez. 

_________________________________________________________________________________ 

30. A következő hónapra vonatkozó kérelem leadásakor újra kell regisztrálni? 

Válasz:  

Nem. A korábban biztosított pályázati felületre belépve csak fel kell töltenie az adott hónapra vonatkozó adatokat 

(támogatási kérelem). 
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Amennyiben a korábban beküldött alátámasztó dokumentumainak tartalmában, adataiban a korábbi 

regisztrációt követően változás történt, be kell nyújtani az ezt igazoló dokumentumokat, ideértve a felhatalmazó 

levelet is. 

___________________________________________________________________________ 

31. Elszámolható költség kiszámítása hogyan történik? 

Válasz: 

A számításhoz egy részletes példa áll rendelkezésre a Pályázati felhívás 12. oldalán a 6.4. pont alatt, amelynek 

alapján egyértelműen kiszámolható a megfelelő összeg. További információ a Pályázati felhívás 6.6.2. pontja alatt 

található. 

___________________________________________________________________________ 

32. Mi képezi pontosan a támogatás alapját? 

Válasz: 

A Pályázati felhívás 6.6.2. pontja értelmében, a támogatás meghatározásakor a számlák alapján az alábbi 

díjtételek összege képezi a támogatás alapját: 

- földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj, energiahatékonysági díj (EKR), 

rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj) és jövedéki adó; 

- villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix 

alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök [Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, 

villamosenergia-ipari kedvezmény, kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó, 

- távhőszámla esetén: alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj. 

A késedelmes befizetés alapján a korábbi késedelmes fizetéshez kapcsolódó tételek, az áfa (kivétel, ha a 

vállalkozás nem áfa visszaigénylő) nem elszámolható tételek. 

___________________________________________________________________________ 

33. Az áfa elszámolható költségnek minősül? 

Válasz: 

Az áfa nem elszámolható költség, kivéve, ha a vállalkozás nem áfa visszaigénylő, ez esetben el lehet számolni. 

___________________________________________________________________________ 

34. Az energiaköltségek számításánál nettó, vagy bruttó költségeket kell-e figyelembe venni, és nettó 

költség esetén csak az áfát kell levonni, vagy az egyéb termékdíjakat is? 

Válasz: 

Tekintettel arra, hogy az energiaköltségeket a nettó árbevételre kell vetíteni, az energiaköltségek esetében is 

nettó költségeket kell megadni. A vállalkozás energiaköltségeként kifizetett nettó költségeit a vállalkozás 

könyvelésének tartalmaznia kell. 

___________________________________________________________________________ 

35. Vállalkozás a számláit forinttól eltérő pénznemben egyenlítette ki, abban a pénznemben megkaphatja 

a támogatási összeget? 

Válasz: 

Erre nincs lehetőség. A támogatási összeg kifizetése forintban történik. A támogatási kérelem benyújtása során 

a Pályázati felhívás 6.6.2.pontjában részletezetteknek megfelelően forintban szükséges rögzíteni az igényelt 

összeget. 

___________________________________________________________________________ 
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36. A számlát is be kell küldeni? 

Válasz: 

Nem. A számlák sorszámát, valamint a költség- és a fogyasztási adatokat szükséges megadni, de egy esetleges 

utóellenőrzés során az eredeti számlák ellenőrzésre kerülhetnek. 

___________________________________________________________________________ 

37. Milyen összegű, típusú energiahatékonysági beruházás vállalását várja el a Támogató? 

Válasz: 

Az „A” komponensben vállalt energiahatékonysági beruházásnak az adott Pályázó számviteli politikája alapján 

beruházásnak minősülő energiahatékonyságot növelő beruházásnak kell lennie. A választható beruházási 

típusokat a pályázati felületen, a vonatkozó listából kell majd kiválasztani. A módosított Felhívás 10. fejezete alatt 

az „energiahatékonysági beruházás” fogalmához tartozó lábjegyzetben található a példák listája az 

energiahatékonysági beruházásokra vonatkozóan. 

