Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022
Gyakran Ismételt Kérdések

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 2022. december 15. 19.00 óra.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 26.
A pályázati felület a www.energiatamogatas2022.hu oldalon érhető majd el 2022.október 20-tól.
A sikeres regisztráció nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését.
(PF 13-14. oldal, 6.6.1. pont)
_______________________________________________________________
2. Előre láthatóan mennyi időt vesz igénybe majd egy-egy benyújtott regisztráció elfogadása?
Válasz:
A regisztráció során megadott adatok vizsgálata folyamatosan történik. A Pályázati felhívás nem állapít meg
határidőt a jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrzésére.
___________________________________________________________________________
3. Miből derül ki, hogy a vállalkozás jogosult-e a támogatás igénybevételére?
Válasz:
A pályázati adatlapra rögzített adatok feldolgozása utána 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.
(PF 14-15. oldal, 6.6.2. pont)
__________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________

1

5.

Jogosultsági döntést követően mikor kell/lehet beadni támogatási kérelmet, azonnal a jogosultsági
döntés birtokában, vagy pl. adott hónap X napjáig?

Válasz:
Nincs arra vonatkozóan megkötés, hogy a jogosultsági döntést követően mikor lehet benyújtani a támogatási
kérelmet.
___________________________________________________________________________
6. Mikor várható a döntés?
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!
(PF 14-15. oldal, 6.6.2. pont)
__________________________________________________________________________
7. Benyújthatja-e meghatalmazott a támogatási kérelmet? Milyen dokumentum benyújtása szükséges?
Válasz:
A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy meghatalmazhatja a vállalkozás munkatársát, akár a
vállalkozástól független személyt is.
A meghatalmazást Ügyfélkapus azonosítást követően, a pályázati felületen keresztül lehet rögzíteni, így
papíralapú dokumentációra nincs szükség.
___________________________________________________________________________
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.
(PF 15. oldal 6.6.3 és 16. oldal 6.6.4.)
___________________________________________________________________________
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.
(PF 19. oldal 6.11. pont)
___________________________________________________________________________
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10. A feltöltendő nyilatkozatokhoz biztosít a Támogató letölthető mintát, sablont, vagy a Pályázónak kell
ezeket beszerezni?
Válasz:
A pályázati felületen 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:
A köztartozás-mentesség igazolása 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 társasának 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 társaságiadótartozása (csoportos adóalanyként), adó megfizetésére kötelezettként nincs lejárt tartozása.
___________________________________________________________________________
12. Biztosítékként elegendő a Felhatalmazó levél? Melyek a felhatalmazó levélre vonatkozó előírások?
Válasz:
Igen, a támogatás biztosítéka a Kedvezményezett által benyújtott azonnali beszedési megbízás benyújtására
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.
(PF 16-17. oldal 6.7. pont).
___________________________________________________________________________
13. Biztosítékként beadott banki felhatalmazó levélen szerepelnie kell a támogatási kérelem egyedi
azonosítójának. Ez a regisztrációnál generált kódszám lesz?
Válasz:
Igen, 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 a kérelmezőnek nem főtevékenysége a feldolgozó ipari tevékenység, 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.
___________________________________________________________________________
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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.
(PF 8. oldal, 3. pont)
___________________________________________________________________________
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” dokumentációt, valamint a Pályázati felhívást.
(PF 11. oldal, 6.2. pont)
___________________________________________________________________________
17. December havi számla költségnövekményének elszámolhatósága tekintetében hogyan kell eljárni?
Válasz:
A december havi számlák elszámolására jelenleg az alábbi lehetőségek vannak kilátásban:
– a Válságközleményben rögzített válságtámogatásként nyújtható támogatások időbeli hatályának esetleges
meghosszabbításáról a Bizottsági közlemény októberben várható. Amennyiben a fent megjelölt hatály
meghosszabbításra kerül, akkor januárban lehetőség nyílik az októberi és novemberi számlákhoz hasonló módon
a decemberi számlák elszámolására;
– ellenkező esetben a Támogató más módon fog lehetőséget teremteni a december havi számlákra vonatkozó
támogatási kérelem befogadására, ezért a költségnövekmény elszámolhatóságának módjával kapcsolatban
kérjük, hogy a tisztelt Kedvezményezett figyelje a honlapot és a felhívással kapcsolatos közleményeket.
(PF 11. oldal, 6.2. pont)
_________________________________________________________________________________
18. A 2021. évi energiaköltség-számításba, (melynek el kell érnie az azonos évi árbevételének 3 %-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 3 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.
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Ugyanakkor a jogosultság megállapítását követően támogatás kizárólag a 2022. év október, november, december
hónapjaira eső földgáz-, távhő- és villamosenergia-felhasználás után igényelhető.
(Javasoljuk, kérjék könyvelőjük segítségét.)
(PF 8. oldal, 3. pont)
__________________________________________________________________________
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 3 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 3 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 igénylésének
leadását követően nem nyújthat be október hónapra vonatkozó igénylést.) Kizárólag teljes hónapra adható le
igénylés!
(PF 12-13. oldal 6.6. pont és 14-15. oldal, 6.6.2. pont)
___________________________________________________________________________
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 egyegy, 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.
___________________________________________________________________________
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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 az 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
elektronikus úton is a Pályázati felhívásban rögzített címre. Ezt lehetőleg a támogatás benyújtásával egyidejűleg
tegye meg, de legkésőbb 2022. december 20-ig!
(PF 15. oldal 6.6.2 és 17-18. oldal 6.8. pont)
______________________________________________________________________
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 villamosenergiára 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, egyegy, 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 támogatás kifizetése a támogatói
okirat, illetve annak módosításainak hatálybalépését követő 10 munkanapon belül történik meg, ha a biztosíték
rendelkezésre áll és a Kedvezményezett igazolja köztartozás-mentességét.
___________________________________________________________________________
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 felület az
adott hónapra vonatkozó költséget automatikusan kiszámolja.
(PF 11. oldal, 6.2. pont)
______________________________________________________________________
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. A pályázati felület az adott hónapra vonatkozó költséget
automatikusan kiszámolja.
___________________________________________________________________________
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29. 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).
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.
(PF 15. oldal 6.6.3. pont)
___________________________________________________________________________
30. 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.
___________________________________________________________________________
31. Mi képezi pontosan a támogatás alapján?
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.
___________________________________________________________________________
32. Az ÁFA elszámolható költségnek minősül?
Válasz:
Az ÁFA nem elszámolható költség, kivéve, ha a vállalkozás nem ÁFA visszaigénylő, ez esetben el lehet számolni.
(PF 14. oldal, 6.6.2. pont)
___________________________________________________________________________
33. 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.
___________________________________________________________________________

