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1. Bevezetés 

1.1. El�zmények 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz�könyve (a továbbiakban: 
Jegyz�könyv) végrehajtási keretrendszerér�l szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: 
Éhvt.) 10. §-a alapján a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a nemzeti fejlesztési 
miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket értékesíthet és vehet a törvény céljának 
hatékonyabb elérése céljából. 

Magyarország kiotói egységek értékesítésére kötött adásvételi szerz�déseiben vállalásként 
szerepel a bevételi források Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban ZBR) keretében – 
további üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést eredményez� „zöldítési” programokon 
keresztül – történ� felhasználása. 

A kvótaszerz�dések, a ZBR m�ködtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és 
ellen�rzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII.17.) Környezetvédelmi és Vízügyi 
Miniszteri (a továbbiakban a minisztérium megjelölése KvVM) utasítás, illetve az azt 2011. 
március 29-én felváltó 18/2011 (III.29.) Nemzeti Fejlesztési Miniszteri (a továbbiakban NFM) 
utasítás alapján a ZBR felhasználásáról éves audit jelentésnek kell készülnie, nemzetközileg 
elismert audit cég bevonásával. 

Az Építésügyi Min�ségellen�rz� Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÉMI NKft.) a 2012. 
évi tevékenység auditálásának lefolytatására, valamint az audit jelentés elkészítésére a TÜV 
Rheinland InterCert Kft-t választotta ki. 

1.2. A projekt bemutatása 

1.2.1. A projekt megnevezése 

A ZBR-re vonatkozó auditálás módszertanának kidolgozása, a 2012. évet érint� audit 
tevékenységek végrehajtása és jelentés készítése. 

1.2.2. A projekt célja 

A projekt célja a pályázati és támogatási-döntési folyamat megfelel�ségének vizsgálata, az 
egyes alprogramok vonatkozásában a szén-dioxid kibocsátás csökkentés számításának, a 
kvótaszerz�désekb�l származó bevételek pénzügyi, elszámolási rendszerének, valamint az 
egyes ZBR alprogramok 2012. évi operatív megvalósításának auditálása tekintetében 
módszertan kidolgozása és annak végrehajtása. 
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1.2.3. A projekt fázisai 

A. Jogszabályi környezet megismerése, dokumentumvizsgálat 

B. Az auditálás módszertanának kidolgozása: egységes ellen�rzési, auditálási 
szempontrendszer kialakítása az egyes alprogramok 2012. évi operatív 
megvalósításának vizsgálatára 

C. Pályázati és támogatási-döntési folyamat megfelel�ségének vizsgálata 

D. A kvótabevételek felhasználásának pénzügyi, elszámolási auditálása 

E. A ZBR alprogramok szén-dioxid kibocsátás csökkentés számításának auditálása 

F. A ZBR alprogramok 2012. évi operatív megvalósításának auditálása 

G. Audit jelentés elkészítése, javaslattétel a pályázatkezel� szervezetek általi monitoring 
rendszerére, ill. a kés�bbi auditálási rendszer kialakítására 

A projekt végrehajtása a fenti, egymásra épül� munkafázisok megvalósításával történt meg. A 
munka során az alábbi alprogramokat vizsgáltuk: 

� ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram (a továbbiakban: ZBR Panel Alprogram) 

� ZBR Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (a továbbiakban: ZBR 
Energiahatékonysági Alprogram) 

� ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram (a továbbiakban: ZBR Háztartási 
Gépcsere Alprogram) 

� ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram (a továbbiakban: ZBR Izzócsere Alprogram) 

� Új Széchenyi Terv ZBR Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram (a 
továbbiakban: ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram) 

� Új Széchenyi Terv ZBR „Megújuló energiahordozó felhasználását el�segít�, használati 
meleg víz el�állítását és f�tésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése” 
Alprogram (a továbbiakban: ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram) 

A. Jogszabályi környezet megismerése, dokumentumvizsgálat 

A közrem�köd� szakért�k megismerték a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit és elvégezték 
a megrendel� által átadott dokumentumok vizsgálatát. 

A vizsgálat tárgyát képez� jogszabályok és dokumentumok listáját az 5. melléklet tartalmazza. 

  



Audit jelentés 
�

5/87 

B. Az auditálás módszertanának kidolgozása: egységes ellen�rzési, auditálási 
szempontrendszer kialakítása 

A vizsgálati szempontrendszer definiálása a közrem�köd� szakért�k által végzett dokumentum-
vizsgálat, valamint a ZBR-hez kapcsolódó pályázati rendszerek megismerése alapján történt. 

Az egyes alprogramok operatív megvalósításának auditálásához alprogramonként külön 
ellen�rz� lista készült, amelyek kérdései közül értelemszer�en csak azok kerültek vizsgálatra, 
melyek az adott alprogram esetében a 2012-es évben végrehajtott tevékenységekre 
vonatkoznak. 

C. Pályázati és támogatási-döntési folyamat megfelel�ségének vizsgálata 

Részletes vizsgálat került lefolytatásra a ZBR hatályos magyar jogszabályoknak való 
megfelelése auditálása céljából. 

A jogszabályoknak való megfelelés megállapításához a ZBR pályázati rendszerek 
dokumentumai kerültek összevetésre a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseivel. 

A jogszabályok megalkotásának célja az volt, hogy a nemzetközi szerz�désekben vállalt szén-
dioxid kibocsátás csökkenés megvalósuljon. Ennek érdekében a jogalkotó 

� létrehozott egy intézményrendszert, 

� felállította a pályáztatáshoz szükséges feltételrendszert, és 

� az állami irányításhoz szükséges jogszabályokkal is összhangban m�ködteti a 
rendszert. 

A jogszabályoknak való megfelelés megállapításához a fenti kategóriákba sorolt jogszabályok 
rendelkezéseinek tételes megvizsgálása megtörtént. 

A jelentésben beidézésre kerül a vizsgált jogszabály-rész, azonosításra kerülnek a jogszabályi 
követelmények, majd megállapításra kerül az, hogy a ZBR pályáztatási rendszer összhangban 
áll-e azzal. 

A jogszabályi megfelel�ség vizsgálatát követ�en az átadott dokumentumok (pályázati 
útmutatók, felhívások, támogatási szerz�dés minták, módszertanok, stb.) vizsgálata történt 
meg, abból a szempontból, hogy biztosítják-e a pályázati és támogatási-döntési folyamat 
megfelel�ségét. 

D. A kvótabevételek felhasználásának pénzügyi, elszámolási auditálása 

A kifizetés eljárásrendje megfelel�ségének auditálása érdekében valamennyi alprogram 
esetében mintavételesen ellen�rzésre került az utalványozás rendje és módszere. 

Ezen túlmen�en a pénzügyi ellen�rzést az ÉMI NKft. pénzügyi osztályán lefolytatott részletes 
személyes interjú is kiegészítette, aminek során ellen�rzésre került az utalványozás menete a 
gyakorlatban, illetve visszakerestük régebbi pályázatok utalványozási feljegyzéseit. 
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Az új kiírású ZBR pályázatoknál zárt rendszer� elektronikus utalványozáson keresztül biztosított 
a támogatási összeg kifizetése. Az ehhez szükséges infrastruktúrát (terminálok, aláírás 
hitelesít� rendszer, stb.) is átvizsgáltuk. 

E. A ZBR alprogramok szén-dioxid kibocsátás csökkentés számításának 
auditálása 

Az audit során a szakért�k a szén-dioxid kibocsátás csökkentés szempontjából elemezték a 
pályázatkezelés folyamatát, a pályázati kiírásoknak való megfelelést, a szén-dioxid kibocsátás 
számítással és a kibocsátó forrásokkal kapcsolatos kockázatokat, amelyek lényegi 
valótlanságokhoz, vagy eltéréshez vezethetnek. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozóan pontosan kidolgozott és hatályos 
2007/589/EK határozat és az ennek megfelel� hazai jogi követelmények hatálya alá tartozó 
gazdasági szerepl�k kibocsátási egységeinek kereskedelme alapján nyílt lehet�ség a hazai 
kibocsátás csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, dönt�en a 
gazdasági szférán kívüli pályázók számára. 

A vizsgált alprogramokban érintett körökre részleges analógiát lehet kialakítani a már 
alkalmazott módszerekkel. Az rögzíthet�, hogy a pályázó végfelhasználóknál: 

� az ún. égetésb�l származó kibocsátásokkal, ill. ezzel analóg terheléssel állunk 
szemben, 

� a kibocsátó források egyedenként igen eltér�ek, de biztosan lényegesen kisebb 
volumen�ek, mint a vállalatoknál lév�k (sokszor a csekély vagy a kisebb jelent�ség�
kategóriával mérhet�k össze), 

� kereskedelemben forgalmazott szabványos energiaforrásokat, tüzel�anyagokat 
használnak, melyek igazolt tulajdonságúak, 

� csak mennyiségmérés történik, jellemz�en szolgáltatói tulajdonban lév� hiteles 
mér�berendezésekkel. 

A feladat mégis nehézségekbe ütközik, mivel 

� nem állnak rendelkezésre a szükséges bontásban lév�, megfelel� megbízhatóságú 
mérési adatok, 

� egységes naturális alapra nagy bizonytalansággal lehetne visszaszámolni, de azt sem 
mindenütt, 

� ezért marad az elvi alapokon felépített szakmai számítás, melyekhez szintén nem 
könny� visszamen�legesen jó inputokat kapni. 

Az auditálás alapfeltétele, hogy a projekt el�tti számított energetikai állapot alapján egységes 
módszerrel kell meghatározni az eddigi kibocsátást. Az energia- és költséghatékonysághoz, 
valamint a kibocsátás csökkenés prognosztizálásához el kell végezni a tervezett beruházások 
végrehajtása után várható értékek analóg kiszámítását és ellen�rzését is. 
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Elkerülhetetlen, hogy a kell� gondossággal elvégzett számítások is eltérhetnek a tényleges 
kibocsátási adatoktól, mert arra több objektív és néhány szubjektív tényez� is befolyással lehet. 
Hosszabb id�szak átlagában, a valós fogyasztások pontos követése alapján lehet határozott 
megállapításokat tenni. 

A tételes audit célja és feladata az alprogramok 2012. év végére elért fázisaiban megadott 
adatainak, paramétereinek, a lejelentett szén-dioxid kibocsátás csökkentés helyességének 
meghatározása. Az itt leírt módszertan szellemében az adott fázisokban releváns témakörök 
felmérésével kell a kockázatokat pontosítani. A mintákba kiválasztott pályázatok auditálása 
alapján meg kell határozni az aktuálisan érvényes ered� összbizonytalanságot. 

Rögzíteni kell, hogy 

� a realizálódó kibocsátás csökkenés lényegesen kés�bb, és szintén csak számítással 
lesz meghatározható, több éves monitoring adat felhasználásának segítségével, 

� a szén-dioxid kibocsátás az energiafelhasználáshoz kapcsolódik, és a kapcsolatok 
törvényszer�ségeinek megfelel� alkalmazásával számítható ki az energia adatokból 
kiindulva. 

Tekintettel arra, hogy adminisztratív megközelítésben az összes alprogram közel azonos 
státuszba jutott, és lehet azt vélelmezni, hogy a rögzített adatok véglegesek, a sokaságok 
statisztikai elemzésére helyeztük a hangsúlyt. 

A megállapítások objektivitása csak évekkel a pályázatokban vállalt beruházás befejezése után, 
a több éves monitoring adatainak körültekint� feldolgozása alapján lesz igazolható vagy 
felülvizsgálható. 

A kiindulási adatokról és a kezdeti fázisok tartalmáról, a korrekciók visszahatásáról is rögzítjük a 
feltárt ismereteket, ill. az ezekb�l származó eredményeket. Megállapításaink többször 
módosítják az el�z� évi dokumentumokban az alacsonyabb készültségi szinten látottak alapján 
levont következtetéseket, illetve a jöv�re vonatkozóan tavaly leírtakat. 

F. A ZBR alprogramok 2012. évi operatív megvalósításának auditálása 

A vonatkozó követelményeket figyelembe véve helyszíni és dokumentum felülvizsgálat 
segítségével mintavételes módszerrel áttekintésre került a kiválasztott ZBR pályázatok 
dokumentációja az alprogramonként külön-külön elkészített ellen�rz� listák alapján. 

A felülvizsgálatra a feladat által megkívánt ütemezésben, a pályázatkezel� szervezettel 
el�zetesen egyeztetett id�pontokban került sor. 

Az egyes alprogramokban vizsgálandó minta nagyságának meghatározására a pályázati 
rendszer és a szoftveres háttér megismerése után került sor. 

Azoknál az alprogramoknál, amelyeknél megállapítható volt, hogy a pályázati rendszer zárt, a 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel és a szoftveres megoldás minimalizálja a 
hibalehet�ségek számát, a minta alacsonyabb értékkel került meghatározásra. 
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G. Audit jelentés elkészítése, javaslattétel a pályázatkezel� szervezetek általi 
monitoring rendszerére, ill. a kés�bbi auditálási rendszer kialakítására 

Jelen audit jelentés az egyes fázisokban rögzített információkat, tapasztalatokat, eredményeket 
az egyes alprogramokra vonatkozó bontásban tartalmazza. Tartalmazza továbbá az elvégzett 
feladatok, a projekt során elért eredmények és a megállapítások bemutatását, valamint 
fejlesztési javaslatokat a vizsgált alrendszerek esetében a támogatás-döntéshozatali 
folyamatok, valamint az egyes alprogramok operatív végrehajtása, a pályázati célok 
megvalósulásának monitoringozása és a jöv�beli auditálási rendszer kialakítása 
vonatkozásában. 
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2. A felülvizsgálatok tapasztalatai 

2.1. Pályázati és támogatási-döntési folyamat megfelel�ségének vizsgálata 

2.1.1. A ZBR-re vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelel�ség 

A ZBR-t érint� jogszabályok: 

2007. évi LX. törvény 
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz�könyve végrehajtási 
keretrendszerér�l 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a Nemzeti Éghajlatváltozási Program 
3. § (1) Az Országgy�lés az éghajlatváltozással kapcsolatos célok, eszközök, prioritások, így 
különösen az éghajlatváltozással, azt kiváltó folyamatokkal és a hatásokkal kapcsolatos hazai 
kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és az 
éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való 
felkészüléssel kapcsolatos feladatok, és ezen célok végrehajtásához szükséges eszközök 
meghatározása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (a továbbiakban: 
Éghajlatváltozási Stratégia) fogad el. 

Az Országgy�lés 2008. március 17-én elfogadta a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. 

(2) Az Éghajlatváltozási Stratégiát els� alkalommal a 2008-2025-ig tartó id�szakra kell 
kidolgozni a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelel�en. A Kormány az 
Éghajlatváltozási Stratégiát az annak elfogadását követ� két év elteltével, azt követ�en öt 
évente felülvizsgálja. A felülvizsgálatról szóló el�terjesztést az Országgy�lés részére kell 
benyújtani elfogadásra. 

Az Országgy�lés az Éghajlatváltozási Stratégiát 2011-ben felülvizsgálta. 

(3) A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtására, a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokra és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás igényeire 
tekintettel a kibocsátások csökkentésére, illetve korlátozására tett kötelezettségek 
meghatározása és teljesítése, tényleges és várható eredményeinek ellen�rzése érdekében 
Nemzeti Éghajlatváltozási Programot (a továbbiakban: Éghajlatváltozási Program) fogad el. 

A Kormány 2009. április 2-án elfogadta a Nemzeti Éghajlatváltozási Programot. 

(4) Az Éghajlatváltozási Program különösen az alábbiakat tartalmazza: 
a) a Keretegyezményben, illetve a Jegyz�könyvben az emberi eredet� üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésére, illetve korlátozására, e gázok nyel�inek er�sítésére irányuló, a 
Magyar Köztársaság által vállalt kötelezettségek teljesítésének f� intézkedéseit, ezek 
menetrendjét és f� finanszírozási forrásait; 
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b) az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodás szükséges lépéseit, az ahhoz 
szükséges f�bb intézkedéseket és azok finanszírozási forrásait;
c) a hazai kibocsátások költséghatékony csökkentéséhez és az éghajlatváltozás hazai 
hatásaihoz kapcsolódó kutatási prioritásokat és a szükséges kutatások finanszírozási forrásait. 

A Éghajlatváltozási Program megfelel a törvényi el�írásnak. 

(5) Az Éghajlatváltozási Programot két éves id�szakokra kell meghatározni, figyelembe véve a 
vonatkozó EU programokat, szakpolitikákat és el�írásokat. A Kormány az Országgy�lés el�tt 
évente beszámol a Program végrehajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról. 

Az éves jelentés benyújtása jelenleg folyamatban van, a közigazgatási egyeztetés már lezajlott. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvántartása, adatszolgáltatás 
4. § (1) A környezetvédelemért felel�s miniszter egyetértésben az energiapolitikáért felel�s 
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), valamint az erd�gazdálkodásért felel�s miniszterrel az 
üvegházhatású gázok emberi tevékenységb�l származó hazai kibocsátásának, illetve a nyel�k 
általi eltávolításának figyelemmel kísérésére, adatok gy�jtésére, nyilvántartására évenként 
leltárt (a továbbiakban: Nemzeti Kibocsátási Leltár) készít, az adatok feldolgozására, 
elemzésére, valamint el�rejelzések készítésére a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak 
megfelel�en nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: Nemzeti Nyilvántartási Rendszer) létesít 
és m�ködtet. A Nemzeti Kibocsátási Leltár a Nemzeti Nyilvántartási Rendszer részét képezi. 

2008. április 26-án elkészült a Nemzeti Kibocsátási Leltár. 

10. § (1) A kibocsátási jogosultságok a következ� módokon használhatók fel a Jegyz�könyvvel 
és az azt követ� döntésekkel összhangban: 
a) a Magyar Köztársaságnak a Jegyz�könyv alapján vállalt kibocsátás csökkentési céljaival 
összhangban a Magyar Köztársaság területén történt üvegházhatású gáz kibocsátások 
ellentételezésére, visszavonás által; 
b) a Magyar Köztársaság mint fogadó ország területén megvalósuló együttes végrehajtási 
projektek keretében elért kibocsátás csökkentésnek megfelel� mennyiség� kibocsátás-
csökkentési egység létrehozására. Az így keletkezett kibocsátás-csökkentési egységek teljes 
mennyisége vagy része az együttes végrehajtási projekt befektet� országának kerül átutalásra. 

Valamennyi pályázati útmutatóban utalás történik a törvény fenti rendelkezésére az „el�zmény”, 
illetve a ”a támogatás célja” pontokban. 

(3) A kiotói egységek átruházásából származó bevételt az üvegházhatású gázok hazai 
kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyel�k általi 
eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani 
külön jogszabály rendelkezéseinek megfelel�en. 

Lásd: alábbi jogszabály. 
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323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet 
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz�könyve végrehajtási 
keretrendszerér�l szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 
IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER 
A Zöld Beruházási Rendszer célja 
22. § (1) A kiotói egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséb�l származó, pénzügyileg 
teljesített ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszert m�ködtet a miniszter, amely keretében 
pályázatok útján támogatás nyújtható a 23. § (3) bekezdésében meghatározott célokra. 

A ZBR kialakítása és folyamatos m�ködése biztosított. 

(2) A Zöld Beruházási Rendszer pályázati kiírásának meg kell felelnie: 
a) a 10. § (7) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott addicionalitási  
(7) Az az együttes végrehajtási projekt támogatható: 
d) amelynek keretében a bemutatott el�zetes számítások szerint szén-dioxid egyenértékre 
átszámított, emberi tevékenységb�l származó kibocsátást érint� nettó kibocsátás-csökkentés 
keletkezik (környezetvédelmi addicionalitás), 
e) amely a bemutatott el�zetes számítások szerint a létrejöv� kibocsátás-csökkentési egységek 
átruházása nélkül nem valósítható meg gazdaságosan (pénzügyi addicionalitás), 
f) amelynek megvalósítása nem hatályos jogszabály alapján fennálló kötelezettség (jogi 
addicionalitás), 
  valamint 
b) a 21. § (1) bekezdés szerinti, a Vev�vel kötött kiotói egység átruházására vonatkozó 
szerz�dési 
21. § (1) Amennyiben a miniszter a Vev� vételi ajánlatát az adott piaci viszonyok között elérhet�
legmagasabb ár és a 20. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján elfogadja, az 
államháztartásért felel�s miniszter egyetértése esetén megköti a kiotói egység átruházására 
vonatkozó szerz�dést. 
feltételeknek. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel. 

ZBR Panel Alprogram: 

Pályázati Útmutató – támogatható tevékenységek köre

… A beruházást követ�en az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási 
adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen… 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre

A beruházást követ�en az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási 
adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen, a beruházással érintett ingatlannak 
legalább egy energiakategóriát kell javulnia. 
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ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – El�zmények 

…bevételt Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban: ZBR) keretében az üvegházhatású 
gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, 
CO2 nyel�k általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell fordítani. 

ZBR Izzócsere Alprogram:  

Pályázati Útmutató – A támogatási cél 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, az éghajlatváltozás következményeihez 
való alkalmazkodóképesség javítását, továbbá a klímatudatosság er�sítését, mely kiemelt 
kormányzati feladat, jelen pályázati kiírás kívánja el�segíteni. 

ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre (a komplex felújításon belül) 

A meglév� lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményez�
energiahatékonysági komplex felújítását megvalósító beruházások, megújuló 
energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építés� energiatakarékos lakóépületek 
támogatása. 

ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Pályázat Tárgya 

A meglév� lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményez� energiahatékonyság 
javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (Használati-melegvíz el�állítására, épületek 
f�tésére, vagy e célok kombinált, esetleg egyéb h�igények kielégítését is szolgáló, többcélú 
napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése. 

 (5) Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefügg� pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-
el�készítési és ellen�rzési feladatok ellátásáról a miniszter az „Energia Központ” 
Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft., az 
Építésügyi Min�ségellen�rz� Innovációs Nonprofit Kft. és a Magyar Gazdaságfejlesztési 
Központ bevonásával gondoskodik. 

2012. október 1-t�l az összes alprogram pályázatkezelését az ÉMI NKft. vette át a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t�l (a továbbiakban NKEK NKft.). A 
módosításnak köszönhet�en a fenti dátumtól kezd�d�en a ZBR összes pályázatának a 
kezelése egy szervezeten belül egységesen valósult meg. A ZBR alprogramokkal kapcsolatban 
az NFM és az ÉMI NKft. között létrejött támogatói szerz�dés határozza meg az ÉMI NKft. által 
ellátandó feladatok körét. 

  



Audit jelentés 
�

13/87 

Támogatási feltételek 
23. § (1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatást - amennyiben nemzetközi 
szerz�dés eltér�en nem rendelkezik - belföldi székhely� jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkez� szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkez� gazdasági társaság, külföldi 
székhely� vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház-közösség, 
valamint természetes személy kaphat. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel: 

ZBR Panel Alprogram: társasházak, lakásszövetkezetek 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram: természetes személyek, lakásszövetkezetek, 
társasházak 

ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram: alapítványok, egyesületek 

ZBR Izzócsere Alprogram: alapítványok, egyesületek 

ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak  

ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram: Lakóingatlanok tulajdonosai, az épület építési 
technológiájától függetlenül (1) természetes személyek, (2) társasházak max. 12 lakás/albetét 

(2) E rendelet alapján támogatás 
a) vissza nem térítend� támogatás, ezen belül 
aa) támogatás, 
ab) kamattámogatás, 
b) visszatérítend� támogatás, 
c) egyéb kifizetés 
formájában nyújtható. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel: 

ZBR Panel Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A pályázattal elnyerhet� támogatás 

Vissza nem térítend� utófinanszírozású támogatás 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre

Vissza nem térítend� utófinanszírozású támogatás 

ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Az elnyerhet� támogatás mértéke és formája 

Vissza nem térítend� támogatás el�finanszírozott pénzbeli támogatás  



Audit jelentés 
�

14/87 

ZBR Izzócsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A támogatás formája 

Vissza nem térítend�, célzott, el�finanszírozott pénzbeli támogatás 

ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Pályázat tárgya 

Vissza nem térítend�, utólagos finanszírozású támogatás 

ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A pályázattal elnyerhet� támogatás 

Vissza nem térítend�, utófinanszírozású támogatás 

(3) A Zöld Beruházási Rendszer alapján támogatás nyújtható a következ� célokra: 
a) épületenergia hatékonyság növelése, 
b) megújuló energia felhasználásának növelése, 
c) távf�t� rendszerek hatékonyságának növelése, 
d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének el�segítése, 
e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növel� modernizációja, 
f)nyel�k létesítésének el�segítése, 
g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés, 
h) környezetbarát min�sítéssel rendelkez� háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre 
való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás 
csökkentést eredményez hosszú távra, illetve 
i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram az alábbiak szerinti kiírása megfelel: 

ZBR Panel Alprogram, 1. és 2. ütem: 

A két ütem közös Pályázati Útmutatója – Támogatható tevékenységek köre 

� Nyílászárók energia-megtakarítást eredményez� felújítása vagy cseréje – a) pont

� Homlokzatok és födémek h�szigetelése – a) pont

� Épületgépészeti rendszerek korszer�sítése, (energia-megtakarítást eredményez�) 

felújítása – a) pont

� A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a 

tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra – b) 

pont
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� Az épületek nyári h�védelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvet� szerkezetek 

beépítése – a) pont

� Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására – a) 

pont

ZBR Energiahatékonysági Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre

� Nyílászárók energia-megtakarítást eredményez� felújítása vagy cseréje – a) pont

� Az épületek lodzsáinak (illetve teraszainak, tornácainak) beüvegezése a szoláris 

nyereségek passzív hasznosítására. – a) pont

� Az épületek nyári h�védelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvet� szerkezetek 

beépítése. – a) pont

� H�visszanyer�s szell�zési rendszer létesítése – a) pont

� Homlokzatok és födémek h�szigetelése – a) pont

� Meglév� f�tési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszer�sítése, átalakítása 

– a) pont, b) pont

� A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a 

tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. – b) pont

� Új építés�, energiatakarékos házak építésének támogatása. – a) pont

� Meglév�, tervezett, megvalósult állapotra vonatkozó energiatanúsítvány készítése 

ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A Program keretében támogatható tevékenységek 

…1 darab régi mosógép, A energia-hatékonysági osztályú új mosógépre és/vagy 1 darab régi 
h�t�gép A, A+, A++ energia-hatékonysági osztályú új h�t�gépre történ� lecserélése… – h) pont 

ZBR Izzócsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A támogatási cél 

… kis fogyasztású, energiatakarékos izzók megismerése és azok cseréje… – e) pont
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ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre (a komplex felújításon belül) 

� Nyílászárók energia-megtakarítást eredményez� cseréje, beépítése (beépítés csak új 

építés esetén), abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan, illetve 

társasházak esetén a külön tulajdonba tartozó lakás f�tési rendszere, és/vagy annak 

h�leadói elkülönítetten szabályozhatóak (pl. termosztatikus szeleppel, 

szobatermosztáttal), és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történ�

elszámolása megoldott, illetve abban az esetben, ha a beruházás magában foglalja az 

el�z� feltételek teljesítését. 

� Az épületek nyári h�védelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvet� szerkezetek 

beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris 

terhelését megfelel� mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség 

csökkenne. (gépi h�tés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható) 

� Homlokzatok és födémek h�szigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett 

ingatlan, illetve társasházak esetén a külön tulajdonba tartozó lakás f�tési rendszere, 

és/vagy annak h�leadói elkülönítetten szabályozhatóak (pl. termosztatikus szeleppel, 

szobatermosztáttal), és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történ�

elszámolása megoldott. 

� Meglév�, hagyományos energiaforrással m�ködtetett (gáz, szén, elektromos áram) 

f�tési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszer�sítése, átalakítása valamint 

új építés esetén ezek beépítése, kialakítása. 

� H�visszanyer�s szell�zési rendszer létesítése (felújítás esetében nem kötelez�, új 

építésnél A+ kategóriánál kötelez� alkalmazni). 

� A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló 

energiaforrásokkal való helyettesítésére, az energiatermelésre, a tárolásra és az energia 

hálózatba való esetleges visszatáplálásra irányuló beruházások. 

� Új építés esetén minden olyan beruházás támogatása, melynek szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyság javító hatása igazolható. 

� Szakért�i díj, meglév�, tervezett, megvalósult állapotra vonatkozó energiatanúsítvány 

készítése. 
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ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Támogatható tevékenységek köre

Napkollektor rendszer telepítése, mely az alábbi részekb�l áll: 

1. napkollektor; 

2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemz�en a következ� f� egységekb�l áll: 

� a beépítési módtól függ�en kialakított, statikailag méretezett rögzít� vagy kollektorhoz 

tartozó gyártói tartószerkezet, 

� használati meleg víz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészít� elektromos-, vagy 

h�cserél�s f�téssel, 

� h�mérséklet-szabályozó automatika-vezérlés, 

� keringtet� (solar) szivattyú, 

� kiegészít� elemek: 

- cs�vezetékek a primer köri f�t�víz (fagyálló folyadék) szállítására, 

- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri cs�vezetékek, 

- szigetel� lemezek, cs�héjak, 

- biztonsági szerelvények, 

- zárt tágulási tartály, 

- szabályozó- és elzáró szerelvények, 

- mér� ellen�rz� m�szerek, 

- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkez�) vagy fagyvédelmi funkció 
szükséges. 

3. munkadíj, mely a támogatás szempontjából elismerhet� kivitelezési költség 30 %-ánál nem 
lehet több. 

4. tervezési, engedélyezési, és villámvédelem költségei 

(4) A (3) bekezdés szerinti célokra a (2) bekezdés szerinti formában az EUMSz 107. cikk (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként 
a) csekély összeg�, valamint 
b) környezetvédelmi 
jogcímen nyújtható támogatás. 

A ZBR Energiahatékonysági, a ZBR Panel, ill. az ÚSZT ZBR Mi Otthonunk alprogramoknál a 
gazdálkodó szervezeteknek, ill. társasházi pályázók esetén a társasházban m�köd�
gazdálkodó szervezetek vonatkozásában de minimis nyilatkozat kiadása szükséges, melyben 
kinyilvánítja, hogy mint pályázó csekély összeg� támogatásban részesül. 
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(7) A pályázati felhívásban fel kell tüntetni, valamint a támogatási szerz�désben a 
támogatásban részesül�t (a továbbiakban: kedvezményezett) írásban tájékoztatni kell arról, 
hogy a (2) és a (4) bekezdésben meghatározottak közül melyik támogatási fajtában részesül. A 
tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a támogatási fajtára vonatkozó európai bizottsági 
rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás-
tartalomban kifejezve. 

A ZBR Energiahatékonysági, a ZBR Panel és az ÚSZT ZBR Napkollektor alprogramok 
vonatkozásában a tájékoztatás megtörténik. 

Pályázati feltételek 
28. § (1) A pályázati felhívást a minisztérium internetes honlapján kell közzétenni. A megjelenés 
tényét - a megjelenési hely megjelölésével - két országos terjesztés� napilapban is közölni kell. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel. 

33. § (1) A támogatási szerz�désnek tartalmaznia kell az üvegházhatású gáz kibocsátás 
csökkentés várható és vállalt mértékét, valamint annak igazolási módját. 

A ZBR Energiahatékonysági, a ZBR Panel és az ÚSZT ZBR Napkollektor alprogramok 
vonatkozásában a támogatási szerz�dések tartalmazzák az üvegházhatású gáz kibocsátás 
csökkentés várható és vállalt mértékét, valamint annak igazolási módját. 

18/2011. (III.29.) NFM utasítás 
a Zöld Beruházási Rendszer m�ködtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és 
ellen�rzésének részletes szabályairól 
11. § (1) A pályázati felhívás különösen az alábbiakat tartalmazza: 
 a) a program célját, a rendelkezésre álló pénzügyi forrás megnevezését és mértékét, a 
támogatás formáját, 
 b) a program keretében támogatható fejlesztéseket, intézkedéseket, 
 c) a támogatás maximális és – amennyiben meghatározásra kerül – minimális mértékét 
(összegét, illetve arányát), valamint a saját forrás minimális mértékét, 
 d) a pályázat benyújtására jogosultak körét, 
 e) az elbírálás értékelési szempontjait és prioritásait, 
 f) a pályázat elbírálásának szabályait, 
 g) a pályázattal kapcsolatos egyedi feltételeket, 
 h) a szakkivitelez� megbízásával kapcsolatos feltételeket, 
 i) a mér�eszköz telepítésére vonatkozó feltételeket, 
 j) a pályázat benyújtásának helyét, módját és a kijelölt szerv megnevezését, 
 k) a pályázat benyújtásának határidejét, 
 l) a pályázat mellékleteinek felsorolását. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel. 
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(2) Az útmutató különösen az alábbiakat tartalmazza: 
 a) a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek jegyzékét, valamint a szükséges engedélyek 
felsorolását, 
 b) az elszámolható költségek ismertetését, 
 c) a célok számszer�sítésére használt mutatószámokat (indikátorokat), 
 d) a vonatkozó jogszabályok felsorolását, 
 e) a kizáró okokat, 
 f) a pályáztatás eljárásrendjét, beleértve annak meghatározását, hogy a pályázatok elbírálása 
szakaszosan vagy folyamatosan történik, 
 g) az elbírálás módját és szempontjait, 
 h) a támogatási szerz�dés feltételeit, 
 i) a további részletes információk elérhet�ségét. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel. 