Épületgépészet: 

• Világítás (pl.: beltéri fényforrás, lámpatest cseréje, stb.) 

• Hőszigetelés (pl.: homlokzat és tetőszerkezeti hőszigetelés, stb.) 

• Használati melegvíz (pl.: keringtető szivattyú cseréje, használati melegvíz ellátás támogatása 

napkollektorral, stb.) 

• Nyílászárók (pl.: nyílászárók korszerűsítése és cseréje, stb.) 

• Fűtési rendszer (pl.: fűtési rendszerek kazánjainak korszerűsítése, gázkazán és központi fűtési 

rendszer komplex korszerűsítése, termosztatikus szelepek felszerelése hőleadókra, gázkazán cseréje 

hőszivattyúra, ipari kazán cseréje, split klíma cseréje, stb.) 

• Napkollektor (pl.: használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, stb.) 

• Egyéb 

Termelés-technológiához köthető: 

• Gyártó-, termelőeszköz cseréje 

• Sűrített levegő – Kompresszor cseréje 

• Egyéb ipari folyamatokat támogató energetikai beruházás 

A „B” komponensre vonatkozó energiahatékonyságot növelő beruházásokkal szemben támasztott 

követelmények (finanszírozható hitelcélok) a KAVOSZ Zrt. mindenkori hatályos Széchenyi Kártya Program 

Üzletszabályzatának Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel energiahatékonyság javítására, illetve 

technológiaváltás elősegítésére irányuló többlettámogatott alkonstrukciójánál megjelöltek az irányadóak 

(https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/)! 

A Kedvezményezett az energiahatékonysági beruházásra vonatkozó vállalás teljesítéséhez – mindkét komponens 

esetében – olyan energiahatékonysági beruházást is megjelölhet, amelyet a regisztráció benyújtását megelőzően 

megkezdett, de még be nem fejezett és 2024. december 31. napjáig befejez. 

___________________________________________________________________________ 

38. A vállalkozásnak több fogyasztási helye is van, mindegyikre nézve be lehet adni a támogatási igényt? 

Válasz: 

Igen. A támogatást igénylő kizárólag egy teljes hónapra adhat be kérelmet az összes fogyasztási helyére 

vonatkozóan, amennyiben valamennyi telephely egy adószám alá tartozik. 

___________________________________________________________________________ 

39. Mit jelent pontosan, hogy adószámonként adott hónapra egy kérelem benyújtására van lehetőség, 

illetve a beadott kérelmet megelőző hónapra nem igényelhetünk támogatást? 

Válasz: 

A támogatási igény benyújtásakor, az adott hónap vonatkozásában valamennyi földgáz, távhő és 

villamosenergiára vonatkozó számlával rendelkeznie kell az igénylőnek azon székhely, telephely, fióktelephely 

esetében, amely kapcsán élni kíván a támogatással. A támogatás igénylésére az egyes hónapok tekintetében 

https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/
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kizárólag időrendi sorrendben kerülhet sor! Az utoljára benyújtott kérelemben foglalt időszak előtti hónapra nem 

vonatkozhat. (Pl. novemberi hónapra vonatkozó igénylés leadását követően nem nyújthat be október hónapra 

vonatkozó igénylést.) Kizárólag teljes hónapra adható le igénylés! 

___________________________________________________________________________ 

40. Amennyiben a vállalkozás működése több helyszínt érint - székhely és telephely(ek) - igényelhető-e a 

támogatás a több működési helyre együttesen? 

Válasz: 

Igen, a támogatás több működési helyre is igényelhető. 

___________________________________________________________________________ 

41. Ha a fogyasztási helyen a mérőóra almérő, és a pályázó cég részére a főmérővel rendelkező cég 

számlázza tovább az energiát, akkor az elszámolható? 

