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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 – 2022.11.10. 

 

Kérdés / Válasz: 

 

1. A felhívás 5.1/b pontjában a távfűtőrendszer elemeinek fejlesztésébe a hőtermelő oldal 
(kazánház, fűtőmű, fűtőerőmű) korszerűsítése is beletartozik? 
 

A Pályázati Felhívás 5.1/b) pontjában felsorolt tevékenységek közé nem tartozik bele a 
hőtermelői oldal (kazánház, fűtőmű, fűtőerőmű) fejlesztése. 
 

2. Jól értjük-e, hogy a pályázati felhívás 5.4/A pontjában bemutatott "távvezetékek 
technológiaváltó energiahatékonyság növelése" tevékenység önállóan támogatható, 
amennyiben digitális és okos eszközöket is alkalmaznak? 
 

Nem. A Pályázati Felhívás 5.4/A pontjában bemutatott „távvezetékek technológiaváltó 
energiahatékonyság növelése” tevékenység a Felhívás 5.3/b) pontja szerinti tevékenység 
műszaki tartalmának feleltethető meg, így az önállóan akkor sem támogatható, ha a 
fejlesztés során digitális és okos eszközöket alkalmaznak. 
 
A jelzett tevékenység csak abban az esetben támogatható a projekt keretein belül, ha az a 
Felhívás 5.1 pontjában felsorolt önállóan támogatható tevékenységek egyikével együtt 
valósul meg. A kérdésből adódóan ez az 5.1/b) pontban rögzített tevékenység lehet. Ilyen 
esetben a digitális megoldásoknak biztosítani kell az érintett összes hőközpont korszerű 
(nem gépjárműs leolvasásra, hanem központból történő leolvasásra alapuló) fogyasztás és 
hő paraméter fűtési időszakban legalábbi napi szintű mérését és távfelügyeletét, beleértve 
üzemállapot figyelést és riasztásokat és digitális automatizált, az épületek hőfogyasztását 
optimalizáló szabályozását. 
 

3. A tervezett projekt a következő lenne: 
Egy meglévő, vasbeton védőcsatornás, utólag szigetelt távhővezeték cseréje korszerű, 
földbefektetett, előreszigetelt vezetékre. A vezetéken digitális szivárgásjelző rendszer 
létesül, amely telemechanikai rendszerkapcsolattal illeszkedik a meglévő távfelügyeleti 
rendszerhez, továbbá a távvezeték olyan nyomás, hőmérséklet és egyéb mérési 
lehetőségeket kap, amelyekkel a távvezeték üzemvitele jelentősen javítható. Ezek a 
berendezések ugyancsak digitális módon fognak kapcsolódni a meglévő távfelügyeleti 
rendszerhez. 
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A projektnek eleme továbbá meglévő, korszerűtlen hőközpont(ok) helyett korszerű, 
blokk/egyedi gyártású hőközpont(ok) létesítése, ahol a hőközpont digitális okosrendszerrel 
kerül felszerelésre, és ugyancsak távfelügyeleti rendszerhez fog kapcsolódni.  
Kérdésünk, hogy van-e a fent részletezett projektelemek esetében beruházási költség 
vagy indikátor arány megkötés, mivel ilyenre való utalás a kiírásban nem találtunk? 

 

A Pályázati Felhívás nem fogalmaz meg az említett projektelemek esetében beruházási 
költség- vagy indikátor arány megkötést. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a vállalt 
indikátorok és a beruházás nettó teljes költségének nagysága jelentősen befolyásolhatja a 
Pályázati Felhívás 11.4 pontjában részletezett, a számszerűsíthető mutatókra vonatkozó 
értékelést. Ezért javasoljuk, hogy részletesen fejtsék ki, hogy energia megtakarításban és 
költségben miből, milyen módon, milyen megtérülés várható, annak érdekében, hogy 
látható legyen a beruházás gazdaságossága, környezeti jelentősége. 
 

4. Mikor lesz elérhető a pályázati adatlapot tartalmazó elektronikus felület? 
 

A Pályázati űrlap és az azt tartalmazó elektronikus felület a pályázatbenyújtási határidő 
megkezdésekor, azaz 2022. november 21. napon 10:00 órától lesz elérhető a Pályázók 
számára. 
 