9. § Jogszabály, illetve európai közösségi aktus eltér� rendelkezése hiányában a támogatás 
mértéke nem haladhatja meg a program elszámolható költségeinek 60 %-át, a támogatási 
formák együttes alkalmazása során pedig legfeljebb a program elszámolható költségeinek 70 
%-áig terjedhet. Társadalmi szervezetek és alapítványok esetén pályázati felhívás ennél 
magasabb, legfeljebb 100 %-os támogatási arányt is meghatározhat. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram kiírása megfelel. 

ZBR Panel Alprogram, 1. ütem: 

A pályázattal elnyerhet� maximális támogatás mértéke: 

Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehet� állami támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhet� bekerülési költség egyharmada, de lakásonként 
legfeljebb 500 000 Ft lehet. 

ZBR Panel Alprogram, 2. ütem: 

A pályázattal elnyerhet� maximális támogatás mértéke: 

Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehet� állami támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhet� bekerülési költség egyharmada, de lakásonként 
legfeljebb 500 000 Ft lehet. 
Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen teljesít egy el�irányzott energetikai 
célkategóriát, akkor jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért 
kategóriától függ, mértéke a beruházási költség kb. 10-27 %-a. A célzott kategória lehet C, B, A 
és A+, A++. Az elnyerhet� támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az 
épület. A százalékban kifejezett támogatási arány egyre nagyobb, ha az elért kategória 
magasabb. Amennyiben az elért kategória nem éri el a C kategóriát, a pályázó nem jogosult a 
KlímaBÓNUSZ támogatásra. 
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A KlímaBÓNUSZ támogatás az elért kategória függvényében az alábbiak szerint alakul: 

Célkategória ZBR támogatás ZBR támogatás maximuma 

C 10 % 200 000 Ft/lakás 

B 15 % 300 000 Ft/lakás 

A 20 % 400 000 Ft/lakás 

A+ 25 % 700 000 Ft/lakás 

A++ 27 % 1 000 000 Ft/lakás 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram:  

Pályázati Útmutató 

Beruházás típus 
Maximálisan figyelembe 

vehet� beruházási költség 
Támogatás mértéke 

Nyílászáró csere / 
nyílászáró utólagos 
h�szigetelés 

1 850 000 Ft 30 %, max. 555 000 Ft 

H�szigetelés 1 800 000 Ft 30%, max. 540 000 Ft 

F�tés- és használati 
melegvíz ellátás 
korszer�sítése 

2 100 000 Ft 30%, max. 630 000 Ft 

Megújuló energiaforrás 
hasznosítása 

4 900 000 Ft 30 %, 1 470 000 Ft 

Új építés 25 000 Ft/m2, max. 3 250 000 Ft

Az igényelhet� alaptámogatás tehát összesen maximum 3 195 000 Ft – új építés esetén 25 000 
Ft/m2, max. 3 250 000 Ft. 

KlímaBónusz támogatás 

Kiegészít� támogatás mértéke 10% 20% 30% 

Elért energetikai kategória B A A+ 

Max. támogatás 200 000 Ft 600 000 Ft 1 000 000 Ft 

ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Az elnyerhet� támogatás mértéke és formája 

� A támogatás mértéke, A energia-hatékonysági osztályú új h�t�gépenként, új 

mosógépenként maximum bruttó 60 000 Ft, A+ és A++ energia-hatékonysági osztályú új 

h�t�gépenként maximum bruttó 70 000 Ft. Egy pályázó maximum 10 000 000 Ft erejéig 

nyújthat be pályázatot. 
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ZBR Izzócsere Alprogram: 

Pályázati Útmutató – Az igényelhet� támogatás mértéke és formája 

� Nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító közhasznú 

alapítványok, egyesületek a velük együttm�köd� családok számára, valamint saját 

felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum 40 000 Ft, a 

szervezet saját felhasználásra maximum 20 000 Ft erejéig; a pályázatban szerepl�

kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem 

haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló 150 000 000 Ft 

keretösszeget. Egy pályázó maximum 10 000 000 Ft erejéig nyújthat be pályázatot. 

� Id�skorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító közhasznú 

alapítványok, egyesületek az általuk m�ködtetett intézmények számára, a hatókörükbe 

tartozó id�skorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be 

pályázatot: az általuk m�ködtetett intézmények számára maximum 100 000 Ft, ennél az 

összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthet�; az id�skorú háztartások 

esetében maximum 40 000 Ft; a közhasznú alapítvány, egyesület saját felhasználásra 

maximum 20 000 Ft; a pályázatban szerepl� kedvezményezett id�skorú háztartások 

száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport 

számára rendelkezésre álló 150 000 000 Ft keretösszeget. Egy pályázó maximum 

10 000 000 Ft erejéig nyújthat be pályázatot. 

� A fogyatékkal él� személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító 

alapítványok, egyesületek az általuk m�ködtetett intézmények számára, a hatókörükbe 

tartozó fogyatékkal él� személyeket gondozó háztartások számára, valamint saját 

felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk m�ködtetett intézmények számára 

maximum bruttó 100 000 Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján 

teljesíthet�; fogyatékkal él� személyeket gondozó háztartások esetében maximum 

bruttó 40 000 Ft; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20 000 

Ft erejéig; a pályázatban szerepl� kedvezményezett fogyatékkal él� személyeket 

gondozó háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem 

haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150 000 000 Ft 

keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10 000 000 Ft erejéig nyújthat be 

pályázatot. 

� A program teljes ideje alatt egy háztartás illetve intézmény csak egy támogatásra 

jogosult szervezet listájában szerepelhet és részesülhet támogatásban. 
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ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram: 

Pályázati Útmutató - A pályázattal elnyerhet� támogatás 

Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén: 
- min. 50 %-os f�tés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 40 %-os támogatási 
intenzitás, max. 3 millió Ft/lakás támogatás; 
- min. 60 %-os f�tés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 50 %-os támogatási 
intenzitás, max. 5 millió Ft/lakás támogatás. 
A maximálisan figyelembe vehet� költségnél nagyobb költség� beruházás esetén is legfeljebb a 
megadott összeghatárig igényelhet� támogatás. 

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett 
lakások száma vehet� figyelembe. 
Új, energiatakarékos ingatlanok építése esetén: 
- A energetikai min�ség� épület építése esetén: 40 ezer Ft/m2, de max. 4 millió Ft lakásonként 
- A+ energetikai min�ség� épület építése esetén: 60 ezer Ft/m2, de max. 6 millió Ft lakásonként 

ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram: 

Pályázati Útmutató – A pályázattal elnyerhet� támogatás 

A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhet� bekerülési 
költség 50 %-ánál. A támogatás fels� határa maximum 800 000 Ft/lakás lehet. 

15. § (2) A támogatási szerz�dés – az általános szerz�dési feltételeken túli – tartalma: 
 a) a támogatás formája, 
 b) a támogatott projekt teljes megvalósítási költsége és annak pénzügyi forrásösszetétele, 
 c) a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, m�ködtetési kötelezettség esetében 
annak id�tartama, 
 d) a költségek elszámolhatóságának szabályai, 
 e) a szakkivitelez� megbízásával kapcsolatos feltételek, 
 f) a mér�eszköz telepítésére vonatkozó feltételek, 
 g) a kifizetések kérelmezésének és lebonyolításának folyamata, feltételei, 
 h) az üvegházhatású gáz kibocsátáscsökkentés várható és vállalt mértéke és annak igazolási 
módja különösen a megtakarítás mérhet�vé tétele érdekében, 
 i) a projekt megvalósítására vonatkozó jelentések elkészítésével kapcsolatos kötelezettségek, 
 j) állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokra utalás, 
 k) közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokra utalás,
 l) tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek, 
 m) dokumentációs kötelezettségek, 
 n) ellen�rzés-t�rési kötelezettségek, 
 o) helyszíni ellen�rzések végzésére vonatkozó szabályok, 
 p) a szerz�désszegés esetei, a támogatás kifizetésének felfüggesztésére, illetve a támogatás 
visszafizetésére, visszavonására vonatkozó szabályok, 
 q) a szerz�dést�l való elállás szabályai és ennek jogkövetkezményei, 
 r) a szerz�dést biztosító mellékkötelezettségek (szükség szerint) és 
 s) a szerz�dés módosításának folyamata. 

A szabályozásnak valamennyi alprogram támogatási szerz�dés mintája megfelel.



Audit jelentés 
�

23/87 

2.1.2. A pályázati módszertannak és dokumentációnak való megfelel�ség 

Az átadott dokumentumok (pályázati útmutatók, felhívások, támogatási szerz�dés minták, stb.) 
a fentiek szerint megfeleltek a jogszabályok el�írásainak. 

A pályáztatási folyamat, a szerz�déskötés, a kifizetések és az ellen�rzések minden alprogram 
esetében a vonatkozó eljárásrendeknek megfelel�en zajlottak, ez részletesebben az egyes 
alprogramok helyszíni auditálásának tapasztalatai között kerül bemutatásra. 

A ZBR Izzócsere Alprogram és a ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram esetében a korábbi 
években megállapítható volt, hogy a szabályozó dokumentumok köre sz�k, módszertan, 
m�ködési kézikönyv, vagy hasonló dokumentum egyáltalán nem készült. Ezt a hiányosságot az 
ÉMI NKft. a 2012-es évben pótolta: mindkét alprogram pályázatkezelésére vonatkozóan 
részletes eljárásrend készült. 

Minden alprogram esetében megállapítható volt, hogy az utalványozások a vonatkozó 
szabályozásoknak megfelel�en készültek el. 

2.2. A kvótaszerz�désekb�l származó bevételek pénzügyi, elszámolási 
rendszerének auditálása 

A kiotói szerz�dés alapján értékesített szén-dioxid kvóta bevételeinek felel�s kormányzati 
szerve a 2010. december 30-i jogszabályváltozások nyomán az NFM. 

A ZBR pénzügyi m�veleteinek lebonyolítására az NFM által nyitott és a Magyar 
Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290737-50000012 számú Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai célel�irányzat felhasználási keretszámla szolgál. 

A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai célel�irányzat felhasználási 
keretszámlához kapcsolódó számlavezetési díj fedezetét a ZBR terhére kell biztosítani. 

Az el�irányzat számviteli feladatai ellátása során az NFM számviteli politikáját kell alkalmazni. 

Az audit során a pályázatok kifizetésének pénzügyi rendszerét is vizsgáltuk. A kifizetések 
jelenleg az ÉMI NKft. Pályázatkezel� Iroda pénzügyi csoportján keresztül történnek, A Zöld 
Beruházási Rendszer m�ködtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és 
ellen�rzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III.29.) NFM utasításban megfogalmazott 
elszámolási és utalványozási szabályok szerint. 

Az ellenjegyz� a kötelezettségvállalás el�tt be van vonva a folyamatba, a 
kötelezettségvállaláshoz – a szerz�dés megkötéséhez – az � jóváhagyása is szükséges. 

A pénzügyi csoport kiemelten figyel a pénzügyi tranzakció információbiztonságára: az Electra 
rendszerb�l a hálózati gépekt�l független munkaállomásról lehet beküldeni az elektronikus 
utalványokat a Magyar Államkincstárba. 

Az utalványrendeletek kiállítása a szakmai és pénzügyi jóváhagyást követ�en automatikus. 

Az utalványozás folyamatát számos mintán ellen�riztük, és a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelel�nek találtuk. 
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A pályázati források tételes felhasználását minden egyes alprogramon vizsgáltuk. A kifizetések 
alakulását az egyes alprogramoknál részletesen bemutatjuk, illetve az összesít� táblázatokat 3. 
mellékletként csatoljuk a jelentéshez. 

A kvótabevételekb�l a ZBR végrehajtási feladataira fejezeti el�irányzat készült, amelynek 
elszámolását a 2. melléklet tartalmazza. 

A táblázatból megállapítható, hogy a teljes kvótabevétel 5 %-a 2 059 699 953 Ft, melyb�l a 
2012. december 31-i állapot szerint lekötött forrás – figyelembe véve a 2011-ben lekötött 
összegeket is: 1 229 323 020 Ft, vagyis 59,7 %. Ennek a lekötött forrásnak 60,6 %-a teljesült 
pénzügyileg (745 629 694 Ft), ebb�l 507 032 000 Ft a vizsgált évben, vagyis 2012-ben. A 
pénzügyi teljesülés elmaradása feltehet�leg a feladatok átadásával hozható összefüggésbe. 

Megállapítható, hogy a jogszabályban meghatározott 5 %-os arányt a m�ködési költségek nem 
lépik túl, s�t jelent�sebb megtakarítás mutatható ki. 

A pénzügyi rendszer alapvet�en a vonatkozó államháztartási és számviteli szabályok precíz 
betartásával m�ködik. 

Az átlagosan másfél millió Ft körüli pályázatoknál nagy arányú a készpénzes számla alapján 
történ� kifizetés. 

A számviteli szabályok megengedik, vagyis semmilyen tekintetben nem jogellenes egy 1,6 
millió forintról szóló számlát készpénzes számlaként kiállítani, befogadni és kezelni, továbbá az 
ÉMI NKft. számára a jelen helyzetben nem volt mérlegelési lehet�ség, mivel a pályázati kiírás 
lehet�vé tette a készpénzes elszámolást. 

Kivételt képez a ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram és a ZBR Izzócsere Alprogram, ahol a 
Támogatási Szerz�dés szerint 200 000 Ft összeghatár felett a támogatás terhére bankon 
keresztül kiegyenlített számla számolható el. 

A kifizetések során a négy szem elve mindenkor teljesül, a szabályozó dokumentumok ezt 
biztosítják. Az érvényesítés és az utalványozás az államháztartási jogszabályok szerint történik. 
A kifizetésre az ÉMI NKft. rendelkezési jogosult a Magyar Államkincstárnál, vagyis közvetlenül 
indíthatja meg a kifizetési eljárást. Amennyiben a kifizetés feltételei fennállnak, az ÉMI NKft. 
rendszerében jelent�sebb kifizetési fennakadás nincsen. Az államháztartás rendjének 
megfelel�en az év els� hónapjában az el�irányzatok megnyitásával kapcsolatban rövid 
kifizetési szünet keletkezik. 

Valamennyi alprogram esetében elmondható, hogy az ÉMI NKft. els�dlegesen figyelembe 
veszi, hogy a kvótabevételekb�l származó forrást a ZBR felhasználási céljainak megfelel�en 
kösse le, és egy pontos, alapos rendszert üzemeltessen a pályázatok kezelésében és 
finanszírozásában. 
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Az alábbi táblázat összefoglalja a kvótabevételek felhasználására vonatkozó, 2012. december 
31-én érvényes adatokat: 

P I P II EH HGCS ICS MO NAP összesen 

Beérkezett pályázatok 950 795 2 363 216 367 824 5 686 11 201

Kizárt pályázat 0 72 622 0 0 244 1 139 2 077

Visszalépett  0 52 22 0 0 12 245 331

Szerz�dött 916 197 1 139 195 241 393 3 720 6 801

Elállás/visszavonás 34 19 43 0 15 51 546 708

Beérkezett elszámolás 902 113 1 045 194 231 387 3 485 6 177

Utalványozott 
(kifizetett) 889 63 896 105 107 134 3 324 5 616

P I = ZBR Panel Alprogram 1. ütem 
P II = ZBR Panel Alprogram 2. ütem 
EH = ZBR Energiahatékonysági Alprogram 
HGCS = ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram 

ICS = ZBR Izzócsere Alprogram 
MO = ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 
NAP = ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 

A szerz�dött pályázatok száma a kétoldalúan (pályázó és pályázatkezel� által) aláírt 
szerz�dések számát mutatja. 

Az elállás/visszavonás sor értékei az érvényes miniszteri döntéssel rendelkez�, pályázók által 
visszavont, illetve a pályázati anyag hiányosságából fakadó elállások számát tartalmazzák. 

A beérkezett elszámolás sor értékei a pályázók által benyújtott elszámolási dokumentumok 
darabszámára vonatkoznak. 

Az alábbi diagram a beérkezett elszámolással rendelkez� és kifizetett, valamint a még ki nem 
fizetett pályázatok számát ábrázolja. Azon pályázatok esetén, ahol el�legfizetés is volt, a 
támogatás 100 %-ának kifizetése után tekintjük kifizetettnek a pályázatot. 
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A következ� ábra a már kifizetett pályázatok arányát mutatja az elszámolt pályázatok 
százalékában: 

2.3. A ZBR alprogramok 2012. évi operatív megvalósításának auditálása 

2.3.1. ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 1. üteme 

Az Önkormányzati és területfejlesztési miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján írta ki az 
alábbi pályázatot 2008-ban: 

Cél Forrás 

Az iparosodott technológiával épült 
lakóépületek energia megtakarítást 
eredményez� korszer�sítésének, 
felújításának támogatása 

Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása 

A pályázat felhívása, pályázati útmutatója, mellékletei az ÉMI NKft. és a kiíró minisztérium 
honlapján megjelentek 2008. február 1-én. Az ÖM közrem�köd� szervezetnek az ÉMI NKft-t 
jelölte ki. A pályázatok benyújtási határideje 2008. szeptember 30. volt. 

A pályázati kiírás finanszírozási korlátot nem tartalmazott, ezért bezárására nem került sor, 
valamennyi beérkezett és formailag, jogosultsági és tartalmi szempontból megfelel� pályázatot 
támogatásra javasoltak. 
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Benyújtott 
pályázatok száma 

Érintett lakások 
száma 

Pályázott támogatási 
összeg 

1 842 db 92 645 db 29 239 062 209 Ft 

A 2008-ban kiírt Panel programra beadott pályázatok felülvizsgálata során a szén-dioxid és 
energiamegtakarítási célokat jobban szolgáló Zöld Beruházási Rendszerbe került át 950 darab 
pályázat, összesen 14 598 891 464 Ft megítélt támogatási igénnyel. A támogatási döntéseket a 
ZBR rendszerért felel�s KvVM 2009. decemberében felülvizsgálta. A ZBR rendszer el�írásai 
alapján nem finanszírozható, de a korábbi pályázati kiírásban elszámolható költségeket az ÖM 
fejezetéb�l határolták el. (650 328 632 Ft) 

A ZBR rendszerben ezt a programot ZBR Panel Alprogram 1. ütem néven, ZBR-PANEL-08 
kóddal azonosították. 

Az alprogramban már a 2011. évben lekötötték a teljes forrást, és a kivitelezések jelent�s része 
is megvalósult, számos projekt a zárási fázisban volt. Ez folytatódott 2012-ben is, amikorra a 
projektek túlnyomó többsége megvalósult, kifizetésre majd lezárásra került. A megvalósult 
programok monitoringja folyik jelenleg. 

Az adatok elemzéséb�l megállapítható, hogy a 950 darab támogatói döntéssel rendelkez�
pályázatból 916 darab támogatási szerz�dés került megkötésre (34 pályázat esetében 
elállás/visszavonás történt), 902-nél a pályázó elszámolt, kezdeményezte a kifizetést. 889 
esetben megtörtént az utalványozás és az állami támogatás folyósítása. 

Folyósítások el�tt minden esetben záró helyszíni ellen�rzést rendel el a kezel�, a pályázatban 
rögzített m�szaki tartalom megvalósulásának igazolása céljából. Az 1. ütem eljárásrendjének 
sajátossága miatt a projektek végs� lezárása el�tt a kedvezményezettnek egy zárójelentést kell 
benyújtania, amit – hasonlóan a korábbi évekhez – vonakodva tesznek meg, hiszen a 
támogatás már ki van fizetve, így nincs a közrem�köd� szervezet kezében hatékony eszköz az 
elmaradt vagy nem megfelel� min�ség� zárójelentések hatékonyabb számonkérésére. A 
nehézségek ellenére több száz megfelel� min�ség� lezárás megtörtént a vizsgált évben. 

A zárójelentések beküldésének elmaradása alapvet�en adminisztratív probléma, a m�szaki 
megvalósulást számos ponton hatékonyan ellen�rzi az ÉMI NKft. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy a 2012. évben az alprogram legfontosabb eseménye a projektek zárása 
és monitoringja volt, az audit során ezeket vizsgáltuk kiemelten. 

Az ZBR Panel Alprogram 1. ütem pályázatban résztvev� és támogatott társasházaknak és 
lakásszövetkezeteknek a pályázati el�írásnak megfelel�en a felújított épületre vonatkozó 
energiafelhasználást tükröz� adatszolgáltatási kötelezettségük van. 
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A monitoring adatok szolgáltatásának rendjét a Pályázati útmutató IX. „A beruházás 
megkezdése, finanszírozása és ellen�rzése” fejezet 5. d pontja rögzíti. Az energiamegtakarítás 
ellen�rzése, a monitoring adatok szolgáltatásának rendje:

„ A pályázó a megvalósulást követ� 2. évt�l kezd�d�en 5 évig, évente egy alkalommal, minden 
év szeptember 30-ig – a részére megküldött adatlapon – az éves energiafogyasztási adatokat, 
illetve az azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt köteles szolgáltatni az energia-
megtakarítás megvalósulásának ellen�rzésére. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következ�
években a pályázatból való kizárást eredményezi.” 

A már elvégzett beruházások esetében 2011. évt�l vált esedékessé az ÉMI NKft. felé történ�
adatszolgáltatás. A beruházás befejezése alatt a kivitelezés befejezését követ� és lezáró 
m�szaki átadás-átvétel id�pontját értjük. A pályázó ezen id�pontot követ� második évt�l 
kezd�d�en minden év szeptember 30-ig köteles az energetikai adatokat benyújtani, amelyek 
július 1. és következ� év június 30. közötti id�intervallumra vonatkoznak. 

Jelenleg az ÉMI NKft-hez 232 darab ZBR panel pályázat 1. éves energetikai jelentése, illetve 
63 darab ZBR pályázat 2. éves jelentése érkezett be. Ezek kiértékelését a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentés auditálásával foglalkozó 2. fejezet 2.4.1. alfejezetében tárgyaljuk. 

Összefoglaló megállapítások 

Az alprogram a zárás fázisában, az eljárásrendek és a vonatkozó jogszabályok követésével 
valósul meg. A minták során az ÉMI NKft-nek felróható problémát nem tártunk fel. A ZBR Panel 
Alprogram 1. ütemében a szén-dioxid megtakarítás monitorozása hatékonyan folyik. A 
kifizetések rendje megfelel�, a vonatkozó államháztartási jogszabályok figyelembevételével 
történik. 

2.3.2. ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2. üteme 

A KvVM Klímabarát Otthon Panel Alprogram néven pályázatot hirdetett meg 2009. év 
júliusában. A benyújtási határid� 2009. október 31., majd ennek módosítása nyomán 2009. 
december 31. volt. 

A beérkez� pályázatok ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2. ütem néven, K-36-09 kóddal 
kerültek azonosításra. 

2010. februárjában az NKEK NKft. átvette a pályázatokat az ÉMI NKft-t�l. A pályázatok 
feldolgozása ekkor kezd�dött meg. A formai-tartalmi értékelés és a hiánypótlások ellen�rzése 
után a pályázatok feldolgozása 2010. novemberében lezárult. 2011 évben megkezd�dött a 
szerz�déstervezetek kiküldése és a Pályázók által visszaküldött szerz�déskötési 
dokumentációk feldolgozása. 

A ZBR Panel Alprogramja 2011. január 1-t�l az NFM felügyelete alá került. A pályázatok 
kezelésében továbbra is az NKEK NKft. m�ködött közre 2012. októberéig. 

2012. október 1-vel az ÉMI NKft. átvette a pályázatokat az NKEK NKft-t�l. 
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A ZBR Panel Alprogram 2. ütemének pályázatai a 2012. évre vonatkozóan az ÉMI NKft-nél 
kerültek ellen�rzésre. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. Az alábbiakat vizsgáltuk minden pályázat esetében: 

Támogatási szerz�dés 

A támogatási szerz�déshez szükséges dokumentumok visszaérkezésének ellen�rzését a 
pályázatkezel� szoftverbe beépített ellen�rzési lista segíti. A szoftver alkalmas arra, hogy 
figyelemmel kísérjék az aláírt támogatási szerz�dés visszaérkezésének idejét is. A megtekintett 
pályázatok alapján mindez igazolható. 

A Támogatási Szerz�dés megkötésének menete: a pályázatkezel� megküldi a pályázó részére 
a szerz�dés tervezetet, valamint az ahhoz szükséges dokumentumokat a támogató levéllel egy 
id�ben. A Támogatási Szerz�dés megkötésére (kétoldalú aláírására) maximum 4 hónap áll 
rendelkezésre. A pályázó ezen id�n belül benyújtja az általa aláírt szerz�déstervezetet a 
szükséges dokumentumokkal. A vizsgált pályázatok esetén tapasztalható volt, hogy sok 
esetben a pályázók éltek az egyszeri alkalommal kérvényezhet� határid� hosszabbítási 
lehet�ségükkel. Jelent�s id�különbségek vannak a pályázatkezel� általi TSZ kiküldése és a 
pályázó általi visszaküldése között. Ennek oka egyrészt az említett határid�-hosszabbítás, 
illetve a Támogatási Szerz�déshez be nem nyújtott dokumentumok miatti hiánypótlások ideje. 

A szerz�déstervezetek kiküldése megtörtént 2011. januárjában azon esetekben, ahol 2010. év 
végén született döntés. A kialakult forráshiány miatt, újbóli bizottsági ülésre csak 2011. 
áprilisában került sor, melyen újabb pályázatok részesültek támogatói döntésben. Ekkor 
kerülhetett sor további támogató levelek és a szerz�déstervezetek kiküldésére. Azok a 
pályázók, akik a rangsorolás miatt nem jutottak támogatáshoz, értesítést kaptak a kialakult 
állapotról, és nyilatkozniuk kellett a pályázat fenntartásáról. 

Ezt követ�en a 2011. és 2012. évben is az id�közben felszabaduló keret terhére lehet�ség nyílt 
újabb támogatói döntésekre. 

2012. december 31-ig a 352 db döntött (nyertes), kiküldött szerz�déstervezetb�l 258 db 
Támogatási Szerz�dés került a kedvezményezett által aláírásra. 

A vizsgált pályázatok közül minden esetben rendelkezésre állt a mintának és a vonatkozó 
el�írásoknak megfelel�, aláírt Támogatási Szerz�dés. 

Beruházás 

A beruházásokat a 2012-es évre vonatkozóan összesen 15 db pályázat esetén vizsgáltuk. 104 
db elszámolás érkezett be 2012-ben, ebb�l 45 db az NKEK NKft-nél, 18 db pedig az ÉMI NKft-
nél került utalványozásra. A kifizetések, utalványozások jellemz�en a szükséges 
hiánypótlásokat, valamint a 10 millió forint feletti állami támogatás esetében a záró helyszíni 
ellen�rzéseket követ�en történtek meg. 
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A megtekintett pályázatok ellen�rzésénél a következ�k voltak tapasztalhatók: 

� „A beruházás megkezdésér�l a kezdés el�tt legalább 10 nappal EK értesítése” kérdés 
esetén valamennyi pályázó írásban, a „Bejelentési adatlap” benyújtásával jelezte az 
NKEK NKft-nek a beruházás megkezdését. 

� A Beszámoló valamennyi esetben benyújtásra került az el�írt tartalommal. 

� A tételes elszámolás valamennyi pályázat dossziéjában megtalálható. 

� Beruházás befejezése id�pontjának igazolását a pályázók a „Bejelentési adatlap” 
beküldésével megtették. 

� A szükséges közbeszerzési eljárásokról, illetve a közbeszerzés nélküli eljárások 
lefolytatására vonatkozóan rendelkezésre állnak az igazoló dokumentumok. 

Támogatás folyósítása (pénzügy) 

A pályázatok pénzügyi elszámolását, a támogatások kifizetését a 2012-es évre vonatkozóan 
összesen 15 db pályázat esetén vizsgáltuk. 

A pénzügyi vizsgálat során megállapítható, hogy  

� az utólagosan egy összegben történ� kifizetések megtörténtek. 

� 10 millió Ft felett helyszíni ellen�rzés valamennyi pályázat esetén megtörtént, a helyszíni 
ellen�rzési jegyz�könyv alapján készített szakért�i jelentés a pályázati dokumentáció 
része, illetve a pályázatkezel� rendszerben a helyszíni ellen�rzés ténye rögzítésre 
került. 

� Az elszámolást követ� 3 hónapon belül megtörténtek az ellen�rzések. Egy esetben a 19 
napos csúszás az NKEK NKft. és az ÉMI NKft. közötti októberi átadás-átvétel miatt 
adódott, amely elfogadható. 

� Az elszámolás befogadását, illetve a hiánypótolt elszámolást követ� 60 napon belül 
megtörténtek a kifizetések. 

� A számlán a szükséges igazolások feltüntetésre kerültek. 

� Teljesítési igazolások a pályázati dossziékban rendelkezésre állnak. 

� A számlák ellen�rzése mind a pályázatkezel� rendszerben az ellen�rz� lista alapján, 
mind pedig a számlán is megtalálható. 

Ellen�rzések 

Az elszámolások ellen�rzése során 14 db olyan pályázatot vizsgáltunk, melyeknél sor került 
záró helyszíni ellen�rzésre. Ezekr�l a szakért�i jelentések megtalálhatók a pályázati 
dossziékban, eredményei rögzítésre kerültek a pályázatkezel� szoftverben. 
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Összefoglaló megállapítások 

A papír alapú dokumentumok dossziéba rendezve, azonosító jellel ellátva jól láthatóan 
feliratozva megtalálhatók, a lezárt pályázatok pedig az irattárban. A dossziék mappastruktúrája 
nem minden esetben volt egységes, id�nként – éppen az egyébként szisztematikusan követett, 
id�rendi sorrendben történ� lef�zés miatt – nehézséget okozott az egyes iratok (pl. Bejelentési 
adatlap a beruházás megkezdésér�l, amelyet a pályázó a pályázat kezelése során bármelyik 
fázisban benyújthat) megtalálása bennük. A pályázati dokumentációk kezelése alapvet�en 
megfelel�. 

A benyújtott pályázatok formai és tartalmi ellen�rzése, a hiánypótoltatás a programba beépített 
ellen�rz� lista alapján történik. A program automatikus ellen�rzéseket is tartalmaz, amelyek 
biztosítják, hogy csak teljes egészében megfelel� pályázat kerülhessen a döntés el�készítés 
következ� szakaszába. A zárt pályázatkezel� rendszer teljes mértékben megfelel�en támogatja 
a pályázatkezelési feladatokat. 

A Támogatási Szerz�dések megkötésének elhúzódása a forráshiány, a határid�-hosszabbítási 
kérelmek, valamint a pályázó általi hiánypótlások beküldése miatt történt. 

2.3.3. ZBR Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 

A KvVM a meglév� lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkentését eredményez�
energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást 
támogató beruházások, valamint új építés� energiatakarékos lakóépületek támogatására 
vonatkozó pályázatát 2009. december 15-t�l hirdette meg, legkés�bb 2010. október 30. 24:00 
óráig, vagy a forrás rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig. 

A pályázat támogatására a tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft volt. 

A pályázat kezelésével kapcsolatos tevékenységet az NKEK NKft. Hazai Pályázatok Osztálya 
látta el 2011-ben, majd 2012. október 1-vel az ÉMI NKft. átvette a pályázatok kezelését. 

A pályázatkezelésre vonatkozó M�ködési kézikönyv felülvizsgálata, valamint a helyszínen 
áttekintett pályázatkezeléssel kapcsolatos folyamatok alapján az alábbi megállapítások tehet�k: 

A beérkezett pályázatok iratkezelése, formai és tartalmi értékelése a 2010-es évben 
megtörténtek. 

