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Módosuló pont megnevezése Korábbi szöveg Új szöveg 

1.1. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK 

KÖRE 
 

 

 

 

 

< = 4.850.000 

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:  

beruházással érintett ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerinti  

tulajdonos személyek 2020. évi, a 

személyi jövedelemadó bevallás szerinti 

összevont jövedelme 

beruházással érintett ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerinti  

2020-ban jövedelemmel rendelkező 

személyek száma  

 
 

 

 

 

 

< = 4.850.000 

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:  

beruházással érintett ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerinti  

tulajdonos személyek 2020. évi, a 

személyi jövedelemadó bevallás szerinti 

összevont jövedelme 

beruházással érintett ingatlanban 2021. 

augusztus 30.-i állapot szerinti  

2020-ban jövedelemmel rendelkező 

tulajdonos személyek száma  

1.1.  TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK 

KÖRE 

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A 

jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem 

szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. 

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A 

jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem 

szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. Jelen 

pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül 

minden olyan bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít 

az érintett személy részére. 

 

1.1. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK 

KÖRE 

 4A közös háztartásban élő gyermek száma vehető figyelembe. A 

gyermekek állandó lakhelyét lakcímkártya benyújtásával szükséges 

igazolni. A vér szerinti gyermek mellett a nevelt gyermek is 

figyelembe veendő ennél a szempontnál, ha az állandó lakcíme 

ugyanott van. 

4 A közös háztartásban élő gyermek száma vehető figyelembe. A 

gyermekek állandó lakhelyét lakcímkártya benyújtásával szükséges 

igazolni. A vér szerinti gyermek mellett a nevelt gyermek is figyelembe 

veendő ennél a szempontnál, ha az állandó lakcíme ugyanott van, továbbá 

a Pályázó, vagy annak házastársa / élettársa kérdéses gyermek jogán 

a családi pótlék igénylésére jogosult (pl.: szülő, vagy gondviselő), 

illetve nevelőszülő. Fontos! Jelen pályázat vonatkozásában 

kiskorúnak minősül azon személy, aki 2021. augusztus 30. napján 

nem töltötte be a 18. életévét. 

 

1.1.   TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK 

KÖRE 

A benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz kötelező elektronikus 

szkennelt formában csatolni az ingatlan valamennyi nagykorú 

tulajdonosa által külön-külön kiállított, és teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4.a számú 

melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító 

jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és 

A benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz elektronikus szkennelt 

formában kérjük csatolni a Pályázó önkéntes döntése alapján az 

alábbi két dokumentum egyikét:  



 

Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a pályázati 

felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzéséhez 

szükséges információkat. 

a) az ingatlan valamennyi tulajdonosa esetén külön-külön a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 2020. évre 

vonatkozó jövedelemigazolást 5 VAGY 

b) az ingatlan valamennyi tulajdonosa által külön-külön kiállított, 

és teljes bizonyító erejű magánokirati formában (2 tanú 

jelenlétében) aláírt 4.a számú melléklet szerinti 

meghatalmazást az adóazonosító jelének kezeléséről és arról, 

hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megossza a Lebonyolító 

szervvel a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel 

teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információkat.  

Fontos! A 4.a számú melléklet kitöltésével az érintett természetes 

személy fentieken túl meghatalmazást ad a kisadózó vállalkozások 

tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 

törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelmének 

lekérdezéséhez is! 

1.1.  TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK 

KÖRE 
 5 A kérdéses igazolásnak tartalmaznia szükséges: 

- a 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont 

jövedelmét, továbbá 

-a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 

2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemély 2020. 

évi jövedelmét is. 

 



 

1.3 PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT 

ÉPÜLETEK KÖRE 

 

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a 

Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel 

ellátott6 

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a 

Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel 

ellátott állandó lakhatási céllal épült 8 

1.3 PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT 

ÉPÜLETEK KÖRE 

 

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, 

hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb 

beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. 

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, 

hogy az épület a támogatott munkálatok kivitelezésének 

megkezdésekor olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb 

beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. 

 

1.3 PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT 

ÉPÜLETEK KÖRE 

 

 8Amennyiben a tulajdoni lapon nem lakóépület feltüntetés szerepel 

(pl.: kivett hétvégi ház), abban az esetben a kérdéses ingatlan 

lakhatási célú funkcióját bizonyító erejű dokumentummal (pl.: 

jegyzői-, vagy építési hatósági igazolás) szükséges alátámasztani. 

