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1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

1.1 A pályázati kiírás indokoltsága és célja 

Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, biomassza/biogáz és 

földhő potenciál) figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai 

iparági struktúra megteremtése, amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) hő- és 

villamosenergia-termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony 

változóköltségű nukleáris alaptermelést a több ezer MWe teljesítményű megújuló bázisú 

elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és 

eljárásokkal együtt. 

 

A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai 

prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában 

részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó készlet 

és termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) 

energiahordozók tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. 

A 2020-as évek végére olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas 

szintű ellátásbiztonságot biztosítani fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan 

képes innovatív megoldások integrálására. Az ellátásbiztonságot növeli az importból 

származó energiával szembeni igény csökkentése és a megújuló energia alapú decentralizált 

hő- és villamosenergia-termelés és –ellátás előtérbe helyezése. 

 

Kiemelt célkitűzésünk a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. 

Ennek feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a 

környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet 

kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások 

irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó 

megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a geotermikus 

energiaforráson alapuló hőtermelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül 

és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése. 

 

A geotermikus energia alkalmazható hő-termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt 

előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű 

alkalmazását és nagyobb részarányát biztosíthatja, hozzájárulva a stratégiai célkitűzések 

teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. 

 

A geotermikus energiát hasznosító tevékenység magas pénzügyi kockázatának megosztása a 

kútfúrásba befektető vállalkozók és az állam között sikeresen ösztönözheti a kút létrehozási 

tevékenységet és ezáltal a geotermikus energia hasznosítását és a földtani, vízföldtani adatok 

jobb megismerését is. Ezért az új Nemzeti Energiastratégia céljainak megfelelően, 

az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről szóló 

1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozatból adódó feladatok végrehajtásaként az energetikai 

célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából vissza nem 

térítendő támogatást kívánunk nyújtani új geotermikus kapacitások létesítése, vagy meglévők 

bővítése esetére a termelő és visszasajtoló kútrendszer megvalósításához. A konstrukció 

elsősorban közepes és nagyméretű projekteket támogat. 

 

Geotermikus energia, geotermális energia: A Föld belsejében keletkező, a földi hő-

áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó 

hőenergia-mennyiség. 
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Jelen kiírásban a „geotermikus” energia a mélységi földhő felhozatalát jelenti, azaz minimum 

50 °C fokos termálvíz felszínre való felhozatalával történő hőhasznosítás, a felszíntől 

számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységből. 

 

Geotermikus energia hasznosítását szolgáló vízi létesítmény: a víz hőtartalmát energetikai 

célra hasznosító víztermelő (továbbiakban „geotermikus termelőkút”), illetve visszatápláló 

kút (továbbiakban „geotermikus visszasajtoló kút”).
1
 

 

Fentiek értelmében, ez esetben NEM tartoznak a geotermikus energia körébe a sekély 

rétegekre épülő alacsony entalpiájú, talajhőt, vagy 30 °C alatti hőmérsékletű rétegvizet 

felhasználó földhős hőszivattyús rendszerek. 

1.2 A pályázati kiírás háttere 

A földhő az egyik legkevésbé kihasznált energiaforrásunk, pedig a Kormány által vállalt 

2050-es klímasemlegességi célok eléréséhez elengedhetetlen fontosságú. Az ország geológiai 

adottságai kiválóak, de ez a potenciál még nincs kellőképp kiaknázva. A fejlődés egyik 

legnagyobb akadálya a mélységi geotermikus erőforrások feltárásához kapcsolódó jelentős 

földtani kockázat, egy tartós és folytonos támogatási mechanizmus azonban képes lehet a 

kockázati tényezőket olyan szintre csökkenteni, amely már nem tartaná vissza az ilyen jellegű 

beruházásokat. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázati kiírást 

tesz közzé a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretein belül az energetikai célú 

geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak megosztása céljából azzal, hogy 

vissza nem térítendő támogatást biztosít a geotermikus energia hasznosítását célzó 

tevékenységek magas költségigényű szakaszához, a termelő és visszasajtoló kútrendszer 

megvalósításához.  

 

Támogató a pályázatok kezelésére Lebonyolítót vesz igénybe. Jelen pályázati kiírás esetében 

a pályázatok döntés-előkészítését, szakmai nyomon követését és ellenőrzését a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi.  

 

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 1. melléklet, XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. fejezeti kezelésű előirányzatok 

cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok 

alcím, 3. jogcímcsoport Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer (ÁHT: 338306) 

fejezeti kezelésű előirányzat. 

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 6.000.000.000 Ft, azaz hatmilliárd forint.  

 

Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.  

 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 3-30 darab. 

 

                                                           

1
 A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 

(XII. 23.) KvVM rendelet 2. § h) pontja alapján.  
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK  

3.1 Támogatás igénybevételére jogosultak köre 

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázat önállóan vagy konzorciumi formában is 

benyújtható. 

 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

(1) Gazdasági társaság (113, 114, 116, 117, 572, 573 GFO kóddal
2
 rendelkezők) 

(2) Költségvetési szerv  

Költségvetési szerv és intézménye  

 

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, költségvetési szervek és 

intézményeik, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A jelen pályázati kiírásra 

konzorciumi formában történő pályázat benyújtása érdekében a szervezetek a konzorcium 

létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A 

konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a 

projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen 

valósítják meg.  

 

A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott 

követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.  

 

Egy szervezet évente maximum három pályázatban lehet konzorciumi résztvevő. 

 

Amennyiben a pályázó
3
 önkormányzati társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, így a jogi személyiséggel rendelkező 

társulás nyújthatja be a pályázatot. 

 

Jelen pályázati kiírás keretében támogatási kérelmet kizárólag Magyarországon székhellyel, 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező szervezetek nyújthatnak be.  

3.2 Gazdasági jogosultsági feltételek  

Az alábbi szempontok minden gazdasági társaság esetén külön vizsgálandók, melyeknek meg 

kell felelniük. 

1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves 

beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.  

2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves 

beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív. 

