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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 – 2022.10.12. 

 

Kérdés / Válasz: 

 

• A támogatást igénylő távfűtési rendszerének már a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően is (részben vagy teljesen) megújuló energiával kell üzemelnie vagy elegendő, 
ha ez a fejlesztés eredményeképpen valósul meg? 

A pályázati felhívás a megújuló energiával való üzemelés vonatkozásában nem fogalmaz 
meg korlátozó feltételt. A felhívás keretében azonban csak olyan szervezet nyújthat be 
pályázatot, amely a pályázat benyújtásakor energiahatékony távhőrendszer 
üzemeltetőjének minősül, vagy amely vállalja, hogy 3 éven belül megkezdi az 
energiahatékony távhőrendszer megvalósításához szükséges beruházást. A távhőrendszer 
abban az esetben minősül energiahatékony távhőrendszernek, amennyiben megfelel a 
2012/27/EU irányelv 2. cikk 41. és 42. pontja szerinti kritériumoknak. 

• Támogatható-e, ha a fejlesztés keretében a meglévő gáz alapú fűtési távhőrendszer 
hatékonyságának növelése a cél (okos eszközökkel, primer távvezetékek cseréjével), vagy 
elvárás, hogy a hőenergia forrása kerüljön cserére, kiváltásra részben vagy egészben 
(például gáz helyett a továbbiakban geotermikus energiával (víz/hőszivattyú) működik a 
szolgáltatás)? 

A megvalósítani tervezett beruházással szemben nem elvárás a hőenergia forrásának a 
cseréje. Amennyiben a tervezett fejlesztés megfelel a Pályázati felhívás előírásainak 
(különösen az 5.4 Az energiahálózatok minimális műszaki követelményeinek / 
szabványainak leírása pontjában rögzített feltételeknek), úgy az támogatható lehet a 
felhívás keretein belül. 

• A pályázati dokumentáció 1.sz. melléklet Nyilatkozat részének 3. oldalának felülről 5-ik pontjában 
szerepel, hogy a Pályázó szervezet esetén igaz, hogy nem az állam, a helyi önkormányzat, illetve 
köztestület legalább 50%-os közvetlen, vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság,… 
Amennyiben jól értelmezzük, akkor ez kizárná a többségi önkormányzati tulajdonban lévő 
társaságokat a pályázatból. A pályázati felhívásban ugyanakkor ilyen kizáró kritériumot nem 
találtunk; több helyen szerepel viszont, hogy a pályázónak meg kell felelnie a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségnek, ami azt jelenti, hogy lehet többségi önkormányzati tulajdonú társaság 
a pályázó. 
 
Fentiek alapján feltételezzük, hogy a hivatkozott pont tévesen maradt a nyilatkozatban.  
 
Érdeklődnénk, hogy jól gondoljuk, hogy a mellékletben szerepel tévesen a fent jelzett pont és 
pályázhatnak többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok? 
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A Pályázati felhívás 1. sz. melléklete (Nyilatkozat) magában foglalja többek között az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) 
bekezdésének rendelkezéseit, melyek biztosítják a leendő Pályázók Áht. hivatkozott 
részeinek való megfelelőségét. Tekintve, hogy nem lehet a támogatási jogviszonyban 
kedvezményezett olyan szervezet, amellyel szemben összeférhetetlenség áll fenn, így az 
erre irányuló nyilatkozati pontok (így az Ön által is hivatkozott pont) szükséges tartalmi 
elemei a Nyilatkozatnak. 
 
Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában 
döntés-előkészítőként részt vett, 
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai 
igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, 
kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés 
elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település 
polgármestere kivételével -, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy 
tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy 
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a 
sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő 
alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam 
csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan 
szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi 
jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 
 
Fentiek alapján elmondható, hogy az Ön által kiemelt pont nem tévesen szerepel a 
Nyilatkozatban, illetve, hogy – a Pályázati felhívásban a Pályázókkal szemben 
megfogalmazott előírásokon túl – a jelzett pont miatt csak abban az esetben nem 
pályázhatnak a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok, amennyiben velük 
szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés valamely pontja alapján összeférhetetlenség áll fenn. 