Válasz: 

A támogatás igénylése során a Kedvezményezett nevére kiállított számlák alapján, az adott hónapra vonatkozó 

energiaköltséget és fogyasztási mennyiséget kell a pályázati felületen rögzíteni. Amennyiben a szolgáltatói 

számlák nem a támogatást igénylő nevére lettek kiállítva, csak abban az esetben igényelhet támogatást, ha a 

bérbeadó a szolgáltatói számlák tartalmával megegyező módon számlázta tovább azokat. 

___________________________________________________________________________ 

42. A kkv bérelt ingatlanban működik és kereskedelmi tevékenységet folytat. Jogosult-e így kérelmet 

benyújtani? 

Válasz: 

A jogosultsági kritériumok teljesülésének vizsgálata nem terjed ki a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogi 

hátterére. A Pályázati felhívás értelmében, az a vállalkozás részesíthető támogatásban, amelynek fő tevékenységi 

köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének 

legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik. Ha a vállalkozás értékesítés nettó árbevételének 

összegéből százalékos formában meghatározva az értékesítés nettó árbevétel legnagyobb hányada 

feldolgozóipari tevékenyégből származik, de a főtevékenysége nem tartozik a feldolgozóipari tevékenységek 

körébe, a vállalkozás az erről szóló hiteles nyilatkozat megtétele mellett és a további feltételek teljesülése esetén 

jogosult támogatási kérelmet benyújtani. 

A feldolgozóipari tevékenységből származó nettó árbevétel legnagyobb hányadára vonatkozó nyilatkozat 

megtételére a pályázati felületen lesz lehetőség. 

___________________________________________________________________________ 

43. A támogatás „A” komponensének igénybevétele esetén a „B” komponens kötelezően megvalósítandó? 

Válasz: 

Nem, az „A” komponens önállóan is támogatható az egyéb jogosultsági kritériumoknak való megfelelés esetén. 

___________________________________________________________________________ 

44. „B” komponens esetén mi a támogatás alapja? 

Válasz: 

A támogatás alapja a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a. 

___________________________________________________________________________ 
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45. A vállalkozás jogosult igénybe venni a támogatást, amennyiben nem állami szolgáltatótól vásárolja az 

energiát (villamos energiát)? 

Válasz: 

A Pályázati felhívás nem rögzít az energiaszolgáltatók személyére és tulajdonosi szerkezetére vonatkozó 

megkötést, azonban a Pályázóval szerződéses jogviszonyban lévő szolgáltatónak hatályos egyetemes szolgáltatói 

vagy kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie. 

A támogatás igényléséhez a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható villamosenergia-

fogyasztást kell bemutatni. A pályázati felületen olyan fogyasztási adatokat kell megadni, amelyek ellenőrzése 

során, a kapcsolódó számlák alapján egyértelműen megállapítható a fogyasztási időszak, a fogyasztás mértéke 

és összege. Amennyiben ezek a tételek nem állapíthatók meg a villamosenergia-fogyasztást igazoló számláról, a 

támogatás kizárólag a földgáz és távhő felhasználás vonatkozásában igényelhető, amennyiben a Pályázó minden 

egyéb feltételnek megfelel. 

___________________________________________________________________________ 

46. Mi történik, ha elfogy a rendelkezésre álló keretösszeg? 

Válasz: 

A Program felfüggesztése esetén a pályázati felületen közlemény kerül közzétételre. A pályázati keret 

fennmaradó összegét folyamatosan felülvizsgálja a Támogató a támogatási kérelmek összege alapján. Túligénylés 

esetén a Támogató tájékoztatja a Pályázókat a pályázati felületen (www.energiatamogatas2022.hu) keresztül. A 

támogatási kérelmek minden esetben a beadás sorrendjében kerülnek elbírálásra. 

___________________________________________________________________________ 

47. Az a pályázó, aki tartályos PB gázt használ, ő hogyan tudja igazolni a havi gázszámlákat? 

Válasz: 

A támogatás igényléséhez a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz fogyasztást 

kell bemutatni. Tekintve, hogy a tartályos PB gáz használata esetén nem mutatható ki a szolgáltató által 

kiszámlázott havi fogyasztás, erre támogatás nem igényelhető. 

