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PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK 
 

A pályázati adatlap csak és kizárólag az elektronikus pályázatbenyújtó felületen 

(https://csaladihaz2016.nfsi.hu/), online tölthető ki 2016. augusztus 15. 8:00 órától. 

A pályázatok benyújtása két ütemben történik: 

1. A pályázati adatlap elektronikus kitöltése: 

Az adatlap teljes körű, online kitöltésével, a nyilatkozattételt követően a Pályázók már benyújtott 

pályázattal rendelkeznek, melyről a rendszer visszaigazolást küld e-mailben a pályázat 

azonosítószámának megküldésével. 

FIGYELEM! A nyilatkozattételt követően a pályázat véglegesítése szükséges, mely a szükséges, 

csatolandó mellékletek feltöltését követően lehetséges!  

2. A pályázat kötelező mellékleteinek csatolása: 

A pályázati adatlap kitöltését és nyilatkozattételt követő öt napon belül szükséges a Pályázati 

Útmutatóban rögzített kötelező mellékletek beküldése az online felületen keresztül. A kötelező 

mellékletek beküldésével, a pályázat véglegesítésével válik a pályázat teljes körűvé. 

A rendelkezésre álló öt napon belül a kötelező mellékletek bármikor feltölthetőek. Az ötödik nap 

elteltével, függetlenül attól, hogy a mellékletek csatolásra kerültek-e, a rendszer a pályázatot 

véglegesíti.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) 

sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. 

Az elektronikus pályázati rendszerrel illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák 

esetén segítségnyújtás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

 

Telefonszámok: 

+36 70 945 4250; +36 70 945 4294; +36 70 945 6542  

Telefonos ügyfélszolgálati idő: 

Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00 

Péntek: 8.00 - 14.00 

E-mail: csaladihaz2016@nfsi.hu 

  

mailto:csaladihaz2016@nfsi.hu


 

PÁLYÁZATI ADATLAP MINTA 
 

Személyes adatok  

A pályázat más 

nevében kerül 

benyújtásra: 

 

  

Amennyiben más nevében kíván pályázatot 

benyújtani, úgy kattintson a jelölő négyzetbe! 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben a pályázatot benyújtó személy 

és a Pályázó személye eltér, a jelölés kötelező. 

Információs ikon 

Más nevében történő 

pályázatbenyújtás esetén az 1. számú 

melléklet szerinti Meghatalmazás 

benyújtása kötelező.  

Ügyfélkapus név: 

Automatikusan kitöltődő mező, ahol annak a 

személynek a neve jelenik meg, akinek az 

ügyfélkapuján keresztül kerül benyújtásra a 

pályázat (a megjelenő adat nem módosítható). 

 

Pályázó neve: Minta: Pályázó Neve 

Információs ikon 

A Pályázó személyazonosításra 

alkalmas hatósági igazolványán 

szereplő nevet szíveskedjen 

feltüntetni! 

 

Meghatalmazott 

neve: 

(a mező csak akkor aktív, 

ha „a pályázat más 

nevében kerül 

benyújtásra” mezőben 

jelölés történt) 

Automatikusan kitöltődő mező, amennyiben 

nem a saját nevében nyújtja be a pályázatot, 

akkor automatikusan az ügyfélkapus név jelenik 

meg. 

Információs ikon 

Amennyiben nem a Pályázó 

ügyfélkapus azonosítójával történik a 

pályázat benyújtása, minta szerinti 

meghatalmazás benyújtása kötelező! 

A meghatalmazás annak a 

személynek a nevére kell szólnia, aki 

a pályázatot a saját ügyfélkapuján 

keresztül beadja. 

Pályázó 

adóazonosító jele: 
Minta: 1234567890 

Információs ikon 

Kérjük, az adatot az adóigazolványban 

foglaltakkal egyezően szíveskedjen 

megadni! 

 

Pályázó születési 

dátuma: 

Minta: 1987.01.01 

 

FIGYELEM! 