• Tárgyi kódszámú, "Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése" 
tárgyú pályázati kiírásban nem találtunk utalást arra, hogy mi az eljárás abban az esetben, ha a 
pályázónak megítélik a támogatást, de - önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatóként - nem sikerül 
az önerőt biztosítani. Ebben az esetben kaphat haladékot, vagy a pályázati támogatástól elesik, 
visszakerül tartaléklistára vagy teljesen ellehetetlenül a pályázati támogatás igénybevétele? 

Kérnénk válaszukat, mivel több távhőszolgáltató társaságtól kaptunk olyan visszajelzést, 
hogy esetleg előadódhat ez a helyzet. 

A Pályázati felhívás 8.1 és 10.2 pontja értelmében a Pályázóknak a pályázat benyújtásakor 
már rendelkezniük kell legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő 
igazolt saját forrással (melyet a pályázat benyújtásakor igazolni is szükséges), továbbá a 
teljes hozzájárulás rendelkezésre állását igazolniuk kell. A teljes hozzájárulás rendelkezésre 
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állásának igazolása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele, azaz a teljes hozzájárulás 
rendelkezésre állása nélkül nem állítható ki a Támogatói Okirat. 
A feltétel(ek) (melyek magukban foglalják a teljes saját forrás rendelkezésre állásának 
igazolását is) teljesítésére a Támogató ésszerű határidőt állapít meg a Támogatási döntésről 
szóló értesítésben oly módon, hogy a Támogatói Okirat kiállítása a Támogatási döntést 
követő 30 napon belül megtörténhessen. Amennyiben a Kedvezményezett mulasztásából a 
Támogató által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül sem kerülnek 
teljesítésre a Támogatói Okirat kiállításának a feltételei, úgy a Támogatási döntés hatályát 
veszti, és a Kedvezményezett elesik a pályázati támogatástól. 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy amennyiben a pályázatban tervezett projektet 
konzorciumban kívánják megvalósítani, és valamely konzorciumi tagnak nehézséget okoz a 
saját forrás biztosítása, akkor azt a konzorcium egy másik tagja is rendelkezésre bocsáthatja. 

• Ez úton kérem Önöket, legyenek kedvesek visszajelzésükkel információt nyújtani, hogy 
2022/MA/TÁVHŐ/01 pályázati kiírásuk 3.1. pontjában felsorolt GFO kódok alapján Társaságunk mint 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, távhő termelői és távhő szolgáltatói engedéllyel 
rendelkező, zártkörűen működő részvénytársaság (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Zrt.; Cégjegyzékszám:06-10-000219) jogosult-e támogatási igény benyújtására. 
A rendelkezésre bocsátott információk alapján kérdése nem válaszolható meg. Tekintettel 
arra, hogy az Ön által képviselt szervezet a leírtak alapján Távhőszolgáltató Zrt., megfelel a 
Pályázati felhívás 3.1 (1) pontjában leírt feltételeknek. Ugyanakkor a hivatkozott pont 
további feltételeket is megfogalmaz; Társaságuk ezeknek való megfelelőségét a 
rendelkezésre álló információk alapján nem tudjuk megítélni. Azonban általánosságban 
elmondható, hogy amennyiben Társaságuk megfelel a Pályázati felhívásban rögzített 
támogatást igénylők körének (3.1 pont), valamint a Társasággal szemben nem állnak fenn a 
Pályázati felhívás 3.2 pontjában rögzített, a pályázat benyújtására való jogosultságot kizáró 
körülmények, úgy a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. nyújthat be 
pályázatot a 2022/MA/TÁVHŐ/01 azonosító számú Pályázati felhívásra. 

 