___________________________________________________________________________ 

48. A projektcég esetén mikor vagyok jogosult a válságtámogatás igénybevételére? Ehhez milyen adatokat 

kell bemutatni, mi alapján lehet kérni a támogatást válságtámogatásként és nem de minimis 

támogatásként? 

Válasz: 

A jogosultság megállapítása során nincs jelentősége annak, hogy a Pályázó milyen jogcímen vett igénybe a 

regisztráció időpontjáig támogatást. A kötelező regisztrációt követő jogosultság megállapítás után a támogatást 

igénylő az egyes támogatási kérelmek benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a támogatást csekély összegű 

támogatás, vagy válságtámogatás jogcímen kívánja igénybe venni. Emellett viszont fontos, hogy a kiválasztott 

jogcímen a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell megfelelő mértékű szabad kerettel. 

A Pályázati felhívás 3. fejezete tartalmazza a jogosultsági feltételeket. 

___________________________________________________________________________ 

49. Milyen alátámasztó dokumentumokkal lesz szükséges igazolni a beruházás megvalósítását? Számítás, 

becslés benyújtása releváns? 

Válasz: 

A Pályázati felhívás lehetőséget biztosít utóellenőrzés lefolytatására. Az utóellenőrzés mélysége és tartalma az 

adott beruházástípustól függ, amely történhet helyszíni szemlével, illetve alátámasztó dokumentumok, 

számítások bekérésével és szakértő általi ellenőrzésével. 

___________________________________________________________________________ 

http://www.energiatamogatas2022.hu/
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50. Van-e fenntartási időszak, ha igen, meddig tart? 

Válasz: 

A Pályázati felhívás fenntartási időszakot nem határoz meg, de a Támogató a Kedvezményezett által benyújtott 

támogatási kérelem alátámasztó dokumentumainak eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát 

kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel ellenőrzi. Az utóellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés 

meghozatalát, a támogatói okirat kiadását követően, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve 

lezárásakor, valamint a lezárást követő öt évig kerülhet sor. 

___________________________________________________________________________ 

51. A 2021. évi értékesítés nettó árbevételét hogyan kell kiszámolni? 

Válasz: 

A pályázati felület automatikusan betölti az adatot. 

_________________________________________________________________________ 

52. Kötelező vállalásnál egy önerőből megvalósított napelemes beruházás elfogadható-e? Akkor is 

elfogadható, ha azt egy másik telephelyén valósítja meg a cég, mint ahol a rezsi megnövekedett és a 

támogatást igényli? 

Válasz: 

Igen, az „A” komponens keretében vállalt energiahatékonysági beruházás lehet napelemes rendszer kivitelezése, 

ez esetben az „egyéb” kategóriában kell feltüntetni azt. Igen, a beruházás megvalósítható a Kedvezményezett 

bejelentett, az „A” komponensben megítélt támogatás felhasználási helyétől eltérő telephelyén is. A 

Kedvezményezett az energiahatékonysági beruházásra vonatkozó vállalás teljesítéséhez olyan 

energiahatékonysági beruházást is megjelölhet, amelyet a regisztráció benyújtását megelőzően megkezdett, de 

még be nem fejezett és 2024. december 31. napjáig befejez. 

___________________________________________________________________________ 

53. Az Ávr. 85.§ a) pontja szerint a húszmillió forintot meghaladó, de ötvenmillió forintot meg nem haladó 

költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztési célú költségvetési támogatás esetében biztosítékot 

nem kell nyújtani. Amennyiben a támogatási igény az a) pont szerinti sávban van, szükséges-e 

biztosítékot nyújtani? 