5. A pályázati felhívás 10.2. pontja szerint a kötelezően csatolandó dokumentumok között 
szerepel a saját forrás rendelkezésre állásának igazolása (a projekt teljes támogatható 
költségének legalább 25%-át kitevő saját forrás igazolása). Kérdésünk, hogy a benyújtás 
során erről csak az 1. számú Nyilatkozat aláírásával szükséges nyilatkozni vagy bankszámla 
kivonattal/banki igazolással, amely szerint a társaság folyószámláján a 25%-nak megfelelő 
összeg rendelkezésre áll, esetleg a Pályázati Felhívás szerint visszavonhatatlan banki 
ígérvénnyel? 
 

A Pályázóknak a pályázat benyújtásakor legalább a projekt elszámolható összköltségének 
25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, melyről a pályázatban nyilatkozni 
szükséges a Pályázati Felhívás egy olyan mellékletének megfelelően, mely a későbbiekben 
(várhatóan november 14-én) kerül közzétételre a Támogató honlapján.  
 
A nyertes Pályázóknak legkésőbb a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően igazolniuk kell 
a teljes saját forrás rendelkezésre állását. Az igazoláshoz az Általános pályázati és 
projektmegvalósítási útmutató (ÁPÚ) fog majd iránymutatást adni, mely szintén a 
későbbiekben kerül közzétételre a Támogató honlapján. 
 
Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat. 
 

6. Mivel a 2022/MA/TÁVHŐ/01 sz. pályázat benyújtásának kezdő időpontja 2022.11.21. 
10:00, és Társaságunk már rendelkezik előzetes tulajdonosi döntéssel a pályázat 
benyújtására vonatkozóan, érdeklődnénk, hogy a Támogató honlapjára várhatóan mikor 
kerülnek fel az ott már említett pályázati felhívás további mellékletei (útmutatók, 
szerződéses feltételek, nyilatkozatsablonok stb.)? 
 

https://www.nffku.hu/megujulo-energian-alapulo-tavfutesi-rendszer-korszerusitese-es-fejlesztese
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A Pályázati Felhívás említett további mellékletei (útmutatók, szerződéses feltételek, 
nyilatkozatsablonok) várhatóan november 14-én kerülnek fel a honlapunkra, ezért kérjük, 
folyamatosan kísérjék azt figyelemmel. 
 
Egyben tájékoztatjuk, hogy a pályázáshoz szükséges lényeges információkat, 
iránymutatásokat a Pályázati Felhívás is tartalmazza; a további útmutatók, szerződéses 
feltételek azt csak kiegészítik, magyarázzák. Így a pályázat előkészítése a Pályázati Felhívás 
alapján megkezdhető. A Pályázati űrlap és az azt tartalmazó elektronikus felület a 
pályázatbenyújtási határidő megkezdésekor, azaz 2022. november 21. napon 10:00 órától 
lesz elérhető a Pályázók számára. 
 

7.   A pályázati felhívás 5.5 p) pontja szerint a projekt menedzsment NEM TÁMOGATHATÓ   
      tevékenység, azonban a felhívás 7.3 pontja szerint ELSZÁMOLHATÓ. 

Kérjük szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy jól értelmezzük-e a fenti mondatot, azaz, 
ha a projekt menedzsment a költségvetésbe betervezésre kerül, úgy az beleszámít ugyan a 
teljes költségvetésbe, de a támogatás összegének megállapításakor figyelembe veendő 
összköltségbe nem? 
 

Nem, az értelmezés nem helyes.  
 
A projektmenedzsment tevékenység a Pályázati Felhívás 5.5 pontja értelmében nem 
támogatható tevékenység, ezért annak költsége nem is jelenik meg a Pályázati Felhívás 7.2 
Elszámolható költségek köre pontjában. A Pályázati Felhívás 7.3 pontja ugyanakkor 
egyértelmű korlátot ír elő a projektmenedzser (nem a projektmenedzsment!) bérköltsége 
vonatkozásában. Tehát amennyiben projektmenedzsert kívánnak bevonni a releváns 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, akkor annak költségét a 7.2 pontban 
szereplő Koordinációs költségek alatt szükséges tervezni a költségvetésben. Az így tervezett 
projektmenedzseri költség beleszámítódik az elszámolható összköltségbe, és a támogatás 
összegének megállapításánál is figyelembe vehető. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a projektmenedzseri költség egységárának korlátja mellett 
a Pályázati Felhívás további korlátokat határoz meg az egyes tevékenység- és költségtípusok 
vonatkozásában, melyeknek szintén meg kell felelni a pályázat költségvetésének tervezése 
során. 
 

 


