Útmutató
monitoring adatszolgáltatási kötelezettséghez
I.

A monitoring adatok szolgáltatásának rendje
Az NFSI Kft. (a továbbiakban Pályázatkezelő) részére a beruházás megvalósulását és a
pénzügyi beszámoló elfogadását követően a pályázati konstrukció függvényében, a
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat előírása szerinti adatszolgáltatási időtartam
alatt, évente egy alkalommal a Kedvezményezett köteles az erre a célra rendszeresített
rendszerben monitoring adatok szolgáltatására, mely a teljes épület energiaszámláin (pl.
gáz, villamos áram) alapszik. Amennyiben a fogyasztási adatok jelentősen eltérnek az
átlagosnak tekinthető fogyasztási adatoktól, helyszíni ellenőrzés rendelhető el, ahol a
szakértők ellenőrzik, hogy a pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósult-e, a
fenntartási kötelezettségnek eleget tettek-e.

II.

A Kedvezményezett kötelezettségei
A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követő évtől kezdődően az
adatszolgáltatási kötelezettség időszaka alatt évente egy alkalommal – a monitoring
adatlap kitöltésével szolgáltatja – az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt
befolyásoló körülményeket magyarázó információt szolgáltat a Pályázatkezelő számára a
széndioxid-kibocsátás csökkenésének és az energia-megtakarítás megvalósulásának
ellenőrzésére. A monitoring adatszolgáltatás nem határidőhöz kötött, azt évente egy
alkalommal, lehetőség szerint az éves elszámoló számlá(k)hoz igazítottan kell megküldeni.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a fogyasztási adatokat alátámasztó dokumentumokat
ellenőrzés esetén bemutatja.

III.

A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása
A Támogató jogosult a szerződéstől elállni és a támogatást az elállással egyidejűleg
visszavonni a monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén.

A Monitoring szolgáltatás teljesítésének gyakorlati leírása
IV.

A monitoring adatszolgáltatás módja
Az éves fogyasztási adatokat a monitoring adatlap kitöltésével az www.nfsi.hu portálon a
Monitoring menüpont alatt, regisztrációt követően szükséges megadni a pénzügyi
beszámoló elfogadását követően, évente egy alkalommal, a Támogatási
Szerződésben/Támogatói Okiratban előírt időtartam alatt. A rendszer egész évben
rendelkezésre áll a monitoring adatszolgáltatás megküldésére.
Az adatszolgáltatás lépései:
-

-

Regisztráció: a Kedvezményezett/Kedvezményezett képviselője érvényes
e-mail címmel tud regisztrálni a pályázati kódszám és pályázati azonosítószám
megadásával. A regisztráció elengedhetetlen feltétele az adatszolgáltatásnak.
A Regisztráció sikerességéről a Kedvezményezett/Kedvezményezett képviselője a
megadott e-mail címre értesítést kap;
Újra belépést követően kiválasztható a kívánt pályázat;
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-

V.

Monitoring adatlap kitöltése a fogyasztási adatokat tartalmazó dokumentumok
alapján, amelyhez az Útmutató 1. számú melléklete nyújt segítséget;
A nyilatkozat átolvasását és értelmezését követően annak elfogadása
Adatlap véglegesítése és nyilatkozattétel;
A Kedvezményezett a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, ami
tartalmazza a kitöltött adatlapot is.

A monitoring adatszolgáltatás tartalma
A monitoring adatszolgáltatás során az éves fogyasztási adatok (gáz esetén [m3 vagy GJ],
Távhő esetén [GJ], elektromos áram esetén [kWh]) rögzítése szükséges.
Az éves fogyasztási adatok megadásának módja:
-

a szolgáltató által kiállított és megküldött éves elszámoló számla alapján;
szolgáltatótól bekért éves fogyasztási adatot rögzítő igazolás alapján;
elektronikus úton lekért igazolás alapján;
a szolgáltató által kiállított havi számlák alapján.

A Távhő fogyasztási adatok megadásánál a fűtési és melegvíz fogyasztási értékeket külön
kell feltüntetni. Az adatokat a szolgáltatótól külön szükséges kérni!
A monitoring adatszolgáltatás során csak a támogatást nyert beruházással érintett
háztartásra vonatkozó adatokat szükséges kitölteni. (Nem releváns adat esetében „0”–t
kell feltüntetni).
VI.

A monitoring adatlap és kapcsolódó dokumentumok elérhetősége
A monitoring adatlap elérése:
www.nfsi.hu/monitoring/belepes
Kitöltési segédlet:
www.nfsi.hu/monitoring/letolthetodokumentumok
Kapcsolattartás, érdeklődés: monitoring@nfsi.hu
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