A születési dátum megadásához a mezőben 

felugró naptár használata kötelező. 

Információs ikon 

Kérjük, az adatot Pályázó 

személyazonosításra alkalmas 

hatósági igazolványán szereplő 

adatokkal egyezően szíveskedjen 

megadni! 

 

Pályázó 

bankszámlaszáma: 
Minta: 12345678-12345678-12345678 

Információs ikon 

Kérjük, az adatot a Pályázó 

bankszámlaszámának 

alátámasztására alkalmas 

dokumentumban foglaltakkal 

egyezően szíveskedjen megadni! 

 



 

Pénzintézet neve: 
A megadott bankszámlaszám alapján 

automatikusan kitöltődő mező. 
 

Pályázó 

telefonszáma: 
Minta: 3012345678 

Információs ikon 

Kérjük a számjegyeket folyamatosan, 

betű- és egyéb karakterek nélkül 

szíveskedjen megadni! 

Pályázó által 

rendszeresen 

használt e-mail cím: 

Minta: palyazo.neve@gmail.com  

 

Automatikusan kitöltődő mező, ahol a 

pályázatot kitöltő személy ügyfélkapus email 

címe jelenik meg. 

Az automatikusan kitöltődő e-mail cím átírható! 

Információs ikon 

Kérjük, olyan e-mail címet adjon meg, 

amelyet a Pályázó, vagy a nevében 

eljáró személy rendszeresen használ! 

Pályázó által 

rendszeresen 

használt e-mail cím 

ismételten: 

Minta: palyazo.neve@gmail.com  

 

A megadott e-mail címnek egyeznie kell a 

„Pályázó által rendszeresen használt e-mail cím” 

mezőben megadott elérhetőséggel. 

Információs ikon 

Kérjük, a megadott e-mail címet 

ismételten adja meg! 

 

  



 

Pályázattal érintett épület adatai  

Pályázattal érintett épület 

 

Pályázó tulajdoni 

hányada: 

Minta: 1 / 2 

  

FIGYELEM! 

Abban az esetben, ha az épület több 

magánszemély tulajdonában áll, szükséges a 

2. számú melléklet szerinti 

tulajdonostárs(ak)/ haszonélvező(k) 

hozzájáruló nyilatkozatának benyújtása. 

Információs ikon 

Kérjük, a tulajdoni lapon feltüntetett 

tulajdoni hányadot szíveskedjen 

megadni a pályázó személy 

vonatkozásában! 

Építésének éve: 

Minta: 1980 

 

FIGYELEM! 

A pályázat keretén belül az 1996 előtt épült 

lakóépületek (családi házak) energetikai 

felújítására igényelhető támogatás! 

Információs ikon 

Kérjük, a pályázattal érintett épület 

építésének évszámát szíveskedjen 

megadni! 

Szintek száma: 
Az épület szintjeinek a számát a legördülő 

menüből szíveskedjen kiválasztani. 
 

Építési mód: 
Az épület építési módját a legördülő menüből 

szíveskedjen kiválasztani. 
 

 

Pályázattal érintett épület címe 

 

Irányítószám: Minta: 1234  

Megye: 
Az irányítószám megadásával  

automatikusan kitöltődő mező. 
 

Régió: 
Az irányítószám megadásával  

automatikusan kitöltődő mező. 
 

Település 

megnevezése 

Az irányítószám megadásával  

automatikusan kitöltődő mező. 
 

Közterület neve Minta: Fő Információs ikon 

Kérjük, a tulajdoni lappal illetve az 

egyéb alátámasztó dokumentummal 

összhangban szíveskedjen megadni az 

adatokat. 

 

 

Közterület típusa: 
A közterület típusát a legördülő menüből 

szíveskedjen kiválasztani. 

Házszám: Minta: 30 

Ajtó: Minta: A 

Helyrajzi szám: Minta: 125/A/2 

Információs ikon 

Kérjük, a tulajdoni lapban szereplő 

adattal összhangban szíveskedjen az 

adatot megadni! 