1.4 NEM NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS 

 

16) azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett 

ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret 

elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, 

amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos 

jogszabályban foglalt követelményértékeknek; 

16) a  2.1.2 műszaki tartalom megvalósítása esetén azon ingatlan 

korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a 

pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó 

nyílászárók több mint fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az 

energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban 

foglalt követelményértékeknek; 

 

2.1 TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:  

 

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes 

rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető 

tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését 

is12(támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, 

ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye 

nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását 

megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett 

összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et). 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:  

 

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó 

napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre 

helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer 

beüzemelését is14(támogatásban kizárólag olyan napelemes 

rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített 

névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat 

által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását 

megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi 

villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-

ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott értékét, de 

legfeljebb az 5 kWp-et), továbbá az inverter kapacitása nem 

haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-

os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb 

kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.  



 

2.1 TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük 

valamely tevékenység más forrásból már teljeskörűen megvalósult13 ):  

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer 

ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az 

invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer 

beüzemelését is14 (a napelempanelek– kapacitásbővítés 

esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített 

napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye 

nem haladhatja meg az 5 kWp-ot); 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük valamely 

tevékenység más forrásból már teljeskörűen megvalósult15): 

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását 

célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az 

invertert,tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer 

beüzemelését is16 (a napelempanelek- kapacitásbővítés esetén a 

már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek- 

összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg 

az 5kWhp-ot), továbbá az inverter kapacitása főszabály 

szerint nem haladhatja meg az 5 kW-ot, melytől 20%-os 

mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb 

kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb;       

2.1 TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

E szabály alól kivételt képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a 

beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található 

fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók 

felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) 

megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, 

abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok 

korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el. 

E szabály alól a 2.1.2 pontban részletezett munkálatok esetén kivételt 

képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a beruházással érintett 

ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret 

elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, 

amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos 

jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok 

megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve 

kivitelezési költsége nem számolható el. 

 

2.2 MŰSZAKI, SZAKMAI 

ELVÁRÁSOK 

 

 
FONTOS! Az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály 

szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha 

igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége 

alacsonyabb! 

 

3.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉSRE ÉS 

ELSZÁMOLHATÓSÁGRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

  17Jelen fajlagos költségkorlát kizárólag az 1 kültéri + 4 

beltéri egységből álló szett, vagy ennél alacsonyabb mértékű beltéri 

egységet magába foglaló szettek (pl.: 1 kültéri + 2 beltéri egység) 

esetén alkalmazandó, egyéb felépítésű rendszerek kapcsán a 

2.296.134 Ft költségkorlát alkalmazandó. 

 

3.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉSRE ÉS 

ELSZÁMOLHATÓSÁGRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

 A tervezésre vonatkozóan maximum az elszámolható kivitelezési 

költség 10 %-a számolható el. 

 



 

6. A PROJEKT KÖTELEZŐ 

VÁLLALÁSAI 

 

 

6.1. Célok 

A táblázat a projekt során kötelezően teljesítendő értékeket 

tartalmazza. 

Indikátor neve 
Mértékeg

ység 
Célérték 

Célérté

k 

elérésén

ek 

legkéső

bbi 

időpontj

a 

Azonos

ító 

Napelemes 

rendszerrel 

ellátott és/vagy 

fűtéskorszerűsít

ésben részesített 

háztartások 

száma 

db 1 

A 

projekt 

fizikai 

befejezé

se 

T6.2 

Amennyiben a 2.1.2 pontban megjelölt műszaki tartalom 

megvalósítása került kiválasztásra a projektben az alábbi 

indikátor vállalása is kötelező: 

Komplex 

fűtéskorszerűsít

ésben részesített 

háztartások 

száma 

db 1 

A 

projekt 

fizikai 

befejezé

se 

T6.3 

     

Napelemes rendszerrel ellátott és/vagy fűtéskorszerűsítésben 

részesített háztartások száma 

Azon országos átlagjövedelem alatti háztartások száma, ahol 

kivitelezésre került háztartási napelemes rendszer vagy napelem 

telepítése mellett nyílászárók cseréje a hatályos építésügyi előírások 

alapján, energiatárolás és elektromos fűtési rendszer kialakítása. 

 

Számítási mód:  

A vállalt műszaki tartalom teljes fizikai befejezése és az 

áramszolgáltató tájékoztatása, valamint a rendszer üzembe 

helyezése. 

 

Alátámasztó dokumentumok: 



 

Dokumentáció elosztó általi átvételének igazolása, átadás-átvételi 

dokumentáció, üzembe helyezés dokumentációja. 

 

Komplex fűtéskorszerűsítésben részesített háztartások száma 

Azon országos átlagjövedelem alatti háztartások száma, ahol 

kivitelezésre került háztartási napelemes rendszer, nyílászárócsere, 

energiatárolás és elektromos fűtési rendszer kialakítása 

 

Számítási mód: 

A vállalt műszaki tartalom teljes fizikai befejezése és az 

áramszolgáltató tájékoztatása, valamint a rendszer üzembe 

helyezése. 

