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Pályázat 

„MaTáSzSz Minősített Partner” programra 

A pályázati felhívás célja  

Jelen pályázati felhívás célja, hogy a MaTáSzSz Rendes tagok egy objektív pontozási lista alapján 

képet kapjanak azokról a gazdálkodó szervezetekről, akik az általuk gyártott, vagy forgalmazott 

termékkel, illetve az általuk nyújtott szolgáltatással kapcsolódnak a távhőszolgáltatási és/vagy 

távhőtermelési tevékenységekhez.  

A sikeres pályázat által biztosított előnyök: 

• A MaTáSzSz Minősített Partner cím jelzi, hogy a vállalat érdemes a hosszú távú kapcsolat 

kialakítására a MaTáSzSz Rendes tagjaival 

• A MaTáSzSz Minősített Partner elsőbbséget élvez a MaTáSzSz által történő ajánlás okán 

• A MaTáSzSz évi rendszerességgel tájékoztatja tagjait a Minősítést elnyerő vállalatokról 

• A MaTáSzSz Rendes tagjai pontos és naprakész információhoz juthatnak a lehetséges 

beszállítókról  

Pályázás menete és igénylés elbírálásának eljárásrendje 

Az igénylést a MaTáSzSz honlapján nyilvánosan elérhető, a jelen pályázati útmutató mellékletét 

képező igénylőlapon kell benyújtani az info@tavho.org címre a mellékletekkel együtt (az Excelt 

szerkeszthető formában kell benyújtani). Leányvállalat esetén elfogadhatóak az anyavállalat 

dokumentumai, ha azok érvényesek a leányvállalatra is. (pl.: biztosítás, fejlesztési terv). 

A MaTáSzSz Minősített Partner (továbbiakban: Partner) pályázat benyújtási határideje minden év 

május 30. napja. A MaTáSzSz Iroda a hiánypótlásról legkésőbb július 1-jéig tájékoztatást ad a 

pályázónak. Hiánypótlásra legkésőbb július 15-ig van lehetőség. A pontozást a MaTáSzSz Iroda 

készíti el legkésőbb augusztus 31-ig.  

A MaTáSzSz Iroda kikéri a Bizottság véleményét az elkészült pontozásról és elkészíti az 

előterjesztést a MaTáSzSz Elnöksége részére. A MaTáSzSz Iroda indokolt esetben külsős szakértőt 

is bevonhat a pontozás véglegesítéséhez. A Partner cím odaítéléséről a soron következő Elnökségi 

ülésen a MaTáSzSz Elnöksége dönt.  

A Partner cím használatára az a cég jogosult, amely a jelen pályázati felhívás szerinti eljárás alapján 

a jóváhagyást megkapta. A Partner cím használatára való jogosultság hiányában annak használata 

tilos.  A Partner megnevezés 3 évig használható, amihez minden évben egy megerősítő nyilatkozat  

szükséges a nyertes vállalattól. A használati időtartam lejárta után a pályázó a mindenkor érvényes 

eljárás szerint jogosult az ismételt igénylésére. 

 Azon pályázatok nyerhetik el a Partner címet, akik a pályázat során legalább 750 pontot érnek el az 

1000 pontból. 
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Az adatokat a pályázat benyújtását megelőző utolsó teljes gazdasági év adatai alapján kell megadni. 

A szükséges adatokat a Pályázati felhívás mellékleteként elérhető, MS Excel formátumú Pályázati 

adatlapon szükséges megadni. A pályázati adatlap kitöltése során az egyes sorok első cellájához 

tartozó megjegyzéseket kérjük figyelembe venni!  Kérjük csak a Narancssárga mezőket módosítsák. 

Kérjük a pályázati anyaghoz csatoljon egy tartalomjegyzéket és amennyiben nem egy 

dokumentumként küldi meg a szükséges pályázati anyagokat, úgy a tartalomjegyzékben megadott 

sorszámmal nevezze el a dokumentumokat (pl.: 1_Igénylőlap_CÉGNÉV.PDF). 

A pontozás ellen az eredmény kihirdetését követően 5 napon belül van lehetőség felszólalni a 

MaTáSzSz Irodának küldött elektronikus levélben. 

Eljárási díj 

Eljárási díj 560 000 Ft+ÁFA. 

Kedvezményes eljárási díj MaTáSzSz Tagok számára 60 000 Ft+ÁFA. 

Az eljárási díjat az alábbi bankszámlaszámra szükséges befizetni a pályázat benyújtását 

megelőzően: 

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 

OTP Bank 11711034-20825348-00000000 

A közlemény rovatban az alábbi szöveget szükséges feltüntetni: 

„MaTáSzSz Minősített Partner eljárási díj” 

Jelen pályázati felhívás a Partner címke eljárási díjának befizetésére vonatkozó díjbekérővel 

egyenértékű dokumentumnak minősül. Az eljárási díj befizetését követő 8 napon belül kerül sor a 

számla kiállítására.  
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A pályázati felhívás mellékletei 

1. MaTáSzSz Minősített Partner megjelenítése 

2. Igénylőlap 

3. Nyilatkozat minták  

a. Humánerőforrás nyilatkozat minta 

b. Jövőkép nyilatkozat minta 

c. K+F nyilatkozat minta 

d. Referencia nyilatkozat minta 

e. MaTáSzSz rendezvényeken való részvétel nyilatkozat minta 

f. Biztosítások nyilatkozat minta 

g. Jogosultságok nyilatkozat minta 

h. Energiahatékonysági rendszer nyilatkozat minta 

4. Megerősítő nyilatkozat 

5. Pályázati adatlap Excel (külön dokumentumban) 

a. Beszállítói 

b. Szolgáltatói 

 

 