                                                           

2
 A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti 

gazdálkodási forma szerinti osztályozás 
3
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti pályázó, 

támogatási kérelmet benyújtó szervezet.  
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3.3 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki 

a) nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel;  

b) nem rendelkezik magyar adószámmal vagy külföldi pályázó esetén nemzetközi vagy 

közösségi adószámmal; 

c) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett;  

d) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, 

polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője; 

e) a c)-d) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó; 

f) lejárt esedékességű, 60 (hatvan) napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható 

köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 

részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai 

címen tartozása van;  

g) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 

Áht.) meghatározott költségvetési támogatásokra vonatkozó követelményeknek; 

h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy 

egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;  

i) tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;  

j) a pályázat benyújtásakor a projekt elindításához szükséges, meglévő rendszer bővítése 

esetében módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel, új rendszer esetében vízjogi 

létesítési engedéllyel, használaton kívüli kutak esetében vízjogi fennmaradási 

engedéllyel nem rendelkezik a megvalósítani kívánt projekt helyszínére; 

k) termelőkutat csak önmagában, visszasajtoló kút nélkül tervez megvalósítani; ez alól 

kivételt képez az az eset, ahol a termelőkút olyan meglévő kapacitások bővítése esetén 

kerül kialakításra, ahol a lehető legnagyobb mértékű visszasajtolás a meglévő 

kapacitásokkal megoldható; 

l) ellene a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen 

megállapította – a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 

szóló 2001. évi CIV. törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését;  

m) ellene a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütköző magatartást 

jogerősen megállapították – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján – a pályázat benyújtását megelőző 3 

(három) naptári éven belül;  

n) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8.§ 

szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének 

határidőn belül nem tett eleget.  

3.4 A támogatásban nem részesíthetők köre 

a) az a szervezet, amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 

pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

b) az a szervezet, amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint 

annak jogelődszervezete, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) által indított 

eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában; 

c) olyan szervezet, amelynek a geotermikus koncesszió keretében történő kutatásra, 

kinyerésre és hasznosításra vonatkozó koncessziós szerződése a jelen pályázat kiírásától 

számított 5 éven belül azonnali hatállyal felmondásra került. Az a jogi személy sem 
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vehet részt a pályázati eljárásban, amelyben a felmondással érintett személy a Ptk. 

szerinti többségi befolyással bír; 

d) olyan gazdasági társaság, amelynek valamely tagja a c) pontban jelzett szervezet vezető 

tisztségviselője és/vagy tulajdonosa volt, 

e) olyan jogalany, amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 

6. § (4a)-(4b) bekezdése szerint nehéz helyzetű vállalkozásnak minősült, 

f) olyan jogalany, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami 

támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján 

fennálló visszafizetési kötelezettségének,  

g) olyan szervezet, amellyel szemben bírósági eljárás folyik a pályázat benyújtásának 

időpontjában. 

 

4. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat más pályázati forrásból támogatásban nem 

részesülhet.  

 

Az igényelhető támogatás összege minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 000 000 000 Ft.  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely munkaszakaszonként 

(kutanként, a pályázótól független cég által készített, a 101/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendeletben foglaltaknak megfelelően elvégzett kúttesztet követően) utólag kerül 

finanszírozásra az elvégzett tevékenységek és azok szakértői bizottság (továbbiakban: 

Szakértői Bizottság) által történő értékelése alapján. A projekt minősítése (termelésre 

alkalmas, termelésre részben alkalmas, termelésre nem alkalmas), és így a támogatás mértéke 

a Megvalósíthatósági Tanulmányban előzetesen meghatározott magas valószínűségi becslés 

alapján elvárt geotermikus teljesítményhez kerül viszonyításra, és a Szakértői Bizottság 

egyedileg bírálja el minden egyes projekt esetén a terület specifikus jellemzők 

figyelembevétele alapján az 5. számú mellékletben megfogalmazott elvek alapján. A 

támogatás mértéke a támogatható tevékenységek közül a termelő és visszasajtoló kutakat 

összekötő vezeték létesítése és a gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése esetén 45%. Az 

állami támogatás jogcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános 

csoportmentességi rendelet) I-II. fejezete és 41. cikke (a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 14. 

alcíme) alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás. 

 

A pályázat benyújtása előtt megkezdett projektek nem támogathatók. A projekt 

megkezdésének időpontja a legkorábbi időpont a következők közül: 1. beruházás építési 

munkáinak megkezdése, 2. a berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező 

érvényű kötelezettségvállalás, vagy 3. más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást 

visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a 

munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő munkák, mint az 

engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. 
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A támogatás intenzitása fentiek alapján maximum az elszámolható költségek 60%-a 

lehet, amennyiben az alábbi állami támogatási szabályok
4
 szerinti maximális intenzitás ezt 

eléri (ha az állami támogatási szabályok szerinti maximális intenzitás 60 % alatt marad, az 

állami támogatási intenzitás az irányadó). 

 

A megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás esetén az elszámolható 

költségek a megújuló energiatermelés támogatásához szükséges beruházási többletköltségek.  

 

A beruházási támogatás csak új létesítményekre vagy meglévők bővítésére vagy használaton 

kívüli kutak átképzésére Magyarország területén nyújtható. A támogatási intenzitás az egyes 

kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a következő mértékeket:  

 

1. amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló 

beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő 

létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként az elszámolható költségek e 

megújuló energiához kapcsolódó költségek;  

 

2. amennyiben a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei olyan hasonló, 

kevésbé környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás 

hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna, a megújuló energiához kapcsolódó 

költséget e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható 

költségnek;  

 

3. bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani kevésbé 

környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű létesítmények, az 

elszámolható költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez kapcsolódó beruházás 

teljes költsége.  

 

A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem 

számolhatók el.  

 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:  

a) az elszámolható költségek 45 %-a, amennyiben az elszámolható költségek mértékét a 

fentiekben meghatározott 1. vagy 2. pont alapján állapítják meg;  

b) az elszámolható költségek 30 %-a, amennyiben az elszámolható költségek nagyságát a 

fentiekben meghatározott 3. pont alapján állapítják meg. 

 

A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, 

középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.  

 

A támogatási intenzitás az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 

Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban található beruházások esetében 15 

százalékponttal, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pont da) és db) 

alpontja szerinti településeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal 

növelhető. A fentiek alapján az adható maximális támogatási intenzitásokat az 1. Táblázat 

tartalmazza.  

 

                                                           

4
 651/2014/EU bizottsági rendelet, I-II. fejezet és 41. cikk. 
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A fúrási tevékenységre az 1. táblázatban bemutatott maximálisan adható támogatás 

intenzitások a fentiekben bemutatott támogatási arányokon alapulnak.  

 

1. Táblázat – Fúrási tevékenyégre adható maximális támogatás intenzitások 

összefoglalása 

Régió(k) Nagy-vállalkozás Közép-vállalkozás Kis-vállalkozás 
Észak-Magyarország, 

Észak-Alföld, Dél-

Alföld, Dél-Dunántúl, 

Közép-

Dunántúl, Nyugat-

Dunántúl  

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

Közép-Magyarország 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 45% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 55% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

Közép- Magyarország 

(37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet 25 §. 