 

Alátámasztó dokumentumok: 

Dokumentáció elosztó általi átvételének igazolása, átadás-átvételi 

dokumentáció, üzembe helyezés dokumentációja. 

 

 
6.2. EURÓPAI UNIÓS KÖZÖS 

MUTATÓK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutató neve Definíciója 
Mértékegysé

ge 

Energiamegtakarítás 

mértéke 

A támogatott 

tevékenység 

eredményeképpen 

létrejövő 

energiafogyasztás 

csökkenés mértéke (a 

beruházás előtti 

állapothoz képest) 

kWh/év 

További megújuló 

energia hasznosítást 

szolgáló kapacitás 

telepítése 

A támogatott 

tevékenység 

eredményeképpen 

létrejövő megújuló 

energiát hasznosító 

beépített 

termelőkapacitás 

kW 

  

Mutató neve Definíciója 
Mértékegység

e 

Megtakarítás az éves 

primerenergia 

fogyasztásban 

A támogatott 

tevékenység 

eredményeképpen 

létrejövő 

energiafogyasztás 

csökkenés mértéke (a 

beruházás előtti 

állapothoz képest) 

kWh/év 

További működési 

kapacitás telepítése a 

megújuló energia 

számára 

A támogatott 

tevékenység 

eredményeképpen 

létrejövő megújuló 

energiát hasznosító 

beépített 

termelőkapacitás 

kW 

 

 

 

 



 

A jelentéstétel folyamata:  

 

A megújuló energia termelési kapacitásról egyszer, a projekt záráskor 

szükséges adatot szolgáltatni.  

 

Az energiamegtakarítás mértéke kapcsán Kedvezményezett a 

Lebonyolító szerv részére benyújtja mindkét elkészített energetikai 

tanúsítvány teljes szövegét, továbbá vállalja, hogy a megvalósítást 

követő 1. év elteltével elektronikus monitoring adatlapot tölt ki (10. 

számú melléklet) éves energiafogyasztási adatokról és benyújtja azt a 

Lebonyolító szerv számára. A monitoring adatlaphoz szükséges 

adatokat Lebonyolító szerv a területileg illetékes áramszolgáltatótól is 

bekérheti a Kedvezményezett erről szóló nyilatkozata esetén. 

A jelentéstétel folyamata:  

A További működési kapacitás telepítése a megújuló energia 

számára mutatóról egyszer, a projekt záró szakmai beszámoló 

benyújtásakor szükséges adatot szolgáltatni. 

A Megtakarítás az éves primerenergia fogyasztásban mutatóról csak 

abban az esetben szükséges jelenteni, amennyiben a projektben a 

2.1.2 pontban megjelölt műszaki tartalom megvalósítása került 

kiválasztásra.  

A Kedvezményezett a Lebonyolító szerv részére benyújtja mindkét 

elkészített energetikai tanúsítvány teljes szövegét, továbbá vállalja, 

hogy a megvalósítást követő 1. év elteltével elektronikus monitoring 

adatlapot tölt ki (10. számú melléklet) a számlákon szereplő éves 

energiafogyasztási adatokról és benyújtja azt a Lebonyolító szerv 

számára. 

Továbbá a mutató értékét a Projekt Fenntartási Jelentésben is 

rögzíti, oly módon, hogy a mutató bázisértékeként, a napelemes 

rendszer üzembe helyezése előtti év fogyasztását rögzíti, 

tényértékként pedig az üzembe helyezés utáni év fogyasztása kerül 

feltüntetése. 

 



 

11.1 A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE 

SORÁN CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA 

 

9. A beruházással érintett ingatlan összes nagykorú tulajdonosa külön-

külön kiállított és magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében 

aláírt) 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul 

az adóazonosító jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a 

pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének 

ellenőrzési eredményét. 

9. A Pályázó döntése alapján az alábbi két dokumentum egyike: 

 az ingatlan valamennyi tulajdonosa esetén külön-külön 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 2020. évre 

vonatkozó jövedelemigazolás 1 VAGY 

 az ingatlan valamennyi tulajdonosa által külön-külön 

kiállított, és teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában (2 tanú jelenlétében) aláírt 4.a számú 

melléklet szerinti meghatalmazást az adóazonosító 

jelének kezeléséről és arról, hogy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megossza a Lebonyolító szervvel a pályázati 

felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információkat.  
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10. A 4.b. számú melléklet szerinti Nyilatkozat arról, hogy a támogatás 

igénylője/elektromos szolgáltatóval szerződött személy felhatalmazást 

ad arra, hogy a Lebonyolító szervezet az előző elszámolási év 

fogyasztási adatait lekérje a területi elosztói engedélyes társaságtól. 

