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1. Az elfogadott GFT egy víziközmű rendszerének felújítási-pótlási lapján lévő tételek (vagy 
azok egy részének) megvalósítási költsége összevonható-e a számítás során az alsó 
értékhatár elérése érdekében akkor, ha van közöttük olyan, amelyik a 15%-os megtakarítási 
feltételnek megfelel? Vagyis, az összes tételnek, amelyre támogatást kérünk, 
eredményeznie kell a 15%-os megtakarítást, vagy csak egy részüknek? 

Egy vízközmű-rendszerhez tartozó műszaki állapot javítására irányuló beruházás műszaki elemeinek 

költségei összevonhatók. Víziközmű rendszerenként a pályázatnak tartalmaznia kell legalább egy olyan 

fejlesztési elemet (pl. szivattyú csere, fúvóberendezés csere és ezek mellett esetleg biogáz felhasználás 

hatékonyságának javítása), amely legalább 15%-os megtakarítást eredményez, de nem szükségszerű, 

hogy minden költségelem megtakarítást eredményezzen. Mindazonáltal a költségtervet olyan módon 

szükséges összeállítani, hogy a támogatás legalább 70%-át az energiahatékonyság javítását célzó 

gépcsere tegye ki. A támogatási összeg legfeljebb 30%-át lehet nem közvetlen energiahatékonyságot 

célzó fejlesztésekre fordítani, ugyanakkor ezeknek a fejlesztéseknek kapcsolódniuk kell a támogatható 

tevékenységekhez. Így például nem támogatható az az átemelő átépítése, ami esetén nem történik 

szivattyúcsere, ami legalább 15%-os energia megtakarítást eredményez. 

2. A pályázati kiírás 5. pontjának 3. alpontjában szerepel, hogy fejlesztési elem lehet „Biogáz 
felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai 
szempontból legalább 15%-os megtakarítást eredményez”. Kérdésünk, hogy beadható-e 
pályázat ezeknek az elemeknek (pl. biogáz motor, biogáz kazán, gáztartály, gázmosó) a 
fejlesztésére, ha ezek az elemek jelenleg nem szerepelnek a Gördülő Fejlesztési Tervben. 

A pályázat mellékleteként benyújtandó GFT-nek nem szükséges tartalmaznia a biogáz fejlesztésére 

vonatkozóan részletes műszaki leírást. A Pályázati Kiírás az alábbiakat írja elő Támogatható 

tevékenységekre vonatkozóan: „A GFT-ben rögzített, a MEKH által jóváhagyott víziközmű-rendszerek 

műszaki állapotának javítása, és ezen felül az alábbiak közül legalább egy fejlesztési elem 

megvalósítandó”. Ennek értelmében az energetikai megtakarítást eredményező fejlesztési elemnek 

(így a biogáz vonalnak) nem kell a GFT-ben rögzítettnek lennie, de tartalmaznia kell olyan 

projektelemet, amely szennyvízrendszerek hatékonyságnöveléséhez kapcsolódik. 

3. Konzorciumban lehet-e több víziközmű rendszert egy pályázatban szerepeltetni? 

A Pályázati Kiírás 8. pontja értelmében vízközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be. A pályázati 

felhívás nem zárja ki, hogy konzorcium keretében több víziközmű rendszerre vonatkozóan nyújtsanak 

be egy közös pályázatot konzorciumban (a konzorcium létrehozásának lehetősége éppen ezért adott). 

Ebben az esetben nem szükséges víziközmű rendszerenként a minimum 25 millió Ft támogatási határt 
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elérni, azonban a pályázat maximális támogatási összege nem haladhatja meg a 200 millió Ft-ot, 

valamint víziközmű rendszerenként teljesülnie kell az energiahatékonysági célkitűzéseknek, azaz 

víziközmű rendszerenként szükséges a 15%-os energia megtakarítást elérni, és víziközmű 

rendszerenként a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 70%-ot. 

