
 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás 

 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
 
1. A felhívás 5.7 pontjában lévő belső korlátokra vonatkozó táblázatból töröltük az „Egyéb szakértői 

szolgáltatási költségek” –re jutó 0,5 %-os korlátot. 

2. A felhívás 4.4 / 3. pontja alól törlésre került az alábbi rész: 

- amennyiben az értékelés során az alábbi, projektre nézve releváns IH szempontok alapján a 1.1-

1.7, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1, 10.1-10.6 pontok mindegyikében az értékelés „megfelelt” 

minősítést kap, úgy az irányító hatóság a projekt megvalósítás támogatására támogatási szerződést 

köt.. 

3. A Fogalomjegyzékben és a felhívásban is pontosításra kerültek az alábbi fogalmak: 

Összetett beruházás: Kívánt darabszámú "Projekt" egy támogatási kérelembe történő benyújtását 
nevezzük összetett beruházásnak. Ez esetben a felhívásban foglalt feltételeknek a teljes beruházásra 
vetítve kell teljesülniük (pl. elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 
…stb. a BMR-nek való megfelelés kivételével) 

Nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények: A támogatott sportlétesítmény nem 

állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az 

éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak 

kell használnia 

4. A felhívás 5.7 pontjában  a szakmai jellegű belső költségvetési korlátok közé  a II. pontba bekerült a 

SECAP kidolgozás, mint lehetőség a helyi önkormányzati konzorciumi tagok részére 

5. Az „indikátor számítás” melléklet pontosításra került 

6. A Projekt Terv Útmutató pontosításra került. A ténylegesen mért fogyasztás bemutatása, mint a 

kiindulási állapot bemutatása kikerült, a továbbiakban elegendő a kiindulási állapot számított 

adatainak a bemutatása. Továbbá a 12. pont alatti táblázat is pontosításra került. 

7. A „műszaki szakértői nyilatkozat tervezett állapotra” melléklet pontosításra került 

8. A „pénzügyi mutató számítás” melléklet pontosításra került 

9. A Projekt Terv Útmutató mellékleteként csatolandó további három melléklet került rögzítésre: 

XV. Statikai szakvélemény a-mennyiben releváns- elektronikusan kérjük benyújtani 

XVI. Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre (konkrét igénybejelentésre adott 

áramszolgáltatói tájékoztató levél)- amennyiben releváns - elektronikusan kérjük benyújtani 

XVII. Nyilatkozatot a működési költség-megtakarításokról és a működtetésre irányuló 

támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak 

alkalmazásáról 

Továbbá törlésre került az alábbi melléklet: 



 

 

X. A felhasznált energiamennyiségek alátámasztására (Projekt Terv 3.3  pontja alatt megadott 

adatok igazolása) szolgáló dokumentumokat a Projektterv mellékleteként elektronikusan kérjük 

benyújtani. 

Továbbá pontosításra került az alábbi melléklet: 

VIII. A Projekt közbeszerzési tervének ütemterve (pályázó által készített xls. táblázat), továbbá 

amennyiben volt lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) 

bekezdés szerinti közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés tanúsítványa (amennyiben releváns) – 

elektronikusan kérjük benyújtani 

10. A felhívás 3.2 alatt felsorolt pontja közül az alábbiak kerültek pontosításra: 

„10) A projektek által megcélzott épületeknek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

szóló 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt 

megkezdése előtt, amennyiben az még nem áll rendelkezésre, és legalább a tanúsító, mint műszaki 

szakértő által javasolt intézkedések elvégzését tervbe kell venni. 

A tanúsítványokhoz csatolni kell a „176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról”-ban definiált költséghatékonysági számítás(oka)t. (A 3.1.1/d) és g) 

tevékenység esetén a 10) pont előírásai nem relevánsak) 

11) „Összetett” projektek  esetében, a beruházást meg kell előzze egy, a projekt teljes műszaki 

kiterjedésében a kiindulási állapotot lefedő, meghatározott szakember által elvégzett épületenergetikai 

átvilágítás. Az átvilágításnak különösen a komplex, több tevékenységet együtt alkalmazó és több 

épületet érintő felújítási lehetőségeket kell vizsgálnia, és aminek a megállapításait a Projekt Terv 

köteles felhasználni. 

Az épületenergetikai átvilágítás során, amennyiben még nem létezett, elő kell állítani a 176/2008. (VI. 

30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai 

tanúsítványt is. 

Az épületenergetikai átvilágítás igénybe vehető nem összetett projekt esetében is. (Amennyiben a 

projekt csak 3.1.1/d) vagy 3.1.1/g) tevékenységre irányul, úgy a 11) pont előírásai nem relevánsak) 

 

26) Amennyiben a projekt összes elszámolható összköltsége meghaladja az 1 millió EUR-t, és a 

befejezést követően nettó bevételt termel, úgy az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU 

rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján költség-haszon elemzést (CBA elemzés) kell végezni a 

mellékelt CBA útmutató alapján, összhangban a Projekt Terv V. mellékletének (pénzügyi mutató 

számítás) kitöltésével. A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért 

közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra 

használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy 

bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési 

költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek 

levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költség-megtakarításokat úgy kell 

kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen 

mértékű csökkentése ellentételezi. 

A működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentésének igazolásához az alábbiak 

szerint szükséges eljárni: 



 

 

Kedvezményezettnek nyilatkozatot szükséges benyújtani a működési költség-megtakarításokról és a 

működtetésre irányuló támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 

61. cikkében foglaltak alkalmazásáról, az alábbiak szerint:  

A kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy: 

- az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján jár el 

- a projekt hatására jelentkező működési költség megtakarításának összegével a működtetésre 

irányuló támogatások összege csökken.  

