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Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. fő feladata  
hazai és nemzetközi forrású pályázatok kezelése: NEP, ISPA, LIFE, PHARE, 
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Alkalmazottak száma ~ 350 fő 

 

 

 

 

Nemzetközi Projektek Iroda feladatköre: 

 Nemzetközi projektek megvalósítása 

 Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 
Megújuló Energia Programterület – Programoperátor 

 LIFE+ program és Intelligens Energia Európa Program – Nemzeti 
Kapcsolattartó 



Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 
2004-2006 
 

44 db projekt  
beruházási 
költsége 22 Mrd 
forint 

 
-Geotermikus energia 
hasznosítása Kistelek város, 
Kistérségi Központ intézményi 
hőenergiaellátására 

- Geotermikus energiára 
alapozott távfűtő rendszer 
kialakítása – Bóly 

- Energiahatékonyság növelése 
geotermikus energiaforrás 
fokozott hasznosításával- 
Veresegyház 

 

Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 
 



Környezet és Energia Operatív Program 
2007-2013 
 

    Rendelkezésre álló források: 

• 1. prioritás: Egészséges, tiszta 
települések, keret: 734.5 Mrd Ft 

• 2. prioritás: Vizeink jó kezelése, keret: 
401.6 Mrd Ft 

• 3. prioritás: Természeti értékeink jó 
kezelése, keret: 37.7 Mrd Ft 

• 4. prioritás: A megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése, 
keret: 110.6 Mrd Ft (396 M € ) 

• 5. prioritás: Hatékony 
energiafelhasználás, keret: 108.0 Mrd 
Ft (386,5 M €) 

• 6. prioritás: Fenntartható életmód és 
fogyasztás, keret: 21.5 Mrd Ft 

• 7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás, 
keret: 54.4 Mrd Ft 

 

 



State of play 
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---Prioritás KEOP-4. Megújuló energiaforrás-
felhasználás növelése

---Prioritás KEOP-5. Hatékony energia-felhasználás



A végrehajtás tapasztalatai röviden 

•Szerződéskötési szakasz: 

• Sajátforrás igazolás hiánya 

• Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR) hatása a 

végrehajtási fázisban lévő projektekre 

 

•Biztosíték adási kötelezettség 

•Engedélyezési folyamatok elhúzódása 

 

•Folyósítási szakasz: 

•Nagy számú műszaki tartalom változás 

•Alátámasztó dokumentumok hiányossága 

•Nem megfelelő teljesítés igazolások 
 

 

 

 



ÚSZT 2012 – KEOP 4 Megújuló energia 
 

Azonosító kód Pályázati felhívás címe Kedvezményezett Eljárásrend 

KEOP-4.8.0 
Új Pénzügyi konstrukció 
(visszatérítendő támogatás) 

vállalkozás, 
önkormányzat, egyház, 

nonprofit 
egyfordulós 

KEOP-4.10.0 
Megújuló energia alapú hő- és 

villamos energia termelés 

kpi ktsgvetési szerv, 
önkormányzat, egyház, 

nonprofit 

könnyített 
egyfordulós/ 
egyfordulós 

vállalkozás 



ÚSZT 2012 – KEOP 5 Energiahatékonyság 

Azonosító kód Pályázati felhívás címe Kedvezményezett Eljárásrend 

KEOP-5.4.0. 

Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése, megújuló 

energiaforrások felhasználásának 
lehetőségével 

távhőtermelő és 
szolgáltató 

egyfordulós 

KEOP-5.5.0 

Épületenergetikai és közvilágítás 
korszerűsítések opcionálisan 

megújuló energiaforrás 
felhasználásával kombinálva 

Önkormányzat, 
egyház nonprofit könnyített 

egyfordulós/ 
egyfordulós 

vállalkozás 

KEOP-5.6.0 
Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai 

központi 
költségvetési 
szervek és 

intézményeik  

  

Társadalmi egyeztetés: 2012.11.26 – 2012.12.05 

http://www.nfu.hu/forum_pate/25?offset=0 

http://www.nfu.hu/forum_pate/25?offset=0


Geotermikus energia hasznosítása 

 

 

 

Kódszám Támogatható tevékenység Támogatás összege 
Rendelkezésre álló 

forrás 

KEOP-
2012-

4.10.0/B 

- Hőhasznosítás [HMV, fűtés, 
hűtés, termelési folyamat 

hőigénye] 
- Hőszivattyús rendszerek 

telepítése 

Min 1 millió Ft 
Max. 1000 millió Ft 

 
9 milliárd Ft 

KEOP-
2012-

4.10.0/C 

Hő és villamosenergia-
termelés 

Min 1 millió Ft 
Max. 1000 millió Ft 

14 milliárd Ft  

KEOP-
2012-
5.4.0. 