A pályázatok kezelésére saját fejlesztés� PostgreSQL alapú, Access felület� program áll 
rendelkezésre, amely az iktatóprogramból importálja az ott rögzített adatokat, elkerülve ezzel a 
kett�s rögzítésb�l ered� hibákat. A CD-n benyújtott KESZ (Környezetvédelmi Energetikai 
Számítás) tábla is automatikusan beolvasásra kerül.

A pályázat teljes életútja végigkísérhet�, lekérdezhet� a programból, minden szükséges adat 
rendelkezésre áll benne, nyomon követhet�, hogy az adott pályázat éppen melyik ügyintéz�nél 
található, mi a státusza. 

A papír alapú dokumentumok dossziéba rendezve, azonosító jellel ellátva, jól láthatóan 
feliratozva megtalálhatók, a lezárt pályázatok pedig az irattárban érhet�k el. 
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A benyújtott pályázatok formai és tartalmi ellen�rzése, a hiánypótoltatás a programba beépített 
ellen�rz� lista alapján történt. A program automatikus ellen�rzéseket is tartalmaz, amelyek 
biztosítják, hogy teljes egészében megfelel� pályázat kerülhessen a döntés el�készítés 
következ� szakaszába. 

A kialakult forráshiány miatt újbóli döntésre a következ� évben került sor. A bíráló bizottság 
javaslatára 2011. május 9-én 201 pályázat esetében született támogató döntés a ZBR 
Energiahatékonysági Alprogramjában. A döntéssel a támogatott pályázatokra összesen 379 
millió forint támogatást ítélt meg a kormány. Ugyanekkor a bizottság a korábban már elbírált 
pályázatok közül tíznél szerz�désmódosításról határozott, míg 41 pályázat esetében a 
támogatási összeget módosította. 

Miniszteri döntésben 2012. december 31-ig összesen 1 139 pályázat részesült, mely pályázatok 
mindegyikével a Támogatási szerz�dés megkötésre került. 1 045 pályázó nyújtott be 
elszámolást, amelyek közül 874 db az NKEK NKft., 22 db pedig az ÉMI NKft. által lett 
utalványozva és kifizetve 2012. december 31-ig. Egyes pályázatok esetében az elszámolás 
feldolgozását az NKEK NKft. kezdte meg és az ÉMI NKft. ismételt ellen�rzést, szükség esetén 
hiánypótlást követ�en utalványozta az állami támogatást. Ebb�l adódóan a pénzügyi 
beszámoló benyújtása és az utalványozás között az átlagosnál több id� telt el. 

Az audit 2012-ben nagyrészt a pályázatok támogatásának folyósítására, pénzügyi 
elszámolására, illetve az ellen�rzésekre terjedt ki. Összesen 50 pályázat felülvizsgálatára került 
sor, ebb�l 2012-ben 21 db került az ÉMI NKft., 29 db pedig az NKEK NKft. által utalványozásra. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. Az alábbiakat vizsgáltuk minden pályázat esetében: 

Támogatás folyósítása (pénzügy) 

A megtekintett pályázatok pénzügyi elszámolásánál a következ�k voltak tapasztalhatók: 

� Valamennyi esetben a megvalósult állapot igazolható a „Rendelkez� levéllel” és a 
támogatási szerz�désben rögzített pénzügyi m�szaki dokumentációval. 

� Tételes elszámolások a dokumentációkban megtalálhatók. 

� A beruházás befejezése id�pontjának igazolására a felújítással érintett pályázatok 
esetén az utolsó kivitelezési számla teljesítésének dátumát, új építés� ingatlanok 
megvalósítása esetén a joger�s használatbavételi engedély dátumát veszik 
mérvadónak. 

� A következ� dokumentumok esetében nem volt tapasztalható hiányosság: Nyilatkozat a 
beruházás m�szaki eredményeir�l, Korrigált energetikai és szén-dioxid számítások /3 db 
pályázat (ZBR-EH-09-177, 707, 843) esetében volt szükséges/, Költségszámla 
másolatok, Adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok, Kivitelez�i m�szaki 
megfelel�ségi nyilatkozat, új építés� ingatlanok megvalósítása esetén a joger�s 
használatbavételi engedély és a megvalósult beruházásra vonatkozó energetikai 
tanúsítvány, Rendelkez� levél, Pénzügyi beszámoló; Lakóközösségek esetében: 
Költségösszesít�, Számlaösszesít� és Teljesítési Jegyz�könyv, Fényképek (vagy 
nyomtatott formában, vagy CD-n). A számlákon a szükséges igazolások szerepeltek,  
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illetve a számlák ellen�rzése mind a pályázatkezel� rendszerben az ellen�rz�s lista 
alapján, mind pedig a számlán is megtalálható. 

� „Elszámolás ellen�rzése megtörtént (az elszámolás kézhezvételét követ� 3 hónapon 
belül)?” kérdés vonatkozásában: 33 db pályázat elszámolása megtörtént 3 hónapon 
belül. A többi 17 esetben kisebb-nagyobb csúszások voltak tapasztalhatóak, amely 
abból adódott, hogy az NKEK NKft. és az ÉMI NKft. közötti átadás-átvételt követ�en, a 
beadott elszámolásokat az állami támogatás átutalása el�tt az ÉMI NKft. újra 
átellen�rizte (pl. ZBR-EH-09-368, 1436). Egy-két esetben (pl. ZBR-EH-09-1456, 1500, 
1633) kizárólag csak pár napos csúszásokról beszélhetünk. 

Ellen�rzések 

El�zetes helyszíni ellen�rzést (Támogatási szerz�dés megkötését megel�z�en) új építés� ház 
esetében végeznek, ezen támogatási jogcímen kívül csak indokolt esetben. Közbens�
ellen�rzés (Szerz�déskötés és az elszámolás között) a pályázattal fennálló esetleges probléma 
esetén történik. Utólagos helyszíni ellen�rzés a pályázat kiírójának elvárásainak megfelel�en, 
valamint a területi elosztások figyelembevételével a megvalósul beruházások egy 
meghatározott százaléka (kb. 5-10 %) esetén valósul meg. A vizsgált pályázatokkal 
kapcsolatban nincs elektronikus adat a helyszíni ellen�rzésekr�l a nyilvántartási rendszerben, 
azok csak a papír alapú dossziékkal való összevetés alapján deríthet�ek fel. 

Az egyes pályázatok papír alapú vizsgálata során a megtörtént helyszíni ellen�rzések 
dokumentálását megfelel�nek találtuk. 

Összefoglaló megállapítások 

A szúrópróbaszer�en végzett dokumentáció felülvizsgálat tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy a ZBR Energiahatékonysági Alprogram esetében a szerz�déskötés, a támogatások 
folyósítása, illetve a helyszíni ellen�rzések folyamata a pályázati útmutatóban és a támogatási 
szerz�désben el�írtaknak, valamint a m�ködési kézikönyvnek, illetve eljárásrendeknek 
megfelel�en történik. 

Nehézséget jelent azonban, hogy nincs elektronikus adat a helyszíni ellen�rzésekr�l a 
nyilvántartási rendszerben, azok csak a papír alapú dossziékkal való összevetés alapján 
deríthet�ek fel. 

A folyamat nyomon követését a pályázatkezel� szoftver megfelel�en biztosítja. 

Az elszámolások ellen�rzése mintegy 60 %-ban történt meg a megadott határid�n belül. 

A pályázati útmutatóban el�írt dokumentumok minden esetben rendelkezésre állnak. 
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2.3.4. ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 

A ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram célja, hogy állami támogatást nyújtson az id�skorúak, a 
nagycsaládosok, a fogyatékkal él�k, és a regisztrált munkanélküliek számára régi háztartási 
gépeik korszer�, energia hatékony új háztartási gépekre cseréléséhez. 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd Ft volt. 

A támogatás vissza nem térítend� támogatás, melynek 90 %-a a szerz�déskötést követ� 30 
munkanapon belül, a fennmaradó 10 %-a pedig a szerz�dött támogatás elszámolásának 
elfogadását követ�en kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára. 

A felhívásra összesen 216 db pályázat érkezett be, ezek közül 195 db került támogatásra. 

Az alprogram vonatkozásában 2010-ben a KvVM, majd annak jogutódjaként a Vidékfejlesztési 
Minisztérium (továbbiakban VM) látta el a pályázatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. 

A pályázatkezelés 2011. márciustól átkerült az NKEK NKft. feladatai közé, majd 2012. 
szeptember 30. napjával az ÉMI NKft-hez, így jelenleg a teljes pályázati dokumentáció ez 
utóbbi szervezetnél található meg. 

Az Alprogramra 2010-ben – ügyfélkapun keresztül – elektronikusan beérkezett pályázatok 
anyagát az NKEK NKft. munkatársai átemelték az elektronikus pályázatkezel� rendszerbe, 
amely teljes egészében átadásra került az ÉMI NKft. részére, így a pályázatokra vonatkozó 
minden rendelkezésre álló információ változatlan módon könnyen elérhet� és ellen�rizhet�. 

A 195 nyertes pályázat esetében – egyetlen egy kivételével – 2010-ben megkötésre kerültek a 
Támogatási szerz�dések és a VM átutalta a támogatás 90 %-át. A VM az átutalások id�pontját 
kizárólag egy Excel táblában tartotta nyilván, így annak ellen�rzése, hogy a beszámolók 
határid�ben beküldésre kerültek-e, csak ezen – nem megfelel�en alátámasztott – adatokból 
kiindulva történhetett meg. 

Az egyetlen pályázat esetében, ahol – ismeretlen okból – nem került megkötésre a támogatási 
szerz�dés 2010-ben, az NKEK NKft. utólag megkötötte azt. Ebben az esetben a támogatás 90 
%-ának kifizetése is az NKEK NKft-n keresztül történt, így a pályázatkezel� szoftver 
használatával készült elektronikus utalvány dátuma alapján a határid�k megtartása megfelel�en 
ellen�rizhet� volt. (K-36-10-H-5) 

A támogatás fennmaradó 10 %-ának kifizetésére 2011-ben 26 db pályázat esetében került sor. 

2012-ben az NKEK NKft. további 25 pályázat esetében utalványozta a fennmaradó 10 %-ot, 
majd 54 pályázat esetében már az ÉMI NKft. utalványozta a 10 %-ot. Jelenleg 35 db pályázat 
esetében van folyamatban hiánypótlás. A fennmaradó 9 pályázat esetében az ÉMI NKft. még 
nem tudta elvégezni a dokumentáció ellen�rzését. Ezek közül 3 esetben az NKEK NKft. a 
helyszíni ellen�rzés eredményeképpen az elállásról döntött, azonban az ÉMI NKft. ezeket az 
eseteket is felülvizsgálja. 

További 40 esetben a kifizetés már 2013-ban történt, 10 esetben pedig a kifizetés még 
folyamatban volt a vizsgálat idején. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. Többek között az alábbiak vizsgálata történt meg minden pályázat esetében: 
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A számlák ellen�rzése megtörtént? Elszámolás ellen�rzése megtörtént (az elszámolás 
kézhezvételét követ� 3 hónapon belül)? 

Az ÉMI NKft. a feladat átvétele óta folyamatosan vizsgálja a pályázati anyagokat, ennek keretén 
belül az elszámolásokat is (újra) ellen�rzi. Az elszámolások ezen ellen�rzése természetesen 
jóval a kézhezvételt követ� 3 hónapon túl történik meg, azonban ez egyértelm� következménye 
a pályázatkezelési feladatok átadás-átvétele miatt kialakult feladat feltorlódásnak.  

A korábbi, NKEK NKft. által történt ellen�rzés rendszerint határid�ben megtörtént, azonban 
egyes esetekben az elektronikus pályázatkezel� rendszer adatai a pályázatkezelési feladatok 
többszöri átadása-átvétele során sérültek, így jelenleg hiányoznak a megállapításokhoz 
szükséges információk. Több esetben megállapítható volt, hogy a beszámolók hiányosak, ilyen 
esetekben az ÉMI NKft. hiánypótlást rendelt el. 

A hiánypótlások határid�ben történ� beérkezésének ellen�rzése, illetve a határid� túllépésének 
szankcionálása a megel�z� évhez hasonlóan 2012-ben is a pályázókat támogató egyedi 
elbírálás alapján történt. Sok esetben gyakorlati tényez�k is nehezítik a hiányok pótlását, illetve 
önmagában a kapcsolatfelvételt: költözés, haláleset, stb. 

Kifizetés megtörtént az elszámolás ellen�rzését követ� 30 napon belül? 

A támogatás fennmaradó 10 %-ának kifizetése az eredeti (NKEK NKft. általi) ellen�rzéshez 
viszonyítva a vizsgált pályázatok közül egy esetében sem történt meg a határid�n belül. 

Az ÉMI NKft. által kezelt pályázatok esetében a beszámolók ellen�rzését�l és jóváhagyásától 
(utalványozásától) számítva minden vizsgált esetben néhány napon belül, határid�ben 
megtörtént a kifizetés. 

Összefoglaló megállapítások 

Az Alprogram tekintetében a megvizsgált eljárások a vonatkozó szabályozásoknak megfelel�en 
zajlottak le. 

A 2012. évben végzett tevékenység összességében jól dokumentáltnak és megfelel�nek 
min�síthet�. A zárt pályázatkezel� rendszer teljes mértékben megfelel�en támogatja a 
pályázatkezelési feladatokat. 

2.3.5. ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

A ZBR Izzócsere Alprogram célja, hogy állami támogatást nyújtson az id�skorúak, a 
nagycsaládosok és a fogyatékkal él�k számára hagyományos izzóik hosszú élettartamú, 
energiatakarékos izzókra cseréléséhez. 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 450 000 000 Ft volt. 

A támogatás vissza nem térítend� támogatás, melynek 90 %-a a szerz�déskötést követ� 30 
munkanapon belül, a fennmaradó 10%-a pedig a szerz�dött támogatás elszámolásának 
elfogadását követ�en kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára. 
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A pályázati felhívás 2010. március 30-án jelent meg a KvVM honlapján. 

A felhívásra összesen 367 db pályázat érkezett be, ezek közül 257 darabot fogadtak be. 

Az alprogram vonatkozásában 2010-ben a KvVM, majd a VM látta el a pályázatkezeléssel 
kapcsolatos tevékenységet. 

A pályázatkezelés 2011. márciustól átkerült az NKEK NKft. feladatai közé, majd 2012. 
szeptember 30. napjával az ÉMI NKft-hez, így jelenleg a teljes pályázati dokumentáció ez 
utóbbi szervezetnél található meg. 

Az Alprogramra 2010-ben – ügyfélkapun keresztül – elektronikusan beérkezett pályázatok 
anyagát az NKEK NKft. munkatársai átemelték az elektronikus pályázatkezel� rendszerbe, 
amely teljes egészében átadásra került az ÉMI NKft. részére, így a pályázatokra vonatkozó 
minden rendelkezésre álló információ változatlan módon könnyen elérhet� és ellen�rizhet�. 

A 242 db nyertes pályázat esetében 99 db pályázat kivételével már a 2010. évben megkötésre 
kerültek a Támogatási szerz�dések és a VM 134 pályázatot érint�en átutalta a támogatás 90 
%-át. A VM az átutalások id�pontját kizárólag egy Excel táblában tartotta nyilván, így annak 
ellen�rzése, hogy a beszámolók határid�ben beküldésre kerültek-e, csak ezen – nem 
megfelel�en alátámasztott – adatokból kiindulva történhetett meg. 

Azon 113 db pályázat esetében, ahol a támogatás 90 %-ának kifizetése is az NKEK NKft-n 
keresztül történt, a pályázatkezel� szoftver használatával készült elektronikus utalvány dátuma 
alapján a határid�k megtartása megfelel�en ellen�rizhet� volt. 

Egy pályázat esetében a támogatási szerz�dés megkötésére is csak 2011. január 4-én került 
sor. (K-36-10-I-597) 

A támogatás fennmaradó 10 %-ának kifizetésére 2011-ben 18 db pályázat esetében került sor. 

További 19 pályázat esetében még az NKEK NKft. fizette ki a 10 %-ot 2012-ben. 

Az ÉMI NKft. 2012-ben 76 pályázat esetében fizette ki a fennmaradó 10 %-ot. 29 pályázat 
esetében a vizsgálat idejében (2013. február) még folyamatban volt az utalványozás, 87 
esetben pedig az utalványozás megtörtént már, jelenleg a kifizetés van folyamatban. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. Többek között az alábbiak vizsgálata történt meg minden pályázat esetében: 

A számlák ellen�rzése megtörtént? Elszámolás ellen�rzése megtörtént (az elszámolás 
kézhezvételét követ� 3 hónapon belül)? 

Az ÉMI NKft. a feladat átvétele óta folyamatosan vizsgálja a pályázati anyagokat, ennek keretén 
belül az elszámolásokat is (újra) ellen�rzi. Az elszámolások ezen ellen�rzése természetesen 
jóval a kézhezvételt követ� 3 hónapon túl történik meg, azonban ez egyértelm� következménye 
a pályázatkezelési feladatok átadás-átvétele miatt kialakult feladat feltorlódásnak. Egyes 
esetekben ugyanis az elektronikus pályázatkezel� rendszer adatai a pályázatkezelési feladatok 
többszöri átadása-átvétele során sérültek, így jelenleg hiányoznak a megállapításokhoz 
szükséges információk. 
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A hiánypótlások határid�ben történ� beérkezésének ellen�rzése, illetve a határid� túllépésének 
szankcionálása a megel�z� évhez hasonlóan 2012-ben is a pályázókat támogató egyedi 
elbírálás alapján történt. Sok esetben gyakorlati tényez�k is nehezítik a hiányok pótlását, illetve 
önmagában a kapcsolatfelvételt: költözés, haláleset, stb. 

�

Kifizetés megtörtént az elszámolás ellen�rzését követ� 30 napon belül? 

A támogatás fennmaradó 10 %-ának kifizetése az eredeti (NKEK NKft. általi) ellen�rzéshez 
viszonyítva a vizsgált pályázatok közül egy esetében sem történt meg a határid�n belül. Az ÉMI 
NKft. által kezelt pályázatok esetében a beszámolók ellen�rzését�l és jóváhagyásától 
(utalványozásától) számítva minden vizsgált esetben néhány napon belül, határid�ben 
megtörtént a kifizetés. 

�

Összefoglaló megállapítások 

Az alprogram tekintetében a megvizsgált eljárások a vonatkozó szabályozásoknak megfelel�en 
zajlottak le. 

A 2012. évben végzett tevékenység összességében jól dokumentáltnak és megfelel�nek 
min�síthet�. A zárt pályázatkezel� rendszer teljes mértékben megfelel�en támogatja a 
pályázatkezelési feladatokat. 

2.3.6. ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 

A támogatás célja meglév� lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkentését eredményez�
energiahatékonysági komplex felújítása, korszer�sítése, megújuló energiafelhasználás 
el�segítése, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építése. 

A pályázatokat 2011. augusztus 15-t�l 2011. október 30. 24:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig lehetett benyújtani. 

A Szakért�i Bizottság javaslatára 435 pályázat esetében született támogatói döntés, közel 1,77 
milliárd forint támogatási összegben. 

2012. október 1-vel az ÉMI NKft. átvette a pályázatokat és kezelésüket az NKEK NKft-t�l. 

2012. december 31-ig 387 db elszámolás érkezett be, ebb�l 11 db NKEK NKft. és 123 db ÉMI 
NKft. általi utalványozás történt. Egyes pályázatok esetében az elszámolás feldolgozását az 
NKEK NKft. kezdte meg és az ÉMI NKft. ismételt ellen�rzést, szükség esetén hiánypótlást 
követ�en utalványozta az állami támogatást. Ebb�l adódóan a pénzügyi beszámoló benyújtása 
és az utalványozás között az átlagosnál több id� telt el. 

Az audit a pályázatokkal kapcsolatos értesítések, tájékoztatások, a Támogatási szerz�dések 
megkötése, a beruházások bonyolítása, felügyelete, a támogatás folyósítása és az ellen�rzések 
vonatkozásában történt. 
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Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

Az egységes ellen�rzési, auditálási kérdéslista alapján többek között az alábbiak vizsgálata 
történt meg minden pályázat esetében: 

Pályázattal kapcsolatos iratkezelés 

A havi, illetve heti jelentések elkészültek, a keret figyelése folyamatosan történt. A pályázat 
közzététele 2011. júliusában, azaz a beadás el�tt 1 hónappal megtörtént. Az OTMR adatlap 
csomag az Eljárásrend I/4. szerint elkészült. 

A pályázatok regisztrálása határid�ben megtörtént, a rendszerben rögzítve vannak. A 
regisztrálásról a pályázó a honlapon keresztül tájékozódhat, külön értesítés nincs. 

Az iktatórendszerb�l az adatnyilvántartó rendszerbe az adatok exportálása megtörtént. 

A papír alapú dokumentumok dossziéba rendezve, azonosító jellel ellátva, jól láthatóan 
feliratozva, megtalálhatók, a lezárt pályázatok pedig az irattárban érhet�k el. 

Értesítések, tájékoztatások 

A pályázók értesítése a pályázat beérkezésér�l valamennyi esetben megtörtént, azonban nem 
a honlapon keresztül (ahogyan azt a M�ködési Kézikönyv el�írja), hanem a befogadó 
nyilatkozatban hivatkoztak rá dátum nélkül. Az adActa-ban nincs nyoma külön értesítésnek. 

A pályázók írásbeli értesítése a támogatási döntésr�l (2011. december 23-án volt) 2012. január 
17-23. között került postázásra, 2012. január 3-i, ill. 10-i keltezéssel. 

A nyertes pályázók a minisztérium által létrehozott ZBR honlapon közzé lettek téve. 

A pályázóval történt minden levelezés megtalálható (hivatkozás formájában) a pályázatkezel�
szoftverben található pályázati életútban, az iktatóprogramban és a pályázati dossziéban. 

Támogatási szerz�dés 

A támogatási szerz�déshez szükséges dokumentumok visszaérkezésének ellen�rzését a 
pályázatkezel� szoftverbe beépített ellen�rzési lista segíti. A szoftver alkalmas arra, hogy 
figyelemmel kísérjék az aláírt támogatási szerz�dés visszaérkezésének idejét is. Lejárt határid�
esetén a programból lekért lista alapján kerülnek a pályázatok a bizottság elé. A megtekintett 
pályázatok alapján mindez igazolható. 

A pályázatok esetében 2011. végén és 2012. évben született miniszteri döntés így a 
Támogatási szerz�dés 2012-es évben került megkötésre. 

A Támogatási szerz�dések kiküldése megtörtént 2012. januárjában azon esetekben, ahol 2011. 
év végén született döntés (2011. december 23-án). A legtöbb kifizetés ezen pályázatokkal 
kapcsolatban valósult meg 2012. év végére. A 15 napos megküldési határid�re vonatkozóan 
ugyanazok a megállítások igazak, mint az el�z� pontban az írásbeli értesítésnél. 

2012. december 31-ig a 432 db kiküldött szerz�dés tervezetb�l 399 db Támogatási Szerz�dés 
került a kedvezményezett által aláírásra. 
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A vizsgált pályázatok közül minden esetben van aláírt, a vonatkozó el�írásoknak megfelel�
Támogatási szerz�dés. 

Beruházás 

A beruházásokat a 2012-es évre vonatkozóan összesen 20 db pályázat esetén állt módunkban 
megvizsgálni. 387 db elszámolás érkezett be 2012-ben, ebb�l 11 db az NKEK NKft-nél, 123 db 
pedig az ÉMI NKft-nél került utalványozásra. Az elmaradt kifizetések, utalványozások 
jellemz�en hiánypótlások miatt adódtak. 

A megtekintett pályázatok ellen�rzésénél a következ�k voltak tapasztalhatók: 

� „A beruházás megkezdésér�l a kezdés után legalább 10 nappal EK értesítése” kérdés 
vonatkozásában: valamennyi pályázó írásban, a „Bejelentési adatlap” benyújtásával 
jelezte az NKEK NKft-nek a beruházás megkezdését, azonban az adActa-ban 
helyenként (pl. ÚSZT-ZBR-MO-2011-167, 201) nincs rögzítve, mert a pályázó a 
Támogatási Szerz�déssel együtt, mint melléklet küldte vissza. 

� Az energetikai tanúsítvány valamennyi esetben benyújtásra került, igazolva, hogy az 
elért eredmény megfelel a pályázatban vállalt eredményeknek. 

� A tételes elszámolás valamennyi pályázat dossziéjában megtalálható. 

� Az auditált pályázatok kapcsán nem volt szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

Támogatás folyósítása (pénzügy) 

A pályázatok pénzügyi elszámolását, támogatások kifizetését a 2012-es évre vonatkozóan 
összesen 20 db pályázat esetében vizsgálatuk. 

A pénzügyi vizsgálat során megállapítható volt, hogy  

� az utólagosan egy összegben történ� kifizetések megtörténtek. 

� a beruházás megkezdése („Bejelentési adatlap”), befejezése id�pontjának igazolását (a 
felújítással érintett pályázatok esetén az utolsó kivitelezési számla teljesítésének 
dátumát, új építés� ingatlanok megvalósítása esetén a joger�s használatbavételi 
engedély dátuma) a pályázók benyújtották az NKEK NKft-nek, azonban az adActa-ban 
helyenként (pl. ÚSZT-ZBR-MO-2011-167, 201, 217) nincs rögzítve, mert az pénzügyi 
elszámolás mellékleteként került megküldésre. 

� Az elszámolások tartalmazzák a Támogatási szerz�dés 4. számú mellékletét képez�
kivitelez�i m�szaki megfelel�ségi nyilatkozatot. 

� Az elszámolást követ� 3 hónapon belül megtörténtek az ellen�rzések. 

� Az elszámolás befogadását, illetve a hiánypótolt elszámolást követ� 60 napon belül 
megtörténtek a kifizetések. 

� A számlán a szükséges igazolások feltüntetésre kerültek. 

� Teljesítési igazolások a pályázati dossziékban rendelkezésre állnak. 

� A számlák ellen�rzése mind a pályázatkezel� rendszerben az ellen�rz� lista alapján, 
mind pedig a számlán is megtalálható.  
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Ellen�rzések 

Az elszámolások ellen�rzése során az auditmintát jelent� 20 pályázatból 6 db pályázat esetén 
került sor el�zetes ellen�rzésre, melyekr�l az elkészült adatlapok megtalálhatók a pályázati 
dossziékban, a felülvizsgálatok eredményei rögzítésre kerültek a pályázatkezel� szoftverben. 

Összefoglaló megállapítások 

A papír alapú dokumentumok dossziéba rendezve, azonosító jellel ellátva, jól láthatóan 
feliratozva megtalálhatók, a lezárt pályázatok pedig az irattárban érhet�k el. 

A zárt pályázatkezel� rendszer teljes mértékben megfelel�en támogatja a pályázatkezelési 
feladatokat. 

A pályázók értesítése a pályázat beérkezésér�l valamennyi esetben megtörtént, azonban nem 
a honlapon keresztül, hanem a befogadó nyilatkozatban hivatkoztak rá dátum nélkül. 

A pályázók írásbeli értesítése a támogatási döntésr�l (2011. december 23-án volt) 2012. január 
17-23. között került postázásra, 2012. január 3-i, ill. 10-i keltezéssel, amely így 15 munkanapon 
túli. 

2.3.7. ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 

A napkollektor alprogram a ZBR “fiatal” programjai közé tartozik. A pályázatok benyújtására 
2011. év végét�l volt lehet�ség, evvel egyidej�leg a pályázatok feldolgozása is megkezd�dött. 
A pályázatkezel�i érdemi tevékenység nagy része 2012-ben zajlott le ezen az alprogramon. 

A támogatás célja: meglév� lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkentését eredményez�, 
valamint energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek� �����	
���-�
��������� ���
����
�
���� ��������� ���������� ����� ��� ������ ������ ����	
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h�igények kielégítésére is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és 
telepítése. 

A pályázat során telepítend� napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület 
meglév� gépészeti rendszeréhez és egész évben m�köd�képesnek kell lennie. 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft volt. 

A pályázók köre: lakóingatlanok építési technológiától függetlenül: természetes személyek, 
társasházak maximum 12 lakás/albetét. 

A pályázaton kizárólag teljes épület vehetett részt. 

A 2012-es évben a 4 303 befogadott pályázatból 8 döntési körben, összesen 4 301 pályázónak 
ítéltek meg támogatást, ebb�l a döntést követ�en 546 pályázó elállt a pályázattól. A 
leggyakoribb indok a pályázó anyagi helyzetének megváltozása, mely így nem tette volna 
lehet�vé a nagyságrendileg 50 %-os önrész hozzátételét. A ZBR támogatási rendszerét az 
utófinanszírozásos konstrukció miatt nem érte kár, leszámítva az értékelésre fordított 
munkaórák számát. 
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A Napkollektor pályázat egy webes felület�, jogosultsági rendszereken alapuló, delegálásos, 
többszintes pályázatkel� rendszerben m�ködik. Az elektronikus pályázatkezel� rendszer 
minden, a rendszerben végzett tevékenységet id�bélyeggel lát el, ez megkönnyíti a pontos 
visszakövetést, ill. a rendszert biztonságossá teszi. A teljes pályázatkezelés az elektronikus 
rendszerben történik, mind a pályázók, mind a pályázatkezel� részér�l. A pályázók Ügyfélkapun 
keresztül belépve töltötték fel pályázatukat, csatolták a dokumentumokat. Minden egyes csatolt 
dokumentum, külön ügyfélkapus aláírással ellátva került beküldésre, így biztosítva a 
hitelesítést. Mind maga a pályázat a csatolt dokumentumokkal, mind a pályázatkezel�vel 
kés�bbiekben történ� levelezések, és a támogatás lehívását kezdeményez� beszámoló 
benyújtása a fentiek alapján történik. Az ellen�rzés során mindehhez maradéktalanul 
hozzáfértünk, így a mintavétel teljes kör� lehetett. 

Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet 
tartalmazza. 

A részletes vizsgálat során mindenekel�tt a kifejlesztett webes alapú rendszer m�ködését 
vetettük össze a szabályozó dokumentumokban (jogszabályok, útmutatók, kiírás, stb.) foglalt 
el�írásokkal. 

A fenti webes rendszerben a folyamatot lépésekre bontják, és az egyes lépésekben az 
elvárások külön soron jelentkeznek. Mindenhol az adott helyen releváns dokumentumokhoz is 
hozzá lehet férni. A dokumentumok egy része az e-szignó rendszert használó, hitelesített 
állomány. 

A pályázók által az Ügyfélkapun keresztül feltöltött dokumentumok, az Ügyfélkapu kézbesítési 
nyugtái mind elérhet�k az egyes pályázatokhoz. 

Az alábbiak vizsgálata történt meg minden pályázat esetében: 

Pályázat befogadása, döntés 

A pályázatok benyújtása az Ügyfélkapun keresztül, automatikus iktatással történt. A befogadási 
eljárás során az 5. �rlap véglegesítését követ�en, id�bélyegz�vel ellátva számított beküldött 
pályázatnak. A rendszer automatikusan, a beküldés sorrendjében adta a pályázati azonosító 
számokat. A pályázati kiírás nem tette lehet�vé a hiánypótlást, így a formailag vagy tartalmilag 
hibás pályázatok elutasításra kerültek. Az elutasító levelekben minden esetben megjelölésre 
került az elutasítás indoka, felhívva a pályázók figyelmét, hogy a forrás kimerüléséig, illetve a 
beadási határid�ig a pályázat újra benyújtható. 

Megjegyzend�, hogy bár az �rlapok számos adat hibát eleve vizsgálnak, pl. hiányosan, csatolt 
dokumentum hiányában nem lehet beküldeni, bizonyos összefüggések vizsgálata az �rlapok 
között ellen�rzésre kerül, határid� figyelések automatikus ellen�rzésre kerülnek, egyes adatok 
ellen�rizhet�sége kérdéses. 

A szén-dioxid megtakarítás adatát pl. csak nagyságrendileg ellen�rizték, a nulla értékkel 
szerepl� pályázatokat nem fogadták el. A beírt szám vagy a háttérszámítás helyességét nem 
ellen�rizték azzal az indokkal, hogy azt kamarai tagsággal rendelkez� energetikus szakember 
számította ki és aláírásával kellett a pályázatban, illetve az elszámoláskor is igazolni. 
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A pályázat benyújtása el�tt megkezdett beruházás nem volt támogatható. 