4. A GFT-ban a 2021-es évben kell, hogy szerepeljen, vagy a tervezési időszak bármely évében 

szerepelhet a tervezett beruházás? 

A Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített rövidtávú, középtávú és hosszútávú időszakra beütemezett 

fejlesztések is támogathatók a pályázatban azzal a feltétellel, hogy a Kedvezményezett a támogatott 

beruházást a Támogatói Okirat közlésétől számított egy éven (12 hónapon) belül megvalósítja. 

5. A pályázati kiírás 1. számú pontjában (3. oldal 1. bekezdés) szerepel,  hogy „a Gördülő 

Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

jóváhagyott víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére” lehet 

támogatást igényelni. 

Kérdésünk ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal által kiadott jóváhagyó határozat a Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozik, vagy 

magára a víziközmű rendszer üzemeltetésére?  

Mindkét határozat benyújtása szükséges, azaz a GFT-re vonatkozó jóváhagyó határozat és az érintett 

víziközmű rendszer működési engedélye is.  

6. Az 1. számú melléklet Pályázati adatlapon meg kell adni a beruházás tervezett elszámolható 

összköltségét, illetve az igényelt támogatás összesen-t. Kérdésünk, hogy nettó vagy bruttó 

összeget tüntessünk fel, figyelembe véve, hogy a támogatás összegét nettó módon 

számoljuk majd el, tekintettel ara, hogy Társaságunk jogosult ÁFA visszaigénylésre. 

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a Pályázó a támogatás összegét bruttó módon kívánja 

elszámolni abban az esetben a támogatás összege az ÁFÁ-val együtt értendő. Amennyiben a Pályázó a 

Támogatás összegét nettó módon kívánja elszámolni abban az esetben a támogatás összege az ÁFA 

nélkül értendő. 

Jelen esetben mivel a Társaságnál a tevékenység gazdasági tevékenységnek minősül és ÁFA 

visszaigénylésére jogosultak a támogatást nettó módon szükséges igényelni, elszámolni és ennek 

megfelelően szükséges a 2. számú mellékletben nyilatkozni és a Pályázati adatlapon (1. számú 

melléklet) ezáltal a nettó összeget szükséges feltüntetni. 

Bruttó elszámolás esetén a Pályázónak az ÁFA-val növelt értéket szükséges feltűntetnie a pályázás 

során.  

7. A Pályázati Kiírás 6-os fejezetében szereplő szöveg szerint „a támogatás legalább 70%-át 

energiahatékonyság javítását célzó gépcserére kell fordítani”. Kérjük annak pontosítását, 

hogy a beruházás összköltségének és önrészének tekintetében minimális támogatási összeg 

igénybevétele esetén hogyan oszlik meg az energiahatékonyság javítását célzó gépcsere és 

az ahhoz kapcsolódó építési munka költsége? 
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A Pályázati Kiírás 6. fejezetének értelmében a támogatás legalább 70%-át energiahatékonyság javítását 

célzó gépcserére kell fordítani. Ennek értelmében a támogatás legfeljebb 30%-a fordítható a 

támogatható tevékenységhez kapcsolódó, elengedhetetlenül szükséges egyéb munkákra.  

Példa: Amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége 35.714.286 Ft, és a maximálisan adható 

70%-os támogatási igény kerül megjelölésre, úgy a támogatás eléri a minimális támogatási összeget, 

azaz 25.000.000 Ft-ot. Ebben az esetben legalább 25.000.000 Ft értékben szükséges 

energiahatékonyság javítását célzó gépcserét végrehajtani. Az alábbi összefoglaló táblázat segítséget 

kíván nyújtani a tervezett beruházás teljes költségének összetételével kapcsolatban: 

 A BERUHÁZÁS TELJES KÖLTSÉGÉNEK ÖSSZETÉTELE A MINIMÁLIS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE MELLETT – 25 000 000 Ft. 

