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KKV Energiaköltség és Beruházás 

Támogatási Program 2022 

(energiahatékonysági beruházáshoz 

kapcsolódó önerőt kiegészítő 

támogatás – B. komponens) 

RÖVID ISMERTETŐ 

feldolgozóipari tevékenységet végző 

pályázók részére 

 
Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy jelen dokumentum a pályázati rendszer rövid 

összefoglalását szolgálja. A Felhívásban foglalt részletes szabályozás megismerése minden 

Pályázó saját érdeke és felelőssége. Minden esetben a Felhívás az irányadó dokumentum.  

Kérjük, hogy az elektronikus pályázati felületen található közleményeket, letölthető 

dokumentumokat folyamatosan kövesse annak érdekében, hogy a támogatási programmal 

kapcsolatos legfrissebb információk rendelkezésére álljanak.  

 

A pályázati felhívás elérhetősége:  

www.energiatamogatas2022.hu 

  

http://www.energiatamogatas2022.hu/
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I. Támogatási kérelem benyújtása 

 

Amennyiben a vállalkozás energiaköltségnövekmény-támogatásra (A komponens) 

vonatkozóan támogatói okirattal rendelkezik, valamint rendelkezik a Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel konstrukció keretében aláírt, hatályos Beruházási hitelszerződéssel, lehetőség 

van a beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% önerő-

kiegészítő, vissza nem térítendő támogatás igénylésére. 

 

A pályázati kitöltő felületen az alábbiakról szükséges nyilatkozni: 

• a vállalkozás rendelkezik aláírt Széchenyi Beruházási Hitel MAX Hitelszerződéssel. 

• regisztráció során megadott adatokban, valamint a bankszámlák vonatkozásában nem 

történt változás (amennyiben történt, adatmódosítás indítása szükséges). 

A pályázati kitöltő felületen szükséges rögzíteni a hitelszerződés adatait: 

• szerződés hatályba lépése; 

• szerződés száma; 

• hitelt nyújtó bank megnevezése; 

• hitel futamideje vagy lejáratának napja; 

• energiahatékonysági beruházás összértéke; 

• hitel összege; 

• önerő összege; 

• igényelt önerőtámogatás összege. 

A pályázati kitöltő felületre szükséges a hitelszerződés felcsatolása .pdf vagy .jpg formátumban. 

 

Az alapadatok megadását követően az összesítés oldalt az A komponensre vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásához hasonló módon szükséges kitölteni. 

 

Egyéb kötelező nyilatkozatok benyújtása 

• A támogatást igénylő nyilatkozata, mely szerint továbbra is megfelel a regisztrációs 

követelményeknek (minden támogatási kérelemhez kötelező) 

• Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról 

• Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat 

• Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a Pályázó nem 

szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint közzétett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA adatbázisban) – ebben az esetben 

szükséges a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál maximum 5 napnál korábbi 

összevont adóigazolás (nullás igazolás) csatolása 
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II. Döntés a támogatási kérelemről, támogatás folyósítása 
 

A beérkezett támogatási kérelemről a Támogató legkésőbb a támogatási kérelem kézhezvételét 

követő 5 munkanapon belül dönt az alábbiak szerint: 

• hiánypótlás bekérése, 

• kérelem elfogadása, 

• kérelem elutasítása. 

 

A támogatói döntésről a Támogató a pályázati felületen keresztül értesíti a támogatást igénylőt, 

valamint támogatói okiratot állít ki. 

 

A támogatás folyósítására a támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül 

kerül sor. 

Figyelem!  

• Biztosíték hiányában a támogatás nem folyósítható. A Felhatalmazó leveleket 

elektronikus és papír alapon is be kell nyújtani. Javasolt ezek feltöltése, illetve postázása 

a sikeres regisztrációt követően mihamarabb. 

• Amennyiben pályázó nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. 

§-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA adatbázis), 

köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás - 30 naptári napnál nem régebbi, 

NAV-tól kikért példánya hiányában a támogatás nem folyósítható. 

 

III. Utóellenőrzés 

 

A Támogató a Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alátámasztó 

dokumentumainak eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát kockázatelemzésen alapuló 

mintavételezéssel ellenőrizheti. Továbbá ellenőrzésre kerül a kedvezményezettek által tett 

vállalások (a 2022. III. negyedév végi statisztikai állományifoglalkoztatotti létszáma legfeljebb 

10%-kal csökken 2023 IV. negyedév végére,1 és végrehajt legalább egy energiahatékonysági 

beruházást legkésőbb 2024. december 31-ig). 

 
1 Az a feldolgozóipari vállalkozás, amely nem vesz igénybe támogatást 2023. január. február és március 

hónapokra, a foglalkoztatotti létszámmal kapcsolatos előírást 2023. III negyedév végéig köteles vállalni. Az a 

feldolgozóipari vállalkozás, amely kizárólag 2023. január. február és március hónapokra vesz igénybe támogatást, 

2022. IV. negyedév végétől 2023. IV. negyedév végéig köteles vállalni a foglalkoztatotti létszámmal kapcsolatos 

előírás megtartását. 


