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Műszaki leírás 

a „Fővárosi napenergia hasznosítás lehetőségeinek jogszabályi vizsgálata”  
tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 
 
Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumvezetőként részt vesz az EUKI programból finanszírozott 
„Breaking barriers to low carbon investment in Budapest - Az alacsony széndioxid kibocsátású 
beruházásokat akadályozó tényezők megszűntetése Budapesten” c. projektben (továbbiakban Projekt). 
A Projekt a napenergia adta potenciálokat vizsgálja Budapesten, amellyel a fővárosban megújuló 
energiaforrások elterjedését lehet támogatni, ösztönözni. A Projekt egyik kifejezett célja, hogy a 
napenergia kiaknázását gátló adminisztratív és jogi akadályokat, egyéb technikai problémákat, 
gazdaságossági kérdéseket és a társadalmi, lakóközösségi hozzáállást, valamint a bevonási 
lehetőségéket is azonosítsa és megoldási javaslatokat tegyen. A feladat célja, hogy a Főváros képet 
kapjon arról, hogy milyen jogszabályi tényezők akadályozzák a napelemek térnyerését Budapesten, 
mind lakossági, mind más felhasználói oldalon. 
 
Nyertes ajánlattevő feladata a Projekt részeként elvégzendő jogi és adminisztratív háttérelemzést 
tartalmazó Tanulmány megírása, valamint annak egy szakmai rendezvényen történő prezentációja az 
alábbika szerint. 
 
A feladat keretében az alábbiak vizsgálata szükséges a fenti célok tekintetében: 
A feladat során Nyertes ajánlattevő a feladat keretében a komprehenzív elemzés során részletesen 
számba veszi és értékeli azokat az adminisztratív jellegű tényezőket, amelyek a különböző piaci 
szereplők esetében hátráltatják a napelemek installálását, hasznosítását vagy hálózatra történő 
csatlakoztatását.  
 
Adminisztratív tényező alatt értendő mindenfajta, aktuálisan érvényben lévő – uniós, országos, fővárosi 
vagy kerületi szintű – szabályozás-oldali, jogi, hatósági, vagy áramszolgáltatói előírás, korlátozó kitétel, 
szabály.  
 
Piaci szereplők alatt értendő elsősorban a lakosság, másodsorban pedig vállalatok és önkormányzati 
vagy állami intézmények, amelyek akár saját használatra, akár a hálózatra táplálva telepítenének 
napelemeket, naperőművet (ideértve az e-mobilitási célokat is), egyéni vagy akár közösségi formában 
(energiaközösségek).  
 
A Projektből finanszírozásra kerülő elemzés során szem előtt kell tartani, hogy az abban foglalt 
javaslatok illeszkedjenek: 

- Budapest Főváros Önkormányzatának környezetvédelmi és városfejlesztési stratégiáihoz, 
melyek itt érhetők el: http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx és 
http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Varosfejlesztes.aspx ,  

- a Projekt szakmai koncepciójához (1.sz. mellékelt). 
 
Nyertes ajánlattevő részletes feladatai: 

- a napenergia hasznosítással kapcsolatos nemzetközi kitekintés, uniós célok azonosítása; 
- a releváns uniós, nemzeti és helyi jogszabályok, előírások azonosítása; 
- a releváns jogszabályok, előírások leírása, bemutatása; 
- jogszabályi téren a problémás helyek azonosítása, leírása; 
- a fentiek alapján a feltárt jogi és szabályozási akadályok lebontására vonatkozó javasolt irányok 

bemutatása; 
- nemzetközi jó példák bemutatása a szabályozási megoldásokra (elsősorban a Közép-Kelet 

Európa régióból vagy hasonló jogrendszerű, adottságú, piacú régióból) vonatkozóan. 
 
Formátum: 

• Tanulmány előzetesen becsült terjedelme 115 000-180 000 karakter között, szóközökkel 
(borítók, mellékletek nélkül), 

• magyar és angol nyelven,  

• közérthető stílusban megfogalmazva, 

• minden jogszabályhelyet szükséges megfelelően meghivatkozni (pl. lábjegyzetben vagy 
függelékben), 

http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx
http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Varosfejlesztes.aspx
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• ahol lehetséges és értelme van, ott ábrákat kell szerepeltetni, a befogadás elősegítése 
érdekében. 
 

Személyes (vírushelyzettől függően online is lehet) konzultáció maximum 6 alkalommal Megrendelővel.  
 
A feladatok elvégzésének és a Vállalkozó által elkészített Tanulmány Megrendelő részére történő 
átadásának határideje 2021. június 30. napja. 
 
A Tanulmány eredményeinek prezentációja szakmai rendezvényen 1 alkalommal 2021. június 30-ig.  
 

 

1.sz. melléklet – Projekt koncepció angol nyelven 

 

 

 