Támogatás jogcíme Intenzitás Arány* Elszámolható beruházási költség összetétele 

Támogatás 

összege (70%) 

Önrész 

összege 

(30%) 

Összesen 

(100%) 

Energiahatékonyság 

javítását célzó gépcsere 

Max. 70% Min. 

70% 

17 500 000 7 500 000 25 000 000 

Támogatható 

tevékenységhez 

kapcsolódó, 

elengedhetetlenül 

szükséges egyéb munkák 

Max. 70% Max. 

30% 

7 500 000 3 214 286 10 714 286 

 ∑ 25 000 000 10 714 286 35 714 286 

*A támogatható tevékenységek aránya az összes költségeken belül. 

8. A 70%-os intenzitás fix, vagy csak maximumot jelent? 

A 70%-os támogatási intenzitás a maximálisan igényelhető támogatási intenzitást jelenti, a pályázatban 

ennél alacsonyabb támogatási intenzitás is igényelhető. A Pályázó által igényelt intenzitás az 1. számú 

mellékletben - Pályázati adatlapon valamint a 6. számú mellékletben – Költségtervben is feltüntetendő.  

9. Szeretnénk érdeklődni, hogy a szivattyú beszerzéséhez kapcsolódóan a beépítési költségben 

pontosan milyen eszközök, munkák szerepelhetnek? 

A Pályázati Kiírás értelmében azon tételek tüntethetők fel és számolhatók el, amelyek a Pályázati Kiírás 

5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások fejezetében nevesített beruházás(ok) 

végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek és szerepelnek a Gördülő Fejlesztési Tervben. 

Fentieken túl a Pályázati Kiírás 7. Nem elszámolható költségek fejezete a következőkről rendelkezik: 

„Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen 

kapcsolatban.” 
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A beszerezni tervezett gépek, eszközök és kapcsolódó munkák elszámolhatóságát a pályázat 

beérkezése és az abban bemutatott műszaki tartalom vizsgálata után tudjuk érdemben értékelni. 

10. A projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás bonyolítási szolgáltatás 

költségeit el lehet-e számolni a VÁRA-ÉMI-2020 pályázati megvalósítás során? 

A projekt megvalósítása érdekében csak a beruházás műszaki megvalósításához közvetlenül 

kapcsolódó költségek számolhatók el. A közbeszerzési eljárás költsége a Pályázati Kiírás 7. Nem 

elszámolható költségek körének 1. pontja szerinti szakértői és engedélyeztetési költségekhez 

hasonlóan nem elszámolható költség.   

11. A kérdések alapján helyesen értelmezzük úgy, hogy a nevesített „Tervezői nyilatkozat” 

elsősorban az „Éves energiafogyasztás csökkenés (%)” bemutatására szolgál és nem a projekt 

terv kötelességét hivatott igazolni, alátámasztani? 

A tervezői nyilatkozatban szükséges bemutatni, hogy a benyújtandó Pályázat keretében végrehajtandó 

beruházás (a Pályázati Kiírás 5. Támogatható tevékenységes köre, műszaki elvárások fejezetben 

felsorolt fejlesztési elem közül legalább egy megvalósításával) a meglévő állapothoz képest milyen 

energiamegtakarítást eredményez energetikai szempontból A 7. számú melléklet és az azt alátámasztó 

részletes energetikai számítás (szintén csatolandó) alapján a benyújtott pályázat taratalmi értékelése 

során többek között megvizsgálásra kerül az elérendő energia megtakarítás mértéke, melynek 

minimális értéke 15%. 

12. A tervezői nyilatkozat aláírásához milyen tervezői jogosultság szükséges? 

A tervezői nyilatkozatot aláíró személynek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

alapján előírt releváns szakterülethez kapcsolódó jogosultsággal szükséges rendelkeznie. 

13. Kérjük pontosítani a pályázati dokumentációban, a benyújtandó dokumentumok 11. 

pontjában szereplő kitételt: Hazai referenciák bemutatását tartalmazó nyilatkozat. 