(1) d) pont da) és db) 

alpontja szerinti 

települések) 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 50% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

termelésre alkalmas: 

30% 
termelésre részben 

alkalmas: 40% 

termelésre nem 

alkalmas 60% 

 

Amennyiben a költségvetési szerv vagy intézménye a támogatható tevékenységekre gazdasági 

tevékenység végzéséhez kapcsolódóan nyújt be pályázatot, úgy a költségvetési szerv vagy 

intézménye a támogatás szempontjából nagyvállalatnak minősül, részére biztosítható 

támogatás szempontjából a nagyvállalatoknak nyújtható támogatási intenzitás az irányadó. 

 

Fontos továbbá, hogy nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga 

alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot. Esetükben szintén a 

nagyvállalatoknak nyújtható támogatási intenzitás az irányadó. 

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

5.1 Támogatható tevékenységek 

A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú 

energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi 

kockázatainak csökkentésével. Támogatott tevékenység lehet új geotermikus kapacitások 

létesítése, vagy meglévők bővítése Magyarország területén, azaz: 

 

 Geotermikus termelőkút, fúrása és kiképzése felszíntől számítva legalább 1.000 méter, 

maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltak 

szerint ÉS/VAGY 

 Érvényes vízjogi létesítési vagy üzemelési engedéllyel rendelkező termelőkúthoz 

tartozó geotermikus visszasajtoló kút fúrása, kiképzése felszíntől számítva legalább 

1.000 méter, maximum 2.500 méteres mélységbe a 101/2007 (XII.23.) KvVM 

rendeletben foglaltak szerint ÉS/VAGY  

 Használatban lévő geotermikus termelőkút és/vagy visszasajtoló kút átalakítása, 

felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott geotermikus energiatermelési célok 
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érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 méter, maximum 2.500 méteres 

mélységbe ÉS/VAGY 

 Használaton kívüli kutak átalakítása, felújítása a pályázati kiírásban megfogalmazott 

geotermikus energiatermelési célok érdekében felszíntől számítva legalább 1.000 

méter, maximum 2.500 méteres mélységből ÉS/VAGY 

 A termelő és visszasajtoló kutakat összekötő vezetékek létesítése ÉS/VAGY 

 A gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése a termelői hőközpontig. 

 

Kizárólag olyan projektek támogathatók, ahol az energetikai célú vízkivétel a lehető 

legnagyobb mértékig visszasajtolásra kerül a vízadó rétegcsoportba.  

 

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz (támogatással 

érintett beruházási elemekhez) nem igényelhető. A projektfejlesztést megelőző előkészítés 

tevékenységei (pl.: engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése 

stb.) nem minősülnek a fejlesztés, beruházás megkezdésének. Nem tekintendő továbbá a 

munkák megkezdésének a földterület megvásárlása. 

5.2 Nem támogatható tevékenységek  

A pályázati kiírás keretein belül nem támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

 archív adatok újra feldolgozása (pl. korábbi fúrások adatainak újraértékelése, felszíni 

geofizikai vagy geokémiai adatok feldolgozása) 

 új földtani, felszíni geofizikai és geokémiai vizsgálatok, mérések elvégzése (pl.: 2D 

szeizmikus mérés, 3D szeizmikus rendszer, mágneses mérés, gravitációs mérés, 

geokémiai elemzés, stb.) 

 Bt. 22/D. § szerinti földtani kutatás során lefúrt kút 

 EGS és nem konvencionális technológiák 

 a kiképzett kúton és a kutakat összekötő vezetékrendszeren valamint a 

felszíntechológiával összekötő vezetékeken túli felszíntechnológia, termelői 

hőközpont vagy áramtermelő berendezés létrehozása 

 kizárólag gyűjtő és kútbekötő vezetékek kiépítése. 

 

6. A VÉGREHAJTÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 

A Kedvezményezettek
5
 kötelesek a beruházások végrehajtására a Támogatói Okirat kiadásától 

számított három éven belül. Az egyes részfeladat szakaszok elvégzésekor a Kedvezményezett 

köteles az elvégzett munkákhoz kapcsolódó műszaki és pénzügyi dokumentumokat 

benyújtani, a folyamat zárásakor pedig a keletkezett földtani, vízföldtani adatokat a 

Lebonyolító rendelkezésére bocsájtani. 

 

Ha járvány okozta veszélyhelyzet miatt a szükséges vizsgálatok nem folytathatók le, a 

végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam egyedi kérelem alapján meghosszabbítható. 

 

A projektfejlesztési szakasz megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen 

pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs. 

 

                                                           

5
 Amennyiben a pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától 

a pályázó Kedvezményezettnek minősül. 



Szöveg 

11  

7. ELSZÁMOLHATÓ, VALAMINT NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 

7.1 Elszámolható költségek 

Igénybevett szolgáltatások költsége 

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó költségek elszámolására van lehetőség. 

 

Anyagköltségek 

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, a kútvizsgálattal, kútkiképzéssel, 

kúttteszteléssel kapcsolatos mérésekhez, fúráshoz szükséges anyagköltségek elszámolására 

van lehetőség. 

 

Eszközbeszerzés 

A fúrási tevékenység, kútvizsgálattal, kútkiképzés és a kúttesztek végrehajtásához szorosan 

kapcsolódó mérések és anyagköltségek elszámolására van lehetőség. 

 

Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz 

leltárában.  

 

Ezen a projektelemen belül számolható el a fúrás(ok)hoz, kútvizsgálattal, a 

kútkiképzéshez, a kútteszthez és a kútösszekötéshez kapcsolódó:  

 Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének költsége 

 Gépek beszerzésének költsége (pl. vízgépészeti szerelvények, áramellátási vezérlési 

szerelvények, szűrő rendszer, szivattyú rendszer) 

 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége  

 

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti díj kizárólag zárt végű pénzügyi lízing keretében 

minősül elszámolható költségnek, a pénzügyi lízing díj tőkerészének erejéig. 

 

Terület-előkészítés, területrendezés 

A projekt végrehajtásához kapcsolódó megelőző mentő régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

irtási munkák, térszíni tároló medence kialakítása és felszámolása, növénytelepítés és 

talajmunka költségei. 

 

Építési munkák 

Ezen a projektelemen belül számolható el a bontás, átalakítás, bővítés, építés, technológiai 

szerelés, próbaüzem, tárolómedence kiépítése és a kutakhoz kapcsolódó infrastruktúra 

kiépítési költségei.  

 

Kizárólag a Támogatói Okirat kibocsátása után felmerülő költségek számolhatók el. A 

projekt a támogató döntés meghozatala után, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét 

követően, de még a támogatói okirat kibocsátását megelőzően megkezdhető. 