A pályázatok értékelése folyamán a kontroll biztosított volt: a referensen kívül egy kontroll 
ellen�r és a pályázóra nézve negatív értékelés (kizárási javaslat, igényelt állami támogatás 
csökkentés) esetén egy szupervizor is átvizsgálta a pályázatot, befogadás vagy kizárás el�tt. A 
kizárási indokok minden vizsgált esetben egyértelm�en meg voltak adva, a Kizáró levélben a 
pályázók értesültek róla. Ez alapján lehet�séget adva pályázók részére a javítást követ� újbóli 
benyújtásra. (Sokszor csak adminisztratív hibák voltak.) 

A rendszer alapvet�en hatékonyan kezelte a több mint 5 600 beérkezett pályázatot. 

A pályázatok összesen nyolc körben kerültek felterjesztésre. A felterjesztéseket megel�z�en a 
pályázatokat a Szakért� Bizottságok értékelték és tettek javaslatot a döntésre, a 
pályázatkezel�i el�készítést követ�en. Hat SZB ülés került összehívásra és megtartásra, az 
utolsó két csomag igen alacsony pályázati darabszáma miatt csak írásos szavassal lett 
lebonyolítva. A tagok az ülés el�tt két héttel CD-n és online módon kaptak hozzáférést 
valamennyi pályázati anyaghoz, els�sorban összesítésb�l dolgoztak.  

A rangsorolás alapja elvileg a szén-dioxid megtakarítás volt, de nem volt jelent�sége, mert a 
kizárások illetve az id�közbeni visszavonások, elállások keretet biztosítottak az összes 
befogadott pályázat döntés-el�készítésére és felterjesztésére. 

Valójában valamennyi támogatható pályázatra a támogató döntés megszületett. 

Támogatási szerz�dés 

Az elektronikus formában megadott adatok alapján a pályázat referense a rendszeren belül 
generálta a szerz�dés nyomtatványát, melyet a pályázó az elektronikus pályázatkezel�
rendszeren keresztül, pdf formátumban e-szignóval aláírt kísér�levéllel együtt kapott meg. Az 
Ügyfélkapu érkeztetési szolgáltatásait alkalmazva automatikusan rögzítésre került, hogy a 
pályázó mikor nyitotta meg a dokumentumot, vagyis mikortól kezd�dött a visszaküldésre 
rendelkezésre álló id�. Ez lehet�vé tette, hogy minden esetben pontosan kövessék a vissza 
nem küldött szerz�dések állapotát. A szerz�désüket sokáig meg nem küld� pályázók számára 
figyelmeztet� üzenetek kerültek kiküldésre, valamint telefonos megkeresésekre is sor került, 
figyelmeztetve a pályázókat a szerz�dés határid�ben való visszaküldésének fontosságára.  

A rendszer egyetlen hibaforrásaként megjegyezzük, hogy a pdf formátumban generált fájlokat a 
pályázók írták alá el�ször, �k küldték be postán az ÉMI NKft-hez. 

A beérkezett szerz�dések adattartalma a pályázatkezel� által aláírás el�tt ellen�rzésre került. 
Bár az ellen�rzésünk során vizsgált esetekben ez nem merült fel valós problémaként egy 
esetben sem, megjegyzend�, hogy az elvi elhet�ség fennállt a szerz�dés szövegének pályázó 
általi esetleges megváltoztatására. 

Amennyiben a pályázó nem írta alá a szerz�dést határid�re, az ÉMI NKft. tájékoztatta az NFM-
et a forrás felszabadulásáról, pályázó részére elálló levél került kiküldésre. 
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Elszámolás és kifizetés 

A pályázatban – ellentétben pár korábbi alprogramnál megszokottal – csak elszámolható 
költségeket lehetett felt�ntetni, így az elszámolás során a teljes projekttel kellett elszámolni. A 
kifizetés csak a szabályos elszámolás után történhetett meg. 

Az elszámolás ellen�rzésekor vizsgálták a beadott eredeti költségvetés arányainak 
megmaradását is. A támogatás mértékét minden esetben a szoftver számította ki, így a tételes 
számla és dokumentum ellen�rzést követ�en a referens által jóváhagyott elismerhet� költségek 
figyelembe vételével az adható állami támogatás nagyságát a rendszer automatikusan, a 
megadott összefüggések alapján számolta ki. 

Az adatvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett az Ügyfélkapun feltöltött adattáblákat és 
csatolt dokumentumokat (számla, kifizetést igazoló bizonylatok, kivitelez�i, tervez�i 
nyilatkozatok, számlarészletez�) ellen�rizték a pályázatban megadott adatok összevetésével. 

Az ügyfélkapus rendszer pontosan figyelhet�vé tette az Útmutatóban rögzített elszámolási 
határid�k követését. 

A beszámoló részeként kivitelez�nek nyilatkoznia kellett, hogy a megvalósított beruházás a 
pályázatban vállalt szén-dioxid megtakarítást teljesíti. 

A pályázó a pénzügyi beszámolóban összesítette a beruházással kapcsolatos felmerült 
költségeit, a számláit és a kifizetésüket igazoló bizonylatokat mellékletként csatolta a 
beszámoló részeként. A beszámoló ellen�rzését követ�en hibák hiányosságok esetén 
hiánypótlás kiküldésére adott lehet�séget a pályázati kiírás. 

A támogatás kifizetésére elfogadott elszámolás után kerülhetett sor. Az összeg az Útmutató 
szerint közvetlenül engedményezhet� volt a kivitelez�re, mely lehet�séggel sok vizsgált pályázó 
élt. 

Az utalványozás a hatályos jogszabályok, pénzügyi szabályzatok szerint történik. 

A rendszer automatikusan adja az utalványrendelet számát, és rögzítésre kerül a kincstári 
kivonatszám is, minden egyes pályázathoz. 

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nincs köztartozása. 

Figyelemmel a hatályos jogszabályokra köztartozás esetén, a MÁK felé elindított utalásból a 
köztarozás kiegyenlítésre kerül. A pályázó csak a fennmaradó állami támogatás részt kapja 
meg. Pályázatkezel� a MÁK kivonat megérkezését követ�en tájékoztatást küld a pályázó 
részére a köztartozás miatti levonásról. 

Az utalványozás során az elvárt négy – s�t általában a hat – szem elve érvényesül: a kifizetés 
jóváhagyása nem egyetlen ember hatásköre (referens, m�szaki vezet� jóváhagyását, majd a 
pénzügyi ellen�r jóváhagyását követ�en), így minimalizálva a tévedés lehet�ségét. 
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Összefoglaló megállapítások 

A vizsgált alprogram pályáztatási és kifizetési rendszere hatékonyan m�ködik. Az ellen�rzés 
során kirívó szabálytalanságot, hibát nem találtunk. 

Megjegyezzük továbbá, hogy az automatizált rendszerek szükségképpen hordozhatnak 
hibaforrásokat, melyeket mindenkor össze kell vetni az elérhet� haszon/potenciális kár 
arányával. 

Elgondolkodtató, hogy a benyújtott pályázatok dönt� többsége az elérhet� maximális (800 000 
Ft-os) támogatást célozta meg, m�szakilag és szén-dioxid megtakarítás szempontjából is 
meglep�en eltér� projektek költsége is nagyságrendileg azonos volt.

2.4. A ZBR alprogramok szén-dioxid kibocsátás csökkentésének auditálása 

A ZBR alprogramok vonatkozásában a 2011. év végéig történteket a 2012. áprilisában készült 
jelentés elemzi. Jelen vizsgálat a 2012. évi eseményeket, a pályázatok további fázisainak 
tapasztalatait értékeli; visszatekint az elmúlt évben rögzített megállapításokra, és elvégzi az 
állapotoknak megfelel� kiegészítéseket, pontosításokat. 

A kiindulási adatok és a kezdeti fázisok tartalma visszamen�leg már nem változik, ezért azokra 
vonatkozóan csak az összegz� megállapításokat, tényeket rögzítjük. 

A jogszabályoknak való megfelel�ség tekintetében az alábbi megállapítások tehet�k: 

Pályázatkezel�

A 18/2011. (III.29.) NFM utasítás fogja össze a feladatait; el�tte a 10/2009 (VII.17.) VM utasítás 
volt érvényes. Az alprogramok indítási idejében hatályos követelményeikkel szinkronban 
vannak a szintén alprogramonként létez� m�ködési kézikönyvek és eljárási rendek. 

A most vizsgált id�szak során egyes alprogramok pályázatkezelése a feladattal korábban 
megbízott NKEK NKft-t�l az ÉMI NKft-hez került át, és mint minden változás, ez is okozott 
nehézségeket, plusz feladatokat. Az operatív megoldások gazdasági teljesítésre is kiható 
értékelésével a pénzügyi audit foglalkozott. Az itt vizsgált szempontok tapasztalatai az 
alábbiakban összegezhet�ek: 

� a feladatokat jól struktúrált szervezet végzi, csoportvezet�k fogják össze a munkát, 

� a csoportvezet�k koordinálják az adott alprogramokhoz kapcsolódó 
résztevékenységeket és az ezekkel megbízottak munkáját (pl. kommunikáció a 
pályázókkal, szakért�i ellen�rzések, stb.), 

� rendezettek a kompetenciák és megoldott a területek összefogása, ill. a szervezeten 
belüli irányítása, 

� a rendszer és m�ködése a vizsgált vonatkozásokban a korábban részletezett 
jogszabályoknak és bels� eljárási szabályoknak megfel, 

� az adminisztratív oldalt az elengedhetetlen informatikai támogatással együtt vizsgálva 
néhány kedvez�tlen momentumot találtunk: 
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� az alapvet� hardver és szoftver háttér biztosított, de különösen az utóbbi fejlesztése 
megfontolandó, mert a m�ködtetési hiányosságok észlelése (majd korrekciói) nagyobb 
biztonságot igényelnének, 

� az indokoltan hangsúlyos gazdasági orientáció (államháztartást érint�, közgazdasági, 
stb.) kérdéseinek kezelése valószín�leg rendben van; a jelen témához kapcsolódó 
pontokon (támogatási pénzek) nem találtunk problémákat, s e tekintetben az ellen�rzési 
rend is kell�en biztonságos, 

� a m�szaki megközelítés� adatok helyenként eltéréseket mutattak, pl. a pályázatokból 
áthívott adatok körének meghatározása, egyes módosítások kihatásai, fix paraméterek 
helyettesítése függvényváltozóval, az audit során javításra került. 

� már az el�z� évi jelentésben is szerepelt, hogy „… szabályozást igényelne, mert a 
rendeletben és a m�ködési kézikönyvekben is csak említés szintjén szerepel; s ennek 
lehet kihatása a kés�bbiekre és az ebb�l ered� bizonytalanság elkülönítetten nem 
számszer�síthet�, ill. fenn áll a veszélye, hogy csak utólag válik észlelhet�vé”, 

� a gazdasági és a m�szaki adatok szoros kapcsolata elvitathatatlan, 

� ugyanakkor az el�z� években már javaslatként megfogalmazott egyes továbblépési 
lehet�ségek megvalósítása (pl. „egy komplex (adatbázis tartalom, adatbevitel, 
adatkezelés, stb.) ellen�rzés, ha lehet, még a szerz�déskötési folyamatban, vagy az 
elszámolások, kifizetések el�tt; s ezt ne csak adminisztratív megközelítésben végezzék 
el, hanem egyidej�leg összpontosítsanak az energiaszámítások esetleges logikai 
anomáliáinak feltárására is”) elmaradt, így a jelen fázisban már csak tudomásul lehet 
venni a megmaradt eltéréseket, melyek mértéke nehezen konkretizálható. 

Pályázók 

A pályázati kiírásokban és pályázati útmutatókban tételesen szerepelnek a velük szemben 
támasztott követelmények. A nem megfelel� pályázók dönt� része már az els� szakaszokban 
kiesik a pályázatkezel� adatellen�rzései során (elutasított pályázatok). 

Valamint a teljes folyamatban zajlanak ellen�rzések, módosulások és kisz�r�dnek 
legproblémásabb tételek. A támogatott, megvalósuló projekteknél várhatóan teljes a kiírtaknak 
való megfelelés. 

Megjegyzend�, hogy a már rögzítettek (a m�szaki követelmények kevésbé behatárolt 
megadása) miatt a programból való kiesés jellemz�en nem a szén-dioxid csökkentéssel 
közvetlenül összefügg� paraméterek okán történik, és ezzel együtt meglehet�sen széles 
tolerancia sávokat enged meg a rendszer a több felújítási elemb�l való pályázati összeállítás 
következtében. 

Közrem�köd�k, kivitelez�k és az operatív végrehajtási feladatok 

A kibocsátás szempontjából, különösen a ZBR Panel, ZBR Energiahatékonysági és ÚSZT ZBR 
Mi Otthonunk Alprogramok esetében, rendkívül fontos szerepet töltenek be az egyéb 
közrem�köd�k, hiszen kiemelten az energetikai számítások, valamint a betervezett és 
felhasznált anyagok paraméterei, ill. a megvalósítás min�sége határozza meg a végeredményt. 
A vonatkozónak tekintett jogi követelmények a kiírásokban találhatók meg. 
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Ismét rögzíteni kell, hogy egyik alprogram sem pontosan szerepelteti a jogszabályi el�írások 
között a kivitelezésekre vonatkozóakat. 

Tény, hogy a beruházások az építési törvény és a kapcsolódó rendeletek hatálya alá tartoznak; 
de ez ugyanúgy lett volna kezelend�, mint az adott esetekben szintén kötelez�, és nevesített 
említett rendeletek. 

Legalább 

� Az építési termékek m�szaki követelményeinek, megfelel�ségi igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) 
BM-GKM-KvVM együttes rendeletet (ezt a ZBR Panel Alprogram 1. ütem kiírása 
tartalmazza), illetve 

� Az épít�ipari kivitelezési tevékenységr�l szóló hatályos (jelenleg a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet (megel�z�en pedig a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet) 

meghivatkozása hiányzik. 

Egyrészt azért, mert az els� rendelet kiragadott tartalmi részletei szerepelnek a követelmények 
között. Másrészt különösen a kisebb volumen� magánszférában lett volna jelent�sége a pontos 
definiálásnak. 

Az elvárt eredményre az energetikai számításokkal együtt vannak el�írások: itt megjelenik 
7/2006 (V.24.) TNM rendelet és az energiatanúsítvány meglétét szabályozó kormányrendelet is. 

Az elvi háttér adott, a szakmai és m�szaki megalapozottságot az egyes pályázatoknál 
megkövetelt számítások (KESZ, Energopt használatával), az energetikai tanúsítvány(ok) és 
kompetenciával rendelkez� szakemberek nyilatkozatai hivatottak biztosítani. 

A korábbi állapotok vizsgálatánál úgy láttuk, hogy a támogatás megítélésének id�pontjára már 
minden alprogramban elfogadhatóan mérsékl�dnek az energia megtakarítási és a kibocsátás 
csökkentési adatok bizonytalanságai. 

Tavaly célszer�en minta-halmazokon, egyedi tételek áttekintésével végzett elemzések alapján 
vontunk le következtetéseket, és kíséreltünk meg az alprogramokra kiterjesztett 
megállapításokat tenni. Most a már jól körülírt szakasz – pozitív támogatási döntéssel 
rendelkez� pályázatok – alprogramonkénti sokaságának rendelkezésre álló adatait elemezve 
részben kissé eltér� eredményekre jutottunk. A tételes ismertetés az érintett alprogramok 
alfejezetében szerepel. 

Helyszíni ellen�rzési rendszer – megfelel�ség és bizonytalanság 

A kiíró az alprogramok meghirdetésekor szerepelteti a f� ellen�rzési elveket - a 323/2007. 
(XII.11.) Korm. rendeletnek megfelel�en. 

A pályázatkezel� munkája során az elvek szemel�tt tartásával jár el, melyek f�bb szempontjai: 

� kezdeti fázisokban azokat a projekteket választották ki helyszíni ellen�rzésre, 
amelyeknél a dokumentumok átvizsgálásánál kételyek, kérdések merültek fel, 

� a folyamat kés�bbi szakaszaiban mintavételes alapon történnek ellen�rzések, 

� záró ellen�rzésekre az elszámolásokhoz kapcsolódóan kerül sor (a ZBR Panel 
Alprogram 2. ütemnél az értékhatár a kiválasztási szempont), 
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� a ZBR Panel Alprogram 1. ütem kifizetésének feltétele a záró helyszíni ellen�rzés, 

� pozitívum, hogy 2013. elején elindult egy olyan irányú szemle ütemezés is, amelyiknél a 
korábbi kedvez�tlen tapasztalatokat produkáló kivitelez�k munkáit tekintik meg, 

� az utóellen�rzések rendjét és gyakoriságát pedig a monitoring id�szakban évente fogják 
véglegesíteni. 

A szakért�i szemlékr�l részben különböz� jelentések készülnek. A tapasztalatok, adatok 
projektenként elérhet�k. A róluk készült összegzés az ellen�rzések regionális megoszlását 
taglalja. 

Amennyiben komoly hiányosságot talál a szakért�, akkor az illetékes projekt felel�s / referens 
intézkedik a továbbiakról. 

Az alkalmazott megoldások érdemben hozzájárulnak a számításokhoz felhasznált a tényadatok 
bizonytalanságainak csökkentéséhez. A helyszíni ellen�rzésekb�l ered� értékek kiterjesztését 
és ezen ellen�rzési rend saját bizonytalanságát m�szaki becsléssel igyekeztünk behatárolni – 
ennek részletei szintén az alprogramoknál vannak konkretizálva. 

Nyomon követési és jelentési rendszerek – megfelel�ség és bizonytalanság 

A vizsgált id�szakban egyel�re nagyrészt még csak a jöv�beli nyomon követési és jelentési 
rendszerekr�l lehet megállapításokat tenni. 

Minden alprogram rögzíti, hogy a támogatott pályázatokról évenként jelentéseket kell készíteni, 
ám legalább az operatív teljesítéssel párhuzamosan meg kellett volna adni a pályázóknak a 
részletes elvárásokat. 

Minél több id� telik el a munkálatok befejezése és az adatgy�jtés megkezdése között, annál 
nagyobb lesz a monitoring adatok bizonytalansága. Az alprogramok nagy részénél eleve 
hiányosak a viszonyítási alapot képez� korábbi adatok, ami a végleges kiértékelés 
megbízhatóságát önmagában is rontja. Ezért a korábban becsült faktorok pontosítása során 
kedvez� irányú elmozdulást nem tudunk igazolni, s�t egyes esetekben az eddig elhanyagolt 
tényez�kb�l is kerülnek be a számításokba. 

Bizonytalanság 

Az üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentése érdekében támogatott tevékenységek 
eredményét a szakmai számítások megfelel�sége és a kapcsolódó m�szaki megvalósítások 
min�sége alapján lehet értékelni. 

Tekintve, hogy ezen értékeléskor már nem egyedi projektekkel, hanem rendszerezett 
összesítésekkel kell dolgozni, szerepet kapnak az ellen�rzési, adatkezelési, adat-továbbítási, 
feldolgozási, az egyéb és a személyekhez köt�d� tényez�k is. A módszertan megbízhatósága 
pedig a részelemek bizonytalanságából tev�dik össze. 

Tudomásul kell venni, hogy a kell� gondossággal elvégzett számítások is eltérhetnek a 
tényleges kibocsátási adatoktól, mert arra több objektív és néhány szubjektív tényez� is 
befolyással lehet. 
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A minimalizálás érdekében azonosítani és elemezni kell az olyan kockázati elemeket, amelyek 
lényeges tévedéshez vagy eltéréshez vezethetnek. Így jutunk el az ún. elvárható bizonyosság 
fogalmához, ami a ZBR alprogramok esetében nincs megadva. A kockázati elemeket és becsült 
(elvi megfontolásokon alapuló) mértékük alakulását alprogramonként ismertetjük. 

2.4.1. ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 1. üteme 

A támogatás célja az 1992. július 1. el�tt kiadott építési engedély alapján iparosított 
technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményez� felújítása, illetve ezen 
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszer�sítése, valamint 
megújuló energiafelhasználás növelése céljából történ� berendezések telepítése. A pályázat 
szempontjából iparosított technológiával épített lakóépületnek tekintend� a panel, a közép- és 
nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, el�regyártott technológia 
felhasználásával épített lakóépület. 

A pályázat el�segíti az energiatakarékossági és energiahatékonyság növelési stratégiáról szóló 
1107/1999. (X.8.) Korm. határozatban meghatározott távlati energiamegtakarítási célkit�zések 
megvalósítását, a környezetvédelmi nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítését, valamint az  
energiahatékonyság területén az EU színvonalhoz történ� közelítést. 

Az alprogramot operatívan kezel� ÉMI NKft-nél m�köd� pályázati rendszer biztonsága 

A pályázat tartalmi és formai követelményeit, az elfogadás kritériumait, a szerz�déskötésre 
vonatkozó információkat, valamint a beruházás ellen�rzésének lehetséges módozatait – 
el�zetes, közbens� és utólagos ellen�rzés a Pályázati útmutató részletesen tartalmazta. 

Az útmutató 2. pontja kitér a Homlokzatok és födémek h�szigetelése estén arra, hogy az egyes 
határoló szerkezetek h�átbocsátási tényez� értékének meghatározásakor az épületek 
energetikai jellemz�inek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben leírtak 
alapján kell eljárni. 

Az útmutató VII. fejezete tartalmazta azokat a dokumentumokat, melyeket a pályázathoz 
kötelez� tartalommal be kellett csatolni. Ezek 

� a m�szaki dokumentumok, 

� a korszer�sítés tételes költségvetése, 

� az energiamegtakarítást célzó felújítási koncepcióterv az energiamegtakarításra 
vonatkozó részletes energetikai számításokkal, 

� az érintett épület vagy épületrész felmérési tervrajzai, 

� a homlokzati felmérési rajzok helyett gépészeti felújításnál eredeti (régi) gépészeti 
tervek, metszetek és eltér� szintek gépészeti rajzai is elfogadhatók voltak. 
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A pályázatkezelés során alkalmazott táblázatkezel�k segítségével gyorsan, célirányos 
információkhoz lehet jutni. A táblázatkezel�k áttekinthet�k, könnyen kezelhet�k, az adatkezelés 
szabályozott körülmények között történik. 

A 2012. december 31-i adatokat véve figyelembe a pályázatok sorsa az alábbiak szerint alakult: 

Pályázatok
száma  

(db) 

Felújítás 
 el�tt 

(GJ/év) 

Tervezett 
felújítás  

után 
(GJ/év) 

Tervezett 
megtak. 
(GJ/év) 

Tervezett 
csökkenés
(CO2t/év) 

Támogatás 
mértéke 
(ezer Ft) 

Döntött 
pályázatok 

950 1 443 648,08 898 702,76 544 945,32 34 264,70 14 598 891 

2012.12.30-ig 
kifizetett 

889 1 355 826,98 841 289,21 513 666,2 32 009,46 13 074 683 

2012.12.30-ig 
szerz�dött 

916 1 408 840,93 876 469,29 531 740,64 33 112,01 14 028 592 

A 889 db megvalósult pályázat adatait figyelembe véve a tervezett energia megtakarítás 
mértéke a felújítás el�tti állapothoz képest 38 %. 

A megvalósult projektek elért környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A pályázati kiírás nem határozott meg a szén-dioxid kibocsátás megtakarítására 
küszöbszámokat. A pályázat els�sorban eszközorientált volt, így a ZBR keretében minden 
olyan energiahatékonyság növel� beruházást támogattak, melynél a szén-dioxid kibocsátás 
csökkenés mértéke, illetve a beruházás energetikai hatékonyságjavító hatása a 7/2006 (V.24.) 
TNM rendelet szerint igazolható volt. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából a helyszíni vizsgálat tárgya az audit során 10 db 
szúrópróba szer�en kiválasztott pályázat volt, melyek listáját a 4. melléklet tartalmazza. Ezen 
pályázatoknál az 1. év monitoring adatai is rendelkezésre álltak. 

A vizsgált pályázatok adataiból látható volt, hogy a kivitelezést követ�en mind a 10 pályázó 
energia megtakarítással számolt. A monitoring adatok alapján a 10 pályázóból kilencnél a 
felújítást követ� els� évben az energia fogyasztás kisebb volt, mint a felújítás el�tt. Ugyanakkor 
az is megállapítható, hogy a megtakarítás mértéke 6 pályázónál elmaradt a tervezett�l, egy 
pályázónál pedig a felújítás ellenére nem volt megtakarítás az 1. éves monitoring adatot 
figyelembe véve. 

Ezt az adatot kritika nélkül nem szabad elfogadni. Ennél a pályázatnál nagy a valószín�sége 
annak, hogy a pályázó által megadott adtok pontatlanok voltak. 
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A szúrópróba szer�en vizsgált pályázatoknál a megtakarítás a felújítás utáni els� évben (a nagy 
valószín�séggel hibás, negatív megtakarítást kimutató pályázótól eltekintve) 16 % és 57 % 
között van: 

Az elfogadott pályázatok megvalósulásának ellen�rzése 

Néhány kiemelt feladat a pályázatok megvalósulásának egyes szakaszaiban:  

� Beruházás megkezdése: a beruházás megkezdésér�l a kezdés el�tt legalább 10 nappal 
az ÉMI NKft-t írásban értesíteni kell. 

� Beruházás befejezése: a beruházás befejezésér�l beszámolót kell benyújtani. 

� Helyszíni ellen�rzések végrehajtása: a helyszíni ellen�rzés lehet el�zetes, közbens� és 
utólagos ellen�rzés. 

� Beépített anyagok megfelel�ség igazolása: a kivitelez�nek a m�szaki átadás-átvétel 
id�pontjáig nyilatkoznia kell a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti 
megfelel�ségi igazolással rendelkez� anyagok, termékek szerinti anyag beépítésér�l, 
melyet a m�szaki ellen�r ellenjegyzéssel igazol. 

� Energia megtakarítás ellen�rzése, a monitoring adatok szolgáltatása a pályázók 
részér�l. 
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Helyszíni ellen�rzési rendszer 

A helyszíni ellen�rzéseket az ÉMI NKft. 2008. áprilisi kiadású „Helyszíni ellen�rzés rendjének 
szabályzata” alapján végzik. 

2010-2012. években elvégzett helyszíni ellen�rzések száma 

2010 611 

2011 426 

2012 50 

Amennyiben a helyszíni ellen�rzések során hiányosságot tapasztaltak, arról jegyz�könyv 
készült. A hibákat a pályázónak ki kellett javítani. A szúrópróba szer�en megvizsgált 3 pályázat 
közül 1 esetben állapított meg eltérést a felülvizsgáló. Kijavításuk után zárójelentés készült, 
melyben a felülvizsgáló igazolta a hibák kijavítását. Az állami támogatás kifizetésére a 
megállapított eltérések kijavítása után került sor.

A záró helyszíni ellen�rzéseket a megvalósulást követ�en hajtják végre. A Szakért�i jelentés 
tartalmazza a támogatási szerz�dés azonosítóját, az ellen�rzés helyszínét és id�pontját, 
valamint a helyszíni ellen�rzés tapasztalatait. A záró helyszíni ellen�rzések során ellen�rzik azt 
is, hogy a beépítésre került anyagok megfelelnek-e a pályázatban feltüntetett anyagoknak. 

Monitoring rendszer a tervezett és megvalósult adatok alapján 

A megvalósulást követ� 2. évt�l kezd�d�en 5 évig, évente egy alkalommal, minden év 
szeptember 30-ig – a pályázó részére megküldött adatlapon – az éves energiafogyasztási 
adatokat a pályázó köteles megküldeni az ÉMI NKft. részére a tényleges energia-megtakarítás 
megvalósulásának ellen�rzésére. 

A Pályázó által kitöltött adatlapon a használt energiatípusnak megfelel� sorban a felújítás után 
a jelentés évében mért értékek GJ/év és GJ/lm3/év mértékegységgel szerepelnek. Ezek az 
adatok kerülnek összehasonlításra a pályázat beadásakor megadott, a pályázati anyag 2. 
mellékletében közölt energetikai adatokkal. A megküldött adatok táblázatban összesítésre 
kerülnek, mely táblázat tartalmazza a Pályázó alapadatait, a felújítás el�tti, a tervezett 
megtakarítás értékeit, a felújítás után mért értékeket és az ebb�l számolt megtakarítást. A 
kinyerhet� adatokból a szén-dioxid megtakarítás számítása egyszer�sített módszerrel 
végezhet�. A h�felhasználást érint� végfelhasználói energiamegtakarítás kWh-ban kifejezett 
értékét a felhasznált energiahordozó emissziós faktorával szorozva megkapjuk a szén-dioxid 
emisszió csökkenést. 

A 295 jelentést összefogó diagramok mutatják a kezdeti, ill. a felújítás utáni els� és második 
évben felhasznált energia nagyságát és a felújítások által elért megtakarításokat. 
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A 2012. év december hónapig benyújtott adatszolgáltatás alapján a ZBR Panel Alprogram 1. 
ütem pályázatai energetikai adatainak összesített, felújítás el�tti és utáni mért GJ értékek és a 
számolt megtakarítás grafikonos szemléltetése: 

A 2012. év december hónapig benyújtott adatszolgáltatás alapján a ZBR Panel Alprogram 1. 
ütem pályázatai energetikai adatainak összesített, felújítás el�tti és utáni mért összesített 
emissziós értékek és a számolt megtakarítás grafikonos szemléltetése: 
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A 2012. év december hónapig benyújtott adatszolgáltatás alapján a ZBR Panel Alprogram 1. 
ütem pályázatai energetikai adatainak összesített, felújítás el�tti és utáni mért összesített 
emissziós értékeinek nettó alapterületre vonatkozó grafikonos szemléltetése: 

2012-ben 98 olyan pályázat volt, ahol a monitorozást már 2 éven keresztül végre tudták hajtani. 
Ebb�l a csoportból szúrópróba szer�en 12 pályázatot választottunk ki, melyek felsorolását a 4. 
melléklet tartalmazza. 

A tényleges szén-dioxid emisszió mértéke a szúrópróba szer�en kiválasztott, monitorozásra 
kötelezett pályázatoknál az els� és második évben az alábbiak szerint alakult: 
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A szúrópróba szer�en vizsgált 12 pályázat mindegyikénél megállapítható volt, hogy a felújítást 
követ� els� évben volt energia megtakarítás és ezzel együtt szén-dioxid kibocsátás csökkenés. 
Ugyanakkor a 2. évben 6 pályázónál az energia fogyasztás és ennek megfelel�en a szén-dioxid 
kibocsátás meghaladta a felújítás el�tti értéket, ami nem logikus következmény és ezek az 
adatok nem is fogadhatók el kritikai elemzés nélkül. 

A monitorozott 98 db pályázat 30 %-ánál az energiafelhasználás a 2. évben magasabb volt, 
mint az 1. évben. A 98 db pályázat 17 %-ánál ráadásul a 2. évben az energia felhasználás 
gyanúsan magas volt. 

A jelenség tisztázására, az okok meghatározására mindenképp szükség van annak érdekében, 
hogy hibás következtetésre ne jussunk. 

Egyrészt a monitorozás során a megtakarítás elvárható mértékére (%) javasolt meghatározni 
egy küszöbszámot. Ha az éves monitoring adatok feldolgozása során azt tapasztalják, hogy ezt 
az értéket a pályázó nem éri el, úgy az adatrögzítés el�tt célirányosan meg kell vizsgálni az 
okokat (pl. hibás adatok közlése, pályázatban lév� adatok nem megfelel�sége, stb.) 

Az összefüggések jobb megértése érdekében hasznos lenne az olyan információ bekérése is, 
miszerint a pályázók háztartásában bekövetkeztek-e további változások, mint pl. létszám 
változás, újabb energiacsökkent� beruházás, vagy olyan beruházás, melynek 
energiaszükséglete jelent�s. Ezek befolyásolhatják a felújítás utáni GJ/év értéket és egyben 
magyarázatul szolgálnának egyes nem várt eltérések okaira. Az egyes alprogramok (ZBR 
Panel, Mi Otthonunk és Energiahatékonysági) monitoring adatlapjainak átdolgozása, a már 
benyújtott jelentések feldolgozásának tapasztalatai és a szakért�k javaslatai szerint megtörtént. 

Az egymást követ� két év id�járási viszonyai között is lehetnek olyan eltérések, melyek a 
második évben nagyobb energiafelhasználást eredményeznek. 10-15 %-os 
energiafelhasználás növekedést eredményezhet egy hidegebb tél, de semmiképp nem 
igazolható az energiafelhasználás olyan mértéke, mely a kivitelezés el�tti állapotot is 
meghaladja. További eltérést okozhat egy-egy olyan beruházás, mely nagyobb 
energiafelvétellel jár. 

Az öt éves monitoring id�szakban összegy�jtend� adattömeg feldolgozása csak abban az 
esetben vezethet releváns eredményekre, amennyiben a fenti anomáliák részletes elemzésre 
kerülnek. 