 

  



 

Fogyasztási adatok 

 

Az épület fejlesztést 

megelőző éves 

villamos fogyasztása 

(kWh):: 

Minta: 12345  

 

FIGYELEM! 

Adat megadása kötelező! 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjen megadni a pályázattal 

érintett épület fejlesztést megelőző éves 

villamos energiafogyasztását. Amennyiben 

nincs az adott energiahordozóhoz kapcsolódó 

fogyasztás 0-t szükséges beírni. 

Az épület fejlesztést 

megelőző éves gáz 

fogyasztása (MJ): 

Minta: 12345  

 

FIGYELEM! 

Adat megadása kötelező! 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjen megadni a pályázattal 

érintett épület fejlesztést megelőző éves gáz 

fogyasztását. Amennyiben nincs az adott 

energiahordozóhoz kapcsolódó fogyasztás 0-t 

szükséges beírni. 

Az épület fejlesztést 

megelőző éves egyéb 

fűtőanyag 

fogyasztása:  

Minta: pellet 100  

 

FIGYELEM! 

Adat megadása kötelező! 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjen megadni a pályázattal 

érintett épület éves egyéb fűtőanyag 

fogyasztását. Amennyiben nincs az adott 

energiahordozóhoz kapcsolódó fogyasztása 0-t 

szükséges beírni. 

Egyéb fűtőanyag pl: pellet 120 kg, fűtőolaj 50 l, 

fa 50 kg. 

 

 

  



 

Energetikai adatok  

Energetikai tanúsító adatai 

Energetikai tanúsító 

neve: 
Minta: Tanúsító Lajos 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az Energetikai 

Tanúsítványt készítő energetikai 

tanúsító nevét! Amennyiben a 

meglévő állapotra vonatkozó 

tanúsítás korábbi, más tanúsító által 

készített, abban az esetben csak a 

tervezett állapotra vonatkozó 

tanúsítás készítőjét kérjük megjelölni. 

Telefonszáma: 

Minta: 3012345678 

 

FIGYELEM! 

A számjegyeket folyamatosan, betű- és egyéb 

karakterek nélkül szíveskedjen megadni! 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az energetikai 

tanúsító telefonszámát! 

E-mail címe: Minta: tanusito.lajos@gmail.com 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az energetikai 

tanúsító e-mail címét! 

Jogosultsági száma: 

Minta: TÉ-123456 vagy SZÉS6-123456 

 

FIGYELEM! 

Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés 

utáni állapotra vonatkozó számításokat a 

Mérnöki Kamara vagy a Magyar Mérnöki 

Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 vagy 

TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell 

elvégeznie. 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az energetikai 

tanúsító jogosultsági számát! 

 

 

 

  



 

A meglévő állapotra vonatkozó energetikai számítás adatai 

Fajlagos primer 

energiafogyasztás / 

Összesített 

energetikai jellemző 

[kWh/m2a] 

Minta: 600,00  

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a hitelesített, meglévő állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítványban foglalt „Ep” 

értéket! Legkésőbb a pályázati korszerűsítések 

befejezéséig megvalósuló emeletráépítés/ 

épületbővítés esetén az épület energetikai 

beruházásának megvalósítását megelőző állapotára 

vonatkozó nem hitelesített energetikai elő-

tanúsítvány alapján! 

Éves CO2 kibocsátás 

[kg/év] 
Minta: 1250,00 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a hitelesített, meglévő állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítványban foglalt CO2 

kibocsátás becsült mértékét! Legkésőbb a pályázati 

korszerűsítések befejezéséig megvalósuló 

emeletráépítés/ épületbővítés esetén az épület 

energetikai beruházásának megvalósítását megelőző 

állapotára vonatkozó nem hitelesített energetikai 

elő-tanúsítvány alapján! 

Energetikai 

minősítési besorolás: 

Minta: DD  

 

Az energetikai minősítési 

besorolást a legördülő menüből 

szíveskedjen kiválasztani. 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az épület energetikai minősítési 

besorolását a hitelesített, meglévő állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítvány alapján! 