 

7.2 Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások 

Kizárólag a Támogatói Okirat kibocsátása után felmerült költségeket (a felmerülés időpontja 

számlán szereplő tevékenység teljesítési dátuma) lehet elszámolni.  

 

Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 

költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 

bizonylattal igazolhatóak. 
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Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 

tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, 

szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és 

arányos hozzáadott értéket képviselnek. 

7.3 Nem elszámolható költségek 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a nem támogatott tevékenységekhez 

kapcsolódnak, nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános 

feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, valamint az 

alábbi felsorolt tételek: 

 olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a 

tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a 

költségekkel; 

 az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel 

kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a 

tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen 

költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos 

értékére való hivatkozással; 

 készletek (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelező számára való 

átadása); 

 fúróberendezés beszerzése; 

 fogyasztási cikkek beszerzése; 

 használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei; 

 jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése; 

 üzletrész- és részvényvásárlás; 

 apportált eszköz, ingatlan értéke;  

 alapvető irodai szoftverek;  

 természetbeni hozzájárulások;  

 operatív lízing díj (a zártvégű pénzügyi lízing tőkerésze elszámolható), az operatív lízing 

konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan;  

 biztosítások költségei (kivéve, a projekt céljaival összhangban lévő specifikus 

szolgáltatás);  

 az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül 

egyéb pénzügyi, banki költség;  

 veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó 

általános és céltartalékok;  

 deviza átváltási jutalékok és veszteségek;  

 jutalékok és osztalék, profit kifizetése;  

 levonható, vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók (pl. a kedvezményezett 

által levonható ÁFA);  

 bírságok, kötbérek és perköltségek;  

 a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül;  

 kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel;  

 bérek, bérjellegű költségek és járulékaik;  

 tartalék. 

7.4 Egyéb korlátozások 

 Műszaki, pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek 

tekintendők. 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi 

megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 4 százalékot, vagy meghaladja a 12 százalékot (3. 

sz. melléklet) 
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 Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül, akkor a 

projekt előkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minősülnek elszámolható 

költségnek. 

 Engedélyekre vonatkozó előírások: 

 A megvalósítást, kivitelezést követően a projektzáráshoz szükséges a releváns 

engedélyek megszerzése, amelyeket tételesen a Támogatói Okirat tartalmaz a projekt 

műszaki tartalmának megfelelően. 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogató döntés és a támogatási szerződéskötési ajánlat 

további feltételeket szabhat, ill. további benyújtandó dokumentumokat határozhat 

meg. 

 Az üzembe helyezéshez szükséges releváns okmányokat (pl. műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv(ek), használatba vételi jegyzőkönyv, használatba vételi engedély, jelenléti 

ív(ek), megvalósulási, átadási terv) és a projekthez köthetően keletkezett geológiai 

adatokat a pályázati zárójelentés mellékleteként be kell nyújtani. 

 Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon 

kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és 

igénymentes, kivéve, ha a Pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a 

bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló 

létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon 

kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és 

az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval 

történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös 

tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás 

(fejlesztés) helyszíne. 

 Csak olyan projektek támogathatóak, melyek eredményeként megvalósítható 

beruházások abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) 

kibocsátását. 

 A beruházásnak összhangban kell állnia a mindenkori energiapolitikai és 

környezetpolitikai célkitűzésekkel, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg kell 

felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi 

előírásoknak. 

 Pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell, hogy az üzemeltetés során keletkező 

hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően fogja 

kezelni és ártalmatlanítani. 

7.5 Közbeszerzési kötelezettség 

A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos 

lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit 

kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján lehet 

tájékozódni. 

 

Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a 

pályázó feladata és felelőssége. 

 

A közbeszerzésre kötelezett személyek és szervezetek körét a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény határozza meg. 

 

A projekt megvalósítása során a pályázónak, illetve a kedvezményezettnek különös figyelmet 

szükséges fordítaniuk a beszerzések során – akár közbeszerzési eljárásra, egyszerű 

versenyeztetési eljárásra vagy egyéb módszerrel megvalósuló beszerzésre kerül sor – a 

közpénzek ésszerű, hatékony és felelős felhasználására, a verseny tisztaságára, 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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esélyegyenlőségre, nyilvánosságra, és egyenlő elbánás elvének megfelelő eljárásra. 

 

8. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

8.1 Az önrész összetétele 

Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak 

kell biztosítania. Pályázói önrészként természetbeni hozzájárulás nem elfogadható. 

 

Az önrészen belül saját forrásnak minősül minden olyan forrás, amely nem az államháztartás 

alrendszereiből nyújtott támogatás. 

 

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját 

forrással kell rendelkeznie és a teljes önrész rendelkezésre állását igazolnia kell. 

 

A teljes önrész rendelkezésre állásának igazolása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele. 

A pályázati kiírásban meghatározott visszavonhatatlan banki ígérvényt vagy a banki 

hitelszerződést a pályázónak legkésőbb a Támogatói Okirat kiadását megelőzően kell 

eljuttatnia a Lebonyolítóhoz. Amennyiben a hitelígérvényben, illetve szerződésben foglalt 

kondíciók befolyásolják a támogatási döntésben meghatározott támogatási mértéket, a 

Lebonyolító a támogatási döntés módosítását kezdeményezi a Támogatónál.  

8.2 Biztosítékok köre 

A Támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. 

§ (1) bekezdésben foglalt esetekre figyelemmel tud eltekinteni. 

8.3 Előleg igénylése 

Előleg igénylésére nincs lehetőség.  

8.4 Kifizetések ütemezése 

A pályázati kiírás keretében támogatás kizárólag utólagos finanszírozással folyósítható, az 

egyes befejezett és Szakértői Bizottság által elfogadott munkaszakaszok (kutanként, a 

pályázótól független cég által készített, a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően elvégzett kúttesztet követően) szakmai minősítése alapján, a 

Támogatói Okiratban projektenként, egyedileg, az 5. számú mellékletben foglalt elvek alapján 

előre meghatározott vízhozamoktól és vízhőmérséklettől függő földtani-műszaki kritériumok 

alapján.  

 

A kifizetéshez szükséges az elszámolható költségek szerződésekkel, záradékolt számlákkal és 

kifizetéseket igazoló dokumentumokkal való alátámasztása. 

 

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 

9.1 Pályázati díj 

A pályázók a pályázatuk benyújtásakor kötelesek egy egyszeri 2 millió forintos pályázati 

díj befizetésére a Támogató részére, a támogatást biztosító fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználási keretszámlájára (10032000-00362258-50000012). 
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A befizetésre kerülő pályázati díjak a pályázatok kezeléséhez, értékeléséhez kapcsolódó 

kiadásokra kerülnek fordításra, mely összeget a Támogató szükség szerint kiegészít.  