 

Megújuló alapú 
távhőtermelés is támogatható 

tevékenység, valamely 
energiahatékonyságot fokozó 
tevékenységgel kombinálva 

 

Min. 10 millió Ft 
Max. 1000 millió Ft 

4 milliárd Ft 



- 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet  
EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2009–2014-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás 

- 236/2011. (XI. 15.) Korm. Rendelet 
  Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről 

 
Donor Államok 

Kedvezményezett 

tagállamok 



 Gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése 
 

 Kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor és kedvezményezett országok 
között 
 

 Összesen 32 programterület (EGT – 19, Norvég – 13) 
 

 Kiemelt ágazatok között: 
 környezetvédelem és környezeti menedzsment 
 klímaváltozás és megújuló energia hasznosítás 
 … 

 
 
- MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMTERÜLET: 

• HU, RO, PO, BG, GR, MT, PL 
• Átfogó cél: RES* felhasználás növelése 
• Donor Program Partner: Izlandi Energia Hivatal 

 

*RES = megújuló energia 



MoU – Elvárt Eredmények 

RES termelés fokozása 

RES betáplálás növelése már létező 

hálózatokba 

RES megoldásokhoz kapcsolódó 

humánerőforrás kapacitás növelése 

nemzeti, regionális és helyi 

szinteken 

Fokozott tudatosság és oktatás 

RES alkalmazások területén 

Programterület Finanszírozási Forrása 

 
 

EGT FM hozzájárulás 

 
15% nemzeti 

társfinanszírozással 

€ 7.711.000.- € 9.071.765.-   

„A program kiemelt célja geotermikus energiát hasznosító 
fejlesztések megvalósítása, valamint egy kis összegű támogatási 
alap segítségével a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló 
energiaforrások alkalmazása területén.” 



Eredmények & indikátorok 

RES termelés fokozása 

RES betáplálás növelése már létező 

hálózatokba 

RES megoldásokhoz kapcsolódó 

humánerőforrás kapacitás növelése 

nemzeti, regionális és helyi 

szinteken 

Fokozott tudatosság és oktatás 

RES alkalmazások területén 

Ágazatközi indikátorok – 

humánerőforrás fejletésztés  

(képzés, stb.) 

• becsült CO2 csökkentés és/vagy 

elkerülés (tonna/év) 

• becsült RES termelés (MWh/év) 

 MWh/év RES betáplálás a hálózatba 

Ágazatközi indikátorok – 

humánerőforrás fejletésztés  

(képzés, stb.) 

MoU 
Szabvány Indikátorok Listája – EGT-Norvég Alapok 

2009-2014 



EGT FM 2009-2014 idővonal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 
 
 
 

MoU 
aláírás 

 
Kick-off 

találkozó 

 
Programjavaslat 

benyújtása 
  

Program 
megállapodás 

  
Program-

végrehajtási 
megállapodás 

2014. április 
30. 

támogatási 
döntések 

meghozása 

2016. április 
30. 

pályázatok 
megvalósítása 

2017. április 
30.  

záró program 
jelentés 

 
2017. 

december 31. 
záró 

nyilatkozat az 
ellenőrző 

hatóság által Megvalósítás  ~  2-3 év 

Pályázati felhívások 
megjelenése 2013. I. félév 



RES termelés fokozása I. 

Eredmények Indikátorok 

RES termelés fokozása • becsült CO2 csökkentés és/vagy elkerülés 

(tonna/év)  
• becsült RES termelés (MWh/év) 

• kitermelt és visszasajtolt termálvíz becsült 

aránya/év 

Pályázati felhívás: Geotermikus alapú távfűtő rendszerek létesítése, már működőekre alapozva 

 

Támogatható tevékenységek:  

• Termelő és visszasajtoló kutak létesítése, már meglévő használaton kívüli kutak üzembe helyezése 

• Hangsúly: már meglévő infrastruktúrával rendelkező geotermikus távfűtő rendszerek létesítése 

• Új távhőszolgáltató vezetékek kiépítése – limitált finanszírozási kerettel 

 

 

o Kis távhőtermelő rendszerek, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályán kívül 

o Komplex, hőhasznosító kaszkád rendszerek 



RES termelés fokozása II. 