Legkésőbb a pályázati korszerűsítések befejezéséig 

megvalósuló emeletráépítés/ épületbővítés esetén az 

épület energetikai beruházásának megvalósítását 

megelőző állapotára vonatkozó nem hitelesített 

energetikai elő-tanúsítvány alapján! 

Energetikai 

tanúsítvány száma:  
Minta: HET-1234567 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a hitelesített, meglévő állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítvány HET számát! 

 

 

  



 

A tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás adatai: 

Tervezett állapotban 

változik-e az épület 

fűtött alapterülete? 

 

  

Amennyiben a beruházás kapcsán változik a 

fűtött alapterület mértéke (rá-, hozzáépítés, 

elbontás, fűtetlen épületrész fűtötté 

alakítása, fűtött rész fűtésről történő 

leválasztása), úgy kattintson a jelölő 

négyzetbe! 

 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben változik a fűtött alapterület 3 db 

energetikai tanúsítvány benyújtása 

szükséges. 

 

Pályázattal érintett 

épület fejlesztést 

követő fűtött 

alapterülete [m2]: 

Minta: 130  

Információs ikon 

Kérjük, az energetikai tanúsítvánnyal 

összhangban adja meg a fűtött 

alapterületet (rá-, hozzáépítés, 

elbontás, fűtetlen épületrész fűtötté 

alakítása, fűtött rész fűtésről történő 

leválasztása esetén a tervezett 

állapotra vonatkozó adatot kell 

megadni)! 

A/V arány 

[m2/m3] 
6,00 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a tervezett állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítványban 

foglalt A/V (felület/térfogat) értéket! 

Fajlagos primer 

energiafogyasztás / 

Összesített 

energetikai jellemző 

[kWh/m2a] 

Minta: 100,00  

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a tervezett állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítványban 

foglalt „Ep” értéket!  

Éves CO2 kibocsátás 

[kg/év] 
Minta: 1000,00 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg a tervezett állapotra 

vonatkozó energetikai tanúsítványban 

foglalt CO2 kibocsátás becsült 

mértékét! 

Energetikai 

minősítési besorolás: 

Minta: AA  

 

Az energetikai minősítési besorolást a legördülő 

menüből szíveskedjen kiválasztani. 

Információs ikon 

Kérjük, adja meg az épület energetikai 

minősítési besorolását a tervezett 

állapotra vonatkozó energetikai 

tanúsítvány alapján! 
 

Várható éves CO2 megtakarítás 

Várható éves CO2 

megtakarítás 

[kg/év] 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 
 



 

Fajlagos CO2 

megtakarítás 

[CO2/m2]: 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 
 

  



 

Korábbi energetikai fejlesztések, és a jelenleg tervezett kivitelezés(ek) adatai  

Korábbi energetikai beruházás(ok) adatai 

Volt korábban 

energetikai 

korszerűsítés hazai 

támogatásból? 

 

  

Amennyiben a korábbi években volt energetikai korszerűsítés a 

beruházással érintett épület vonatkozásában, úgy kattintson a 

jelölő négyzetbe!  

 

Homlokzati 

nyílászáró 

korszerűsítés: 

 

  

Amennyiben a korábbi években volt nyílászárócsere a 

beruházással érintett épület vonatkozásában, úgy kattintson a 

jelölő négyzetbe! 

 

Korábbi hazai 

támogatásból 

megvalósult 

beruházás éve: 

Minta: 2005 

 

Amennyiben a korábbi években volt nyílászárócsere a beruházással 

érintett épület vonatkozásában, szíveskedjen a beruházás évét 

megadni. 

 

Homlokzati és/vagy 

tetőfödém 

hőszigetelés: 

 

  

Amennyiben a korábbi években volt homlokzati és/vagy 

tetőfödém hőszigetelés a beruházással érintett épület 

vonatkozásában, úgy kattintson a jelölő négyzetbe! 