 

A befizetésre kerülő pályázati díjak a pályázók részére nem kerülnek visszafizetésre, a 

pályázati díj benyújtott pályázat esetén nem kerül visszafizetésre, ugyanakkor sikertelen 

pályázat esetén, a pályázat másodszori benyújtása esetén nem szükséges pályázati díj ismételt 

befizetése. 

9.2 A benyújtás módja 

A pályázat (adatlap, hitelesítési dokumentumok és dokumentáció) benyújtása a 

Lebonyolítóval előzetesen telefonon (+361-373-1843) egyeztetett időpontban személyesen a 

Lebonyolító székhelyén (1145 Budapest, Columbus u, 17-23.) és elektronikusan 

(https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat) is szükséges. A pályázati adatlapot a kapcsolódó 

nyilatkozatokkal, az aláírási címpéldányokkal, a pályázati díj befizetését igazoló bankintézeti 

igazolással és az elektronikus felületre feltöltött dokumentumok tartalomjegyzékével a 

Lebonyolítónak szükséges átadni, amelyről a Lebonyolító átadás-átvételi igazolást ad ki. A 

pályázati dokumentációt, valamint minden papír alapon beadandó dokumentum szkennelt 

változatát elektronikusan a Lebonyolító által biztosított internetes felületre kell feltölteni az 

ott megadott formátumokban és fileméret-korlátozásoknak megfelelően. 

 

Internetes felület https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat  

9.3 A pályázat formai követelményei 

A pályázat és annak mellékletei kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A pályázatba idegen 

nyelven csatolt irat hiteles magyar nyelvű fordítását kötelező becsatolni. 

 

Ennek megfelelően, amennyiben olyan nem magyar nyelvű dokumentumot kíván benyújtani a 

pályázó, amelyet hivatalos dokumentumként állítottak ki (tehát az ilyen szempontból 

hitelesnek tekinthető), úgy a magyar nyelvű fordításnak is hitelesnek kell lennie. Amennyiben 

az adott nem magyar nyelvű dokumentum ebben az értelemben nem tekinthető hitelesnek, 

úgy az a magyar nyelvű változata esetében sem elvárás. 

 

A pályázati kiírás nem tesz különbséget a külföldi hatóság, illetve nem hatóság által kiállított 

nem magyar nyelvű iratok hitelesítése tekintetében. 

 

A Lebonyolítónak személyesen átadott pályázati dokumentáció borítóján az alábbi adatok 

feltüntetése szükséges: 

a. Pályázó neve és címe, 

b. A pályázat tárgya: „Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek 

támogatása” 

Az elektronikus felületre feltöltött pályázati dokumentunentáció esetében az A/4-es méretet 

meghaladó pályázati dokumentumok (pl. térképek, diagramok) digitalizált formája is 

elfogadható. 

 

A pályázó kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a pályázati kiírásban 

megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.  

 

A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a pályázati adatlap utolsó oldalát 

cégszerűen aláírni.  

 

https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat
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A pályázathoz mindkét esetben csatoljanak tartalomjegyzéket, amely az internetes 

felületre feltöltött dokumentumok sorrendben történő megnevezését tartalmazza. Kérjük, 

hogy a mellékleteket a 10. fejezetben megjelölt sorrendben csatolják. 

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget a pályázónak kell 

viselnie. A pályázónak nincs joga – így különösen anyagi – igény érvényesítésére a pályázati 

eljárással kapcsolatosan. A pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől 

függetlenül a Támogatóval és a Lebonyolítóval szemben e költségekkel kapcsolatban 

semmilyen követelésnek nincs helye. 

 

A Lebonyolító a benyújtott pályázatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben. 

 

A pályázó a pályázatának benyújtásával hozzájárul a dokumentációjában szereplő személyes 

adatok jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató szerinti 

kezeléséhez. 

9.4 A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenésének időpontjától kezdődően 

folyamatos a pályázati keret kimerülésig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig 

lehetséges. A pályázatok benyújtására vonatkozóan szakaszos időszakok kerülnek 

meghatározásra 

 

2. Táblázat – A pályázatok benyújtására vonatkozóan szakaszos időszakok:  

Szakasz Időszak 

1. szakasz 2021.06.11. és 2021.08.17. között 

2. szakasz 2021.08.18. és 2021.11.18. között 

3. szakasz 2021.11.19. és 2022.02.19. között 

4. szakasz 2022.02.20. és 2022.05.20. között 

5. szakasz 2022.05.21. és 2021.08.21. között 

6. szakasz 2022.08.22. és 2021.11.22. között 

7. szakasz 2022.11.23. és 2023.02.23. között 

8. szakasz 2023.02.24. és 2023.05.24. között 

9. szakasz 2023.05.25. és 2023.08.25. között 

10. szakasz 2023.08.26. és 2023.12.31. között 

 

Az adott szakasz határnapjáig benyújtásra került pályázati kérelmek együttesen 

kerülnek elbírálásra. 

 

9.5. Kiegészítő tájékoztatás kérése  

A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban bővebb információ kérhető 

legkésőbb a benyújtásra rendelkezésre álló határidő lejártát megelőző 15. munkanapig a 

geotermiapalyazat@mbfsz.gov.hu e-mail címen. Az e-mail tárgyában meg kell jelölni azt a 

területet, amely vonatkozásában a pályázó érdeklődik. 

 

A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 

megadott címre.  
 

mailto:geotermikuspalyazat@mbfsz.gov.hu


Szöveg 

17  

A kérdéseket a Lebonyolító a beérkezést követő nyolc munkanapon belül kiegészítő 

tájékoztatásként válaszolja meg e-mail formájában.  

 

Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás a többi pályázó számára is érdemi információt 

tartalmaz, Lebonyolító – a kérdést feltevő személyének és az esetleges személyes adatok 

feltüntetése nélkül – a kiegészítő tájékoztatást a https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat 

weboldalon is közzéteszi. 

 

A Támogató felhívja a figyelmet, hogy a fentebb megadott módon történő tájékoztatás 

kizárólag kiegészítő jellegű információkat tartalmaz, és nem jelenti a Pályázati kiírás 

semmilyen nemű megváltoztatását, és a válaszokkal kapcsolatban a Támogatót vagy a 

Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

10.  A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

1. A benyújtott dokumentumok tartalomjegyzéke (papír alapon és elektronikus formában) 

 

2. Pályázati adatlap (papír alapon és elektronikus formában) 

 

3. Aláírási címpéldány, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 5.§ alapján ügyvéd által hitelesített aláírás 

minta (papír alapon, eredeti két példányban és elektronikus formában) 

 

4. Pénzintézeti igazolás a pályázati díj befizetéséről (papír alapon és elektronikus 

formában) 

 

5. Megvalósíthatósági tanulmány (papír alapon és elektronikus formában) 

A Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat a Pályázati 

Kiírás 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

6. Jogosultságot igazoló dokumentumok (konzorcium esetében minden konzorciumi tag 

vonatkozásában), (papír alapon és elektronikus formában):  

 

6.1. Alapító okirat, amelyből vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben 

kapcsolható a szervezet alapvető feladatához (amennyiben releváns). Önkormányzati 

pályázó esetén nem kell csatolni! 