- a kedvezményezett vállalja, hogy számszerűsíthető módon nyilvántartja és az ellenőrzések során 

bemutatja a működési költség-megtakarításokat és az ezzel kapcsolatos működtetésre irányuló 

támogatások csökkenését. 

Az 1 millió EUR összes elszámolható összköltség alatti és nem nettó bevétel termelő projektek esetén 

nem kell részletes pénzügyi elemzés, csak elszámolhatóság és pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat 

összhangban a CBA útmutatóban leírtakkal és a projektterv V. mellékletének (pénzügyi mutató 

számítás) kitöltésével. 

30) A projektek által érintett épületek a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt 

kivitelezési munkálatainak befejezése után is. (A 3.1.1/d) és g) tevékenység esetén a 30) pont 

előírásai nem relevánsak) 

51) A termelőnek és a fogyasztónak a fogyasztó valamely meglévő csatlakozási pontján kell a 

közműszolgáltató hálózatára csatlakozniuk, továbbá az igénybejelentésre adott áramszolgáltatói 

tájékoztatót kérjük a Projekt Terv mellékleteként csatolni. 3.1.1/d) tevékenység esetén a záró csomag 

elfogadásának feltétele a hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződés 

megléte. 

54) 100 kW fűtőteljesítményig a berendezésnek meg kell felelnie a 2007/742/EK direktívának. 

Továbbá amennyiben az adott hőszivattyú által hasznosított légtermikus, geotermikus vagy 

hidrotermikus energia az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve 7. sz. melléklete 

szerint megújuló energiaforrásból előállított energiának (ERES) minősül melyet az alábbi képlet 

segítségével kell kiszámolni: 

ERES = Qhasznos * (1–1/SPF) 

ahol 

Qhasznos = a hőszivattyúból származó teljes becsült hasznos hőenergia, amely megfelel az 5. cikk 

(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a következők szerint megállapítva: csak az SPF 

> 1,15 * 1/η adottságú hőszivattyúk vehetők figyelembe, melynek teljesülését a Projekt Terv Útmutató 

„kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása” pontja kérünk bemutatni! 

SPF = a becsült átlag szezonális teljesítmény faktor az említett hőszivattyúknál, amit a Projekt Terv 

Útmutató „kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása” pontja alatt kérünk kifejteni!  

(SPF = a hőszivattyúval leadott éves hőenergia (kWh)/ az éves felvett elektromos energia (kWh)) 

η a teljes bruttó villamosenergia-termelés és a villamosenergia-termeléshez felhasznált elsődleges 

energia aránya, és az Eurostat adatok alapján megállapított EU átlagként kell kiszámolni, amit a 



 

 

Projekt Terv Útmutató „kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása” pontja alatt kérünk 

kifejteni! 

11. A felhívás 4.4 pontja alatt felsorolt alábbi értékelési szempontok kerültek pontosításra: 

„1.3 A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett 

intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, olyan projektek esetében pedig, 

amelyek egyúttal megújuló energia termelést is érintenek, a beruházás nem jelenti a megújuló 

energiatermelési kapacitás, valamint a megújuló energia felhasználás csökkenését. 

2.2 Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását magába foglaló „3.1.1/a)” tevékenységet nem 

tartalmazó projektek esetén - a 3.1.1/d és 3.1.1/g) tevékenységeket leszámítva - a megújuló 

energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek meg kell felelnie legalább a felhívás megjelenésekor 

hatályos 176/2008. (VI. 30) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriának. 

3.2 Az érintett épület rendelkezik energiahatékonysági tanúsítvánnyal vagy, „Összetett” projekt 

esetében, rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő tanúsítás vagy 

épületenergetikai átvilágítás és annak javaslatai. (Amennyiben a projekt csak 3.1.1/d) vagy 3.1.1/g) 

tevékenységre irányul, úgy ezen szempont nem releváns) 

4.2 A fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatainak bemutatása, valamint a 

működési költségek meghatározása megfelelően került bemutatásra és a megvalósítás ütemterve 

szakmailag megfelelő.” 

Továbbá új szempontként bekerült: 

„4.6 Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.” 

12. A felhívás 3.1.4 pontja alatt felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” közül törlésre került az 

alábbi pont: 

k) Olyan használaton kívüli épület, ami a kérelem benyújtása előtti 3 évben használaton kívül 

volt, vagy csak temperáló energiaellátásban részesült, és az ez előtti időszakból sem igazolhatóak az 

utolsó használatban lévő 3 év vonatkozásában ténylegesen mért energiafogyasztási adatok a 

felhasznált energiahordozók tekintetében. 

13. A felhívás 5.5 pontjába bekerült az alábbi mondat: 

„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját 

teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös 

önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a 

vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.” 

14. Továbbá az alábbi területspecifikus mellékletekben jellemzően a támogatási kérelmek 

benyújtásának végső időpontja lett június 30-ára módosítva:  

- Vas megye 
- Fejér megye 
- Hajdú-Bihar megye 

 

Továbbá: 



 

 

- Szabolcs-Szatmár–Bereg megyénél pedig az 1.2-es értékelési szempont került pontosításra 

15. A felhívás 5.4-es pontjában a támogatási előlegre vonatkozó rész pontosításra került az alábbiak 

szerint: 

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi 

önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 

tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a 

kedvezményezett 

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós 

forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési 

számlával rendelkezik, vagy 

b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot. 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén, de legfeljebb egymilliárd forint.” 

Továbbá az alábbi bekezdésekkel bővült az adott pont: 

„Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy 

meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  116. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve, 

ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően 

dönt. 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 

kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete 

– kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más 

körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű 

felhasználását bizonyítja.” 

 