 

 

Korábbi hazai 

támogatásból 

megvalósult 

beruházás éve: 

Minta: 2005 

 

Amennyiben a korábbi években volt homlokzati és/vagy tetőfödém 

hőszigetelés a beruházással érintett épület vonatkozásában, 

szíveskedjen a beruházás évét megadni. 

 

Gépészeti 

korszerűsítés: 

 

  

Amennyiben a korábbi években volt gépészeti korszerűsítés a 

beruházással érintett épület vonatkozásában, úgy kattintson a 

jelölő négyzetbe! 

 

Korábbi hazai 

támogatásból 

megvalósult 

beruházás éve: 

Minta: 2005 

 

Amennyiben a korábbi években volt gépészeti korszerűsítés a 

beruházással érintett épület vonatkozásában, szíveskedjen a 

beruházás évét megadni. 

 

Megújuló energia 

korszerűsítés: 

 

  

Amennyiben a korábbi években volt megújuló energia 

korszerűsítés a beruházással érintett épület vonatkozásában, úgy 

kattintson a jelölő négyzetbe! 

 

Korábbi hazai 

támogatásból 

megvalósult 

beruházás éve: 

Minta: 2005 

 

Amennyiben a korábbi években volt megújuló energia korszerűsítés a 

beruházással érintett épület vonatkozásában, szíveskedjen a 

beruházás évét megadni. 

 

 

  



 

Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása 

Kivitelező(k) 

megnevezése: 

Minta: Ablak Kft., Ajtó Kft. 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben az adott munkanem több 

vállalkozó bevonásával valósul meg, úgy a 

pályázati adatlapon minden vállalkozó 

megnevezése szükséges. 

Információs ikon 

Amennyiben a munkanem több 

kivitelező bevonásával valósul meg, 

abban az esetben a - 4. számú 

melléklet szerinti árajánlattal és a 

Vállalkozási Szerződésekkel 

összhangban - valamennyi kivitelező 

megjelölésével, a munkanemre 

vonatkozó költségek összesítésével 

szükséges kitölteni az adatlapot. 
Elszámolható 

költségek [Ft] 

Az adott munkanemen belüli anyag- és 

díjköltségek nettó és bruttó bontásban történő 

megadása összesítve szükséges, összhangban a 

4. számú melléklettel, valamint a csatolt 

Vállalkozási Szerződés(ek)kel.  

 

Homlokzati és/vagy tetőfödém hőszigetelés 

Kivitelező(k) 

megnevezése: 

Minta: Padlás Bt., Tető Kft. 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben az adott munkanem több 

vállalkozó bevonásával valósul meg, úgy a 

pályázati adatlapon minden vállalkozó 

megnevezése szükséges. 

Információs ikon 

Amennyiben a munkanem több 

kivitelező bevonásával valósul meg, 

abban az esetben a - 4. számú 

melléklet szerinti árajánlattal és a 

Vállalkozási Szerződésekkel 

összhangban - valamennyi kivitelező 

megjelölésével, a munkanemre 

vonatkozó költségek összesítésével 

szükséges kitölteni az adatlapot. 
Elszámolható 

költségek [Ft] 

Az adott munkanemen belüli anyag- és 

díjköltségek nettó és bruttó bontásban történő 

megadása összesítve szükséges, összhangban a 

4. számú melléklettel, valamint a csatolt 

Vállalkozási Szerződés(ek)kel.  

 

Fűtési rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása 

Kivitelező(k) 

megnevezése: 

Minta: Csőhálózat Kft., Kiss Kft. 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben az adott munkanem több 

vállalkozó bevonásával valósul meg, úgy a 

pályázati adatlapon minden vállalkozó 

megnevezése szükséges. 