Fentiek ellenére a felújítást követ� 2 évben monitorozott 98 db pályázat adatait feldolgozva 
látható, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkenés az 1. és 2. évben is igazolható volt. A két 
éven keresztül monitorozott pályázatok esetén a kivitelezést követ�en 9 348 tonnával kevesebb 
szén-dioxid került a légtérbe. 

Felújítás el�tt
(CO2t/év) 

Tervezett 
megtakarítás 

(CO2t/év) 

Emisszió az 1. 
évben 

(CO2t/év) 

Emisszió a 2. 
évben 

(CO2t/év) 

Emisszió az 1. és 2. 
évben összesen 

(CO2t/év) 

6 772 3 036 4 446 4 902 9 348 

Emisszió csökkenés a felújítás 
el�tti állapothoz képest: 

34 % 28 %  
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A két éven keresztül monitorozott 98 pályázat adataiból látható, hogy a szén-dioxid kibocsátás 
a felújítás el�tti állapothoz képest az 1. évben 34 %-kal, míg a 2. évben 28 %-kal csökkent. 

A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A pályázatonként elérhet� szén-dioxid megtakarítás kiszámításához használt átszámítási 
faktorok meghatározására küls� szakért�t kértek fel. A szakért� által végzett számítások 
eredményér�l a KvVM Nemzetközi Kapcsolatok és Klímapolitikai F�osztályát is tájékoztatták. 

A szakért� állásfoglalása szerint a h�felhasználást érint� végfelhasználói energiamegtakarítás 
KWh-ban kifejezett értékét az általa meghatározott, kiszámolt emissziós faktorral megszorozva 
megkapjuk a szén-dioxid kibocsátást. Az elektromos energiafogyasztás h�energia fogyasztásra 
való átszámításához a 1 kWh = 0,0036 GJ képletet használták. Azoknál a pályázatoknál, ahol a 
számítási eredmények a h�felhasználást illet�en primer energiában vannak kifejezve, ott 
ezekre az energiahordozó fajtákra számított faktorral kell számolni. 

A villamos energiamegtakarítást eredményez� pályázatok esetén a villamos energia 
megtakarítás végs� energiában van kifejezve, ezért ott az arra számított faktort kell alkalmazni. 

Az átszámításhoz használt faktorokat az alábbi táblázat tartalmazza. A faktorok kiszámításának 
módszertana nem állt rendelkezésre. 
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Energia hordozó fajtája 
fCO2g/kWh

végs�
fCO2g/kWh

primer 

Elektromos áram 365  

Földgáz  203 

Tüzel�olaj  279 

Szén  397 

Távh�  228 

T�zifa, biomasza  0 

Nap, szél, vízenergia, geotermális 
energia (h�szivattyú kivételével) 

 0 

A faktorok kiszámítását végz� szakért� véleménye szerint a torzítás mértéke 10 % hibahatáron 
belül van. 

A pályázatkezeléssel kapcsolatos adatok tárolásához és feldolgozásához használt 
táblázatkezel� programok és más eszközök megbízhatóak. Az egyszer�, de szabályozott 
adatkezelési rend és a tételes visszaellen�rzés lehet�sége mellett az észlelési kockázat 
mértéke elhanyagolható. 

Az adatok kezelésében, rögzítésében a tévedési kockázat minimális. A többlépcs�s ellen�rz�
rendszer alkalmas arra, hogy a lényegi valótlanságokat kisz�rje és azok felhasználását id�ben 
megakadályozza. 

Ezek figyelembevételével a szén-dioxid megtakarítás számítására ható összesített 
bizonytalanság az alábbi részbizonytalanságokból tev�dik össze:  

� Az emissziós faktorok számításának bizonytalansága     10 % 

� A különböz� programok használatából ered� bizonytalanság, mivel a pályázók a piacon 

elérhet� nagyszámú programok között szabadon választhattak    10 % 

� A felmérés során téves adatmeghatározás, hibás m�szaki adatokkal számolnak, 

hiányos dokumentációból való dolgozás       15 % 

� Emberi és/vagy adminisztrációs hiba: elírás, figyelmetlenség; rossz adattovábbítás 5 % 

A részbizonytalanságokkal számolva az összesített bizonytalanság számított értéke = 22 %. 

A 889 db megvalósult pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 32 009 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 24 867 tCO2/év – 39 051 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója: 

408 Ft / CO2 kg csökkenés
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A 889 megvalósult beruházásnál a tervezett energia megtakarítás 513 666,2 GJ/év, amely 
13,075 milliárd Ft beruházással érhet� el. 

2.4.2. ZBR Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2. üteme 

A KvVM által 2009-ben kiírt és elindult programra 795 pályázat érkezett, amelyek összesen 
több, mint 51 ezer lakást érintettek. 

Az els� adatellen�rzések után történt kizárásokat és visszalépéseket követ�en a 100 %-os 
értékel�i vélemények figyelembe vételével 48 ezer alá csökkent az alkalmas pályázatokban 
érintett lakások száma. Ezek módszertan szerinti támogatásához azonban a rendelkezésre álló 
keretet magasan meghaladó összegre lett volna szükség, ami forráshiányhoz vezetett. Végül 
352 pályázat kapott pozitív támogatási döntést, ez a kör kicsivel 30 ezer feletti lakást érint. 

A döntéshozó ezen beruházásokhoz a 16,7 milliárd forint támogatás megítélését évi 196 GW 
energia megtakarítására és 44 620 tonnával kevesebb szén-dioxid kibocsátásra alapozta. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez�
pályázatok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

A megvalósult projektek elért környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A f� jellemz�k értéktartománya szinte megegyezik a tavaly elemzett minta-halmazból 
kapottakkal. A szórási sávok a kiindulási és a megcélzott kategória különbségének 
függvényében elfogadhatóak, a két f� jellemz� párhuzamosan fut. 

Az inverz skálán, szélesebb tartományban szóródó támogatási költséghatékonyság vizsgálata 
az alábbi eredményt hozta: 

A támogatás 68,5 %-a alaptámogatás, melyet minden pályázat megkap. 

A 31,5 %-ból klímabónuszként részesül 260 pályázat. Ezzel a költséghatékonyság jelent�sen 
módosul, hiszen a viszonyítási alapok megváltoznak: pályázatszámban a 260 db 74 %, de ezek 
az összterület 83 %-át képviselik, és a szén-dioxid megtakarítás 91 %-áért az alaptámogatás 
91 %-át kapják, majd erre jön a sávosan meghatározott bónusz. Ennek ismeretében a pályázati 
adatok elfogadhatóak. 

A lakásonként adódó átlag méret reális, mert az épületek nem csekély méret� közös tereivel is 
kalkulálni kell, így a hazai panellakás méretekhez közel állunk. 

A 196 GW-ból egy átlagos lakásra jutó éves energia felhasználás csökkenés szintén 
elfogadható mérték� – beruházások megtérülési mutatóihoz használt adatokkal lehet 
összevetni. A legkevesebb viszonyítási pont a szén-dioxid megtakarításhoz található. 

Az alprogramon belül alkalmazott egységes metódus alapján nyert energetikai és kibocsátási 
értékek az elméleti összefüggésekkel elfogadható szinkront mutatnak. Ezzel együtt az 50 %-os 
kibocsátás csökkenés is megfelel�nek tekinthet�. 

Az el�z� pontoknál lesz�rt részhalmazok mindegyikénél kerestük a valamelyik irányban túlzott 
mértékben eltér� értékek eredetét vagy okát. 8 pályázatnál vet�dött fel az adattorzulás 
lehet�sége, ami be is igazolódott: energetikai számítás módosításkor nem cserél�dtek, hanem 
összegz�dtek az adatok. A szoftver hibás algoritmusának javításával ezek normalizálódtak.
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A tételes ellen�rzés során 4 pár, nagyon hasonló adatsorokat tartalmazó pályázatra is 
felfigyeltünk, ám itt a hasonlóságok indokoltnak bizonyultak: azonos típusterven épült lakótelepi 
épületekr�l volt szó. 

Helyszíni ellen�rzési rendszer 

A helyszíni ellen�rzéseket az ÉMI NKft. 2008. áprilisi kiadású „Helyszíni ellen�rzés rendjének 
szabályzata” alapján, szakmai jogosultsággal rendelkez� szakemberek végzik. 

Az elvégzett helyszíni szemlék rendelkezésre bocsátott dokumentumait tételesen átvizsgáltuk: 
az érintett pályázatok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A szén-dioxid kibocsátás 
csökkentés szempontjából releváns észrevételt egyik sem tartalmaz, valamennyi szakért�
rögzítette, hogy a beépített anyagok a tervezetteknek megfelel�ek. 

A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A teljes kör� felmérés alapján a kockázati elemek és becsléseik felülvizsgálata, az 
összbizonytalanság aktuális értékének meghatározása a következ�képpen alakul: 

� Téves adatok, m�szaki paraméterek használata az épületr�l, hiányos adatokból és/vagy 

szakmai tévedésb�l ered�en, esetleg szándékosság is el�fordulhat  2 % 

� Torzított számítások, nem megfelel� segédszámítások, túl sok elhanyagolás 5 % 

� Hibás adatok: számszaki hibák maradnak bent kontroll számítások hiányában; pl. 

nincsenek összevetve a korábbi adatok becslései - épület adatokból számolt és a 

számlákra kifizetett energia        3 % 

� Nem a tényleges adatok kerülnek a képletekbe: pl. tervt�l való eltérés, hiányos 

kivitelezési dokumentáció, téves elméleti alap alkalmazása, helytelenül kiválasztott adat, 

stb.           6 % 

(A nem valódi adatok felhasználása hatásos ellen�rzéssel leszorítható. Itt lehet figyelembe 

venni az ellen�rzések saját bizonytalanságát is. Pl. egy felkészült m�szaki szakember teljes 

kör� helyszíni ellen�rzésen 95 % feletti biztonsággal nem hagy figyelmen kívül fontos 

körülményeket. Viszont egy részleges és/vagy pontatlanul végrehajtott bármilyen ellen�rzés 

fatális tévedéseket is tudomásul vehet, vagy akár okozhat is.) 

� Emberi és/vagy adminisztrációs hiba: elírás, figyelmetlenség; rossz adattovábbítás, 

informatikai zavar vagy hiányosság       3 % 

A részbizonytalanságokkal számolva a vizsgált fázissal bezárólag az összesített bizonytalanság 
számított értéke = 7 %. 

Felmerülhet továbbá szándékosság akár a megvalósításnál, akár utána, pl. a monitoring 
id�szakban hamis adatközlés. Ezt igen nehéz megbecsülni, de a kibocsátásra közvetlenül 
kiható kockázata akár 10 % is lehet. Jelen alprogramnál a helyszíni ellen�rzések alapján ez a 
hatás egyel�re minimális.  
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A követett id�szakban pedig az elméleti alapon kiszámolt és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség térhet el egymástól extrém körülmények, használók szubjektumai, egyéb nem 
kalkulált tényez�k miatt. Ez esetben elvileg néhány százalékos bizonytalanságra lehet 
számítani, de konkrétabbat csak évek múlva lehet kijelenteni. 

Az elszámolási fázisnál nem várható romlás. 

A monitoring id�szakban a tényleges energiafogyasztási adatok önmagukban is hordoznak egy 
vélhet�en jelent�sebb ingadozásból ered� bizonytalanságot, ami a most kiszámolt értékkel 
sztochasztikusan összegz�dhet. 

Így az el�z� évben javasolt ± 10 %-ot megcélozni lehet, de a végs� összbizonytalanság inkább 
12-15 % közé várható. 

A 352 db nyertes pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 

44 620 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 40 158 tCO2/év – 49 082 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója: 

374 Ft / CO2 kg csökkenés

A 352 nyertes pályázatnál a tervezett energia megtakarítás 196 GW/év, amely 16,682 milliárd 
Ft beruházással érhet� el. 

Abszolút értékben jelent�s számokról van szó, de ezzel együtt célszer� a léptékeket is helyre 
tenni. A hazai energia felhasználásról és annak megoszlásáról vannak – szintén becsült és nem 
a legfrissebb – adatok. Ezek szerint a petajoulban mérhet� tétel kb. 40 %-át az épületek 
összessége fogyasztja el. 

Ebben az alprogramban az épületállomány töredékénél elérhet� 706 TJ megtakarításról van 
szó, tehát az összfelhasználást 1 %-on belüli mértékkel tudja csökkenteni. A szórása ellenben 
tolerálható. 

Másrészt viszont a ZBR alprogramok között ez képviseli a legnagyobb volument, és itt a 
legkedvez�bbek az elméleti, logikai összefüggések szignifikáns érvényesülései. 

Fentiek alapján az alprogram eddigi eredményeit elfogadhatónak értékeljük. 

2.4.3. ZBR Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 

A kiírásra beérkezett 2 363 db pályázat 4 400 alatti lakást érintett. Ebb�l a jelent�sen kisebb 
befogadott pályázati állomány már 2011. végére túljutott a döntési fázison. 2012-ben a számok 
véglegessé váltak, és 1 810 lakás vonatkozásában 1 139 pályázat kapott pozitív támogatási 
döntést, ami két részre oszlik: felújítások-korszer�sítések, illetve új építések. 

A pályázók beruházásaihoz 1,9 milliárd forint támogatást ítéltek meg évi 22,5 GWh energia 
megtakarítás, 4 819 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkentés, valamint 132 pályázat keretében 
134 db jó energetikai értékekkel rendelkez� új lakás megépítésére alapozva. 
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2012. végére a teljes állomány érvényes szerz�déssel is rendelkezett. 

2010-2012. években megkötött szerz�dések száma 

2010 195 

2011 853 

2012 91 

Összesen: 1 139 

Ennek a sokaságnak a vizsgálatával kell véleményt mondani a két megtakarítási érték (f�
jellemz�k) valódiságának mértékér�l, illetve az új építésekkel kapcsolatos jöv�t illet�
kérdésekr�l. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez�
pályázatok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

Az új építéseket értelemszer�en külön kell választani, mivel ott nem értelmezhet�ek 
megtakarítások. 

Felújítás 1 007 db 

Új építés 132 db 

A pozitív döntésben érintett projektek környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A felújítás halmazban a f� jellemz�k olyan adatsorokat tartalmaztak, amely hibakeresést tett 
szükségessé. Ezért a lesz�rt részhalmazok mindegyikénél kerestük a valamelyik irányban 
túlzott mértékben eltér� értékek eredetét vagy okát. 

A felújítási projekteknél: 

� Jelent�s mennyiség� pályázatnál felvet�dött az adattorzulás lehet�sége, ami jó részt be 
is igazolódott: energetikai számítás módosításkor nem cserél�dtek, hanem 
összegz�dtek az adatok. A hibás algoritmusból ered� anomáliák a javítást követ�en az 
érintett adatok normalizálódtak. 

� Tisztázni kellett a téves adatbevitel/továbbítás kérdését: 10 tétel esetén ez nyilvánvaló 
volt, és azok javítása meg is történt. 

� A következ� teend�t az adatbázisban lév� két terület érték különbsége adta. Itt a két 
adatforrás szolgáltatott különböz� számokat, mivel az egyik terület az ingatlan tényleges 
érintett alapterülete, a másik terület az energetikai számításnál figyelembevett és 
méretezett alapterület, az energia megtakarítás ebb�l az adatból kerül kiszámításra. 
Mind a két irányban vannak komoly eltérések, s a lehetséges okok sorozatából 
látatlanban nem lehet kiválasztani az adott esetekben fennállót, de a fent leírt 
magyarázat indokolja a két érték közti 20-30 %-os különbséget. 
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Az új építéseknél: 

A lényegesen kevesebb adat és tételsor tartalmaz néhány rossz helyre történt berögzítést, ami 
most nem, de kés�bb okozhat eltérést. A feltárt eltérések javítása megtörtént, de az el�z�
pontban is látható, hogy a szoftver korrekción és a néhány manuális javításon túl is találtunk 
távolabbra mutató gondokat, kérdéseket. 

Ezekhez társulnak a paraméterek azon széls�séges értékei, melyet a pályázatkezel� nem tud 
módosítani, mert ezt kapta, de fizikai, m�szaki megfontolásokkal nehéz kezelni. 

Ilyenek pl. a nulla szén-dioxid kibocsátások, de még inkább a negatív értékek. Energia 
mérlegnél nagyon kedvez� esetben el�fordulhat negatív érték, ha egy rendszer többet termel 
mint fogyaszt, azaz visszatáplál; de ez a kibocsátási negatív érték azt jelentené, hogy 
visszaszívja a szén-dioxidot a környezetb�l, ami itt nem értelmezhet�. 

Az adatbázis jelenlegi állapotát adottnak tekintve, az ezres tételszám miatt er�sen érz�dik az 
átlagolás kiegyenlít� hatása. Ha a végszámokat nézzük, akkor a jellemz�en családi házak 
alkotta sokaságban reális a 100 m2 körüli méret, és elfogadható a kapcsolódó energia 
megtakarítás is. Az alprogramnál 50 % szén-dioxid megtakarítás adódik. 

Az új építésnél a 110 m2 lakóterület adat szintén elfogadható. 

Mindkét f� jellemz�nél szélesedtek a szórási sávok a tavalyi mintán találtakhoz képest, és a 
2012-ben megkötött szerz�déses részhalmazból ered�en. 

A változatosságot bizonyos mértékig indokolják az igen gyenge energetikai tulajdonsággal 
induló épületek (az energetikai számításokhoz alkalmazott területet alapul véve 39 % jelenlegi 
állapota a G, H vagy I kategóriába tartozik), de a bizonytalansági faktoroknak is van szerepük. 

Utóbbit er�síti a két tényez� lefutása, valamint a támogatás költséghatékonyságának extrém 
szórása. Itt is hat a klímabónusz szórást növel� hatása, de a mértéket csak részben indokolja. 

Helyszíni ellen�rzési rendszer 

A helyszíni ellen�rzéseket az ÉMI NKft. 2008. áprilisi kiadású „Helyszíni ellen�rzés rendjének 
szabályzata” alapján végzik. 

Két helyszíni szemle dokumentumát tekintettük át részletesen, amelyekre a megvalósult 
kivitelezéssel kapcsolatban megküldött számlákon szerepl� tételek tényleges beépítésének 
ellen�rzésére került sor, mert a pályázatkezel� kiemelt figyelmet fordít az állami támogatással 
finanszírozott m�szaki tartalom 100 %-os megvalósulására. A szakért�k rögzítették, hogy a 
beépített anyagok a tervezetteknek megfelel�ek. Adattorzulások, anomáliák jelenlétére utaló 
kiugró eltéréseket egyik tételnél sem tapasztaltunk. 
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A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A teljes kör� felmérés alapján a kockázati elemek és becsléseik felülvizsgálata, az 
összbizonytalanság aktuális értékének meghatározása a következ�képpen alakul: 

� Téves adatok, m�szaki paraméterek használata az épületr�l, hiányos adatokból és/vagy 
szakmai tévedésb�l ered�en, esetleg szándékosság is el�fordulhat  6 % 

� Torzított számítások, nem megfelel� segédszámítások, túl sok elhanyagolás 5 % 

� Hibás adatok: számszaki hibák maradnak bent kontroll számítások hiányában; pl. 
nincsenek összevetve a korábbi adatok becslései - épület adatokból számolt és a 
számlákra kifizetett energia        5 % 

� Nem a tényleges adatok kerülnek a képletekbe: pl. tervt�l való eltérés, hiányos 
kivitelezési dokumentáció, téves elméleti alap alkalmazása, helytelenül kiválasztott adat, 
stb. (korábbi fázisban  hatásos ellen�rzéssel leszorítható lett volna)  10 % 

� Emberi és/vagy adminisztrációs hiba: elírás, figyelmetlenség; rossz adattovábbítás, 
informatikai zavar vagy hiányosság       3 % 

A részbizonytalanságokkal számolva a vizsgált fázissal bezárólag az összesített bizonytalanság 
számított értéke = 13 %. 

Felmerülhet továbbá szándékosság akár a megvalósításnál, akár utána, pl. a monitoring 
id�szakban hamis adatközlés. Ezt igen nehéz megbecsülni, de a kibocsátásra közvetlenül 
kiható kockázata akár 10 % is lehet. A korábban kisz�rt és a rendszerb�l kikerült tételek után ez 
jelenleg nem jellemz�, és az elindított szisztematikus szemlék is ezt segítik. 

A követett id�szakban pedig az elméleti alapon kiszámolt és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség térhet el egymástól extrém körülmények, használók szubjektumai, egyéb nem 
kalkulált tényez�k miatt. Ez esetben elvileg néhány százalékos bizonytalanságra lehet 
számítani, de konkrétabbat csak évek múlva lehet kijelenteni. 

A monitoring id�szakban a tényleges energiafogyasztási adatok önmagukban is hordoznak egy 
vélhet�en jelent�sebb ingadozásból ered� bizonytalanságot, ami a most kiszámolt értékkel 
sztochasztikusan összegz�dhet.  

Így az el�z� évben becsült ± 15 %-os végs� érték nem reális, akár a duplájára is számítani 
lehet. Enyhe mérséklési lehet�ség, ha az új építéseknél a használatbavételi engedélyhez 
készül� energia-tanúsítványokra kiemelt figyelmet fordítanak és jól meghatározott, tényleges 
adatokat képeznek, és ahhoz viszonyítják a monitoring tapasztalati értékeit. 

Mindazonáltal a fenti megállapítások lényegesen kisebb számokra születtek, és ezzel az 
aspektussal kiegészítve megfelel�nek értékelhet�k. 

Az 1 139 db nyertes pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 

4 819 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 3 374,7 tCO2/év – 6 267,3 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója (csak felújítások esetén): 313 Ft / CO2 kg csökkenés
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Az 1 139 nyertes pályázatnál a tervezett energia megtakarítás 22,5 GWh/év, amely 1,897 
milliárd Ft állami támogatás beruházásával érhet� el. 

2.4.4. ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 

A szén-dioxid kvóta értékesítésb�l származó bevételb�l 1 milliárd forint keretösszegre indította 
el a tárca a ZBR Háztartási Gépcsere Alprogramot. 

Az alprogram célja a magyarországi háztartásokban található régi, nem környezetbarát, nem 
energiahatékony háztartási gépek lecserélése korszer�, környezetbarát, energiahatékony 
készülékekre. További cél volt a lecserélt gépek (hulladékok) visszagy�jtése és feldolgozása / 
megsemmisítése. 

A régi mosógépek és/vagy h�t�gépek, A, A+, A++ energia-hatékonysági osztályú új 
mosógépekre és/vagy h�t�gépekre történ� cserélése széndioxid-kibocsátás csökkentést és 
energia-megtakarítást eredményez. 

A pályázat tartalmi és formai követelményeit, az elfogadás kritériumait, a szerz�déskötésre 
vonatkozó információkat, valamint a beruházás ellen�rzésének lehetséges módozatait a 
Pályázati felhívás és útmutató részletesen tartalmazta. 

Tanulmányok szerint a magyarországi háztartásokban a nagyháztartási gépek 43,2%-a 8 évnél 
id�sebb, melyek energia fogyasztása jelent�sen meghaladja a jelenleg kapható korszer�, 
alacsony fogyasztású berendezések fogyasztását. 

Az alprogramot operatívan kezel� ÉMI NKft-nél m�köd� pályázati rendszer biztonsága 

2012-ben a pályázatok kezelésének folyamata az NKEK NKft-t�l átkerült az ÉMI NKft-hez. 

Az átadás-átvételt dokumentumok, jegyz�könyvek igazolják. A pályázatok áttekinthet�ek, 
státuszuk pontosan nyomon követhet�. A pályázatkezel� rendszer alkalmazásával a nagy 
számú – 15 487 db – háztartási gép adatait megbízhatóan tudják kezelni. 

A két fordulóban végrehajtott pályáztatás alapadatai a következ�k: 

Pályázati összeg: 999 974 783 Ft 

Összes lecserélt berendezés :15 487 db 

2002 el�tt gyártott: 

7 002 db mosógép + 7 755 db h�t�gép  
= 14 757 db 

2002 után gyártott: 

461 db mosógép + 269 db h�t�gép  
= 730 db 

A nyertes pályázatok közül 101 pályázatnál megtörtént az el�leggel történ� elszámolás és a 
különbözetként folyósítható állami támogatás folyósítása 2012-ben; 50 pályázatnál az ÉMI NKft. 
a pénzügyi elszámolást 2013-ban végezte el. 35 pályázatnál hiánypótló levelet küldtek ki, 6 
pályázat ellen�rzésre vár, 3 pályázatnál pedig elállás van folyamatban.

A pályázatkezelés során a bekövetkez� változásokat nyomon követhet� módon dokumentálják. 
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A megvalósult projektek elért környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A formai és egyéb szempontokon túl a döntési kritériumok között szerepelt a klímavédelmi 
szempont, mely értelmében a háztartási gépek cseréje során a 10%-os szén-dioxid kibocsátás 
csökkenést kell elérni. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából a helyszíni vizsgálat tárgya az audit során 8 db 
szúrópróba szer�en kiválasztott pályázat volt. 

A vizsgált pályázóknál látható, hogy a klímavédelmi szempontokat figyelembe véve a 
megtakarítás jelent�s mérték� volt: a háztartási gépek cseréje során a 10%-os szén-dioxid 
kibocsátás csökkenést, mint klímapolitikai célt a pályázatok nagy biztonsággal teljesítették. 
Különösen szembet�n� ez a h�t�gép cseréknél, ahol az energia megtakarítás lényegesen 
magasabb volt, mint a mosógépek esetén. 

A szén-dioxid kibocsátás számításához a 0,771 kgCO2/KWh átszámítási faktort használták fel, 
amely szerint 1 MWh energiafelhasználás 771 kg szén-dioxid kibocsátást eredményez. 

Az elfogadott pályázatok megvalósulásának ellen�rzése 

A felhasználás ellen�rzése a 4/2008. (II. 14.) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az 
ellen�rzés a szabályszer�ség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a 
felhasználás rendeltetésszer�ségének, az el�írt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért 
környezetvédelmi cél és a tervezett szén-dioxid kibocsátás csökkentés teljesülésének 
ellen�rzésére. 

A támogatás felhasználásának ellen�rzése a pályázatok 100 %-ánál a benyújtott 
dokumentumok alapján teljeskör�en megtörtént. 
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ÉMI NKft. által szervezett helyszíni vizsgálat nem volt. NKEK NKft. által szervezett helyszíni 
vizsgálatra 2012-ben 3 esetben került sor. 

A helyszíni vizsgálatok eredményei dokumentáltak, megállapításai nyomon követhet�k. A 
vizsgált esetekben a helyszíni ellen�rzés azt állapította meg, hogy a 3 éves határid�n belül az 
új háztartási gép a pályázatban megadott végs� kedvezményezett háztartásában megtalálható 
volt. 

Minden pályázathoz tartozik egy életpálya követ� lap, amelyen a pályázóval kapcsolatos 
minden esemény dokumentálásra kerül (bejelentések, helyszíni ellen�rzések, stb.). 

A régi berendezések leadása tekintetében a pályázati anyagban szerepl� „El�zetes keresked�i 
nyilatkozat” utolsó mondata a régi lecserélt gépek leadásáról való nyilatkozat tekintetében nem 
egyértelm�. A pályázati felhívásban az igeid�k keverednek, pl.: 

� A Keresked�i nyilatkozat így fogalmaz: „Nyilatkozom továbbá arról, hogy az átvett régi 
háztartási gépe(ke)t a gyártóval szerz�désben álló hasznosítást koordináló 
szervezetnek térítésmentesen átadom.”

� Ugyanakkor a pályázati felhívás így fogalmaz: „… továbbá a keresked� igazolja, hogy a 
csere során visszavett régi háztartási gép(ek)et térítésmentesen átadta a gyártóval 
leszerz�dött hasznosítást koordináló szervezet részére.”  

A jelenlegi dokumentumok és nyilvántartások alapján nem követhet�, hogy mi lett a lecserélt 
gépek sorsa, igazoltan bekerültek-e hulladékkezelési rendszerbe. 

A lecserélt háztartási gépek energiafogyasztásának meghatározása 

Az utolsó, 2008-ban készült felmérés szerint a Magyarországon használt a mosógépek 

� 33,7 %-a          3-7 éves, 

� 15,5 %-a          8-10 éves, 

� 25 %-a             11 évnél id�sebb. 

A h�t�gépek esetében a helyzet hasonló: 

� 30,9 %-a          3-7 éves, 

� 15,7 %-a          8-10 éves, 

� 24,7 %-a          11 évnél id�sebb 

A mélyh�t�k estén pedig a gépek 48,2 %-a 11 évesnél id�sebb. 

A 2002. el�tt gyártott háztartási gépeknél a fogyasztásokat a pályázók egy-két kivételt�l 
eltekintve nem tudták megadni, illetve a megadott fogyasztások több esetben 
megkérd�jelezhet�k voltak. 

A CECED 2009-ben készült tanulmánya szerint az 1997. év el�tti h�t�gépek energia 
fogyasztása 880 KWh/db/év. Ebbe a kategóriába a nagyon régi, akár 30 éves gépeket is 
beleszámították. Ezzel szemben pl. a 2008-as új A+ és 2007-es A+ gépek energia fogyasztása 
220 KWh/db/év. 
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Mélyh�t�k estén az 1997. év el�tti gépek energia fogyasztása 900 KWh/db/év. Ezzel szemben 
a 2007-es A+ gépek energia fogyasztása 220 KWh/db/év, míg a 2008-as új A+ gépek energia 
fogyasztása 210 KWh/db/év. 

Mosógépek esetén 1997. év el�tti gépek energia fogyasztása 266 KWh/db/év. Ezzel szemben a 
2008-as új A+ és 2007-es A+ gépek energia fogyasztása 109 KWh/db/év, heti 2 mosást 
feltételezve. 

Egy 10 éves h�t�gép kétszer, egy 20 éves pedig háromszor annyi energiát fogyaszt átlagosan, 
mint egy mai, hatékony berendezés. A tanulmány szerint az új készülékhez rendelt éves 
fogyasztási értéket megszorozva 3,3-mal megkapjuk a 23 éves gép átlagfogyasztását. Ez 726 
kWh/év. 

A mosógépeknél a tanulmány szerint a 11 évnél id�sebb gépeknél 260,85 kWh-val kell 
számolni. 

A számítások továbbá azt is mutatják, hogy a 11 évnél id�sebb h�t�gépek lecserélésével 
mintegy 75 %-os energia megtakarítás érhet� el. Ez az érték a mosógépek esetén 60 %. 

A régi háztartási gépek átlagfogyasztásának becsléséb�l származó bizonytalanság 

A nyertes pályázatok adatait feldolgozták és a megtakarítás-számításokat a 0,771 kg CO2/KWh 
átszámítási faktorral elvégezték. 

A szén-dioxid számítás pontosságára ható bizonytalanság kiszámításához az átlagfogyasztás 
becsléséb�l ered� bizonytalanságot mindenképpen figyelembe kell venni. A nagyszámú minta 
feldolgozását és az életkor meghatározásánál tapasztalt pályázói bizonytalanságot figyelembe 
véve a becsült és a valós érték közötti különbség elérheti a 15 %-ot. 

A lecserélt berendezések jelent�s százalékánál a gyártási év 2002 el�tti, és ezeknél a régi 
gépeknél a fogyasztásokat a pályázók néhány kivételt�l eltekintve nem tudták megadni, ezért a 
CECED által végzett tanulmány adatait figyelembe véve az átlagfogyasztások kerültek 
dokumentálásra. 

A megtakarított szén-dioxid mennyiség bizonytalanságának kiszámításánál különbséget tettünk 
a két kategória között, 

� a 2002 év el�tt gyártott berendezések esetén a becsült átlagfogyasztásokkal számoltak, 
(hibaszázalék 15 %) 

� míg a 2002-ben, ill. azután gyártott gépeknél pedig a valós fogyasztásokkal 
számolhatunk. (hibaszázalék 0 %) 

A szén-dioxid megtakarítás meghatározás pontosságára ható súlyozott összesített 
bizonytalanság a nagy számú 2002 el�tt gyártott gépek miatt mind a mosógépek, mind a h�t�k 
esetén 15 %. 
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A 771 kgCO2/MWh átszámítási faktor használatából ered� bizonytalanság 

A Klímapolitikai F�osztály által kiszámított KWh-nak megfelel� szén-dioxid kibocsátás 
számításánál az alábbi energiamixb�l indultak ki: 

energiahordozó termelés, 2008 
(GWh/év) 

energetikai barnaszén 920

lignit  5 327

feketeszén féltermék  681

olaj  355

földgáz  15 317

nukleáris  0

megújuló, ebb�l: szél 205

 víz 213

 biomassza 1 818

 egyéb 371

összesen 22 600

A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A pályázatokban szerepl� adatok adatok kezelésében, rögzítésében a tévedési kockázat 
minimális. A többlépcs�s ellen�rz� rendszer alkalmas arra, hogy a lényegi valótlanságokat 
kisz�rje és azok felhasználását id�ben megakadályozza. 