Válasz: 

A támogatói okiratban megítélt támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának 

megfelelő biztosíték nyújtására köteles. A biztosíték minden esetben a Támogató részére nyújtott felhatalmazó 

levél, amely a támogatói okirat(ok)ban rögzített támogatási összegre szól. A felhatalmazó levél lehet a 

számlavezető bank nyomtatványának megfelelő dokumentum, de a tartalmában meg kell felelnie a Pályázati 

felhívás 6.7. pontjának, illetve a pályázati felületről letölthető sablon tartalmának. 

Az Ávr. 85.§ a) pontjából kiemelt szövegrészletet a 85. § (1) bekezdésével és a 84. § (2) bekezdés a) pontjával 

együtt kell értelmezni: „85. § (1) Ha jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, biztosíték 

legfeljebb a költségvetési támogatás összegét elérő biztosítéki értékig kérhető. A 84. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti biztosíték kivételével a megvalósítást követő időszakra (a továbbiakban: fenntartási időszak) 

 a) a húszmillió forintot meghaladó, de ötvenmillió forintot meg nem haladó költségvetési támogatással 

megvalósuló fejlesztési célú költségvetési támogatás esetében biztosítékot nem kell nyújtani,” 

84.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték: „a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési 

megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt” 

_________________________________________________________________________________ 

54. A Pályázati felhívás alapján kötelező vállalás, hogy „A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi 

foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.” Amennyiben ez a pont 

nem teljesül, mert a megnövekedett energiaárak miatt 2023-ban a vállalkozás nem tudja a 
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bérköltségeket finanszírozni és emiatt nagyobb leépítésre kényszerül, akkor a teljes támogatást vissza 

kell fizetni? Mi ennek a pontos következménye? 

Válasz: 

A támogatói okiratban tett vállalások nem- vagy részleges teljesítése esetén – mely a támogatói okirat 

visszavonását eredményezi – illetve az Ávr. 97. §-(1) bekezdésében meghatározott bármely körülmény 

bekövetkezése esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti  

kamattal – késedelem esetén – késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. 

_________________________________________________________________________________ 

55. A kötelezőként megvalósítandó energiahatékonysági beruházás ("A" komponens) keretében 

elfogadható-e napelemes rendszer telepítése? A Felhívás 25. oldalán a lábjegyzetben nem szerepel a 

felsorolásban napelemes beruházás. Ez az "Egyéb" kategórián belül elfogadható beruházásnak számít? 

Válasz: 

Az „A” komponens keretében vállalt energiahatékonysági beruházás lehet napelemes rendszer kivitelezése, ez 

esetben az „egyéb” kategóriában kell feltüntetni azt. 

_________________________________________________________________________________ 

56. A „2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik” kitétel, azt jelenti, hogy 2021. január 1-2021. december 

31. időszakban végig működő cégről beszélünk? 

Válasz: 

Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át) működött. 

Amennyiben a vállalkozás a 2021. év közben került megalapításra, ezen jogosultsági feltételnek nem felel meg. 

_________________________________________________________________________________ 

57. A felhívás 4. pont h) alpontja szerint „Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére, amellyel szemben 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában.” Amennyiben a NAV-os végrehajtás kapcsán már született 

részletfizetésről szóló megállapodás, jogosultak vagyunk pályázni? 

Válasz: 

Annak ellenére, hogy az adóhatóság részletfizetés lehetőségét biztosította, a köztartozás fennállása 

megállapítható. Mindaddig, amíg az adóhatóság tartozást tart számon a vállalkozással kapcsolatban, a 

támogatásra való jogosultság nem áll fenn. 

_________________________________________________________________________________ 

58. Vállalkozásunk a számláinak egy részét euróban kapja meg és fizeti ki. Hogyan kell ezeket átváltani: a 

támogató okirat keltét megelőző hónap utolsó napján hatályos, Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 

MNB) által két tizedes jegy pontossággal meghatározott árfolyamon vagy a pénzügyi teljesítés 

időpontjában érvényes MNB árfolyamon? 