Információs ikon 

Amennyiben a munkanem több 

kivitelező bevonásával valósul meg, 

abban az esetben a - 4. számú 

melléklet szerinti árajánlattal és a 

Vállalkozási Szerződésekkel 

összhangban - valamennyi kivitelező 

megjelölésével, a munkanemre 

vonatkozó költségek összesítésével 

szükséges kitölteni az adatlapot. 
Elszámolható 

költségek [Ft] 

Az adott munkanemen belüli anyag- és 

díjköltségek nettó és bruttó bontásban történő 

megadása összesítve szükséges, összhangban a 

4. számú melléklettel, valamint a csatolt 

Vállalkozási Szerződés(ek)kel.  

 

  



 

Megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése 

Kivitelező(k) megnevezése: 

Minta: NapSugár Kft., Napelem Kft. 

 

FIGYELEM! 

Amennyiben az adott munkanem több 

vállalkozó bevonásával valósul meg, úgy 

a pályázati adatlapon minden vállalkozó 

megnevezése szükséges. 

Információs ikon 

Amennyiben a munkanem több 

kivitelező bevonásával valósul meg, 

abban az esetben a - 4. számú 

melléklet szerinti árajánlattal és a 

Vállalkozási Szerződésekkel 

összhangban - valamennyi 

kivitelező megjelölésével, a 

munkanemre vonatkozó költségek 

összesítésével szükséges kitölteni 

az adatlapot. 
Elszámolható költségek [Ft] 

Az adott munkanemen belüli anyag- és 

díjköltségek nettó és bruttó bontásban 

történő megadása összesítve szükséges, 

összhangban a 4. számú melléklettel, 

valamint a csatolt Vállalkozási 

Szerződés(ek)kel.  

  



 

Szakértők adatai 

 

 

  

Energetikai szakértő elszámolható 

költsége [Ft] 

Minta: 80 000 

 

FIGYELEM! 

Az energetikai szakértői költség nem haladhatja 

meg a bruttó 100.000,- forintot. 

 

 

Gépészeti tervdokumentáció 

elszámolható költsége [Ft] 
Minta: 15 000 

 

Villámvédelmi, érintésvédelmi és 

tűzvédelmi dokumentációk 

elszámolható költsége [Ft] 

Minta: 5 000 

 

Gáz csatlakozó hálózat műszaki 

átadásával kapcsolatos 

elszámolható költségek (gáz MEO) 

[Ft] 

Minta: 5 000 

 

Engedélyek, szakhatósági, igazgatási 

díjak elszámolható költsége [Ft] 
Minta: 10 000 

 

Kéményseprői szakvélemény 

elszámolható költsége [Ft] 
Minta: 5 000 

 

Elszámolható szakértői költségek 

összesen [Ft]: 

Automatikusan kitöltődő mező a megadott adatok 

alapján.  

 

FIGYELEM! 

Az elszámolható szakértői költség nem lehet 

magasabb, mint az elszámolható költség 6%-a. 

 

Nem elszámolható összes szakértői 

költség [Ft] 
Minta: 250 000 

 

Szakértői költségek összesen: 
Automatikusan kitöltődő mező a megadott adatok 

alapján. 

 



 

Beruházási költségek 

 

 

 

  

Homlokzati nyílászárók energia-

megtakarítást eredményező cseréje, 

felújítása (elszámolható bruttó költség) 

[Ft]: 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

 

Homlokzatok és födémek hőszigetelése 

(elszámolható bruttó költség) [Ft]: 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Fűtési rendszerek korszerűsítése, energia-

megtakarítást eredményező felújítása 

(elszámolható bruttó költség) [Ft]: 

 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Megújuló energiafelhasználás kialakítása 

vagy növelése (elszámolható bruttó 

költség) [Ft]: 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Támogatás szempontjából elszámolható 

összes kivitelezési költség [Ft]: 

A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Beruházás teljes költsége [Ft]: 
A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Elszámolható költség összesen [Ft]: 
A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Maximálisan igényelhető támogatás [Ft]: 
A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Igényelt támogatás összege [Ft]: 

Minta: 1000  

 

FIGYELEM!  

Az igényelt támogatás összege nem haladhatja 

meg a maximálisan igényelhető támogatás 

összegét. 

