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MEGÚJULÓ ENERGIÁN ALAPULÓ TÁVFŰTÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE 

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

 

A felhívással kapcsolatban beérkezett kérdések és a kapcsolódó válaszok – 2022.11.23. 

 

Kérdés / Válasz: 

 

1. Amennyiben a pályázati adatlappal kapcsolatosan általános felhasználási tájékoztató elérhető, 
kérjük tegyék nyilvánossá. Mivel a november 21-i benyújtási időpontot megelőzően nem tudjuk 
megismerni az adatlap tartalmát és a benyújtási felületet, így a benyújtással kapcsolatos technikai 
információk tekintetében kérnénk tájékoztatást: 

• A pályázó távhőszolgáltató társaság nevében milyen meghatalmazással lehet 
benyújtani a pályázatot? 

• Úgy láttuk, hogy az Önök által kezelt pályázatok általában a radix.nffku.hu oldalon 
kerülnek megnyitásra. Ezen az oldalon kerül-e megnyitásra a pályázati adatlap? Az 
oldalra a regisztráció elég egyszerű, így ezen a felületen nem nyomonkövethető, 
hogy ki a regisztrált felhasználó. Megfelelő-e, ha a távhőszolgáltató előre regisztrált 
e-mail címével lép be a feltöltő személy, aki akár a pályázó társaság 
meghatalmazottja? 

• A pályázati adatlapnak lesz-e olyan része, amely a feltöltőtől kíván meg olyan 
hitelesítést, amelyet csak cégjegyzésre jogosult tehet meg? 

• A pályázati anyagok hitelesítését AVDH hitelesítéssel teljesítik a pályázók. 
Szükséges-e a fotódokumentáció hitelesítése is, mivel annak terjedelme adott 
esetben meghaladja az egyszerre hitelesíthető mérettartományt, az AVDH felületen 
megadott 20 MG terjedelmet? 

 

A pályázati űrlap vonatkozásában hamarosan felkerül a honlapunkra a kitöltési útmutató, 
melyből látható lesz a pályázati űrlap tartalma is. 
 
A benyújtással kapcsolatos technikai információk kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: 
- A pályázó távhőszolgáltató társaság nevében bárki benyújthat pályázatot, ahhoz külön 

meghatalmazásra nincs szükség. 
- Igen, a pályázatbenyújtási lehetőség a https://radix.nffku.hu/ oldalon keresztül fog 

megnyílni 2022. november 21-én 10:00 órakor. A regisztrációt követően a regisztrált 
felhasználó tud bármennyi új pályázatot rögzíteni és benyújtani. A regisztrált 
felhasználó a pályázó társaságok adataival, a társaságok által cégszerűen aláírt 
dokumentumok feltöltésével – külön meghatalmazás nélkül is – beadhatja a pályázatot. 

- A pályázati űrlapnak nem lesz olyan része, amely a feltöltőtől kíván meg olyan 
hitelesítést, amelyet csak cégjegyzésre jogosult tehet meg. A feltöltendő 
dokumentumokat azonban a cégjegyzésre jogosultaknak szükséges aláírni/hitelesíteni. 

- A fotódokumentáció hitelesítésére nincs szükség. 
 

https://radix.nffku.hu/
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2. A 2022/MA/TÁVHŐ/01 azonosítószámú projekt kapcsán az alábbi kérdéseink merültek fel: 
 
5.1.b 
„Meglévő távfűtési rendszerek korszerűsítése. 
Ezen belül: Új távvezetékek fektetése, szivattyúzás, a távfűtőrendszer elemeinek fejlesztése, 
hatékonyabbá tétele (pl.: hőközpontok felújítása, szétválasztása, távfelügyeleti rendszer 
modernizálása, kiépítése). A rekonstrukció során digitális és okos (intelligens) eszközök 
alkalmazása kötelező.” 
 
A fenti pont alapján, abban az esetben, amikor a távhő termelés és távhő szolgáltatás 
különválik és a kikeringtetés, vagy szivattyúzás a távhőtermelő feladta, úgy a „Kikeringtetés 
racionalizálása” és szintén a kikeringtetéshez kapcsolódó „Műpontos nyomástartás” 
kialakítása témakörben indított projektek, az 5.1.b alapján elfogadhatók-e távhőtermelő 
oldalról történő megvalósítás, távhőszolgáltatóval konzorciumban pályázás esetén. 
  
5.3.d 
„Önállóan nem támogatható tevékenységek. 
Hőtároló létesítése. 
Az 5.3.d pont alapján elfogadható-e távhőtermelő oldalról megvalósított, 
távhőszolgáltatóval konzorciumban pályázás esetén meglévő hőtároló szigetelésének 
fejlesztése, ezáltal a jellemző hőveszteség jelentős redukálása? 
 

A pályázat szempontjából támogatható tevékenységek körét azok műszaki tartalma 
határozza meg. Mivel a megadott leírások alapján nem meghatározhatók a tervezett 
tevékenységek (és így a projekt) műszaki tartalma, nem tudunk adekvát választ adni azok 
elfogadhatóságával kapcsolatosan. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy távhőtermelő oldali 
fejlesztések még abban az esetben sem támogathatók a projekt keretein belül, ha azok 
távhőszolgáltatóval kialakított konzorciumban kerülnek megpályázásra. 
 

 