Válasz: 

Az idézett rendelkezés az állami támogatási jogcímek szerinti keretösszegek átváltási árfolyamát határozza meg. 

A felmerült költségek esetén azt az árfolyamot kell figyelembe venni, amelyen a kifizetett tételek a könyvvitel 

során rögzítésre kerültek. A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell 

megállapítani. Ha a Kedvezményezett az adott hónapra vonatkozó számláit a forinttól eltérő pénznemben 

egyenlítette ki, köteles azt a támogatási kérelem benyújtása során a pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes, 

a számlavezető bankja által alkalmazott, a tranzakcióhoz tartozó elszámoló árfolyamon, annak hiányában a 

pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott árfolyamon átszámítani és a forint összeget 

a pályázati felületen rögzíteni. Ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a Kedvezményezett a 

számláit még nem egyenlítette ki (nem történt meg a pénzügyi teljesítés), akkor köteles a számlák alapján 
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elszámolható költségeket a számla kiállításának napján érvényes MNB által meghatározott árfolyamon 

átszámítani és a forint összeget a pályázati felületen rögzíteni. Az alkalmazott átváltásokat a Támogató az 

utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

_________________________________________________________________________________ 

59. Vállalkozásunk csak az ingatlan egy részét használja, a többi rész ki van adva bérlőknek. Az 

energiaszámlák a vállalkozásunk nevére érkeznek, azonban ennek egy részét továbbszámlázzuk a bérlők 

felé. Ebben az esetben hogyan kell a nettó energiaköltségeket kiszámolni? Az összes energiaköltséget 

kell alapul vennünk, vagy csak azt, amit ténylegesen a pályázó cég használ fel? Ez utóbbi esetben hogyan 

tudjuk alátámasztani a tényleges fogyasztást? 

Válasz: 

Tekintve, hogy a bérbeadók részére kiszámlázott tételek ellenértéke bevételezésre kerül a vállalkozás részéről, 

az energiaköltségek meghatározásánál kizárólag a támogatás igénylője által felhasznált költségek vehetők 

figyelembe. A költségek igazolására az adott havi szolgáltatói számlák, a havi könyvelt tételek és a bérlők részére 

kiszámlázott adatok szolgálnak majd. 

_________________________________________________________________________________ 

60. A pályázati felhívás 8. pontja értelmében: „Ha a válságtámogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. 

§ 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe 

veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a válságtámogatás legmagasabb 

mértékét. amennyiben a csekély összegű támogatást és a válságtámogatást ugyanazokhoz az 

elszámolható költségekhez veszik igénybe, a csekély összegű támogatás és a válságtámogatás a 

válságtámogatás maximális összegéig halmozható.” – hogyan kell értelmezni az előzőekben az 

„ugyanazon elszámolható költség” kifejezést? 

Válasz: 

Ugyanazon elszámolható költség a Felhívás értelmezésében: 

„A” komponens keretében a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, 

december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz, villamosenergia és távhő havi átlagárak 

növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással; 

„B” komponens keretében a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett 

energiahatékonysági beruházás nettó összköltsége. 

A fentiek alapján a két komponens keretében különböző elszámolható költségek alapján nyújtható támogatás. 

Az Európai Bizottság releváns határozata az SA.104009 ügyszámon érhető el a Bizottság versenypolitikai 

honlapján. A határozat alapján a válságtámogatás maximális összege vállalkozásonként 500.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg. A csekély összegű támogatás és a válságtámogatás a válságtámogatás maximális 

összegéig halmozható, ha a csekély összegű támogatást és a válságtámogatást ugyanazokhoz az elszámolható 

költségekhez veszik igénybe. 

Az „A” komponens és a „B” komponens keretében nyújtott támogatás nem minősül ugyanazon elszámolható 

költséghez kapcsolódó támogatásnak. 

A „B” komponens keretében igényelt támogatás és ugyanezen beruházás megvalósításához igényelt Széchenyi 

Beruházási Hitel támogatástartalma azonos elszámolható költségekhez nyújtott támogatásnak minősül. 