 

6.2. Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példánya. Jogi formától függően lehet pl. cégkivonat, 

bírósági kivonat, egyéni vállalkozói igazolvány stb. Önkormányzati pályázó esetén nem 

kell csatolni!  

 

6.3 A pályázó jogszerű működéséhez szükséges jogerős és hatályos engedélyek (például: 

működési engedély, telepengedély), amennyiben releváns.  

 

6.4. A pályázó szervezet utolsó lezárt mérlegbeszámolója. 

 

6.5. A projekt elindításához szükséges releváns vízjogi és környezetvédelmi engedélyek 

 

7. Pénzügyi mellékletek (papír alapon és elektronikus formában)  
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7.2. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes 

források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények eredeti vagy bank által hitelesített 

másolati példánya, mely  

a) települési önkormányzati pályázó esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat, vagy 

a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési 

jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata és a pénzügyi 

ellenjegyzéssel ellátott fedezetigazolás;  

b) jogi személyiségű önkormányzati társulások esetén társulási tanács határozata;  

c) minden más pályázó esetén: a finanszírozó bank nyilatkozik, hogy az adott projektet 

megismerte, jelenlegi információi alapján finanszírozhatónak találja, a részletes 

hitelkondíciók kialakítását a nyilatkozat kiadásának dátumától kezdve a Szakértői 

Bizottság döntési javaslatáig elkészíti. A hitelbírálat lezárásaként a bank 

visszavonhatatlan banki ígérvényt ad ki vagy megköti a pályázóval a hitelszerződést  

11. A KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI ÉS DÖNTÉS 

Felhívjuk a figyelmet, hogy:  

 A pályázati adatlap kitöltésekor ügyelni kell a pályázati adatlap lapjain, illetve a jelen 

kiírásban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.  

 A pályázati adatlap formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására 

nincs lehetőség. 

 A pályázat e pontban részletezett értékelése és jóváhagyó döntése kizárólag a projekt 

tevékenység megkezdésére vonatkozik. Az 5.1. pontban meghatározott támogatható 

tevékenységet a pályázó saját költségére köteles elvégezni, a költségek sávos 

visszatérítésére utófinanszírozás formájában, kutanként, a kúttesztet követően a 

Szakértői Bizottság döntése alapján kerül sor a 4. pontban részletezettek alapján.  

11.1 Érkeztetés, befogadási kritériumok ellenőrzése 

A pályázat beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül a Lebonyolító értesíti a pályázót 

a pályázat beérkezéséről és a projekt regisztrálásáról, valamint a befogadási kritériumoknak 

történő megfelelősségről. 

 

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: 

 az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan 

igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban 

meghatározott maximális támogatási intenzitást; 

 a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe 

tartozik; 

 a pályázat megfelelő formátumban került benyújtásra (a pályázati adatlap sem 

tartalmában, sem alakjában nem változtatható) 

 a pályázati adatlapot az arra jogosult képviselő a megfelelő módon aláírta; 

 a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum benyújtásra került.  

 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi 

vizsgálat nélkül kizárásra kerül. 

11.2 Jogosultság és teljesség vizsgálata, a hiánypótlás rendje 

A jogosultsági és a teljességi kritériumok ellenőrzését a Lebonyolító a befogadási kritériumok 

ellenőrzését követő 8 (nyolc) munkanapon belül végzi el. 

 

Amennyiben a befogadási kritériumok adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul 

teljesülnek, a pályázó jogosultsága és a pályázat teljessége kerül formai vizsgálatra.  
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Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Lebonyolító maximum 30 napos 

határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a 

pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, 

hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak. A hiánypótlás a 

pályázat benyújtásával egyező módon, a 9.2 pontban részletezettek szerint történik. 

 

FIGYELEM! Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

 

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a 

felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat 

nélkül elutasításra kerül. A jogosultsági ellenőrzést követő elutasításról a Lebonyolító a 

pályázót hivatalos levélben értesíti. 

 

FIGYELEM! A pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban 

megadott e-mail címre kiküldött értesítésen keresztül történik. Az email útján kiküldött 

értesítést a kiküldés napját követő 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni.  

11.3 Tartalmi értékelés 

A pályázat Szakértői Bizottság által történő tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, 

hogy a pályázatban szereplő információk a projekt megkezdésének jóváhagyó döntéshez 

szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. 

 

Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, a Lebonyolító egy alkalommal a 

Szakértői Bizottság által megfogalmazott tartalmi kiegészítésre hívhatja fel a pályázót tisztázó 

kérdés keretében. A válaszadásra a kérdés kiküldésétől számítva maximum 8 (nyolc) 

munkanap áll a pályázó rendelkezésére. 

Amennyiben a tartalmi értékelés szükségessé teszi, a Szakértői Bizottság jogosult továbbá a 

Megvalósíthatósági Tanulmány 3. és 4. fejezeteiben leírtakhoz felhasznált eredeti adatok, 

információk bekérésére és ellenőrzésére. Ezek adatformátumait a pályázati kiírás 4. sz. 

melléklete tartalmazza. Az adatok – amennyiben releváns – EOV koordinátáinak megadása 

minden esetben szükséges. 

 

A Projekt értékelése során figyelembe kell venni a Jogosultsági feltételek teljesülését, az 

igényelt támogatás mértékét, a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmát, valamint a 

kötelezően csatolandó dokumentumok körét és tartalmát. 

 

3. Táblázat – Pályázat értékelési szempontok 

Értékelési szempont Megfelelt 

1. A projekt koncepciója és tervezett tevékenysége a pályázati 

kiírás céljainak megfelel.  

igen/nem 

2. A pályázat kidolgozottságának egésze  

A projekt dokumentáció és a megvalósíthatósági tanulmány 

egésze és az egyes fejezetek kidolgozottsága a vonatkozó 

útmutatónak megfelel, és kellő mélységben közlik a szükséges 

információkat. 

igen/nem 

3. A beruházási helyszín kiválasztása  
3.1. A tervezett projekt térségének energiapiaci elemzése kellően 

részletes és megalapozott, a hőpiaci igények felmérése 

megtörtént, a jövőbeli potenciális felhasználóval megkötésre 

került hőátvételi szándéknyilatkozat. 

igen/nem 
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Értékelési szempont Megfelelt 

3.2. A terület földtani alkalmassága megfelelő (koncepcionális 

földtani modell és ezen belül a projekt potenciális cél 

rezervoár(jai)nak megadása megalapozott és a térségre 

vonatkozó meglevő földtani-geofizikai, vízföldtani adatok teljes 

körű értékelésén alapul.  

