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Pályázati útmutató D.1 pontja kapcsán / értelmezése körében 
   

1.    Önrész biztosítása 
  
A CNG autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram Pályázati útmutató D. 1. pontja szerint 
az önrész biztosítása számlapénz, bankbetét, bankhitel, tagi kölcsön formákban történhet. 
  
A bankhitel fogalmába beletartoznak a lízing, ESCO (ideértve szállítói finanszírozási) 
konstrukciók is, amennyiben a pályázat feltételeinek eleget tesznek. 
  
A lízing konstrukció esetében – a többi finanszírozási lehetőséggel megegyezően – az 
önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkozattal kell 
igazolnia, alátámasztva a hitelígérvény szerepét betöltő, a lízingelő szervezet 
szándéknyilatkozatával. 
  
ESCO, szállítói finanszírozás esetén a többi finanszírozási lehetőséggel megegyezően – az 
önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkozattal kell 
igazolnia, alátámasztva a hitelígérvény szerepét betöltő, a ESCO / szállítói finanszírozást 
biztosító szervezet szándéknyilatkozatával / kötelező érvényű ajánlatával / vele kötött 
szerződéssel.   
  
A támogatási döntés meghozatalát követően, a támogatási szerződés megkötésének önrész 
biztosítási feltétele a lízing, vagy ESCO / szállítói finanszírozást biztosító illetve 
hitelszerződés benyújtása. 
  
 
Pályázati útmutató D.2 pontja kapcsán / értelmezése körében 
  

2.    Előlegfizetés, hitel, lízing, egyéb konstrukció esetén 
  
A támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor a pályázati konstrukció szerint 
lehetséges előleg igénylésére. Az előleg, illetve az állami támogatás kifizetése történhet a 
kedvezményezett részére, vagy engedményezés esetén történhet a lízingelő, hitelező, vagy 
ESCO / szállítói  finanszírozást biztosító szervezet számlájára, amennyiben ezt a pályázó és 
a hitelező, lízingelő, ESCO / szállítói finanszírozást nyújtó szervezet közötti, valamint a 
támogató és pályázó közötti támogatási szerződés tartalmazza. 
  

3.    Az állami támogatás kifizetése 
  
Az állami támogatásrész kifizetésére az üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítását követően 
a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti kerül sor. 
  
  
Pályázati útmutató C. 6 pontja kapcsán / értelmezése körében 
  

4.    A beruházás, pályázat befejezése 
  
A pályázat akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett szállítói 
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz 
aktiválásra került, és a Pályázónak a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági 



engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a ÉMI Nonprofit 
Kft. jóváhagyta és a támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő 
mértékben megtörtént. 
  
Hitel/lízing ESCO/szállítói finanszírozás esetén a fentiekkel összhangban a pályázat  akkor 
tekinthető befejezettnek, amennyiben a tulajdonszerzést (későbbiekben) biztosító szerződés 
alapján egyértelmű, hogy a támogatott eszköz a gyártó részére kifizetésre került, továbbá az 
a kedvezményezett / finanszírozást biztosító partner könyveiben aktiválásra került.  
  
  
Pályázati útmutató C. 6 pontja kapcsán / értelmezése körében 
  

5.    A pályázat lezárása 
  
A pályázat akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatási Szerződésben a fenntartási 
időszakra nézve valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Pályázó a kötelezettségek 
megvalósulásának eredményeiről szóló utolsó jelentését benyújtotta, a pályázattal 
létrehozott vagyon (a finanszírozás lezárultával) a pályázó tulajdonába került.  
  
Hitel, lízing, ESCO / szállítói  finanszírozás mellett a pályázat fizikai megvalósulását nem 
akadályozza (2014. december 31. napjáig nem feltétel), ha a kedvezményezett pályázattal 
létrehozott vagyon tulajdonjogát nem szerzi meg, azaz a biztosítéki célú tulajdonjog 
fenntartás. 

  

Pályázati útmutató C 4.1 pontja kapcsán / értelmezése körében 
  

6.    Támogatás mértéke 
 

Kedvezményezettek részére a támogatás maximum 18/24 millió forint. Ezen támogatás – 
adólevonási joggal rendelkező kedvezményezett, illetve beruházás esetén - csak az 
árkülönbözet nettó összegére vehető igénybe (lásd C.4.1).  
  
A levonható ÁFA finanszírozására kedvezményezett köteles. 
  

  

 

 