A Pályázat benyújtásakor szükséges hazai referencia bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani 

abban az esetben is, ha közbeszerzés kerül lefolytatásra. Javasoljuk csatolni hazai referenciaként a 

pályázatban megjelölt, támogatható tevékenység köre szerinti műszaki tartalommal korábban 

megvalósított hazai beruházás bemutatását egy hazai piaci szereplő által. A pályázat szempontjából a 

közbeszerzés akkor eredményes, ha hazai referenciával rendelkező cég kerül ki győztesen és az erről 

szóló cég által kiállított referencia nyilatkozatot Pályázó/Kedvezményezett a Támogató felé be tudja 

mutatni (ezáltal módosítva a pályázatkor beadott referencia nyilatkozatot). 

A hazai referencia benyújtása szükséges mind a gépcserére/gépbeszerzésre mind pedig a támogatható 

tevékenységhez kapcsolódó elengedhetetlenük szükséges építési munkákra, vezeték és 

szerelvénycserére tekintetében is. 

14. A Pályázati Kiírás 6.1. pontja értelmében Vállalkozói/Kivitelezői szerződést kell kötni a 
berendezés beszerzésére és beépítésére. Szeretnénk érdeklődni, hogy a 
vállalkozó/kivitelező lehet a víziközmű szolgáltató is, ha a szolgáltató konzorciumi tag vagy 
konzorcium vezető? 
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A Vállalkozói/Kivitelezői szerződés az 5. Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások 

fejezetében nevesített beruházás(ok) végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges tevékenységekre 

irányul. Ez a gépcserére/gépbeszerzésre és a támogatható tevékenységhez kapcsolódó építési 

munkákra, vezeték és szerelvénycserére is  vonatkozik.  

A víziközmű szolgáltató is vállalkozhat a munka elvégzésére. Amennyiben a konzorciumban szereplő 

másik konzorciumi tag számára végzi ezt, akkor Vállalkozói/Kivitelezői szerződés megkötése szükséges. 

Amennyiben a víziközmű szolgáltató a vállalkozó indikatív árajánlat benyújtása szükséges egy külső 

független piaci szereplő részéről is a költséghatékonyság alátámasztása érdekében. Mindemellett 

fontos, hogy a Pályázati Kiírás valamennyi feltételének megfeleljen a pályázat.  

 

15. Létezik-e előírt minta a konzorciumi szerződésre, illetve tartalmára tekintve mit kell 

kötelezően megfogalmazni benne? 

A Pályázati Kiírás a konzorciumi szerződés tekintetében szabad kezet kíván biztosítani a 

konzorciumként induló Pályázóknak. Mindazonáltal szükségesnek tarjuk a dokumentumban rögzíteni 

a konzorcium képviselőjét, aki a pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárhat valamint azt, hogy kik a 

konzorcium tagjai és mely tagoknak milyen jogosultsága és kötelezettsége merül fel (Pl. műszaki 

megvalósítás, pénzügyi elszámolás). Javasoljuk továbbá, hogy a szerződés térjen ki a beruházás 

tulajdonjogi viszonyaira is, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelnie szükséges. 

16. A beadási sorrend számít, vagy a beadott érvényes pályázatok között kerül szétosztásra a 

rendelkezésre álló forrás? 

A beérkezett pályázatok feldolgozása folyamatosan történik, de együttesen kerülnek elbírálásra, így 

azok beérkezési sorrendje nem befolyásoló tényező. A befogadott pályázatok formai és tartalmi 

szempontok szerint kerülnek kiértékelésre és rangsorolásra. A rendelkezésre álló keretösszeg 

kimerüléséig a rangsor alapján kerülnek támogatásra a pályázatok. A Támogató – a rangsorolás 

kritériumai alapján – dönthet az igényeltnél alacsonyabb támogatási intenzitás odaítéléséről. 