 

 

Támogatásintenzitás [%]: 
A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 

Önerő összege [Ft]: 
A megadott adatok alapján  

automatikusan számítódik. 

 



 

NYILATKOZAT 

Alulírott a ZFR-CSH/2016 kódszámú pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy a 

pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek: 

 nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható 

köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 

engedélyezett); 

 a pályázati kiírás elkészítésében nem vett részt; 

 rendelkezik magyar adóazonosító jellel; 

 a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió 

előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott támogatással 

összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, 

kivéve vis maior esetét; 

 ellene az Európai Bizottságnak egyetlen támogatás visszafizetésére kötelező határozata 

sincs érvényben; 

 a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítása nem kezdődött meg; 

 nem igényel támogatást olyan munkára, amely államháztartás alrendszereiből vagy uniós 

támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a 

jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került 

 az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, 

hitelesek. 

 esetleges hitel vagy egyéb támogatás (pl.: önkormányzati támogatás) elmaradása esetén a 

hiányzó pénzösszeget a pályázó saját forrásból biztosítja 

 

Tudomásul veszem, hogy 

 a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat – helyszíni és dokumentumok 

alapján történő – ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a 

pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem térítendő 

támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az általa 

erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek 

ellenőrizhetik; 

 a megvalósítást követő évtől kezdődően 3 éven keresztül az adatszolgáltatási kötelezettség 

alatt évente egy alkalommal, a monitoring adatot szükséges szolgáltatni 

 lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a 

támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett 

köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a 

köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak 

megfelelő összegű köztartozás átutalással megfizetettnek minősül. 

 amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 

Pályázó adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás 

egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a 

jogszabályban, Támogatói Okiratban rögzített – feltételében változás következik be, azt a 

tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a 

Támogatónak. 

 Támogató jogosult a támogatás részleges vagy teljes visszavonására a monitoring 

adatszolgáltatás elmulasztása, a vállalt energia-megtakarítás jelentős mértékű csökkenése, 

vagy az elszámolásban igazolt műszaki tartalomban utólagosan feltárt valótlan 

adatszolgáltatás, illetve nem megfelelőség esetén. 

 

Hozzájárulok, hogy 

 a pályázatban megadott adatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az általa kijelölt 

szervezet nyilvántartsa és kezelje; 



 

 a köztartozások - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 79. §-ban foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázati 

adatlapon megadott és melléklettel alátámasztott adóazonosító jelem Magyar 

Államkincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt 

köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének 

megismeréséhez 

 

 az ellenőrzés során a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 

adataimat a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések 

fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 

hiányában a fejezetet irányító szerv (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 

Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa. 

 

A Pályázati Útmutatóban rögzített pályázati feltételeket elfogadom, a pályázati adatlapon 

Pályázóként megjelölt természetes személyre nézve kötelezőnek ismerem el. 

 
 

Nyilatkozom 

 
 
FIGYELEM! Nem tehető nyilatkozat addig, amíg a pályázói adatlap nem került teljes körűen kitöltésre. 

A nyilatkozattétel gomb megnyomását követően a rendszer visszaigazolást küld „Automatikus értesítés a 

Pályázati Adatlap benyújtásáról” tárgyú e-mail formájában a pályázat azonosítószámának megküldésével. 

Amennyiben ezen e-mail nem érkezik meg, úgy pályázat nem került benyújtásra! 
 



 

CSATOLMÁNYOK  

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden feltöltendő dokumentumhoz egy fájl csatolása lehetséges, 

maximum 5 Mb méretben. Abban az esetben, ha egy csatolandó melléklet több dokumentumból 

áll, szíveskedjen a dokumentumokat összefűzni.  

Tulajdoni lap 

(A beruházással érintett ingatlan 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lapja) 

A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi 

tulajdoni lapjának csatolása szükséges. (A pályázathoz e-

hiteles - elektronikus nyilvántartásból kinyert – pdf. 

formátumú tulajdoni lap benyújtása is elegendő.) 