 

4. A projekt energetikai műszaki tartalma 

4.1. A célrezervoár részletes földtani-vízföldtani-geotermikus 

jellemzése hitelt érdemlő, ennek alapján a fúrási hely, mélység 

és/vagy az átalakításra javasolt kút kijelölése megalapozott és 

kellően alátámasztott. 

4.2. Az elvárt hozam és hőmérséklet, illetve ennek függvényében 

a projekt tervezett teljesítményének becslése hitelt érdemlő, a 

becslés módszertana, valamint a becslési bizonytalanságok 

megadása kellően alátámasztott.  

4.3. A geotermikus energiatermelés a tervezett termelési 

paraméterek tükrében az előzetesen azonosított hőpiaci igények 

kielégítésére alkalmas.  

igen/nem 

5. Kút- és vezetéktechnika 
A tervezett kútszerkezet és a fúrástechnika, valamint 

(amennyiben releváns) a kutakat összekötő vezetékrendszerek 

kialakításának műszaki és biztonsági megalapozottsága 

megfelelő. 

igen/nem 

6. A projekt fenntarthatósága  
6.1. Numerikus vízföldtani modellekkel alátámasztottan igazolt a 

projekt hosszú távú működőképessége a tervezett termelési, 

utánpótlódási és visszasajtolási paraméterek vonatkozásában. 

6.2. Az esetleges működési nehézségek (vízkőkiválási hajlam, 

gáztartalom, korrózióveszély, stb.) azonosításra kerültek és a 

kezelésükre tett javaslatok kellően megalapozottak. 

igen/nem 

7. Kockázatkezelés  

A kockázatelemzés és a kockázatkezelési stratégia megfelelő: a 

földtani kockázatok kivételével az egyéb (technikai, gazdasági, 

jogi, intézményi, stb.) kockázatok meghatározása és az azok 

csökkentésére meghozandó intézkedések megalapozottak.  

igen/nem 

8. Pályázó szakmai megfelelősége 

8.1. A pályázó szervezet(ek) szakmai kompetenciája (korábbi 

referenciák bemutatása alapján) és működési és vezetési 

struktúrája megfelelő. 

- 8.2.A projekt megvalósítása során bevonni kívánt szakemberek, 

külső szakértők szakmai alkalmassága, kompetenciája (pl.: 

geológiai, fúrási és energetikai szaktudása, tapasztalata és 

felkészültsége stb.) megfelelő. 

8.3 A projekt menedzsment megfelelő és hatékony. 

igen/nem 

9 A projekt munkaterve és költségvetése 

9.1. Az elvégzendő feladatokat, azok egymáshoz történő 

kapcsolódását, valamint időigényét bemutató munkaterv reális és 

megalapozott. 

9.2. Konzorciumok esetében az egyes partnerek feladatainak 

meghatározása, azok alátámasztottsága és a célkitűzésekhez 

történő hozzájárulása reális és kellően megalapozott. 

9.3. Az egyes feladatok, projekt elemek becsült költségvetése 

igen/nem 
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Értékelési szempont Megfelelt 

reális és megalapozott. 

10.  Indikátorok 

A vállalt indikátorok reálisak és kellően megalapozottak.  

igen/nem 

 

11.4 Bírálat, döntés 

A benyújtott pályázatokról szóló döntés előkészítését (bírálat) a Szakértői Bizottság végzi.  

 

A Szakértői Bizottság az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a 

szakaszolt benyújtási határidőket követő 3 hónapon belül a pályázat támogatására, vagy 

elutasítására tesz szakmai javaslatot a Támogatónak. Ezen határidőbe nem számít bele a 

hiánypótlásra irányuló felhívás megküldésétől annak teljesítéséig, illetve a tisztázó kérdés 

feltételét követően a tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásáig eltelt időszak. 

 

Ha a Szakértői Bizottság nem rendelkezik a javaslattételhez szükséges információkkal,  
 - írásban rögzített, részletes indoklás alapján az Elnök elrendelheti a projekt soron 

kívüli újbóli értékelését (legfeljebb 1 (egy) alkalommal);  

 - tisztázó kérdés feltételét kérheti a Lebonyolító útján 

 - bekérheti a Megvalósíthatósági Tanulmány 3. és 4., fejezeteiben leírtakhoz 

felhasznált adatokat, információkat a pályázati kiírás 4. sz. mellékletében meghatározott 

formátumokban.  

 

A Szakértői Bizottság szakmai javaslata alapján a Támogató dönt az előterjesztett 

pályázatok: 

 a pályázatban igényelt vissza nem térítendő lehetséges maximális támogatással a)

egyező összegű támogatásáról, amelynek végső értékét a 4. pontban foglaltak 

határozzák meg a kúttesztek és azok Szakértői Bizottság által történt értékelése 

alapján; 

 csökkentett összegű támogatásáról; b)

 feltételes támogatásáról;  c)

 tartalék listára helyezés forráshiány miatt; d)

 szakmai indokok vagy forráshiány miatti elutasításáról. e)

 

A döntés meghozatalát követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a Lebonyolító elektronikus úton 

tájékoztatja a pályázókat Támogató döntéséről. Elutasító döntés esetén az értesítés az 

elutasítás indokát is tartalmazza. 

 

A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázó jogosult – a projektjavaslatra 

vonatkozóan – az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. 

 

Amennyiben a pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói 

döntés időpontjától a pályázó Kedvezményezettnek minősül.  

 

12. TÁMOGATÓI OKIRAT  

12.1 A Támogatói Okirat kibocsátásának feltételei 

A támogatásban részesülő projektek vonatkozásában a döntéstől számított 15 (tizenöt) 

munkanapon belül a projekt megkezdésének jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kerül 

kiküldésre.  
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A támogatásban részesülő projektek vonatkozásában a döntéstől számított 45 (negyvenöt) 

napon belül kiállításra kerül a Támogatói Okirat. 

 

Amennyiben a Támogatói Okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a Kedvezményezett 

által benyújtott pályázat feltételeitől, a Kedvezményezett a Támogatói Okiratban 

meghatározott határidőn belül nyilatkozatot tehet a Támogatói Okirat elfogadásával 

kapcsolatban.  