A pályázatkezeléssel kapcsolatos adatok tárolásához és feldolgozásához használt programok 
és más eszközök megbízhatóak. Az egyszer�, de szabályozott adatkezelési rend és a tételes 
visszaellen�rzés lehet�sége mellett az észlelési kockázat mértéke elhanyagolható. 

A szén-dioxid megtakarítás számítás pontosságára ható bizonytalanság csak egy validált 
átszámítási metódust feltételezve határozható meg pontosan. Ennek figyelembevételével az 
alábbi részbizonytalanságokkal célszer� számolni:  

� Az energiamixb�l számított kgCO2/KWh faktor meghatározási hibája (pl. rendszer 
veszteség, hatásfok figyelembe vétele, statisztikai adatok megbízhatósága) 10 % 

� Az energiahordozó forrásanyagok mennyiség méréséb�l ered� bizonytalanság 1,6 % 

� Az elektromos energia teljesítmény méréséb�l ered� bizonytalanság  0,5 % 

� A régi (2002 év el�tti) gépek átlagfogyasztásának becsléséb�l ered� bizonytalanság 
(téves adatmeghatározás, hibás m�szaki adatok kerülnek a képletekbe)  15 % 

A részbizonytalanságokkal számolva az összesített bizonytalanság számított értéke: 18,8 %. 
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A 195 db megvalósult pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 3 828,840 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 3 109,02 tCO2/év – 4 548,66 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója: 

261,1 Ft / CO2 kg csökkenés

A 195 pályázatnál (összesen 15 487 db eszköz) a tervezett energia megtakarítás 17 877 GJ/év, 
amely 999 974 783 Ft beruházással érhet� el. 

A ZBR Háztartási Gépcsere Alprogramban eddig lejelentett adatok helytállónak tekinthet�k. A 
szén-dioxid kibocsátás csökkentésre és az energiamegtakarításra vonatkozó adatok a most 
vizsgált stádiumban, a felülvizsgálat végén elfogadhatóak. 

2.4.5. ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

A szén-dioxid kvóta értékesítésb�l származó bevételb�l 450 millió forint keretösszegre indította 
el a tárca a ZBR Izzócsere Alprogramot. 

A támogatás els�dleges célja a klímavédelem. A hatékonyabb, kevesebb villamos energiát 
fogyasztó eszközök elterjesztésével jelent�s mennyiség� villamos energia takarítható meg a 
háztartásokban. Egy energiatakarékos izzó például mintegy 80 %-kal kevesebbet fogyaszt, mint 
egy azonos fényerej� hagyományos izzó. 

A pályázatban részt vev� társadalmi csoportok az energiapazarló hagyományos izzók 
lecserélésével hozzájárulnak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan 
csökkentik energiafogyasztásukat és az ebb�l ered� kiadásaikat. 

További cél volt a lecserélt izzók (hulladékok) visszagy�jtése és feldolgozása, megsemmisítése. 

A támogatás elnyeréséhez klímavédelmi cél nem volt hozzárendelve. 

A pályázati dokumentumokon a lecserélt hagyományos izzók darabszámát, teljesítményét, és a 
támogatás eredményeképpen csökkent teljesítményigényt kellett számszer�síteni (a csere el�tti 
össz-wattszám és a csere utáni össz-wattszám különbsége). 

A támogatási szerz�dés tartalmazta az adott Támogatott vonatkozásában a régi izzók 
begy�jtésére és elszállítására jogosult szervezet nevét, címét, elérhet�ségét. Az Átadás-átvételi 
elismervényen dokumentálták a kedvezményezett nevét és címét, a lecserélt, m�köd�képes 
hagyományos izzók darabszámát és teljesítményét, valamint a� támogatásból vásárolt és 
átadásra került energiatakarékos izzók darabszámát és teljesítményét. 

Mivel a pályázat els�sorban eszközorientált volt, nem határozott meg a szén-dioxid kibocsátás 
megtakarítására küszöbszámokat, melyek segítségével differenciálni lehetett volna a benyújtott 
pályázatok között. 
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Az alprogramot operatívan kezel� ÉMI NKft-nél m�köd� pályázati rendszer biztonsága 

2012-ben a pályázatok kezelésének folyamata az NKEK NKft-t�l átkerült az ÉMI NKft-hez. Az 
átadás-átvételt dokumentumok, jegyz�könyvek igazolják. A pályázatok áttekinthet�ek, 
státuszuk pontosan nyomon követhet�. 

A pályázati ciklus végs� eredménye 242 nyertes pályázat volt. 

A nyertes pályázatok közül 89 pályázatnál megtörtént a pénzügyi elszámolás 2012-ben; 116 
pályázatnál az ÉMI NKft. a pénzügyi elszámolást 2013-ban végezte el. 15 pályázatnál 
hiánypótló levelet küldtek ki, 16 pályázatot szerz�déskötés el�tt visszavontak, 3 pályázatnál 
pedig kérelem elbírálása van folyamatban.

A pályázatkezelés során a bekövetkez� változásokat nyomon követhet� módon dokumentálják. 

A megvalósult projektek elért környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A formai és egyéb szempontokon túl a döntési kritériumok között klímavédelmi szempont nem 
szerepelt. Ennek ellenére a vizsgált projektekb�l is látható, hogy az izzócsere program jelent�s, 
70 %-ot meghaladó energia megtakarítással járt. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából a helyszíni vizsgálat tárgya az audit során 5 db 
szúrópróba szer�en kiválasztott pályázat volt. 

A vizsgált pályázóknál az energia megtakarítás jelent�s mérték�, 68-79 %-os volt. 

Az elfogadott pályázatok megvalósulásának ellen�rzése 

A felhasználás ellen�rzése a 4/2008. (II.14.) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az 
ellen�rzés a szabályszer�ség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a 
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felhasználás rendeltetésszer�ségének, az el�írt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért 
környezetvédelmi cél és a tervezett szén-dioxid kibocsátás csökkentés teljesülésének 
ellen�rzésére. 

A támogatás felhasználásának ellen�rzése a pályázatok 100 %-ánál a benyújtott 
dokumentumok alapján teljeskör�en megtörtént. 

Helyszíni vizsgálatra 2012-ben 4 esetben került sor, az NKEK NKft. szervezésében. A helyszíni 
vizsgálat eredményei dokumentáltak, megállapításai nyomon követhet�k. A végfelhasználók 
minden esetben be tudták mutatni a pályázatban szerepl� energiatakarékos izzókat. 

A pályázati anyagban szerepl� „El�zetes keresked�i nyilatkozat” utolsó mondata nem 
egyértelm�, ott, ahol a régi lecserélt izzók leadásról kell nyilatkozni. A jelenlegi dokumentumok 
és nyilvántartások alapján nem követhet�, hogy mi lett a lecserélt izzók sorsa, igazoltan 
bekerültek-e hulladékkezelési rendszerbe. 

A pályázati felhívás így fogalmaz: „…. továbbá a keresked� igazolja, hogy a csere során 
visszavett régi háztartási gép(ek)et térítésmentesen átadta a gyártóval leszerz�dött 
hasznosítást koordináló szervezet részére.” 

A lecserélt izzók energiafogyasztásának meghatározása 

A feldolgozott adatok a következ� képet mutatják: 

Éves energia megtakarítás 22 910 054 KWh/év 

Szén-dioxid kibocsátás csökkenés 17 663 652 kgCO2/év 

A 771 kgCO2/MWh átszámítási faktor használatából ered� bizonytalanság 

A Klímapolitikai F�osztály által kiszámított KWh-nak megfelel� szén-dioxid kibocsátás 
számításánál az alábbi energiamixb�l indultak ki: 

energiahordozó 
termelés, 2008 

(GWh/év) 

energetikai barnaszén 920

lignit  5 327

feketeszén féltermék  681

olaj  355

földgáz  15 317

nukleáris  0

megújuló, ebb�l: szél 205

 víz 213

 biomassza 1 818

 egyéb 371

összesen 22 600
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A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A pályázatkezeléssel kapcsolatos adatok tárolásához és feldolgozásához használt 
táblázatkezel� programok és más eszközök megbízhatóak. Az esetleges pontatlanságok, 
valótlanságok könnyen kisz�rhet�k. Az egyszer�, de szabályozott adatkezelési rend és a 
tételes visszaellen�rzés lehet�sége mellett az észlelési kockázat mértéke elhanyagolható. 

A pályázatokban szerepl� adatok kezelésében, rögzítésében a tévedési kockázat minimális. A 
többlépcs�s ellen�rz� rendszer alkalmas arra, hogy a lényegi valótlanságokat kisz�rje és azok 
felhasználását id�ben megakadályozza. 

� Az energiamixb�l számított kgCO2/KWh faktor meghatározási hibája (pl. rendszer 
veszteség, hatásfok figyelembe vétele, statisztikai adatok megbízhatósága) 15 % 

� Az energiahordozó forrásanyagok mennyiség méréséb�l ered� bizonytalanság 1,6 % 

� Az elektromos energia teljesítmény méréséb�l ered� bizonytalanság  0,5 % 

� Pontatlan adatok a régi izzókra vonatkozóan (teljesítmény adat, darabszám) 5 % 

� Üzemóra meghatározás bizonytalansága      20 % 

A részbizonytalanságokkal számolva az összesített bizonytalanság számított értéke: 25,5 %. 

A 242 db nyertes pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 17 663,652 CO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 13 159,421 tCO2/év – 22 167,883 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója: 

25,05 Ft / CO2 kg csökkenés

A ZBR Izzócsere Alprogramban eddig lejelentett adatok helytállónak tekinthet�k. A szén-dioxid 
kibocsátás csökkentésre és az energiamegtakarításra vonatkozó adatok a most vizsgált 
stádiumban, a felülvizsgálat végén elfogadhatóak. 

2.4.6. ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 

Az alprogram részleges analógiát mutat a ZBR Energiahatékonysági Alprogrammal, de 
pontosabban meghatározott és lényeges szigorúbb feltételek mellett. 

A 2011-ben kiírt pályázat rövid átfutási id�kkel haladt el�re. 

824 pályázat érkezett be, összesen 926 lakásra vonatkozóan. Ennek mintegy fele, 430 pályázat 
482 lakása kapott pozitív támogatási döntést, amelyek dönt� hányada 2012. végére már 
szerz�déssel is rendelkezett. A vizsgálat id�pontjában ez a folyamatrész is a befejezéséhez 
közeledik. 
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Pályázatok állása 2012. december 31-ig 

2012-ben megkötött szerz�dések 393 

Döntött, de még nem szerz�dött 42 

Nyertes pályázatok összesen: 435 

Ha a támogatott projektek megoszlását a ZBR Energiahatékonysági Alprogramhoz viszonyítva 
is megnézzük, akkor szembet�n� az arányok céltudatos módosulása. 

Itt a hasonló – közel 1,7 milliárd forint – támogatási összegnek több, mint felét ítélték oda az új 
építések projektjeinek, azaz 162 lakás megépítését 885 millió forinttal támogatják (a ZBR 
Energiahatékonysági Alprogramban 134 lakás 364 millió forintot kaphat). 

Ezzel a hangsúly eltolódással nagyobb jelent�séget kapnak az új építés pályázataival 
kapcsolatosan megfogalmazható fejlesztések és a lehetséges beavatkozások komolyabb hatást 
gyakorolhatnak a teljes sokaság végs� adatainak kialakulására. 

A felújítás, korszer�sítés körén belül is tapasztalható kedvez� támogatási arány változás; 325 
lakásra 793 millió forint esik (v.ö. ZBR EH: 1 676 lakás – 1 509 millió forint). 

Természetesen a kapcsolódó elvárások is szigorúbbak. A döntésekhez 11,03 GWh 
energiamegtakarítást és 2 302 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkentést vettek alapul a már 
leírt 162 A vagy A+ kategóriájú új lakás megépítése mellett. 

Értelemszer�en itt is a pozitív támogatási döntéssel rendelkez� sokaság vizsgálata a feladat, 
amely alapján véleményt kell mondani a két megtakarítási érték (f� jellemz�k) valódiságának 
mértékér�l, s az új építésekkel kapcsolatos, jöv�t illet� kérdésekr�l. 

A pozitív döntésben érintett projektek környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez�
pályázatok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

Tekintve, hogy tavaly közel azonos halmazból vett minta akkori állapotú adatainak elemzése 
történt, egyértelm�en az akkori tapasztalatok és levont konzekvenciák jelentették a kiindulási 
alapot. 

Az elemzést a felújítások és új építések szétválasztásával érdemes kezdeni, hiszen az új 
építések esetén megtakarítás nem értelmezhet�. 

Felújítás 291 db 

Új építés 144 db 

A felújítás részhalmazban a ZBR Energiahatékonysági Alprogramnál is nagyobb számban és 
magasabb arányban találni olyan adatsorokat, amelyek miatt hibakeresési kitér�t kellett tenni. 

A minta-halmazban nincsenek korrigált számítások. A pályázatkezel� az EnergOpt ellen�rz�
verziójának használata alapján elfogadhatónak ítélte a pályázók adatait. 
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Az ellen�rzési kulcsok néhány adat meglétét és pár összefüggés teljesülését tették 
kontrollálhatóvá. Az EnergOpt alkalmazói jelent�s szabadsági fokot élveznek a bevihet�
adatoknál, ami a jelen vizsgálatban többször megmutatkozott. 

A fajlagos szén-dioxid megtakarítás mozgási tartománya szinte azonos a tavalyi mintán 
tapasztaltakkal. 

Az összesített energetikai jellemz� szórási intervalluma mind a két irányban szélesebb lett. 

Található kapcsolat a kiíró szándékai és a beruházások feladat-struktúrája között, azaz rossz 
energetikai tulajdonságú épületeknél jelent�sebb, komplex beruházások történnek. 

A két f� tényez� lefutásában mindkét irányban vannak eltérések. 

A változatosságot részben indokolják az igen gyenge energetikai tulajdonsággal induló épületek 
(az energetikai számításokhoz alkalmazott területet alapul véve több mint felének - 54,5 % - a 
jelenlegi állapota G, H vagy I kategóriába tartozik), de a bizonytalansági faktoroknak is van 
szerepük. 

Nem szerencsés a területet algoritmussal számított változóként értelmezni, mert ez a 
hibalehet�ségek felesleges megemeléséhez vezet. 

A legnagyobb ingadozást a támogatás költséghatékonysága mutatja, 17 Ft és 53 ezer Ft / 
CO2kg között. A kiugró értékeket a levont beruházási tételek, illetve az eltér� energiahordozók 
indokolják. 

Az új építések lényegesen kevesebb adata csak részleges lehet�séget nyújt következtetések 
levonására. Azonban itt is ráirányítja a figyelmet a terület fontosságára, hiszen ez a számítások 
kiinduló viszonyítási alapja. Jól definiálható és a folyamatban stabil adat. 

A lesz�rt részhalmazok mindegyikénél megkerestük a valamelyik irányban túlzott mértékben 
eltér� értékek eredetét vagy okát, amelyek az alábbiak: 

A felújítási projekteknél: 

� Az adattorzulás lehet�sége már közel 20 %-ra kiterjed�en vet�dött fel, ami jó részt be is 
igazolódott: energetikai számítás módosításkor nem cserél�dtek, hanem összegz�dtek 
az adatok. A hibás algoritmusból ered� anomáliák a javítását követ�en az érintett adatok 
normalizálódtak. 

� Nem kevés további magyarázatot igényl� kérdés maradt, ill. került felszínre. Téves 
adatbevitelt/továbbítást nyilvánvaló esetben is csak szisztematikus adatsz�réssel lehet 
beazonosítani. Ha az elemzést végz� ezek eredményét nem konkrét adatcellákra 
(úgymond címkézve) jelzi, akkor azok javítás nélkül maradnak. 

� Az adatbázisban bent lév� két területérték különbsége itt is a két adatforrás eltér�
számaira vezethet� vissza, ami azzal indokolható, hogy az egyik terület az ingatlan 
tényleges érintett alapterülete, a másik terület az energetikai számításnál figyelembevett 
és méretezett alapterület, az energiamegtakarítás ebb�l az adatból kerül kiszámításra. 
Ebb�l kifolyólag mind a két irányban vannak komoly eltérések, és a lehetséges okok 
sorozatából látatlanban csak néhány esetben (5 tételnél, ami rekordszámot tekintve 1,7 
%) lehet kiválasztani az adott esetekben fennállót, de a fent leírt magyarázat ennél a 
pályázati konstrukciónál is indokolja a két érték közti 20-30 %-os különbséget. 
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� Ellenben az is igaz, hogy ennek a 2 % alatti gyakorisággal elkövetett hibának az 
adattartalma okozza az eltérés 84 %-át. 

Az új építéseknél: 

� Ezek között is van pontatlan berögzítés, ami most nem, de kés�bb okozhat eltérést. 

� Valamint már most látni területérték különbségeket, pedig itt nem kapott szerepet a 
hányadosként létrehozott terület. 

Az el�z� pontban is látható, hogy a szoftver korrekció és a néhány manuális javítás után is 
találunk távolabbra mutató gondokat, kérdéseket. Fennáll a lehet�sége, hogy a kevésbé kirívó 
adatbeviteli hibák észrevétlenül maradnak. 

Ezekhez társulnak a paraméterek azon széls�séges értékei, melyet a pályázatkezel� nem tud 
módosítani, mert ezt kapta, de fizikai, m�szaki megfontolásokkal nehéz kezelni. Ilyenek pl. a 
szén-dioxid kibocsátások nulla, ill. negatív értékei. 

További feltárást kíséreltünk meg homogén részhalmazok áttekintésével és értékelésével, de 
konzekvens megállapításokra sajnos nem sikerült jutni. 

Az adatbázis jelenlegi állapotát adottnak tekintettük. Ennél a tételszámnál kevéssé jelentkezik 
az átlagolás – számunkra kedvez� – kiegyenlít� hatása. Ha a végszámokat nézzük, akkor a 
családi házas sokaságban reális a 120 m2 körüli lakásméret. 

A komplexebb munkák kapcsán elfogadható a vonatkozó energiamegtakarítás is. A 73 % szén-
dioxid megtakarítás impozáns, több tekintetben vannak elfogadható indoklások, de 
összességében túl optimista elvárásnak ítéljük. 

Az új építésnél a 130 m2 körüli átlag lakásméret szintén reálisnak tartható. 

Helyszíni ellen�rzési rendszer 

A helyszíni ellen�rzéseket az ÉMI NKft. 2008. áprilisi kiadású „Helyszíni ellen�rzés rendjének 
szabályzata” alapján végzik. 

Két helyszíni szemle dokumentumát tekintettük át részletesen, amelyekre a megvalósult 
kivitelezéssel kapcsolatban megküldött számlákon szerepl� tételek tényleges beépítésének 
ellen�rzésére került sor, mert a pályázatkezel� kiemelt figyelmet fordít az állami támogatással 
finanszírozott m�szaki tartalom 100 %-os megvalósulására. A szakért�k rögzítették, hogy a 
beépített anyagok a tervezetteknek megfelel�ek. Adattorzulások, anomáliák jelenlétére utaló 
kiugró eltéréseket egyik tételnél sem tapasztaltunk. 

A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A teljes kör� felmérés alapján a kockázati elemek és becsléseik felülvizsgálata, az 
összbizonytalanság aktuális értékének meghatározása a következ�képpen alakul: 

� Téves adatok, m�szaki paraméterek használata az épületr�l, hiányos adatokból és/vagy 
szakmai tévedésb�l ered�en, esetleg szándékosság is el�fordulhat  10 % 

� Torzított számítások, nem megfelel� segédszámítások, túl sok elhanyagolás 5 % 
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� Hibás adatok: számszaki hibák maradnak bent kontroll számítások hiányában; pl. 
nincsenek összevetve a korábbi adatok becslései - épület adatokból számolt és a 
számlákra kifizetett energia        5 % 

� Nem a tényleges adatok kerülnek a képletekbe: pl. tervt�l való eltérés, hiányos 
kivitelezési dokumentáció, téves elméleti alap alkalmazása, helytelenül kiválasztott adat, 
stb. (korábbi fázisban  hatásos ellen�rzéssel leszorítható lett volna)  10 % 

� Emberi és/vagy adminisztrációs hiba: elírás, figyelmetlenség; rossz adattovábbítás, 
informatikai zavar vagy hiányosság       3 % 

A részbizonytalanságokkal számolva a vizsgált fázissal bezárólag az összesített bizonytalanság 
számított értéke = 15 %. 

A monitoring id�szakban a tényleges energiafogyasztási adatok önmagukban is hordoznak egy 
vélhet�en jelent�sebb ingadozásból ered� bizonytalanságot, ami a most kiszámolt értékkel 
sztochasztikusan összegz�dhet. 

Az el�z� évben nem adtunk becslést a végs� összesített bizonytalanságra, mert az akkor talált 
problémák után nagyon indokoltnak látszott egy komplex ellen�rzés. A jelen audit leírt 
tapasztalatai mutatják, hogy erre nem került sor, és a mostani fázisban sem lehet megfelel�
becslést adni. Durva közelítéssel ± 30% körüli végs� érték lehet reális. 

Amennyiben az új építéseknél a használatbavételi engedélyhez készül� energia-
tanúsítványokra kiemelt figyelmet fordítanak és jól meghatározott, tényleges adatokat 
képeznek, és ahhoz viszonyítják a monitoring tapasztalati értékeit, akkor ez mérsékelhet�. 

Jelen alprogram esetében is szerencsésnek mondható, hogy viszonylag kisebb számokra 
születtek a fenti megállapítások, s ezzel az aspektussal tudomásul vehet�k. 

A 435 db nyertes pályázatnál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 2 302 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 1 611,4 tCO2/év – 2 992,6 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági mutatója 
(csak felújítások esetén): 

344 Ft / CO2 kg csökkenés

A pozitív döntéssel érintett pályázatok megvalósítása 11,03 GW/év tervezett energia 
megtakarítást eredményez, amely 1,679 milliárd Ft állami támogatás beruházásával érhet� el. 
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2.4.7. ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 

A támogatás célja els�dlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekv� kockázata miatt 
a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvet�bb formája a fosszilis energiahordozókból 
származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Az NFM a meglév� lakóépületek 
szén-dioxid kibocsátás csökkentését eredményez�, energiahatékonyság javítását célzó, 
napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz el�állítására, épületek f�tésére, vagy e 
célok kombinált, esetleg egyéb h�igények kielégítését is szolgáló, többcélú napkollektoros 
rendszerek) beszerzését és telepítését támogatta. 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,97 milliárd Ft volt. 
A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhet� bekerülési 
költség 50 %-ánál. A támogatás fels� határa maximum 800 000 Ft/lakás lehet. 

Támogatást a pályázat benyújtását megel�z�en megkezdett projektre nem lehetett igényelni. A 
pénzügyi elszámolás végs� határideje 2012. szeptember 30. volt, melyet a kiíró november 20-
ra módosított. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követ�en 3 évig fenn kell maradnia. 

Az alprogramot operatívan kezel� ÉMI NKft-nél m�köd� pályázati rendszer biztonsága 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton nyújthatták be a pályázók. Az alprogramot 
operatívan kezel� ÉMI NKft. a pályázatokat szintén elektronikusan kezeli. 

A pályázatok a befogadás sorrendjében kerültek elbírálásra a 323/2007. (XII.11.) Korm. 
rendelet, 18/2011. (III.29.) NFM utasítás és a Pályázati Útmutatóban meghatározott értékelési 
szempontrendszer alapján. 

A pályázó által kitöltend� adatlapok: 

� KTR1 Pályázói �rlap 

� KTR2 Energetikai �rlap 

� KTR3 Költségvetési �rlap 

� KTR4 Dokumentum �rlap  

� KTR5 Nyilatkozati �rlap 

Az �rlapok tartalma magánszemélyek és társasházak esetében eltér� tartalmú. Az 
ügyfélkapuval és az elektronikus pályázati rendszerrel kapcsolatos problémák kezelésének 
esetére az ügyfélszolgálat elérhet�ségét a pályázati útmutató tartalmazza. 

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi vizsgálatát az ÉMI NKft. végezte. 

A pályázati útmutató részletesen tartalmazza a pályázat feltételeit, de az energiamegtakarítás 
mértékére nem határoz meg küszöbszámot, csak általános érvény� szempontokat. A Szakért�i 
Bizottságnak joga volt rangsorolásra, illetve javasolhatta a nem megfelel� hatékonyságú 
pályázatok elutasítását, ám hogy mit kell érteni nem megfelel� hatékonyságú pályázat alatt, 
erre nem ad konkrét, adatokkal alátámasztott iránymutatást a pályázati útmutató. 

A pályázati útmutató szerint rangsorolási szempontok 

� a fajlagos széndioxid megtakarítás mértéke, 

� a költséghatékonyság szempontja (ár-érték arány), valamint a  
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� felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-m�szaki megfelel�sége. A 
pályázatban kizárólag min�sített, megfelel�sség igazolással rendelkez� napkollektorok 
támogathatók (ETA, ÉME alapján megszerzett megfelel�sség igazolás, vagy Solar 
Keymark tanúsítvány). 

A napkollektor rendszer telepítését kizárólag az ÉMI NKft. által regisztrált kivitelez� végezhette 
el. 

A vizsgált id�szakban 

� a regisztrált pályázók száma     7 888 db 

� a beadott pályázatok száma     5 686 db 

� a beadott pályázatok állami támogatás igénye  4 116 253 901 Ft 

� a beadott pályázatokkal érintett lakások száma  5 799 db 

Valamennyi beérkezett pályázat feldolgozásra került. 

Az ÉMI NKft. által összeállított és kiíró által elfogadott monitoring program szerint 3 éven 
keresztül 83 db pályázónál fognak monitoringot végezni. Ez a mennyiség a befogadott 
pályázatok 2 %-át fedi le. 

A vizsgált id�szakban, 2012. január 1-t�l december 31-ig monitoringra még nem került sor. 

A feldolgozott pályázatok elért környezetvédelmi hatásának ellen�rzése 

Az alábbi táblázat a nyertes pályázatok adatait foglalja össze. 

Megítélt 
támogatás 

Érintett 
háztartás / 
lakásszám

Energia 
megtakarítás 

Emisszió  
csökkentés 

Energia 
fogyasztás a 

kivitelezés el�tt 

2 680 204 813 
Ft 

3 799  
db 

12 609 571  
kWh/év 

3 877 281 
CO2kg/év 

13 950 040  
kWh/év 

A pályázatok végrehajtásával a tervezett energia megtakarítás 90 %. 

A szén-dioxid kibocsátás szempontjából az audit során szúrópróba szer� vizsgálat tárgyát 
képez� pályázatok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. 

A vizsgált pályázatoknál a beruházás célja a használati melegvíz el�állítása és a f�tés rásegítés 
volt. Az energia megtakarítással és szén-dioxid csökkenéssel kapcsolatos adatokat a pályázók 
adták meg. A számításokhoz használható programok körére a pályázók nem kaptak 
iránymutatást. 

A szúrópróbaszer�en vizsgált 10 pályázat adataiból kimutatható, hogy

� 8 pályázatnál a kivitelezés jelent�s energia megtakarítással jár (48-96 %). 

A napkollektorokkal elérhet� energia megtakarítás mértéke attól is függ, hogy egyes 
pályázatoknál milyen felhasználásokat terveztek be. A hatékonyság növelhet� úgy, ha a 
nyári energia szükséglet többszörösét is kitev� megtermelt energiát felhasználják 
például úszómedence f�tésére, vagy a nyári többletenergia tárolását megoldják. 



Audit jelentés 
�

78/87 

Csak használati melegvíz el�állítására beépített napkollektorok esetén az 
energiamegtakarítás az év 12 hónapjában nagy valószín�séggel nem éri el a 90 %-ot. 

A monitorozás során kapott adatok fognak választ adni arra, hogy ezek a 
megtakarítások – f�leg a 90 % és afeletti megtakarítások – mennyire reálisak. 

� 2 pályázónál a pályázati anyagban szerepl� adatok alapján a napkollektor beépítésével 
111 % és 158 %-os energia megtakarítással számoltak. 

Ezek az adatok feltehet�en hibás számításon alapulnak, a számítások utólagos 
ellen�rzésére azonban nincs lehet�ség. A megtakarítások számítására vonatkozóan a 
pályázati dokumentumok nem adtak iránymutatást. 

A beadott pályázatoknál a pályázatkezel� a számításokat nem ellen�rizte, de ez nem is 
volt feladata, mivel a számításokat megfelel� jogosultsággal rendelkez� energetikus 
szakemberek végezték. 

A pályázatok monitorozása most kezd�dik. A monitorozásra kijelölt pályázók közé 
célszer� lenne egy-egy olyan pályázatot is bevenni, amelynél számítási hiba 
valószín�síthet� annak érdekében, hogy a valószín�sített számítási pontatlanságról 
legalább utólag következtetést lehessen levonni. 

� Minden vizsgált pályázatnál teljesült az a feltétel, hogy a támogatási összeg ne haladja 
meg a pályázati útmutatóban szerepl� 800 000 Ft / lakás összeget. 

A szúrópróbaszer�en vizsgált pályázatok tervezett energia megtakarításának mértékét az 
alábbi diagram szemlélteti. Ugyancsak ez a diagram tartalmazza az összes nyertes pályázatra 
es� energia megtakarítást is. 
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A szén-dioxid megtakarítás számítására ható bizonytalanságok 

A pályázatkezeléssel kapcsolatos adatok tárolásához és feldolgozásához használt 
táblázatkezel� programok és más eszközök megbízhatóak. Az egyszer�, de szabályozott 
adatkezelési rend és a tételes visszaellen�rzés lehet�sége mellett az észlelési kockázat 
mértéke elhanyagolható. Az adatok kezelésében, rögzítésében a tévedési kockázat minimális. 

A vonatkozó szakirodalom szerint a napkollektor alkalmazásával elérhet� energia megtakarítást 
illet�en a következ� adatokkal lehet számolni: 

Napkollektor felhasználási célja Energia megtakarítás átlagos 
nagyságrendje 

Használati melegvíz el�állítás kb. 30-60 % 

F�tésrásegítés 
jól h�szigetelt házaknál kb. 30-50 % 

passzív házaknál közel 100 % 

Úszómedencék vizének f�tése
kültéri medencéknél közel 100 % 

beltéri medencéknél kb. 70 % 

H�tés kb. 86-90 % 

Fentiek alapján – mivel 10 vizsgált pályázóból 6-nál 90 % feletti megtakarítással számoltak a 
használati melegvíz el�állítására használt napkollektorok esetén, ráadásul 2 pályázónál a 
megtakarítás 100 % feletti érték – a tervezett megtakarítások számításának bizonytalansági 
szintjét az átlagosnál magasabbnak ítéljük. 

Ezek figyelembevételével a szén-dioxid megtakarítás számítására ható összesített 
bizonytalanság az alábbi részbizonytalanságokból tev�dik össze: 

� Téves m�szaki paraméterek használata az épületr�l, hiányos adatokból és/vagy 
szakmai tévedésb�l ered�en        10 % 

� A különböz� számítási programok használatából ered� bizonytalanság, mivel a pályázók 
a piacon elérhet� programok között szabadon válaszhatnak    30 % 

� A felmérés során téves adatmeghatározás, hibás m�szaki adatok, hibás adatok kerülnek 
a képletekbe           5 % 

� Emberi és/vagy adminisztrációs hiba: elírás, figyelmetlenség; rossz adattovábbítás 5 % 

A fentiek figyelembe vételével az ered� összbizonytalanság = 33 %. 

A nyertes pályázatoknál  
a tervezett szén-dioxid csökkenés: 

3 877 tCO2/év

A megtakarítás tolerancia sávja: 2 595,59 tCO2/év – 5 156,41 tCO2/év

Az alprogram költséghatékonysági 
mutatója: 

691 Ft / CO2 kg csökkenés
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A nyertes pályázatoknál a tervezett energia megtakarítás 12 609 571 kWh/év, amely 2,68 
milliárd Ft beruházással érhet� el. 

3. Átfogó megállapítások 

Általánosságban, mindegyik alprogramra vonatkozóan megállapítható, hogy a helyszínen is 
megvizsgált pályázati dokumentáció megfelel�. 