FIGYELEM! Javasoljuk, olyan tulajdoni lap benyújtását, mely 

igazolja, hogy az épület megfelel az 1996 előtt épült 

lakóépületek (családi házak) feltételnek. 

Tulajdonosi hozzájárulás 

(2. számú melléklet szerinti 

tulajdonostárs(ak)/ haszonélvező(k) 

hozzájárulása) 

Abban az esetben kötelező a melléklet benyújtása, ha az épület 

több magánszemély tulajdonában áll. 

Meghatalmazás 

(1. számú melléklet szerinti 

meghatalmazás) 

Abban az esetben kötelező a melléklet benyújtása, ha a 

pályázatot benyújtó és a Pályázó személye eltér. 

Bankszámlakivonat, banki igazolás 

(Bankszámlaszám igazolására 

szolgáló bankszámlakivonat, banki 

igazolás) 

A „Személyes adatok” részben feltüntetett, Pályázó nevére 

szóló bankszámlaszám igazolása szükséges 

(bankszámlakivonat/banki igazolás/bankszámlaszerződés) 

3 havi közüzemi számla 

1 hónap  

A pályázat benyújtását megelőző 3 hónapról szóló, azonos 

típusú közüzemi számla havi bontásban történő feltöltése 

szükséges 

Pl.: gázszolgáltató által kiadott 2016 május- június- július 

hónapra vonatkozó számla. 

2 hónap  

3 hónap  

Adóazonosító jelet alátámasztó 

dokumentum 
A Pályázó adóigazolványának csatolása szükséges.  

Meglévő állapotra vonatkozó 

hitelesített energetikai tanúsítvány 

A meglévő állapotára vonatkozó hitelesített energetikai 

tanúsítvány csatolása szükséges.  

Energetikai beruházás 

megvalósítását követő, tervezett 

állapotra vonatkozó (nem 

hitelesített) energetikai elő-

tanúsítvány 

Az energetikai beruházás megvalósítását követő, tervezett 

állapotra vonatkozó (nem hitelesített) energetikai elő-

tanúsítvány csatolása szükséges. 

Az épület energetikai 

beruházásának megvalósítását 

megelőző állapotára vonatkozó, 

tanúsító program használatával 

készített nem hitelesített 

energetikai elő-tanúsítvány 

Ha a pályázattal érintett épület felújítást követő fűtött 

alapterülete módosul (bővítés/ráépítés), a beruházásának 

megvalósítását megelőző állapotára vonatkozó tanúsító 

program használatával készített nem hitelesített energetikai 

elő-tanúsítvány csatolását. 

Szakértői költségeket alátámasztó 

dokumentumok 

A szakértői feltételes) szerződés(ek)/ megállapodás(ok) és/vagy 

számlá(k) csatolása szükséges. 

  



 

Vállalkozói/kivitelezői (feltételes) 

szerződés(ek) 

(3. számú melléklet szerinti kötelező 

tartalmi elemekkel ellátott 

szerződések és a 4. számú melléklet 

szerinti árajánlatok) 

A (feltételes) vállalkozói/kivitelezői szerződések és 

mellékleteinek (pl. minta szerinti aláírt árajánlat) csatolása 

szükséges. 

Ajánlati összesítő 

(4. számú mellék szerint) 

A 4. számú melléklet szerinti ajánlati összesítő aláírt 

formátumban történő csatolása szükséges. 

 

 

 

 

FIGYELEM! A kötelező melléletek beküldésével válik a pályázat teljes körűvé. A rendelkezésre álló 

öt napon belül a kötelező mellékletek bármikor feltölthetőek. Az ötödik nap elteltével, függetlenül 

attól, hogy a mellékletek csatolásra kerültek-e, a rendszer a pályázatot véglegesíti. A mellékletek 

sikeres beküldése esetén „Értesítés pályázat befogadásáról” tárgyú email kerül megküldésre az 

adatlapon megadásra került email címre.  
 

 

Véglegesítés 