A fentiek alapján jelen Felhívás keretében a maximális támogatási összeg: 

„A” komponens keretében az elszámolható költség maximum 50%-a, de maximum 500.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg vállalkozásonként. 

„B” komponens esetében az elszámolható költség 15%-a önerő-kiegészítésként, de maximum 500.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg vállalkozásonként. 

Ha az adott vállalkozás mindkét komponens keretében részesül támogatásban (eltérő támogatási jogcímen), 

akkor a támogatás maximális összege vállalkozásonként (az adott jogcímű támogatásra a vonatkozó egyéb 

szabályok betartása mellett, azaz csekély összegű támogatás jogcím esetén a vele egyugyanazon vállalkozásnak 

minősülő vállalkozások, míg válságtámogatás jogcímen kapcsolt vállalkozásai által kapott/igényelt egyéb 

támogatások támogatástartalmát is figyelembe véve) elméletileg maximálisan 700.000 eurónak megfelelő 
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forintösszeg lehet (amennyiben a teljes támogatási keret mindkét jogcímen rendelkezésre áll), 500.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg válságtámogatásként és 200.000 euró csekély összegű támogatásként, mivel ebben az 

esetben a vállalkozás nem ugyanazon elszámolható költségekhez veszi igénybe a csekély összegű támogatást és 

a válságtámogatást. Fontos, hogy az adott vállalkozásnak rendelkeznie kell elegendő szabad kerettel a megjelölt 

támogatási jogcímen, hogy a támogatás maximális összegét igénybe tudja venni. 

_________________________________________________________________________________ 

61. Hogyan kell számolni a 2021. évi éves nettó árbevételt a szeszesital ágazatban? 

Válasz: 

Jelen Felhívás értelmezésében az értékesítés nettó árbevétele a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 

meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg 

rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), 

csökkentve a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – az egyéb 

szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá az 

egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi 

CIII. törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt 

népegészségügyi termékadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte. 

_________________________________________________________________________________ 

62. Kinek az aláírási címpéldányát/aláírásmintáját kell feltöltenem? 

Válasz: 

Minden esetben annak vagy azoknak a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az aláírási 

címpéldányát/aláírásmintáját szükséges feltöltenie, aki(ke)t jelen pályázati eljárásban cégszerű nyilatkozattételre 

jogosult(ak)ként megjelölt. Amennyiben jelen pályázati eljárásban cégszerű nyilatkozattételre megjelöltek 

esetében a képviselet módja együttes, akkor mindegyikük esetében szükséges csatolni az aláírási 

címpéldányt/aláírásmintát. A felületen .pdf vagy .jpg kiterjesztésű fájl feltöltésére van lehetősége. 

A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 30 naptári napnál nem régebbi, 

közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 

mintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata. A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai 

jogtanácsos által hitelesített aláírás mintának (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatának) alkalmasnak 

kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

_______________________________________________________________ 

63. Amennyiben nem a vállalkozás cégjegyzésre jogosult személy regisztrálja a vállalkozást, kinek a nevére 

kell kiállítani a meghatalmazást, illetve kinek kell aláírnia a meghatalmazást? 

Válasz: 

Amennyiben a pályázati felületre belépő személy nem jogosult a vállalkozás hivatalos képviseletére, szükséges a 

nevére meghatalmazás kiállítása. Tehát a meghatalmazott az a személy lesz, aki a pályázati felületen a vállalkozás 

képviseletében eljár, a meghatalmazó pedig az(ok) a személy(ek), aki(k) a regisztráció során a jelen pályázati 

eljárásban cégszerű nyilatkozattételre jogosult(ak)ként megjelöltek. A meghatalmazást két tanúnak is szükséges 

aláírnia. A felületen .pdf vagy .jpg kiterjesztésű fájl feltöltésére van lehetősége. 