7

34. 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
támogatás összegét.
___________________________________________________________________________
35. A számlát is be kell küldeni?
Válasz:
Nem. A számlák sorszámát, valamint a költség és a fogyasztási adatokat szükséges megadni, de utóellenőrzés
során az eredeti számlák ellenőrzésre kerülhetnek.
(PF 18. oldal, 6.9. pont)
___________________________________________________________________________
36. 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.
(PF 20. oldal, 7. pont)
___________________________________________________________________________
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37. 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.
(PF 14. oldal 6.6.2. pont)
___________________________________________________________________________
38. 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.
___________________________________________________________________________
39. 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.
___________________________________________________________________________
40. 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.
___________________________________________________________________________
41. 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.
___________________________________________________________________________
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42. A vállalkozásnak több helyen vannak boltjai bérelt ingatlanban. Ezek a bérlemények nincsenek
fióktelepként bejegyezve. Az energiaszámlákat nem közvetlenül a szolgáltatótól kapják, hanem a
bérbeadó számlázza tovább energiaköltségként. Van-e lehetőség ezeknek az energiaszámláknak az
elszámolására a pályázat keretében?
Válasz:
A támogatás igénylése során a Kedvezményezett nevére kiállított, az adott hónapra vonatkozó energiaköltséget
és fogyasztási mennyiséget tartalmazó számlákat kell benyújtani (lsd. Pályázati felhívás 6.9.1.). 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.
___________________________________________________________________________
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 összköltsége, a támogatás maximális
mértéke ennek 15%-a önerő-kiegészítésként.
___________________________________________________________________________
45. A vállalkozás jogosult igénybe venni a támogatást, amennyiben nem állami szolgáltatótól vásárolja az
energiát (villamosenergiát)?
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, 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.
___________________________________________________________________________
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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 utólagos ellenőrzés során a támogatási
igényben vállalt beruházás megvalósítását alátámasztó dokumentumok is ellenőrizhetők.
___________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________
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