A pályázati eljárást szabályozó dokumentumok kivétel nélkül megfeleltek a jogszabályi 
el�írásoknak és megállapítható volt, hogy biztosítják a források átlátható, szabályozott 
rendszerben történ� felhasználását. 

A 2011-es évben a korábbi helyzethez képest nagy el�relépést jelentett, hogy a korábban a 
KvVM / VM kezelésében lév� alprogramok pályázatai bekerültek az NKEK NKft. pályázatkezel�
rendszerébe. Ez a saját fejlesztés� Access alapú pályázatkezel� szoftver zárt rendszerével és 
a beépített ellen�rz� listákkal a hibalehet�ségeket nagymértékben csökkentette. 

2012-ben a közrem�köd� szervezet ismételt megváltozása nehezítette a pályázatkezelés 
feladatait. 

Ugyanakkor egyidej�leg a felel�s minisztérium (NFM) szervezetén belül is változások történtek: 
a ZBR alprogramok esetében a közrem�köd� szervezet feletti felügyeletet ellátó Zöldgazdaság 
Fejlesztési F�osztály vette át a vev�kkel való kapcsolattartás feladatait is. Ezzel a feladatok 
ellátása logikusabb rendszerben történik, hatékonyabb lett. 

2012. szeptember 10. napján az NFM tájékoztatta az NKEK NKft. és az ÉMI NKft. képvisel�it 
arról a döntésr�l, hogy az NKEK NKft. által ellátott, ZBR-rel kapcsolatos feladatok 2012. október 
1-t�l átadásra kerülnek az ÉMI NKft. részére. 

Az NKEK NKft. és az ÉMI NKft. számos alkalommal egyeztetett az átadással kapcsolatos 
feladatokról, valamint a szolgáltatási szerz�dések és programok átadásásnak jogtechnikai 
kérdéseir�l. 

Az NFM 2012. szeptember 28-án a feladatok átadásáról szóló utasítást megküldte az 
érintetteknek. 

Az NFM utasítás alapján a projektek átadásának fordulónapja 2012. október 1. volt. Az átadás 
technikai lebonyolítása végett a pályázatkezel� rendszereket pár napra felfüggesztették, az 
adatok mentésér�l gondoskodtak. 

A pályázatok kedvezményezettjeit a változásról tájékoztatták, az ügyfélszolgálatok munkatársait 
felkészítették a szükséges információk megadására. 

A dokumentumok átadása több lépcs�ben történt. 

Megjegyzend�, hogy az elektronikus levelezési cím is megsz�nt, a korábbi címre automatikus 
válasz érkezett, melyben a kedvezményezetteket arról tájékoztatták, hogy levelüket a 
zbr@emi.hu címre küldjék el. Automatikus e-mail továbbítást nem állítottak be. 
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A könyvelési dokumentáció néhány héttel kés�bb került átadásra. 

Az átadással valamennyi alprogram közrem�köd� szervezete az ÉMI NKft. lett. 

Az átadás nem okozott jelent�s fennakadást a pályázati rendszerekben, ugyanakkor a 
lefolytatott audit során megállapítható volt, hogy egyes esetekben nem áll az ÉMI NKft. 
rendelkezésére az átvételt megel�z�en elvégzett tevékenységekre vonatkozóan teljes kör�
információ. 

Sok esetben hónapokig nem történtek meg az esedékes intézkedések a pályázók felé, így az 
ÉMI NKft. munkáját nehezítette a 2012-es évben, hogy sokszor a kapcsolatfelvétel is problémák 
leküzdését igényelte. 

Az ÉMI NKft. részér�l jelent�s kapacitásokat igényelt az ügyek megismerése és egyes 
esetekben újra értékelése. Ennek eredményeképpen, valamint az átadás-átvételb�l 
következ�en, sok esetben az eredetileg érvényes – az elszámolás ellen�rzésére nyitva álló – 
határid�k nem voltak tarthatók. 

Ezen túlmen�en megállapítható volt bizonyos esetekben a pályázókra vonatkozó határid�k 
„rugalmasan kezelése” is, ami f�ként azzal magyarázható, hogy az átadás-átvétel során feladat 
feltorlódás keletkezett. 

A 2012-es évben az operatív megvalósítás tekintetében az ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 
alrendszere jelentette a legnagyobb feladatot. Az alrendszerre vonatkozó részletes 
megállapításoknál közöltük az ennek során jellemz�en felmerült nehézségeket. 

A munka során azt tapasztaltuk, hogy az érintettek a feladatokat megfelel� odaadással végzik. 

Fontos megjegyezni, hogy az alprogramok monitoring feladatai az el�írások szerint még csak 
most kezd�dnek, így a kibocsátás csökkentési célok tényleges elérésének, ill. az ezekb�l 
kalkulálható költséghatékonységi mutatóknak a meghatározása a következ� évek feladata lesz. 

A felülvizsgálat végén a szén-dioxid kibocsátás csökkentést vizsgáló auditorok az energia 
megtakarításra vonatkozó adatokat elfogadhatóaknak, a szén-dioxid kibocsátás csökkentésre 
vonatkozó adatokat pedig célkit�zésként elfogadhatóaknak ítélték. 
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4. Javaslatok a vizsgált alrendszerek fejlesztési lehet�ségeire 

A ZBR egyes alrendszereivel kapcsolatban a lefolytatott audit megállapításai szerint els�sorban 
a feladatok többszörös átadás-átvételére vezethet� vissza a legtöbb probléma. A rendszerben 
megtalálható hibák és hiányosságok minimálisra csökkenthet�k a közrem�köd� szervezet(ek) 
folyamatos, hosszú távú feladatellátása mellett. 

Mindennek ellenére elmondható, hogy a korábbi évek megállapításai alapján a rendszer 
folyamatosan fejlesztésre került. Néhány kivételt�l eltekintve (határid�k megtartása, pályázókkal 
szembeni következetesebb eljárás, stb.) a felmerült problémák orvoslásra kerültek. Az 
alábbiakban összefoglaljuk, mely területeken van szükség további fejlesztésekre, illetve hogy a 
következ� auditálások során milyen szempontok figyelembe vételét javasoljuk. 

A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is azt ajánljuk, hogy a kés�bbi auditálási rendszer 
els�sorban a pályázatkezel� szoftverb�l kinyerhet� információk tényleges helyzettel történ�
összevetésére helyezze a hangsúlyt. 

A ZBR alprogramok esetében m�köd� elektronikus pályázatkezel� rendszer zárt; beépített 
ellen�rz� kérdésekkel garantálja, hogy a hiányos, formai szempontból nem megfelel�
pályázatok ne juthassanak tovább a tartalmi elbírálás szakaszába. Ugyanez elmondható a 
pénzügyi és elszámolási ellen�rzés szakaszáról is. Ezért indokolt, hogy az auditálás f�ként 
annak vizsgálatára irányuljon, hogy a rendszerben szerepl� adatok egyeznek-e a papír alapon 
meglév� pályázati dokumentáció információival. 

Jelen audit erre irányuló vizsgálata megnyugtató eredménnyel zárult. 

Amíg a pályázatkezelés a fent leírtak szerinti zárt rendszerben valósul meg, az auditálás során 
a pályázatok és döntések 5-10 %-ának tételes vizsgálata elegend� a megalapozott 
következtetések levonásához.  

Amennyiben a rendszer auditálása alapján megállapítható, hogy az nem felel meg ezeknek a 
követelményeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit�l való eltérés állapítható 
meg a pályázati rendszer dokumentumaiban, ezt az arányt 15-20 %-ra szükséges emelni. 

Javasoljuk továbbá a határid�k megtartására vonatkozóan körültekint� auditálás lefolytatását a 
jöv�ben. 

Jelen audit több alprogram esetében is megállapította, hogy a hiánypótlási határid�k meg nem 
tartása a pályázók részér�l nem járt semmilyen következménnyel (a következményekre – a 
pályázat elutasítására – történ� el�zetes figyelmeztetés ellenére). Megállapítható ugyanakkor, 
hogy a kés�bb indult alprogramok esetében az elektronikus pályázatkezel� rendszerek már 
kiegészítésre kerültek a hiánypótlási határid�k megtartásának figyelésével (és meghaladása 
esetén automatikus jelzéssel) így ezeknél nem fordul el� ilyen probléma. Emellett a korábban 
indult alprogramok esetében is javuló tendencia figyelhet� meg: a 2012-es évben jelent�sen 
kevesebb ilyen eset fordult el�, mint korábban. 

Az auditálási rendszerben mindenképpen javasoljuk kérdéslisták alkalmazását, amelyek 
segítséget nyújthatnak a különböz� alprogramok egységes elvek alapján történ� auditálásához, 
valamint biztosítják a kritikus pontok ellen�rzését minden vizsgálat esetében. 
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4.1. Szakmai javaslatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentés monitorozási 
rendszerének fejlesztésére 

Az összes alprogramra vonatkozó javaslatok: 

� A támogatás célja els�dlegesen a klímavédelem. A klímavédelmi szempontok 
érvényesítése érdekében javasolt a jöv�ben meghatározni azt a szén-dioxid 
megtakarításra vonatkozó mutatót, mely teljesítése feltétele a pályázatok 
elfogadásának. 

� A klímavédelmi célok adatokkal való alátámasztására a jöv�ben egyre gyakrabban lesz 
szükség. Ezért ajánlott segíteni, illetve iránymutatással ellátni a pályázókat egy szakért�
által kialakított és jóváhagyott számítási módszertannal. Ennek hiányában pontatlan 
számításokból ered� értékek kerülnek be a pályázatokba, melyekb�l megnyugtató 
következtetéseket nem lehet levonni. 

� A monitorozás során a megtakarítás elvárható mértékére (%) javasolt meghatározni egy 
küszöbszámot. Ha az éves monitoring adatok feldolgozása során azt tapasztalják, hogy 
ezt az értéket a pályázó nem éri el, úgy az adatrögzítés el�tt célirányosan meg kell 
vizsgálni az okokat (pl. hibás adatok közlése, pályázatban lév� adatok nem 
megfelel�sége, stb.) 

� A pályázóktól érkez� adatokat – különösen a monitoring tényadatokat – a jöv�ben kell�
kritikával kell elfogadni. Az adatrögzítés során célszer� sz�r�ket beépíteni, és ahol 
anomáliákra derül fény (pl. nincs megtakarítás), még az adatok rögzítése el�tt javasolt 
ellen�rzést végrehajtani. A kritika nélkül elfogadott adatok a kés�bbi értékeléseknél 
okoznak problémát. 

� Felhívjuk továbbá a figyelmet a pénzügyi teljesítés kockázatára, mely miatt – 
amennyiben egyéb jogszabályi rendelkezésekkel nem ütközik – a banki tranzakciókat 
érdemesnek látjuk el�írni a készpénzes pénzmozgás helyett, tekintettel arra is, hogy a 
kivitelez� általában nem részes fél ebben a pályázati konstrukcióban, így a kivitelez�k 
pénzügyi ellen�rzése nem igazán lehetséges.  

� A min�ségirányítási rendszer fontos eleme a felkészültség biztosítása. Minden 
szervezetnek érdeke, hogy a dolgozóit támogassa az adott feladat ellátásához 
szükséges ismeretek megszerzésében, és ezáltal lehet�vé tegye, hogy munkájukat a 
legmagasabb színvonalon végezhessék. Mivel minden ZBR alprogram egy kicsit más, 
fontos annak tisztázása, hogy melyek azok a f�bb szempontok, melyekre oda kell 
figyelni a pályázatkezelés egyes stádiumaiban (pl. ellentmondásos  monitoring adatok, 
nincs megtakarítás, túlzott mérték� megtakarítás, stb.). A pályázatkezel� munkatársakat 
célszer� lenne kiemeltebben, akár továbbképzések szervezésével is segíteni abban, 
hogy a pályázatokban szerepl� alapadatok közötti összefüggéseket megismerjék, és a 
m�szaki-szakmai ismeretek birtokában a jelent�s hibákat azonnal kisz�rhessék. 
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Az alprogramok egyes csoportjaira vonatkozó speciális javaslataink: 

ZBR Panel, ZBR Energiahatékonysági, ÚSZT ZBR Mi Otthonunk és ÚSZT ZBR Napkollektor 
Alprogram 

� Mivel az energetikai számítások tételes ellen�rzésére a pályázatkezel�nek nincs 
lehet�sége, az új pályázatoknál javasolt meghatározni a számításhoz használható, ún. 
jóváhagyott programok körét. Az energetikai számításoknál alkalmazott programok 
megbízhatósága, hibahatára különböz� és az ebb�l ered� bizonytalanság is befolyásolja 
a szén-dioxid megtakarítás számított értékét. 

� A pályázatok adatai elektronikusan is rögzítettek. Javasoljuk az informatikai szabályozás 
frissítését a hatékonyabb alkalmazhatóság érdekében, melyhez néhány szempont: 

− Célszer� az adatbázis felépítését áttekinteni, a lehetséges racionalizálásokat 
elvégezni (pl. a keres� modulok jobb használhatósága érdekében struktúrálni, majd 
pedig a szintaktikai el�írásokat szigorúan tartani) 

− Az összesítetett adatbázisba bekerül� m�szaki jelleg�, ill. az ezeket segít� adatok 
körét szintén célszer� felülvizsgálni és a megfelel� ellen�rzési, lekérdezési 
lehet�séget biztosítani. Ide tartozik pl., hogy statikus tényadatot ne függvénnyel 
határozzunk meg. 

− Indokoltnak látjuk egy átfogó (adatbázis tartalom, szerkezet, adatkezelés, bels�
algoritmusok, stb.) ellen�rzést; ezt ne csak adminisztratív megközelítésben végezzék 
el, hanem egyidej�leg összpontosítsanak az energetikai, kibocsátási számítások 
esetleges logikai anomáliáinak kisz�résére is. Els� körben elegend� volna egy-egy 
összefüggés ± 50%-os eltérése felett kötelez� felülvizsgálatot és/vagy alátámasztott 
magyarázatot kérni. A megfelel� kisz�réshez valószín�leg szükség lenne további 
tapasztalt szakemberek bevonására. 

� A korszer�sítés utáni állapot, ill. a létrehozott új építmény paramétereinek detektálására 
vonatkozóan hangsúlyozzuk a monitoring adatlapon kért adatok fontosságát; 
nevezetesen 

− a pályázó minden energiafajtáról és valamennyi, a tárgyban releváns 
mér�berendezésr�l elérhet� adatát havi bontásban, áttekinthet� és ellen�rizhet�
formában gy�jtse, 

− a pályázatban közrem�köd� szakember id�szakosan tekintse át és dokumentáltan 
értékelje ki az adatokat, 

− anomáliák esetén a szakember és a pályázó együttm�ködve tárja fel az eltérés okát 
és hozzák meg a szükséges intézkedéseket, 

− a monitoring jelentésekhez valamennyi dokumentumot csatolni kell. 

� A monitoring adatok mellé kérdések esetén javasolt bekérni a projekttel érintettek 
véleményét. 
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� A ZBR Energiahatékonysági, ill. ÚSZT ZBR Mi Otthonunk alprogramok esetén jelent�s 
eltérés mutatkozik az adatbázisban szerepl� két alapterület adat (ingatlan tényleges 
érintett alapterülete, ill. az energetikai számításnál figyelembe vett és méretezett 
alapterület) között. A kétféle adat használatának szükségességére, az eltérések okainak 
vizsgálatára, ill. a hasonló eltérések kialakulásának elkerülésére a jöv�ben kiírásra 
kerül� pályázatoknál érdemes figyelmet fordítani. 

ZBR Háztartási Gépcsere és Izzócsere Alprogram 

� Mivel mind a Háztartási Gépcsere, mind az Izzócsere Alprogram esetén a helyszíni 
ellen�rzések száma elenyész� volt, a jöv�ben a hasonló tartalmú pályázatoknál javasolt 
a pályázati kiírásban egyértelm�en megfogalmazni a helyszíni ellen�rzések 
gyakoriságára vonatkozó elvárásokat annak érdekében, hogy az ellen�rzések a kiíró 
szándékának megfelel�en, ugyanakkor tervszer�en és tervezhet�en történjenek. 

� Az elmúlt 2 évben az alprogram kezel�je évr�l évre változott. Az alprogram indulásakor 
meghatározott 0,771 kgCO2/KWh faktort a pályázatkezel�k átvették. A jöv�ben a szén-
dioxid kibocsátás kiszámításához alkalmazott faktor levezetésének módját és a 
felhasznált statisztikai forrásadatok eredetét, ill. annak hivatalos jóváhagyását javasolt 
dokumentálni. Ezt a dokumentumot minden érintett számára elérhet�vé kell tenni annak 
érdekében, hogy a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos összefüggések világosan 
levezethet�ek legyenek és a számítás logikáját minden érintett megérthesse. Ez 
különösen fontos akkor, ha a pályázatkezel� szervezet változik, mert ilyen esetben a 
dokumentált módszertan biztosítja az egységes értelmezést és annak alkalmazása 
megfelel� bizonyossággal nem vezet tévedéshez vagy eltéréshez. 

� A helyszíni ellen�rzés során javasolt meggy�z�dni arról is, hogy a keresked�i 
nyilatkozatnak megfelel�en a lecserélt háztartási gépek, ill. izzók a hasznosítást 
koordináló szervezet részére dokumentáltan átadásra kerültek. Az átadást igazoló 
dokumentumot javasolt megtekinteni. 

� A Háztartási Gépcsere, ill. Izzócsere alprogramok monitoring tevékenysége hamarosan 
véget ér. Az új háztartási gépek, ill. izzók energiafogyasztásának meghatározásához 
évekkel korábban meghatározott statisztikai átlag adatokat használnak, amely 
módszertanilag nem megkérd�jelezhet�. Ugyanakkor a két alprogram monitoring 
id�szaka felhasználható lett volna arra, hogy a statisztikai adatok frissítésre kerüljenek. 

A tavaly már megfogalmazott, a vizsgált alprogramokon túlmutató észrevételeket, ajánlásokat 
továbbra is érvényesnek látjuk, és az áttekinthet�ség kedvéért összegezve ismét rögzítjük: 

� Célszer� átgondolni, hogyan lehet megoldani a hosszú átfutási id�tartamok alatt történ�
releváns jogszabályváltozások hatályosságának kezelését. 

� Célszer� lenne egy-egy új pályázati koncepció kialakításánál a minimális hatékonysági 
mutató szakmai meghatározása. 
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� Új pályázati kiírásoknál ajánlatos a követend� jogszabályi el�írásokat az érintettek 
szerinti csoportosításban, egyértelm�en közölni. 

� Javasolt az adott pályázat m�szaki tartalmát pontosabban meghatározni, és már a 
kiírásban tételesen rögzíteni a monitoring követelményeket. Köztük els�dleges 
prioritással szerepeltetni a lehetséges, indokolatlan többletköltséget nem okozó mérési 
pontok kialakítását/fejlesztését ill. b�vítését, ezzel gondoskodva a költséghatékony és 
egyben megalapozott ellen�rzési rendr�l. 

� Célszer� lenne olyan konstrukciót kialakítani, hogy bizonyos bónusz jelleg� juttatás csak 
egy hosszabb monitoring id�szak után, a ténylegességet visszaigazoló adatokkal legyen 
elérhet�. 

A kvótabevételek felhasználását az 1. mellékletben, az adminisztrációs keret felhasználását 
pedig a 2. mellékletben részletezzük. A 3. melléklet az egyes alprogramok analitikáját 
tartalmazza, a 4. mellékletben a helyszíni auditok során tételesen vizsgált pályázatok 
felsorolása, az 5. mellékletben pedig a jogszabályi megfelel�ség értékelése során vizsgált 
jogszabályok és dokumentumok listája olvasható. 

Budapest, 2013. április 30. 
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5. Mellékletek 

1. melléklet:  
Kimutatás a kvótabevételek felhasználásáról 

2. melléklet:  
Kimutatás az adminisztrációs keret felhasználásáról

3. melléklet:  
Pályázati analitika 

4. melléklet:  
A helyszíni audit során vizsgált pályázatok alprogramonként 

5. melléklet:  
A jogszabályi megfelel�ség értékelése során vizsgált jogszabályok és dokumentumok listája 
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Kimutatás 
a "Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai" 

megnevezés� fejezeti kezelés� el�irányzatról 

S.
sz.

Feladat Belga-magyar AAUPA (Ft) 
Allokált Maradvány Lekötött Kifizetések Kifizetend�

Rendelkezésre álló összeg 6 907 160 000 102 345 027 6 804 814 973 4 259 672 536 2 647 487 464

Allokált 6 907 160 000 0 6 804 814 973 4 259 672 536 2 647 487 464

Szabad 0 102 345 027 0 0 0

Adminisztrációs  
keret 

307 160 000 0 307 160 000 307 160 000 0

Összes pályázati 
keret 

6 600 000 000 102 345 027 6 497 654 973 3 952 512 536 2 647 487 464

1. 
ZBR  
Energiahatékonysági 
Alprogram 

2 000 000 000 102 345 027 1 897 654 973 1 278 427 955 721 572 045

2. 
ZBR 
Panel Alprogram  
1. ütem 

0 0 0 0 0

3. 
ZBR 
Panel Alprogram  
2. ütem 1

4 600 000 000 0 4 600 000 000 2 674 084 581 1 925 915 419

4. 
ZBR  
Háztartási Gépcsere 
Alprogram 

0 0 0 0   0

5. 
ZBR 
Energiatakarékos 
Izzócsere Alprogram 

0 0 0 0 0

6. 
ÚSZT ZBR 
Mi Otthonunk 
Alprogram 

0 0 0 0 0

7. 
ÚSZT ZBR 
Napkollektor 
Alprogram 

0 0 0 0 0

8. 
Tervezés alatti 
programok 

0 0 0 0 0
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Kimutatás 
a "Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai" 

megnevezés� fejezeti kezelés� el�irányzatról 

S.
sz.

Feladat Japán I-magyar AAUPA (Ft) 
Allokált Maradvány Lekötött Kifizetések Kifizetend�

Rendelkezésre álló összeg 7 923 325 500 0 7 923 325 500 233 325 500 7 690 000 000

Allokált 7 923 325 500 0 7 923 325 500 233 325 500 7 690 000 000

Szabad 0 0 0 0 0

Adminisztrációs  
keret 

233 325 500 0 233 325 500 233 325 500 0

Összes pályázati 
keret 

7 690 000 000 0 7 690 000 000 0 7 690 000 000

1. 
ZBR  
Energiahatékonysági 
Alprogram 

0 0 0 0 0

2. 
ZBR 
Panel Alprogram  
1. ütem 

0 0 0 0 0

3. 
ZBR 
Panel Alprogram  
2. ütem 

7 690 000 000 0 7 690 000 000 0 7 690 000 000

4. 
ZBR  
Háztartási Gépcsere 
Alprogram 

0 0 0 0   0

5. 
ZBR 
Energiatakarékos 
Izzócsere Alprogram 

0 0 0 0 0

6. 
ÚSZT ZBR 
Mi Otthonunk 
Alprogram 

0 0 0 0 0

7. 
ÚSZT ZBR 
Napkollektor 
Alprogram 

0 0 0 0 0

8. 
Tervezés alatti 
programok 

0 0 0 0 0
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Kimutatás 
a "Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai" 

megnevezés� fejezeti kezelés� el�irányzatról 

S.
sz.

Feladat Spanyol-magyar AAUPA (Ft) 
Allokált Maradvány Lekötött Kifizetések Kifizetend�

Rendelkezésre álló összeg 21 199 668 000 765 590 313 20 434 077 687 17 147 798 700 3 219 084 047

Allokált 21 199 668 000 0 20 434 077 687 17 147 798 700 3 219 084 047

Szabad 0 765 590 313 0 0 0

Adminisztrációs  
keret 

1 030 776 536 475 769 909 555 006 627 224 046 751 806 729 785

Összes pályázati 
keret 

20 168 891 464 289 820 404 19 879 071 060 16 923 751 949 2 412 354 262

1. 
ZBR  
Energiahatékonysági 
Alprogram 

0 0 0 0 0

2. 
ZBR 
Panel Alprogram  
1. ütem 

14 000 000 000 0 14 000 000 000 13 074 683 052 92 531 695

3. 
ZBR 
Panel Alprogram  
2. ütem 1

598 891 464 0 598 891 464 0 598 891 464

4. 
ZBR  
Háztartási Gépcsere 
Alprogram 

1 000 000 000 25 217 999 974 783 948 195 553   51 804 447

5. 
ZBR 
Energiatakarékos 
Izzócsere Alprogram 

0 0 0 0 0

6. 
ÚSZT ZBR 
Mi Otthonunk 
Alprogram 1

1 600 000 000 0 1 600 000 000 558 793 379 1 041 206 621

7. 
ÚSZT ZBR 
Napkollektor 
Alprogram 

2 970 000 000 289 795 187 2 680 204 813 2 342 079 965 627 920 035

8. 
Tervezés alatti 
programok 

0 0 0 0 0



2. melléklet: Adminisztrációs költségek 
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Kimutatás 
a "Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai" 

megnevezés� fejezeti kezelés� el�irányzatról 

S.
sz. Feladat 

Adminisztrációs keret (Ft) 

Allokált Lekötött Kifizetések 

Pénzügyileg 
még nem teljesült 

kötelezettség-
vállalások 

Rendelkezésre álló összeg 2 059 699 953 1 229 323 020 745 629 694 483 693 326

1. KvVM Igazgatás 102 500 000 102 500 000 102 500 000 0

2. KvVM Fejlesztési Ig. 127 100 000 127 100 000 127 100 000 78 796 5791

3. OKTVF 59 600 000 59 600 000 59 600 000 0

4. OMSZ 66 400 000 66 400 000 66 400 000 0

5. 
NKEK NKft. 
ZBR EH m�ködés 

95 000 000 95 000 000 73 222 000 21 778 000

6. 
NKEK NKft. 
ZBR Panel II. m�ködés 

151 400 000 151 400 000 32 210 000 119 190 000

7. 
NKEK NKft. 
ZBR Panel II. m�ködés 
megállap. módosítással

6 250 000 6 250 000 6 250 000 0

8. 

Erdészeti Tudományos 
Intézet - Kiotói 
Gázleltár erdészeti 
részének elkészítése, 
talajtani kutatás 

39 750 000 39 750 000 39 750 000 0

9. 
NKEK NKft. 
ZBR ICS és HGCS 
m�ködés 

53 500 000 53 500 000 32 030 414 21 469 586

10.
ÉMI NKft. 
Panel I. m�ködés 2011 

20 000 000 20 000 000 19 964 766 35 235

11.
FOEN - 
Emissziókereskedelmi 
jegyzék fenntartása 

31 757 31 757 31 757 0

12.

Formaa Bt. 
ÚSZT ZBR MO 
Pályázati közl. 
megjelentetése 

816 673 816 673 816 673 0

13.

Formaa Bt. 
ÚSZT ZBR MO 
Pályázati közl. 
megjelentetése 

215 110 215 110 215 110 0

14.
FOEN - 
Emissziókereskedelmi 
jegyzék fenntartása 

36 882 36 882 36 882 0

  

                                                 
1 Meghiúsult kötelzettségvállalás 
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S.
sz. Feladat 

Adminisztrációs keret (Ft) – folyt. 

Allokált Lekötött Kifizetések 

Pénzügyileg 
még nem teljesült 

kötelezettség-
vállalások 

15.
ZBR bankszámla 
bankköltsége  
2011.03-12. hó 

3 783 067 3 783 067 3 783 067 0

16.
ÉMI NKft. 
ÚSZT ZBR NAP 
m�ködés 

146 924 500 146 924 500 83 260 588 63 663 912

17.
NKEK NKft. 
ÚSZT ZBR MO 
m�ködés 

75 000 000 75 000 000 30 000 000 45 000 000

18.
ÉMI NKft. 
ÚSZT ZBR MO 
ellen�rzés 

20 000 000 20 000 000 17 167 322 2 832 678

19.
ÉMI NKft. 
ÚSZT ZBR NAP 
szoftver 

47 000 000 47 000 000 37 840 594 9 159 406

20.
Juventus Media Kft. 
PR riport 

239 776 239 776 239 776 0

21.
NKEK NKft. 
ZBR audit 

7 960 000 7 960 000 7 895 350 64 650

22.
ÉMI NKft. 
CNG pályázat el�kész. 

6 700 800 6 700 800 0 6 700 800

23.
NKEK NKft. 
ZBR átadás költségei 

5 000 000 5 000 000 0 5 000 000

24.
ÉMI NKft. 
Átvett programok 
pályázatkezelése 

188 799 060 188 799 060 0 188 799 060

25.
ZBR bankszámla 
bankköltsége 2012. 

5 315 395 5 315 395 5 315 395 0

Szabad 830 376 933

A jelentés szövegéhez képest eltér� formában használt rövidítések magyarázata: 

ZBR Panel I = ZBR Panel Alprogram 1. ütem 
ZBR Panel II = ZBR Panel Alprogram 2. ütem 
ZBR EH = ZBR Energiahatékonysági Alprogram 
ZBR HGCS = ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 
ZBR ICS = ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 
ÚSZT ZBR MO = ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 
ÚSZT ZBR NAP = ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 



3. melléklet: Pályázati analitika 
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Pályázati analitika:  
ZBR Panel Alprogram 1. ütem 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2008. évben meghirdetett panel pályázatok 
2012. december 31. 

  

ZBR-PANEL I. darab
Igényelt 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 950 14 598 891 464 Ft  47 814 34 264,70 151 373 700
Kizárt pályázat - - - - -
Visszalépett - - - - -

darab
Javasolt állami 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 950 14 598 891 451 Ft  47 814 34 264,70 151 373 700

darab
Megítélt 

támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Kiküldött szerz�déstervezet 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Aláírva visszaérkezett 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Szerz�dött pályázatok 916 14 028 592 432 Ft  46 402 33 112,00 244 937 990
Elállás/visszavonás 34 499 807 559 Ft 1 415 1 152,69 5 161 953

darab
Szerz�dött 
támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 902 13 813 342 319 45 679 32 514,29 144 972 107

darab
Utalványott 

összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) 889 13 074 683 052 44 418 32 009,47 142 685 064
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Pályázati analitika:  
ZBR Panel Alprogram 2. ütem 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2009. évben meghirdetett panel pályázatok 
2012. december 31. 

  

ZBR-PANEL II. darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 795 29 167 799 241 51 348 68 803,40 302 422 493,32
Kizárt pályázat 72 1 051 343 968 2 062 2 042,98 8 967 836,98
Visszalépett 52 876 201 634 1 445 1 535,57 6 368 113,58

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 671 27 240 253 639 47 841 65 224,85 287 086 542,76

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 293 9 205 504 607 15 503 18 137,28 80 202 922,05
Döntött pályázat (nyertes) 352 16 689 784 741 30 129 44 619,51 196 015 608,81
Döntött pályázat (elutasított) 7 33 058 531 508 106,71 471 808,11
Kiküldött szerz�déstervezet 352 16 689 784 741 30 129 44 619,51 196 015 608,81
Aláírva visszaérkezett 258 12 557 764 346 23 246 34 177,05 150 869 261,23
Szerz�dött pályázatok 197 9 592 736 668 18 065 25 852,33 113 544 305,49
Elállás/visszavonás 19 967 113 009 1 701 2 361,36 10 396 203,80

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 113 4 515 784 064 9 997 12 679,10 55 917 871,32

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 63 2 674 084 581 6 133 7 861,45 33 977 601,10
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Pályázati analitika:  
ZBR Energiahatékonysági Alprogram 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2009. évben meghirdetett energiahatékonysági pályázatok 
2012. december 31. 

  

ZBR-EH-09 darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 2 363 4 371 675 302 4 359 8 518,28 41 185 660,00
Kizárt pályázat 622 1 269 089 222 1 271 1 755,92 8 138 844,57
Visszalépett 22 43 625 312 22 59,87 289 234,89

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 1 719 3 058 960 768 3 066 6 702,50 32 757 580,55

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Döntött pályázat (nyertes) 1 139 1 873 479 304 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Döntött pályázat (elutasított) 537 1 074 989 883 1 171 1 626,12 8 901 247,50
Kiküldött szerz�déstervezet 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Aláírva visszaérkezett 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Szerz�dött pályázatok 1 139 1 873 367 973 1 810 4 819,42 22 511 315,15
Elállás/visszavonás 43 85 024 240 85 250,90 1 276 827,34

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 1 045 1 674 552 580 1 688 4 293,40 20 288 590,45

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 896 1 283 321 465 1 262 3 148,39 14 970 852,71
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Pályázati analitika:  
ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2010. évben meghirdetett HGCS pályázatok 
2012. december 31. 

