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Iktatószám: IKT-2017-106-11 -00026071

Kedvezményezett neve:
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Projekt címe: A Fővárosi Vízművek Zrt. 
ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények 
energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám:
KEHOP-5.2.8-17-2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41 

másrészről Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Azonosító szám (Cégjegyzékszám): Cg.01-10-042451/03
Adószám: 10898824-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11794008-20510491-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Haranghy Csaba - Vezérigazgató, dr. Dienes Adrienn - 
Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 
keretén belül KEHOP-5.2.8. Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
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azonosító számon regisztrált, 2017.06.20. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a 
Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.11.21. napon kelt 
támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó 
sportlétesítmények energetikai korszerűsítése
" című és KEHOP-5.2.8-17-2017-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 
történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt - 
ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe Helyrajzi szám
Elsődleges 

megvalósítási 
helyszín

1039 Budapest, Királyok útja 281 63626/2 Fő 
megvalósítási 

helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
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szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.04.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.05.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 71 749 971 Ft, azaz hetvenegymillió-hétszáznegyvenkilencezer- 
kilencszázhetvenegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 67 679 971 Ft, azaz hatvanhétmillió-
hatszázhetvenkilencezer-kilencszázhetvenegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 80 %-a, de legfeljebb 54 143 977 Ft, 
azaz ötvennégymillió-száznegyvenháromezer-kilencszázhetvenhét forint.

W
Mm.vawkwál. 

K< ItM ANYA

Európai Unió 
Euiópul Sliuklufűltí, 
és Bcítitkvaii A.'jpok

BEFEKTETÉS A JÖVÖBE



SZÉCHENYI

4

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 27 071 989 Ft, azaz huszonhétmillió- 
hetvenegyezer-kilencszáznyolcvankilenc forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból

0 Ft, azaz forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EÚ 
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.

67 679 971 Ft, azaz hatvanhétmillió-hatszázhetvenkilencezer-kilencszázhetvenegy forint a 
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetövé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 
187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek 
támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. 
pontjában, 24. § b) pontjában és 67.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek 
támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. 
pontjában, 24. § b) pontjában és 73-76.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott 
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 54 143 977 Ft), amely a jogcímrendelet 
18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában 
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontja alapján mentesül 
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF- 
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
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Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselö(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 5 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kelti;
i PK

tl&dífe201.Í; év .. J.K.. hónap .4* 
- napján.'s:; i

Támogató 
P HKelt JvzAffc^OlíS.év.

napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai

Szabó Gábor Dávid
főosztályvezető-helyettes
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
Kedvezményezett neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Költség 
kategória

Költségtíp 
US

Megnevez 
és

Nettó 
egységár 

(Ft)

Nettó 
egységárr 
a jutó ÁFA 

(Ft)

Bruttó 
egységár 

(Ft)

Mennyiség 
(db)

Elszámolh 
ató költség 

(Ft)

Támogatás 
i összeg 

(Ft)

Nem 
elszámolh 
ató költség 

(Ft)

Finanszíro 
zási mód

Beszerzés 
jellege

Beruházás 
hoz 
kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

64 883 771 0 64 883 771 1 64 883 771 51 907 017 0 Utófinanszí 
rozás

Közbeszerz 
és

Projektelők 
észítés 
költségei

Előzetes 
tanulmányo 
k, 
engedélyez 
ési 
dokumentu 
mok 
költségei

Előzetes 
tanulmányo 
k, 
engedélyez 
ési 
dokumentu 
mok 
költsége 
igénybe 
vett 
szolgáltatás 
ként

4 050 000 0 4 050 000 1 0 0 4 050 000 Utófinanszí 
rozás

Beszerzés

Projektelők Közbeszerz Közbeszerz 332 000 0 332 000 1 332 000 265 600 0 Utófinanszí Saját

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Berutvizasj Alapok

MAGYAROR5ZAG 
Kormánya

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



SZÉCHÉNYI EE2

észítés 
költségei

ési 
költségek

és személyi 
jellegű 
ráfordítása

Projektmen 
edzsment 
költség

Projektmen 
edzsmenth 
ez 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás 
díja

Projektmen 
edzsmenth 
ez 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatás 
díja

1 000 000 0 1 000 000

Szakmai 
tevékenysé 
gekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatás 
ok költségei

Kötelezően 
előírt 
nyilvánossá 
g 
biztosításé 
nak 
költsége

Kötelezően 
előírt 
nyilvánossá 
g 
biztosításé 
nak 
költsége

236 000 0 236 000

Szakmai 
tevékenysé 
gekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatás 
ok költségei

Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
költsége

Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
személyi 
jellegű 
ráfordítása