Eredmény Tevékenység Indikátor Indikátor értéke Leírás 

 
 
 

Megújuló 
energia 

termelésének 
fokozása 

 

Geotermikus 

alapú távfűtő 

rendszer(ek) 

létesítése, már 

meglévőkre 

alapozva 

Geotermikus 

alapú távfűtő 

rendszerek száma 

Kiindulási Cél 

A tevékenység fő 

célja már meglévő 

fosszilis alapú 

távfűtő rendszerek 

átállítása 

geotermikus 

energiaforrás-

hasznosításra. 

Kapacitásbővítés. 

0 2 

Termelő és 

visszasajtoló 

kutak létesítése 

Termelő kutak 

kapacitása (MWth) 
0 10 

A tevékenység fő 

célja már meglévő 

fosszilis alapú 

távfűtő rendszerek 

átállítása 

geotermikus 

energiaforrás-

hasznosításra. 

Kapacitásbővítés. 



Tudatosság és oktatás erősítése RES  
alkalmazások területén I. 

Fokozott tudatosság és oktatás RES alkalmazások területén 

I. Pillér 
 
Tervezett keret: € 250,000 

Geotermikus energiahasznosítással 
kapcsolatos figyelemfelhívás szakértői 
szinten 

II. Pillér 
 
Tervezett keret: € 250,000 
 

Geotermikus energiahasznosítással 
kapcsolatos figyelemfelhívás a 
Reykjavík Egyetem MSc képzésével 

III. Pillér 
 
Tervezett keret: € 250,000 
 

Geotermikus energiahasznosítással 
kapcsolatos figyelemfelhívás az ENSZ 
Egyetem Geotermikus Tréning 
Programján keresztül 

IV. Pillér 
 
Tervezett keret: € 250,000 
 

Tudatosság fokozása a megújuló 
energiaforrások területén 



Tudatosság és oktatás erősítése  
RES alkalmazások területén II. 

Eredmény Tevékenység Indikátor Indikátor értéke Leírás 

 
 
 
 
 

Fokozott 
tudatosság és 

oktatás a 
megújuló 

energiaforrások 
alkalmazása 

területén 

Részvétel támogatása a 

Reykjavík Egyetem 

geotermikus 

energiahasznosítással 

kapcsolatos MSc képzésén 

Megszerzett MSc diplomák 

száma (nemek szerint) 
0 8 

A tevékenység fő célja 

geotermikus 

energiahasznosításra 

specializálódó hallgatók 

képzése. 

Részvétel támogatása az 

ENSZ Egyetem 6 hónapos 

Geotermikus Tréning 

Programjában 

Publikált tudományos 

munkák száma 
0 8 

A tevékenység fő célja 

geotermikus 

energiahasznosításban 

jártas szakértők képzése 

az ENSZ Egyetem 

vonatkozó programjában. 

Részvétel támogatása a 

Reykjavík Egyetem és 

UNDP geotermikus 

energiahasznosításra 

irányuló rövid képzésein 

Képzéseken részt vett 

szakértők száma (nemek 

szerint) 

0 80 

A tevékenység fő célja 

geotermikus 

energiahasznosítással és a 

kapcsolódó szabályozással 

foglalkozó szakértők, 

döntéshozók, tanárok 

képzése a Reykjavík 

Egyetem és UNDP 

vonatkozó rövid képzésein. 

Tudatosság fokozásának 

ösztönzése a megújuló 

energiaforrások területén 

Tudatformáló kampányok 

száma 
0 2 

A tevékenység fő célja 

megújuló 

energiaforrásokkal 

kapcsolatos tudatformáló 

és figyelemfelhívó 

kampányok megszervezése 

és lebonyolítása 

Magyarországon. 

Program Operátor és 

Donor Program Partner 

együttműködésének 

ösztönzése a kis összegű 

támogatások terén 

A kis összegű támogatás 

keretein belül 

megvalósított képzések 

száma 

0 10 

A tevékenység fő célja PO 

és DPP között elősegíteni a 

bilaterális kapcsolatok 

erősítését. 



Köszönöm a figyelmet! 
 

www.nkek.hu  

http://www.nkek.hu/




KEOP Projekt területi korlátozása 

 

 
KEOP 1., 2., 5., és 7. 

prioritások 

 
7 régió = teljes ország területe 

KEOP  3., 4. és 6. 
prioritások . 

 
6 régió 
/Közép-Magyarországi régió NEM!/ 