  

K-36-10-HGCS darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 216 1 064 698 553 12 526 4 095,75 5 312 250,68
Kizárt pályázat 0 0 0 0,00 0,00
Visszalépett 0 0 0 0,00 0,00

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 195 1 007 074 193 11 742 3 828,83 4 989 112,09

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 21 57 624 360 784 249,14 323 138,59
Döntött pályázat (nyertes) 195 999 974 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Kiküldött szerz�déstervezet 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Aláírva visszaérkezett 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Szerz�dött pályázatok 195 999 854 783 11 742 3 828,83 4 989 112,09
Elállás/visszavonás 0 0 0 0,00 0,00

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 194 865 123 009 11 605 3 810,02 4 941 663,69

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Utalványozott (kifizetett) - 90 % 195 899 977 287 - - -

Utalványozott( kifizetett) - 10 % 105 42 218 266 4 808 1 695,27 2 198 800,19
948 195 553Utalványozott( kifizetett) - �
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Pályázati analitika:  
ZBR ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2010. évben meghirdetett ICS pályázatok 
2012. december 31. 

  

K-36-10-ICS darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 367 659 747 421 29 493 26 689,38 34 616 570,43
Kizárt pályázat 0 0 0 0,00 0,00
Visszalépett 0 0 0 0,00 0,00

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 257 447 701 119 20 274 17 968,15 23 304 993,75

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 110 212 046 302 9 219 8 721,23 11 311 576,68
Döntött pályázat (nyertes) 242 442 535 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Kiküldött szerz�déstervezet 242 442 529 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Aláírva visszaérkezett 242 442 529 300 19 035 17 663,65 22 910 054,62
Szerz�dött pályázatok 241 442 098 174 19 011 17 638,59 22 877 550,32
Elállás/visszavonás 15 7 470 700 1 239 304,50 394 939,13

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 231 314 672 381 18 279 16 833,32 21 833 093,88

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott (kifizetett) - 90 % 241 397 524 555 - - -

Utalványozott( kifizetett) - 10 % 107 15 516 849 7 515 6 645,12 8 618 857,83

413 041 404Utalványozott( kifizetett) - �
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Pályázati analitika:  
ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 

ZBR ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2011. évben meghirdetett MO pályázatok 
2012. december 31. 

  

ÚSZT-ZBR-MO-2011 darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett pályázatok 824 3 234 677 600 926 3 794,95 19 265 100,69
Kizárt pályázat 244 927 602 478 284 988,72 5 145 181,33
Visszalépett 12 42 749 284 13 72,47 345 147,60

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Befogadott pályázatok 568 2 264 325 838 629 2 733,76 13 774 771,76

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Tartaléklistás pályázatok 1 10 434 600 2 0,00 0,00
Döntött pályázat (nyertes) 435 1 679 012 338 487 2 302,07 11 032 551,27
Döntött pályázat (elutasított) 81 270 661 600 83 221,74 1 686 460,63
Kiküldött szerz�déstervezet 432 1 626 428 986 478 2 302,07 11 032 551,27
Aláírva visszaérkezett 399 1 534 618 295 443 2 110,14 9 998 400,46
Szerz�dött pályázatok 393 1 509 991 048 437 2 092,04 9 921 742,98
Elállás/visszavonás 51 210 199 296 57 209,95 1 055 759,87

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év
Beérkezett elszámolás 387 1 456 423 013 432 3 646,75 17 288 122,28

darab Utalványott összeg Érintett lakásszám
Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)

Energia 
megtakarítás 

KWh/év

Utalványozott( kifizetett) 134 558 793 379 138 673,57 3 086 815,36
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Pályázati analitika:  
ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 

A ZBR el�irányzatból finanszírozott 2011. évben meghirdetett napkollektor pályázatok 
2012. december 31. 

ÚSZT-ZBR-NAP darab
Igényelt támogatás 

összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)
Beérkezett pályázatok 5 686 4 116 253 901 Ft      5 799 6 223,41
Kizárt pályázat 1 139 840 353 607 Ft         1 182 1 312,30
Visszalépett 245 174 912 274 Ft         246 458,78

darab
Javasolt állami 

támogatás összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)
Befogadott pályázatok 4 303 3 093 829 152 Ft      4 372 4 455,29

darab Megítélt támogatás 
összesen

Érintett 
lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)
Döntött pályázat (nyertes) 3 755 2 680 204 813 Ft      3 799 3 877,28
Kiküldött szerz�déstervezet 3 755 2 680 204 813 Ft      3 799 3 877,28
Aláírva visszaérkezett 3 720 2 655 859 828 Ft      3 764 3 846,02
Szerz�dött pályázatok 3 720 2 655 859 828 Ft      3 764 3 846,02
Elállás/visszavonás 546 412 353 819 Ft         571 574,59

darab
Szerz�dött 

támogatás összesen
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)
Beérkezett elszámolás 3 485 2 482 083 680 Ft      3 527 3 609,88

darab Utalványott összeg
Érintett 

lakásszám

Felújítás után 
tervezett CO2 

megtakarítás (t/év)
Utalványozott (kifizetett) 3 324 2 342 079 965 Ft      3 349 3 451,48
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Az audit során helyszíni vizsgálat tárgyát képez� pályázatok 
felsorolása alprogramonként 

ZBR Panel Alprogram 1. ütem 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 26. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ZBR-PANEL-08-07-16 9. ZBR-PANEL-08-09-464 17. ZBR-PANEL-08-10-137 

2. ZBR-PANEL-08-08-176 10. ZBR-PANEL-08-09-485 18. ZBR-PANEL-08-10-268 

3. ZBR-PANEL-08-09-14 11. ZBR-PANEL-08-09-531 19. ZBR-PANEL-08-10-277 

4. ZBR-PANEL-08-09-147 12. ZBR-PANEL-08-09-550 20. ZBR-PANEL-08-10-301 

5. ZBR-PANEL-08-09-168 13. ZBR-PANEL-08-09-576 21. ZBR-PANEL-08-10-305 

6. ZBR-PANEL-08-09-178 14. ZBR-PANEL-08-09-636 22. ZBR-PANEL-08-10-699 

7. ZBR-PANEL-08-09-222 15. ZBR-PANEL-08-09-641   

8. ZBR-PANEL-08-09-436 16. ZBR-PANEL-08-09-678   

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ZBR-PANEL-08-08-23  6. ZBR-PANEL-08-10-226  11. ZBR-PANEL-08-10-600  

2. ZBR-PANEL-08-09-166  7. ZBR-PANEL-08-10-243   12. ZBR-PANEL-08-10-620  

3. ZBR-PANEL-08-09-238  8. ZBR-PANEL-08-10-387  13. ZBR-PANEL-08-10-635  

4. ZBR-PANEL-08-09-415  9. ZBR-PANEL-08-10-484    

5. ZBR-PANEL-08-09-455  10. ZBR-PANEL-08-10-552    
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ZBR Panel Alprogram 2. ütem 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 26. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K-36-09-41 6. K-36-09-203 11. K-36-09-296 

2. K-36-09-58 7. K-36-09-209 12. K-36-09-456 

3. K-36-09-92 8. K-36-09-247 13. K-36-09-475 

4. K-36-09-96 9. K-36-09-260 14. K-36-09-756 

5. K-36-09-156 10. K-36-09-290 15. K-36-09-781 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K-36-09-58 19. K-36-09-290 37. K-36-09-424 

2. K-36-09-60 20. K-36-09-299 38. K-36-09-427 

3. K-36-09-61 21. K-36-09-304 39. K-36-09-446 

4. K-36-09-68 22. K-36-09-305 40. K-36-09-455 

5. K-36-09-72 23. K-36-09-342 41. K-36-09-458 

6. K-36-09-76 24. K-36-09-346 42. K-36-09-467 

7. K-36-09-77 25. K-36-09-348 43. K-36-09-468 

8. K-36-09-92 26. K-36-09-352 44. K-36-09-503 

9. K-36-09-96 27. K-36-09-366 45. K-36-09-505 

10. K-36-09-99 28. K-36-09-369 46. K-36-09-506 

11. K-36-09-156 29. K-36-09-370 47. K-36-09-552 

12. K-36-09-199 30. K-36-09-371 48. K-36-09-554 

13. K-36-09-203 31. K-36-09-372 49. K-36-09-556 

14. K-36-09-205 32. K-36-09-373 50. K-36-09-561 

15. K-36-09-209 33. K-36-09-376 51. K-36-09-575 

16. K-36-09-210 34. K-36-09-382 52. K-36-09-583 

17. K-36-09-246 35. K-36-09-385 53. K-36-09-591 

18. K-36-09-254 36. K-36-09-407 54. K-36-09-606 
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ZBR Panel Alprogram 2. ütem 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit (folytatás) 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

55. K-36-09-607 59. K-36-09-693 63. K-36-09-759 

56. K-36-09-615 60. K-36-09-728 64. K-36-09-765 

57. K-36-09-634 61. K-36-09-737 65. K-36-09-781 

58. K-36-09-638 62. K-36-09-753 66. K-36-09-792 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ZBR-EH-09-66 18. ZBR-EH-09-1194 35. ZBR-EH-09-1430 

2. ZBR-EH-09-117 19. ZBR-EH-09-1249 36. ZBR-EH-09-1436 

3. ZBR-EH-09-161 20. ZBR-EH-09-1300 37. ZBR-EH-09-1442 

4. ZBR-EH-09-177 21. ZBR-EH-09-1325 38. ZBR-EH-09-1456 

5. ZBR-EH-09-368 22. ZBR-EH-09-1333 39. ZBR-EH-09-1466 

6. ZBR-EH-09-532 23. ZBR-EH-09-1340 40. ZBR-EH-09-1500 

7. ZBR-EH-09-580 24. ZBR-EH-09-1361 41. ZBR-EH-09-1514 

8. ZBR-EH-09-707 25. ZBR-EH-09-1365 42. ZBR-EH-09-1526 

9. ZBR-EH-09-750 26. ZBR-EH-09-1367 43. ZBR-EH-09-1633 

10. ZBR-EH-09-758 27. ZBR-EH-09-1374 44. ZBR-EH-09-1644 

11. ZBR-EH-09-842 28. ZBR-EH-09-1387 45. ZBR-EH-09-1799 

12. ZBR-EH-09-843 29. ZBR-EH-09-1393 46. ZBR-EH-09-1930 

13. ZBR-EH-09-909 30. ZBR-EH-09-1399 47. ZBR-EH-09-2223 

14. ZBR-EH-09-915 31. ZBR-EH-09-1400 48. ZBR-EH-09-2235 

15. ZBR-EH-09-948 32. ZBR-EH-09-1406 49. ZBR-EH-09-2292 

16. ZBR-EH-09-961 33. ZBR-EH-09-1412 50. ZBR-EH-09-2378 

17. ZBR-EH-09-1169 34. ZBR-EH-09-1428   
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ZBR Energiahatékonysági Alprogram 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ZBR-EH-09-29 27. ZBR-EH-09-300 53. ZBR-EH-09-583

2. ZBR-EH-09-38 28. ZBR-EH-09-327 54. ZBR-EH-09-603

3. ZBR-EH-09-53 29. ZBR-EH-09-335 55. ZBR-EH-09-607

4. ZBR-EH-09-82 30. ZBR-EH-09-339 56. ZBR-EH-09-629

5. ZBR-EH-09-119 31. ZBR-EH-09-340 57. ZBR-EH-09-635 

6. ZBR-EH-09-129 32. ZBR-EH-09-373 58. ZBR-EH-09-648 

7. ZBR-EH-09-137 33. ZBR-EH-09-382 59. ZBR-EH-09-655 

8. ZBR-EH-09-143 34. ZBR-EH-09-385 60. ZBR-EH-09-670 

9. ZBR-EH-09-146 35. ZBR-EH-09-386 61. ZBR-EH-09-712 

10. ZBR-EH-09-150 36. ZBR-EH-09-389 62. ZBR-EH-09-721 

11. ZBR-EH-09-164 37. ZBR-EH-09-398 63. ZBR-EH-09-766 

12. ZBR-EH-09-181 38. ZBR-EH-09-401 64. ZBR-EH-09-768 

13. ZBR-EH-09-183 39. ZBR-EH-09-416 65. ZBR-EH-09-778 

14. ZBR-EH-09-190 40. ZBR-EH-09-420 66. ZBR-EH-09-782 

15. ZBR-EH-09-191 41. ZBR-EH-09-439 67. ZBR-EH-09-803 

16. ZBR-EH-09-195 42. ZBR-EH-09-441 68. ZBR-EH-09-807 

17. ZBR-EH-09-202 43. ZBR-EH-09-447 69. ZBR-EH-09-811 

18. ZBR-EH-09-220 44. ZBR-EH-09-458 70. ZBR-EH-09-819 

19. ZBR-EH-09-221 45. ZBR-EH-09-460 71. ZBR-EH-09-820 

20. ZBR-EH-09-223 46. ZBR-EH-09-466 72. ZBR-EH-09-823 

21. ZBR-EH-09-230 47. ZBR-EH-09-482 73. ZBR-EH-09-826 

22. ZBR-EH-09-263 48. ZBR-EH-09-497 74. ZBR-EH-09-836 

23. ZBR-EH-09-265 49. ZBR-EH-09-543 75. ZBR-EH-09-868 

24. ZBR-EH-09-269 50. ZBR-EH-09-545 76. ZBR-EH-09-874 

25. ZBR-EH-09-282 51. ZBR-EH-09-548 77. ZBR-EH-09-880 

26. ZBR-EH-09-292 52. ZBR-EH-09-582 78. ZBR-EH-09-901 

  



4. melléklet: Vizsgált pályázatok 

5 / 9 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit (folytatás) 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

79. ZBR-EH-09-916 102. ZBR-EH-09-1133 125. ZBR-EH-09-1411 

80. ZBR-EH-09-917 103. ZBR-EH-09-1155 126. ZBR-EH-09-1418 

81. ZBR-EH-09-977 104. ZBR-EH-09-1163 127. ZBR-EH-09-1436 

82. ZBR-EH-09-978 105. ZBR-EH-09-1166 128. ZBR-EH-09-1439 

83. ZBR-EH-09-987 106. ZBR-EH-09-1170 129. ZBR-EH-09-1451 

84. ZBR-EH-09-999 107. ZBR-EH-09-1174 130. ZBR-EH-09-1452 

85. ZBR-EH-09-1004 108. ZBR-EH-09-1176 131. ZBR-EH-09-1464 

86. ZBR-EH-09-1016 109. ZBR-EH-09-1202 132. ZBR-EH-09-1496 

87. ZBR-EH-09-1017 110. ZBR-EH-09-1206 133. ZBR-EH-09-1556 

88. ZBR-EH-09-1028 111. ZBR-EH-09-1207 134. ZBR-EH-09-1590 

89. ZBR-EH-09-1047 112. ZBR-EH-09-1239 135. ZBR-EH-09-1748 

90. ZBR-EH-09-1054 113. ZBR-EH-09-1256 136. ZBR-EH-09-1918 

91. ZBR-EH-09-1058 114. ZBR-EH-09-1263 137. ZBR-EH-09-1988 

92. ZBR-EH-09-1065 115. ZBR-EH-09-1272 138. ZBR-EH-09-2017 

93. ZBR-EH-09-1078 116. ZBR-EH-09-1290 139. ZBR-EH-09-2018 

94. ZBR-EH-09-1081 117. ZBR-EH-09-1307 140. ZBR-EH-09-2049 

95. ZBR-EH-09-1086 118. ZBR-EH-09-1308 141. ZBR-EH-09-2225 

96. ZBR-EH-09-1100 119. ZBR-EH-09-1317 142. ZBR-EH-09-2235 

97. ZBR-EH-09-1107 120. ZBR-EH-09-1332 143. ZBR-EH-09-2254 

98. ZBR-EH-09-1112 121. ZBR-EH-09-1339 144. ZBR-EH-09-2257 

99. ZBR-EH-09-1120 122. ZBR-EH-09-1358 145. ZBR-EH-09-2290 

100. ZBR-EH-09-1125 123. ZBR-EH-09-1372 146. ZBR-EH-09-2293 

101. ZBR-EH-09-1130 124. ZBR-EH-09-1388 120. ZBR-EH-09-1332 
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ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 27. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K-36-10-H-1 6. K-36-10-H-78 11. K-36-10-H-161 

2. K-36-10-H-5 7. K-36-10-H-107 12. K-36-10-H-171 

3. K-36-10-H-18 8. K-36-10-H-110 13. K-36-10-H-176 

4. K-36-10-H-64 9. K-36-10-H-129 14. K-36-10-H-208 

5. K-36-10-H-76 10. K-36-10-H-158 15. K-36-10-H-211

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K-36-10-H-6  5. K-36-10-H-89  9. K-36-10-H-206 

2. K-36-10-H-37 6. K-36-10-H-96  10. K-36-10-H-228 

3. K-36-10-H-49  7. K-36-10-H-133   

4. K-36-10-H-79  8. K-36-10-H-187   

ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 27. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K-36-10-I-53 8. K-36-10-I-304 15. K-36-10-I-438 

2. K-36-10-I-139 9. K-36-10-I-314 16. K-36-10-I-478

3. K-36-10-I-220 10. K-36-10-I-317 17. K-36-10-I-485 

4. K-36-10-I-293 11. K-36-10-I-365 18. K-36-10-I-512 

5. K-36-10-I-295 12. K-36-10-I-388 19. K-36-10-I-597 

6. K-36-10-I-299 13. K-36-10-I-400 20. K-36-10-I-616 

7. K-36-10-I-300 14. K-36-10-I-419   
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ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. K36-10-I-71 4. K-36-10-I-401 7. K-36-10-I-510 

2. K36-10-I-289 5. K-36-10-I-414   

3. K-36-10-I-387 6. K-36-10-I-502   

ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ÚSZT-ZBR-MO-2011-30 8. ÚSZT-ZBR-MO-2011-217 15. ÚSZT-ZBR-MO-2011-369 

2. ÚSZT-ZBR-MO-2011-75 9. ÚSZT-ZBR-MO-2011-222 16. ÚSZT-ZBR-MO-2011-437 

3. ÚSZT-ZBR-MO-2011-82 10. ÚSZT-ZBR-MO-2011-259 17. ÚSZT-ZBR-MO-2011-487 

4. ÚSZT-ZBR-MO-2011-93 11. ÚSZT-ZBR-MO-2011-280 18. ÚSZT-ZBR-MO-2011-612 

5. ÚSZT-ZBR-MO-2011-139 12. ÚSZT-ZBR-MO-2011-295 19. ÚSZT-ZBR-MO-2011-718 

6. ÚSZT-ZBR-MO-2011-167 13. ÚSZT-ZBR-MO-2011-300 20. ÚSZT-ZBR-MO-2011-822 

7. ÚSZT-ZBR-MO-2011-201 14. ÚSZT-ZBR-MO-2011-359   

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ÚSZT-ZBR-MO-2011-14 10. ÚSZT-ZBR-MO-2011-101 19. ÚSZT-ZBR-MO-2011-193 

2. ÚSZT-ZBR-MO-2011-23 11. ÚSZT-ZBR-MO-2011-104 20. ÚSZT-ZBR-MO-2011-198 

3. ÚSZT-ZBR-MO-2011-30 12. ÚSZT-ZBR-MO-2011-108 21. ÚSZT-ZBR-MO-2011-217 

4. ÚSZT-ZBR-MO-2011-31 13. ÚSZT-ZBR-MO-2011-124 22. ÚSZT-ZBR-MO-2011-223 

5. ÚSZT-ZBR-MO-2011-35 14. ÚSZT-ZBR-MO-2011-130 23. ÚSZT-ZBR-MO-2011-231 

6. ÚSZT-ZBR-MO-2011-36 15. ÚSZT-ZBR-MO-2011-158 24. ÚSZT-ZBR-MO-2011-237 

7. ÚSZT-ZBR-MO-2011-40 16. ÚSZT-ZBR-MO-2011-162 25. ÚSZT-ZBR-MO-2011-238 

8. ÚSZT-ZBR-MO-2011-61 17. ÚSZT-ZBR-MO-2011-164 26. ÚSZT-ZBR-MO-2011-258 

9. ÚSZT-ZBR-MO-2011-66 18. ÚSZT-ZBR-MO-2011-166 27. ÚSZT-ZBR-MO-2011-259 
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ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit (folytatás) 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013.02.21. és 03.14. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

28. ÚSZT-ZBR-MO-2011-260 54. ÚSZT-ZBR-MO-2011-410 80. ÚSZT-ZBR-MO-2011-597 

29. ÚSZT-ZBR-MO-2011-268 55. ÚSZT-ZBR-MO-2011-420 81. ÚSZT-ZBR-MO-2011-605 

30. ÚSZT-ZBR-MO-2011-273 56. ÚSZT-ZBR-MO-2011-423 82. ÚSZT-ZBR-MO-2011-612 

31. ÚSZT-ZBR-MO-2011-277 57. ÚSZT-ZBR-MO-2011-456 83. ÚSZT-ZBR-MO-2011-617 

32. ÚSZT-ZBR-MO-2011-278 58. ÚSZT-ZBR-MO-2011-462 84. ÚSZT-ZBR-MO-2011-652 

33. ÚSZT-ZBR-MO-2011-292 59. ÚSZT-ZBR-MO-2011-464 85. ÚSZT-ZBR-MO-2011-657 

34. ÚSZT-ZBR-MO-2011-298 60. ÚSZT-ZBR-MO-2011-466 86. ÚSZT-ZBR-MO-2011-666 

35. ÚSZT-ZBR-MO-2011-301 61. ÚSZT-ZBR-MO-2011-467 87. ÚSZT-ZBR-MO-2011-677 

36. ÚSZT-ZBR-MO-2011-308 62. ÚSZT-ZBR-MO-2011-470 88. ÚSZT-ZBR-MO-2011-678 

37. ÚSZT-ZBR-MO-2011-315 63. ÚSZT-ZBR-MO-2011-471 89. ÚSZT-ZBR-MO-2011-686 

38. ÚSZT-ZBR-MO-2011-318 64. ÚSZT-ZBR-MO-2011-477 90. ÚSZT-ZBR-MO-2011-697 

39. ÚSZT-ZBR-MO-2011-322 65. ÚSZT-ZBR-MO-2011-478 91. ÚSZT-ZBR-MO-2011-707 

40. ÚSZT-ZBR-MO-2011-323 66. ÚSZT-ZBR-MO-2011-483 92. ÚSZT-ZBR-MO-2011-716 

41. ÚSZT-ZBR-MO-2011-326 67. ÚSZT-ZBR-MO-2011-484 93. ÚSZT-ZBR-MO-2011-724 

42. ÚSZT-ZBR-MO-2011-340 68. ÚSZT-ZBR-MO-2011-494 94. ÚSZT-ZBR-MO-2011-731 

43. ÚSZT-ZBR-MO-2011-342 69. ÚSZT-ZBR-MO-2011-502 95. ÚSZT-ZBR-MO-2011-746 

44. ÚSZT-ZBR-MO-2011-346 70. ÚSZT-ZBR-MO-2011-508 96. ÚSZT-ZBR-MO-2011-757 

45. ÚSZT-ZBR-MO-2011-350 71. ÚSZT-ZBR-MO-2011-525 97. ÚSZT-ZBR-MO-2011-774 

46. ÚSZT-ZBR-MO-2011-358 72. ÚSZT-ZBR-MO-2011-561 98. ÚSZT-ZBR-MO-2011-775 

47. ÚSZT-ZBR-MO-2011-359 73. ÚSZT-ZBR-MO-2011-566 99. ÚSZT-ZBR-MO-2011-777 

48. ÚSZT-ZBR-MO-2011-369 74. ÚSZT-ZBR-MO-2011-569 100. ÚSZT-ZBR-MO-2011-779 

49. ÚSZT-ZBR-MO-2011-379 75. ÚSZT-ZBR-MO-2011-573 101. ÚSZT-ZBR-MO-2011-781 

50. ÚSZT-ZBR-MO-2011-383 76. ÚSZT-ZBR-MO-2011-576 102. ÚSZT-ZBR-MO-2011-786 

51. ÚSZT-ZBR-MO-2011-391 77. ÚSZT-ZBR-MO-2011-577 103. ÚSZT-ZBR-MO-2011-793 

52. ÚSZT-ZBR-MO-2011-397 78. ÚSZT-ZBR-MO-2011-584  

53. ÚSZT-ZBR-MO-2011-404 79. ÚSZT-ZBR-MO-2011-594  
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ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram 

Pénzügyi és pályázatkezelési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 21. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ÚSZT_NAP/560/2011 7. ÚSZT_NAP/2950/2012 13. ÚSZT_NAP/4112/2012 

2. ÚSZT_NAP/800/2011 8. ÚSZT_NAP/3002/2012 14. ÚSZT_NAP/4329/2012 

3. ÚSZT_NAP/2668/2012 9. ÚSZT_NAP/3305/2012 15. ÚSZT_NAP/4560/2012 

4. ÚSZT_NAP/2678/2012 10. ÚSZT_NAP/3401/2012 16. ÚSZT_NAP/4736/2012 

5. ÚSZT_NAP/2794/2012 11. ÚSZT_NAP/3486/2012 17. ÚSZT_NAP/5257/2012 

6. ÚSZT_NAP/2805/2012  12. ÚSZT_NAP/4100/2012 18. ÚSZT_NAP/5677/2012 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentési audit 

Felülvizsgálat helyszíne és id�pontja: ÉMI NKft., 2013. február 28. 

S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma S.sz Pályázat száma 

1. ÚSZT_NAP/1910/2011 5. ÚSZT_NAP/2299/2012 9. ÚSZT_NAP/2900/2012 

2. ÚSZT_NAP/1988/2011 6. ÚSZT_NAP/2375/2012 10. ÚSZT_NAP/2990/2012 

3. ÚSZT_NAP/2121/2011 7. ÚSZT_NAP/2393/2012   

4. ÚSZT_NAP/2147/2011 8. ÚSZT_NAP/2499/2012   



5. melléklet: Vizsgált dokumentumok 

1 / 5 

Az audit során vizsgálat tárgyát képez� jogszabályok és 
dokumentumok felsorolása 

Vonatkozó jogszabályok 

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellen�rzési Hivatalról 

7/2006. (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemz�inek meghatározásáról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról 

2004. évi CXV. tv. a lakásszövetkezetekr�l 

2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekr�l 

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvr�l 

2005. évi XVIII. tv. a távh�szolgáltatásról 

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelmér�l 

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési m�szaki ellen�ri, valamint a felel�s m�szaki vezet�i 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-m�szaki tervezési, valamint 
az építésügyi m�szaki szakért�i jogosultság szabályairól 

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes  rendelet  az építési termékek m�szaki követelményeinek, 
megfelel�ség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól 

189/1998 (XI.23.) Korm. rendelet a központi f�tésr�l és melegvíz szolgáltatásról 

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítend�
dokumentációjának tartalmáról 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a t�zvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekr�l, a 
t�zvédelmi bírságról és a t�zvédelemmel foglalkozók kötelez� élet- és balesetbiztosításáról 

323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 
Jegyz�könyve végrehajtási keretrendszerér�l szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól 

10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer m�ködtetésének, felhasználási 
jogcímeinek, nyilvántartásának és ellen�rzésének részletes szabályairól 

18/2011. (III. 29.) NFM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer m�ködtetésének, felhasználásának, 
nyilvántartásának és ellen�rzésének részletes szabályairól 

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemz�inek tanúsításáról 
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ZBR Panel Alprogram, 1. és 2. ütem átadott dokumentumai 

Pályázati kiírás és mellékletei 

Pályázati útmutató és mellékletei 

Pályázati útmutató segédlet 

Adatlap kitöltési segédlet 

Támogatási szerz�dés minta és mellékletei 

Együttm�ködési Megállapodás a KvVM és az ÖM között a ZBR keretében a „Klímabarát Otthon 
Panel Alprogram” végrehajtásáról 

Az LFP 2008 LA-2 / ZBR-PANEL-08 jel� pályázatok helyszíni ellen�rzés rendjének szabályzata 

Jogszabályi útmutató 

Az Önkormányzati Minisztérium LFP-2008-LA-2 pályázatának felhívása, útmutatója, segédlete 

M�ködési Kézikönyv 

Emlékeztet�k a ZBR Panel Alprogram Szakért�i Bizottságának 2011. április 4-i, április 5-i, április 7-i, 
június 23-i, október 17-i, november 14-i, december 12-i és december 19-i ülésér�l 

Szakért�i Bizottság ügyrendje 

Kizáró levél formanyomtatvány 

Elutasító levél formanyomtatvány 

Befogadó levél formanyomtatvány 

Hiánypótló levél formanyomtatvány 

Támogató levél formanyomtatvány 

Támogatási Szerz�dés minta 

Támogatási Szerz�déshez kapcsolódó hiánypótló levél formanyomtatvány

Elszámoláshoz hiánypótló levél formanyomtatvány 

Elutasító levél formanyomtatvány elszámoláshoz 

Eljárásrend 

ZBR Energiahatékonysági Alprogram átadott dokumentumai 

Pályázati felhívás 

Pályázati útmutató 

Pályázati formanyomtatvány (adatlapok) 

Támogatási szerz�dés és mellékletei 

M�ködési kézikönyv a ZBR Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramhoz 
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Levélminta a hitelt felvev� pályázóknak 

Környezetvédelmi Energetikai Számítás (továbbiakban KESZ) kitöltési útmutató 

Szakért�i Bizottság ügyrendje 

Emlékeztet�k a ZBR Energiahatékonysági Alprogram Szakért�i Bizottságának 2011. március 31-i, 
június 23-i, október 17-i, november 14-i és december 12-i ülésér�l 

Befogadó levél formanyomtatvány 

Hiánypótló levél formanyomtatvány 

Kizáró levél formanyomtatvány 

Elutasító levél formanyomtatvány 

Támogató levél formanyomtatvány 

Támogatási Szerz�dés minta 

Támogatási Szerz�déshez kapcsolódó hiánypótló levél formanyomtatvány

Elszámoláshoz hiánypótló levél formanyomtatvány 

Elutasító levél formanyomtatvány elszámoláshoz 

Eljárásrend 

ZBR Háztartási Gépcsere Alprogram átadott dokumentumai 

Pályázati felhívás és útmutató 

Célcsoportról szóló nyilatkozat 

El�zetes keresked�i nyilatkozat 

Kitöltési segédlet 

Ellen�rz� kérdéslista 

Tájékoztató levél elutasításról 

Beszámoló minta 

Visszaküldend� dokumentumok listája 

Támogatási szerz�dés minta 

Szakért�i Bizottság ügyrendje 

Hiánypótlásra felszólító levél minta 

Elutasító levél minta 

Eljárásrend 
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ZBR Izzócsere Alprogram átadott dokumentumai 

Pályázati felhívás és útmutató 

Átvev�helyek listája 

Átadóhelyeknek levél 

Beszámoló minta 

Szakért�i Bizottság ügyrendje 

Összesít� táblázat 

Pályázati segédlet 

Visszaküldend� dokumentumok listája 

Támogatási szerz�dés minta 

Hiánypótlásra felszólító levél minta 

Elutasító levél minta 

Eljárásrend 

ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram átadott dokumentumai 

Pályázati adatlap felújításhoz 

Pályázati adatlap új építés esetén 

Pályázati felhívás 

Pályázati útmutató 

M�ködési Kézikönyv 

Nyilatkozat az elvégzett energetikai és CO2 számításokról 

„De minimis” nyilatkozat 

Bejelentési �rlap beruházás, fejlesztés megkezdésér�l 

Megújuló követelmény 

Benyújtandó dokumentumok és azok formai ellen�rzése 

Beadandó pályázat tartalmának ellen�rzése 

Szerz�déskötéshez beadandó dokumentumok ellen�rzése 

Befogadó levél formanyomtatvány 

Hiánypótló levél formanyomtatvány 

Kizáró levél formanyomtatvány 
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Titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Szakért�i Bizottság Ügyrendje 

Eljárásrend 

Emlékeztet� az ÚSZT ZBR Mi Otthonunk Alprogram Szakért�i Bizottságának 2011. december 15-i 
ülésér�l 

ÚSZT ZBR Napkollektor Alprogram átadott dokumentumai 

Pályázati felhívás (ÚSZT-ZBR-NAP-2011) 

Tájékoztató – BEADÁSI HATÁRID� HOSSZABBÍTÁS I. 

Tájékoztató – BEADÁSI HATÁRID� HOSSZABBÍTÁS II. 

Tájékoztató – Pályázati alprogram 

Pályázati útmutató 

Kézikönyv 

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) 

�rlapok 

A nyertes pályázatok listája 

Eljárásrend 