1 248 200 0 1 248 200

71 749 971 0 71 749 971

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Beruházás Alapok

MAGYARORSZÁG 
Kormánya

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



rozás teljesítés

1 000 000 800 000 0 Utófinanszí 
rozás

Beszerzés

216 000 172 800 20 000 Utófinanszí 
rozás

Beszerzés

1 248 200 998 560 0 Utófinanszí 
rozás

Saját
teljesítés
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
Kedvezményezett neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Források (Ft)

I. önerő 13 535 994

1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 13 535 994

I/2. partnerek hozzájárulása 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 54 143 977

Projekt elszámolható költsége 67 679 971

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 4 070 000

Projekt teljes költsége 71 749 971
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
Kedvezményezett neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő 
sorszáma

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma

Mérföldkő megnevezése Eredmény leírása

1 2018.02.01.
Közbeszerzési eljárás lezárása - Munkaterület 

átadás
A támogatási szerződés megkötésével a feltételes megbízási szerződések 
hatályba lépnek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlik, a 
vállalkozási szerződés megkötésre, a munkaterület átadásra kerül.

2 2019.04.30. Projekt fizikai befejezése

A megkötött kivitelezési és szolgáltatási szerződésekben lévő feladatok 
elvégzésre kerülnek. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlanak, 
minden projekttevékenység teljesítése megtörténik.

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Aispok

Magyarország 
Kormánya

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
Kedvezményezett neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő dokumentumok:

1. A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:

a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról 
(kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);

b) A tervezett állapotra vonatkozó 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás az alábbiak 
szerint:

(i) kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést
figyelembevevő 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás
(energiahatékonysági projektrész).

(ii) kizárólag a megújulós fejlesztést figyelembevevő 7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet szerinti számítás (megújulós projektrész).

(iii) az energiahatékonyság javítására és a megújulós fejlesztést együttesen 
figyelembe vevő 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás (teljes 
projekt).

c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó 
energiahozam számítás benyújtása (PVGIS adatbázis figyelembe vételével) (szkennelve, 
pdf formátumban).

d) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a projekt megvalósításának helyszíne 
szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz 
(szkennelve, pdf formátumban).

2. A projektre vonatkozóan:

a) Energetikai Tanulmány (excel formátum)

b) Az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata:

(i) a tanúsítvány és a tervezett állapotról szóló számítás megfelelőségéről, 
valamint

(ii) a Felhívásban elvárt indikátorok célértékeiről (a tanúsítvánnyal és a 
számításokkal összhangban).

c) A projekt közbeszerzési eljárással nem érintett tevékenységeire vonatkozóan a piaci ár 
alátámasztása, valamint a megkötött (feltételes) szerződések benyújtása.

3. A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a 
Felhívásban meghatározott:

o A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre, 



SZÉCHENYI

o Az állami támogatási szabályokra,

o A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,

o A projektvégrehajtás időtartamára,

o A fejlesztéssel érintett ingatlanra,

o A fenntartási kötelezettségre,

o Az önerőre,

o A támogatás mértékére és összegére,

o Az elszámolható költségekre,

o Az elszámolhatóság feltételeire 
vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátja.

4. A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó 
dokumentumok.

5. Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik 
abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés 
mellé!
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5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00001
Kedvezményezett neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2019.04.30. 203 338,3800 203 338,3800 203 338,3800

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2020.04.30. 0,0000 203 338,3800 203 338,3800

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2021.04.30. 0,0000 203 338,3800 203 338,3800

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2022.04.30. 0,0000 203 338,3800 203 338,3800

________________
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2023.04.30. 0,0000 203 338,3800 203 338,3800

A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának 
csökkenése (KWh/év) 2024.04.30. 0,0000 203 338,3800 203 338,3800

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2019.04.30. 194,4000 194,4000 194,4000

MAGYARORSZÁG
Kormánya

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Beruházás Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2020.04.30.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2021.04.30.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2022.04.30.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2023.04.30.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(GJ/év) 2024.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2019.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2020.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2021.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2022.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2023.04.30.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 2024.04.30.

A
Magyarország

Kormánya

Európai Unió 
Európai Strukturólis 
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2019.04.30.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2020.04.30.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2021.04.30.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2022.04.30.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2023.04.30.

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (GJ/év) 2024.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2019.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2020.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2021.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2022.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2023.04.30.

További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) 2024.04.30.

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Beaihazasi Alapok

Magyarország
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

246,0100 246,0100 246,0100

0,0000 246,0100 246,0100

0,0000 246,0100 246,0100

0,0000 246,0100 246,0100

0,0000 246,0100 246,0100

0,0000 246,0100 246,0100

0,0525 0,0525 0,0525

0,0000 0,0525 0,0525

0,0000 0,0525 0,0525

0,0000 0,0525 0,0525

0,0000 0,0525 0,0525

0,0000 0,0525 0,0525
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Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Beruházási Alapok

M AGYAKOR SZAG
KORMÁNYA