10. A beruházás által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat 

benyújtását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi 

teljes villamosenergia fogyasztási számla másolata. 
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 27 A kérdéses igazolásnak tartalmaznia szükséges: 

- a 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont 

jövedelmét, továbbá 

-a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 

2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemély 2020. 

évi jövedelmét is. 

 

MELLÉKLET 

4.A.SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat magánszemélyek adóazonosító jelének, és jövedelmi 

adatainak kezeléséhez  

 

Meghatalmazás magánszemélyek adóazonosító jelének, és jövedelmi 

adatainak kezeléséhez  
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6.SZÁMÚ MELLÉKLET  

 

II. MŰSZAKI TARTALOM: 

Beruházási tételek: 
 Hőszivattyús rendszeren túl kiegészítő fűtési megoldás 

kialakítása (Infrapanel / Fűtőpanel / Napkollektor) 

II. MŰSZAKI TARTALOM: 

A Vállalkozói szerződés jelen pontjában rögzített táblázatban foglalt 

műszaki tartalommal, valamint a Pályázati Felhívásban foglaltakkal 

összhangban tételes árazott költségvetés kiállításra, illetve a pályázó 

részére átadásra kerül. A kérdéses költségvetés jelen szerződés 2. sz. 

mellékletét képezi. A költségvetés a pályázathoz nem nyújtandó be, 

azonban az a Támogató, vagy a Lebonyolító Szerv részére külön 

kérésre, illetve helyszíni ellenőrzés során benyújtandó. A tételes, 

árazott költségvetésnek alkalmasnak kell lennie a felhívásban 

rögzített műszaki követelmények, illetve a fajlagos költségkorlátok 

ellenőrzésére. 

IV. MUNKAVÉGZÉS ÜTEMEZÉSE, HATÁRIDŐK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A számla kiállításakor a Kivitelező vállalja, hogy a számlában 

foglaltakkal, továbbá a Vállalkozói szerződéssel, illetve annak 

esetleges módosításaival összhangban tételes, árazott 

számlarészletező dokumentumot állít ki, illetve ad át a 

Kedvezményezett részére, mely dokumentum az elszámolás során 

becsatolandó. 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak 1. sz. 

melléklete, melyben felsorolásra kerül minden a szerződött, 

regisztrált kivitelezővel jelen szerződés teljesítése során 

együttműködő alvállalkozó neve, adószáma, székhelye, illetve a 

kérdéses alvállalkozó által ellátott tevékenység megnevezése is; 

továbbá annak 2. sz. melléklete a Pályázati Felhívásban, illetve a 

Vállalkozói szerződésben foglaltakkal összhangban lévő tételes 

árazott költségvetés.  



 

 

Vállalkozói szerződés 1. sz. melléklete 

 

Vállalkozói szerződés 2. sz. melléklete 
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8.SZÁMÚ MELLÉKLET 

Alulírott Kivitelező büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi 

teljességi nyilatkozatot teszem a „Lakossági napelemes rendszerek 

támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása 

napelemesrendszerekkel kombinálva” támogatásával megvalósuló, 

fentiekben részletezett beruházással kapcsolatban: 

a) megismertem az épület korszerűsítésére (tervezett állapotra) 

vonatkozó 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján elkészített 

energetikai tanúsítványban foglalt elvárt műszaki tartalmat és az 

építési tevékenységet ennek megfelelően végeztem el. A műszaki 

tartalommal kapcsolatban szakmai aggály nem merült fel, 

 

Beruházási tételek: 

 Kötelező nyilvánosság 

 

Beruházási tételek: 

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes 

rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy 

levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró 

csere (Pályázati Felhívás 2.1.2) pontja szerint): 

 Fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyús rendszer 

kialakításával: 

 Hőszivattyús rendszeren túl kiegészítő fűtési megoldás 

kialakítása (Infrapanel / Fűtőpanel / Napkollektor) 
 Kötelező nyilvánosság 

 
Alulírott Kivitelező büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi 

teljességi nyilatkozatot teszem a „Lakossági napelemes rendszerek 

támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemesrendszerekkel 

kombinálva” támogatásával megvalósuló, fentiekben részletezett 

beruházással kapcsolatban: 

a) megismertem az épület korszerűsítésére benyújtott pályázatban 

foglalt elvárt műszaki tartalmat és az építési tevékenységet ennek 

megfelelően végeztem el. A műszaki tartalommal kapcsolatban szakmai 

aggály nem merült fel, 

 

 

  


