
A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete 

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a 

települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak 

fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás. 

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre 

került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás). 

Igénylési feltételek: 

 

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a 

továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon 

rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában 

meghatározott dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát. 

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan 

generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az 

ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben 

vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja. 

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az 

ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-

ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus 

ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan 

aláírja.  

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, 

az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és 

ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a 

KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) 

megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett 

felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások 

igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap 

(https://szuf.magyarorszag.hu) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a 

Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi. 

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap 

lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése 

együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje 

legkésőbb: 

2023. április 28. 

 

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot. 

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs 

lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. 

 

https://szuf.magyarorszag.hu/


 

Kérjük, hogy a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a 

szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele 

a képviselő-testületi határozatba. 

Minőségi követelmények: 

• Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat ±5% elfogadott 

tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a 

megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt 

tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó 

fafajta. 

• Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű 

barnakőszén vásárlásra fordíthatja. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy  

• a pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat 

igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes 

feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és 

a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza. 

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására, amennyiben a korábbi 

években meghozott rendelet szerint döntenek a tüzelőanyag támogatás elosztásáról, úgy ezen 

rendelet is tartalmazza a pályázati kiírásban foglalt feltételeket. 

• a pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a 

fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott 

erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja. 

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási 

kötelezettség betartására, amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott 

erdőgazdálkodóktól vásárolják meg a tűzifát, az az elnyert támogatás teljes összegének 

visszafizetését vonja maga után!  

Szén vásárlása esetében a pályázati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyan jellegű 

korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban 

bárkitől lehet vásárolni, aki barnakőszenet forgalmaz. 

• a pályázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél 

több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek 

megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb 

feltételekkel tudja beszerezni. 

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa, 

illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati 

kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is 

vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a 

többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.  

• A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot 

terhelik. 

• A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervény 

kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, 

egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell 



tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel 

idejét. 

A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak 

2024. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének 

pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2024. március 31-éig történhet meg, azaz az 

erdőgazdálkodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták - legkésőbb 2024. 

március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az 

elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak 

kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni.   

  

Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat, az az elnyert 

támogatás részleges visszafizetését vonja maga után!  

• A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa származását az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint 

kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés 

szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell. 

Kérjük, hogy a szállítójegyek másolatát az elszámoláshoz csatolják! 

• A pályázati kiírás 13. pontja alapján a települési önkormányzat a támogatás 

felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott 

adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül elektronikusan. 

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé 

a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren 

keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes 

feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a 

támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára 

köteles rávezetni a „2023. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” 

záradékot. 

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat 

benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel. 

Amennyiben a támogatásról a települési önkormányzat nem számol el részben, vagy egészben 

a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, az az elnyert támogatás részben, vagy 

teljes összegének visszafizetését vonja maga után! 