 

Ha a Támogatói Okirat hatályba lépéséhez feltétel(ek) teljesítése szükséges, a Támogatói 

Okirat addig nem lép hatályba, amíg a kedvezményezett a feltételt(eket) nem teljesítette. Ha a 

feltétel(ek) kedvezményezett általi teljesítésére a Támogatói Okiratban rögzített időpontig 

nem kerül sor, a Támogatói Okirat érvényét veszti. 

12.2 A Támogatói Okirat módosítása 

A Támogatói Okirat esetleges módosítása írásban kezdeményezhető az Ávr. 65/B. § -ával, 

valamint a 95. §-val összhangban. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatói Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a 

támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A Támogatói 

Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának 

megváltoztatására. 

A kedvezményezettnek a módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell 

benyújtania. 

12.3 A Támogatói Okirat és a pályázati kiírás megszegésének szankciói  

a) A támogatás folyósításának felfüggesztése. 

b) Jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás részleges visszafizetése: a 

kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget a folyósítástól a 

visszafizetésig terjedő időszakra számítva, a jegybanki alapkamat kétszeresének 

megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel köteles visszafizetni. Az államháztartás 

központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési 

kötelezettség nem terheli. 

c) A támogatás visszavonása: a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra 

számítva a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt 

összeggel köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

d) A Támogatói Okirat visszavonása. 

 

A Támogatói Okiratban foglaltak megszegésének egyes eseteit és a részletes szabályozást az 

Áht. és az Ávr., valamint a Támogatói Okirat tartalmazza. 

13.  KIFOGÁSKEZELÉS 

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése 

alapján a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a Lebonyolítónál kifogást nyújthat 

be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, 

a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint 

jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. 

 

FIGYELEM! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz 

kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől 
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számított 10 (tíz) napon belül (szubjektív határidő), de legkésőbb annak bekövetkezésétől – a 

Támogatói döntéstől – számított 30 (harminc) napon belül (objektív határidő), a Lebonyolító 

részére írásban történő megküldéssel van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló 

objektív határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

 

A kifogás minimális tartalmi elemei: 

 a kifogást tevő pályázó/Kedvezményezett nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem 

természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, 

 a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok; 

 a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása; 

 a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 

megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése; 

 nem elektronikus úton benyújtott kifogás esetén, a kifogást tevő aláírása. 

 

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben: 

 azt határidőn túl terjesztették elő; 

 azt nem az arra jogosult terjeszti elő; 

 az a korábban benyújtott kifogással azonos tartalmú; 

 a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat;  

 a kifogás benyújtásának nincs helye; 

 azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be; 

 a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás 

megismétlésével nem orvosolható. 

 

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más 

jogorvoslat igénybevételének nincs helye. 

A kifogást a Támogató annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül 

érdemben bírálja el. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbítható. 

 

14. TÁJÉKOZTATÓ A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKRŐL 

A támogatás felhasználását az Ávr. 100. §-a értelmében a Támogató, az általa meghatalmazott 

szervek vagy személyek, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 

Magyar Államkincstár, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak 

helyszíni és bekért dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására.  

 

A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázat 

benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés 

meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, az elszámolás előtt, valamint 

az elszámolást követően, utólagos ellenőrzés keretében, a 5 (öt) éves fenntartási időszakban 

bármikor sor kerülhet. 

 

Rendkívüli ellenőrzés 

Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül: 

 

 a pályázatban lévő információk helytállósága; 

 a kivitelezés megkezdésének időpontja; 

 a kivitelezés időbeli megvalósulása; 

 a megvalósulás ütemezése; 

 a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása; 
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 a beruházás megalapozottsága;  

 a beépített termékek, berendezések műszaki megfelelősége; 

 a megvalósult beruházás műszaki tartalma; 

 helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok. 

 

Utólagos ellenőrzés 
Utólagos ellenőrzésre a záró beszámolót követően, a 5 (öt) éves fenntartási időszakban 

kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül: 

 

 a pályázatban lévő információk helytállósága;  

 az eredmények alakulása; 

 a beruházás költségvetése; 

 a beépített termékek, berendezések műszaki megfelelősége; 

 a megvalósult beruházás műszaki tartalma; 

 a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak; 

 helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.  

 

A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a kivitelezés állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó 

teljes dokumentációnak, így: 

 a kivitelezői és egyéb szerződések, 

 a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint 

 a beruházáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára. 

 

A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében 

megfelelő figyelmet kell fordítani a kivitelezés végrehajtása során keletkező dokumentumok 

elkülönített és naprakész nyilvántartására. Amennyiben a pályázó/Kedvezményezett az 

ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, 

vagy ha az ellenőrzést végző a pályázat céljának nem megfelelő helyzetet tár fel, úgy az 

odaítélt vissza nem térítendő támogatás visszavonható. 

 

15. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

Az első elszámolás elfogadást követően a projekt megvalósítási helyszínén elhelyezendő egy 

300 cm * 150 cm méretű tájékoztató tábla.  

 

A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek, melyek az alábbiak: projekt címe, 

a kedvezményezett neve, a pénzügyi forrást biztosító Innovációs és Technológiai 

Minisztérium megnevezése és logója, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

megnevezése és logója Lebonyolítóként, a támogatás valamint a beruházás összege. 

 

A tábla esetén a helyszín befolyásolhatja, hogy milyen anyagból készüljön a tábla, illetve 

milyen rögzítés vagy váz szerkezet szükséges. Fő szempont a tartósság és költséghatékonyság 

együttes megvalósulása. 

 

16.  FENNTARTÁSI IDŐSZAK 

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 5 

(öt) évig köteles a Kedvezményezett biztosítani és termelésre alkalmas projekt esetén 

köteles ezen időszakon belül elindítani a hőtermelést és a hőértékesítést. A fenntartási 

időszak kezdete: a beruházás befejezése, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának 

napja.  
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A támogatás terhére létrehozott vagyon a beruházást követő 7. év végéig csak a Támogató 

előzetes jóváhagyásával és a támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az 

egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 

használatába, illetve terhelhető meg. Hozzájárulás hiányában elidegenített vagy bérbeadott 

vagyon esetében a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes értékére, beleértve a tárgyi 

eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, 

értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten 

egy összegben Támogatónak visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül 

meghatározásra. 

 

17.  A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI 

A pályázati kiírás mellékleteit képezik a következő dokumentumok: 

- 1. számú melléklet: Pályázói adatlap 

- 2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

- 3. számú melléklet: Általános sablon és útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány 

elkészítéséhez 

- 4. sz. melléklet: A Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeinek ellenőrzéséhez 

szükséges adatformátumokra vonatkozó előírások 

- 5. sz. melléklet: A termelésre alkalmas, részben alkalmas, illetve alkalmatlan 

minősítés kritériumrendszere 