_______________________________________________________________ 

64. Mire vonatkozóan szükséges kitöltenem a jogi személy nyilatkozatát? Hogyan kell ezt kitöltenem? 

Válasz: 

A jogi személy nyilatkozatot a pályázó vállalkozásra vonatkozóan szükséges kitölteni. A nyilatkozatot a vállalkozás 

pályázati felületen eljáróként megjelölt, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője vagy meghatalmazottja 

írhatja alá. A kitöltendő sablont, valamint a nyilatkozat kitöltését segítő mintát megtalálja a honlapon. 

_______________________________________________________________ 
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65. Kikre vonatkozóan szükséges kitöltenem az összeférhetetlenségi nyilatkozatot? 

Válasz: 

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése valamennyi önálló vagy együttes képviseletre jogosultra kötelező, 

akik szerepelnek az Opten Kft. céginformációs adatbázisában cégjegyzésre jogosultként. A kitöltendő sablont, 

valamint a kitöltést segítő mintát megtalálja a honlapon. 

_______________________________________________________________ 

66. Hogyan kell eljárni, ha egy fogyasztási hely havi fogyasztásához több számla érkezik? 

Válasz: 

Amennyiben az elszámolható díjtételek ugyanazon időszak vonatkozásában külön számlában kerülnek 

kiszámlázásra és ezeket a számlákat egyetlen szolgáltató állítja ki, kérjük, a számlák összegét összesítve rögzítse. 

Ebben az esetben a számla adatainál (számla sorszáma, fogyasztási időszak stb.) a fogyasztási mennyiséget 

tartalmazó számla adatait szíveskedjék megadni. 

Amennyiben az elszámolható díjtételek ugyanazon időszak vonatkozásában külön számlában kerülnek 

kiszámlázásra és ezeket a számlákat különböző szolgáltatók állítják ki, kérjük, a számlákat egyenként szíveskedjék 

rögzíteni. Amennyiben valamelyik tétel (pl. rendszerhasználati díj) tekintetében a számlán nem kerül fogyasztási 

mennyiség megadásra, az erre vonatkozó cellában (A fogyasztási időszakban felhasznált 

villamosenergia/földgázmennyiség/távhő mennyisége) 1-et szíveskedjék rögzíteni. 

_________________________________________________________________________________ 

67. Hogyan kell eljárni, ha egy számlán érkezik több fogyasztási hely fogyasztása is? 

Válasz: 

Amennyiben a Pályázó adott hónapra székhelye és/vagy telephelye, és/vagy fióktelepe vonatkozásában egy 

számlán kapja meg a vonatkozó díjtéteket (tehát több fogyasztási hely fogyasztása egy számlán érkezik), és azok 

a székhelye, vagy telephelye(i), illetve fióktelepe(i) között a számla alapján egyértelműen megbonthatóak, akkor 

a számlát kérjük, székhelye/telephelye(i)/fióktelepe(i)vonatkozásában külön rögzítse. Ebben az esetben a számla 

sorszáma mellett jelölje a székhelyet/telephelyet/fióktelepet is a számla sorszámának kiegészítéseként (pl. 

„SZÁMLA SORSZÁMA” - 1., „SZÁMLA  

(i) között a számla alapján egyértelműen nem bonthatóak meg, akkor a számlát kérjük, egy összegben rögzítse 

székhelyére vagy valamely telephelyére vagy fióktelepére. 

_________________________________________________________________________________ 

68. Mi a teendő, ha a támogatási kérelem feltöltésekor azt látom, hogy a regisztráció során téves adatokat 

adtam meg a 2021. október, november, december havi fogyasztási adataimban? 

Válasz: 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy téves rögzítés történt a 2021. évi fogyasztási adataiban, adatmódosítást kell 

benyújtania. Kérjük, a főoldalon válassza ki a sárga Adatmódosítás indítása gombot és végezze el a szükséges 

javításokat még a támogatási kérelem benyújtása előtt. 

_________________________________________________________________________________ 

 


