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Családi házak energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatása 

 

Pályázat kódszáma: ZFR-CSH/2016 
 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.000.000.000,- Ft. Pályázatot 
benyújtani 2016. augusztus 15. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. 

 
A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus 

átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania. 
 
Támogatás igénybevételére jogosultak köre: 
 
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes 
nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. 
 
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával (vályog illetve falazott szerkezetű épületek) 
1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező 
egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó 
magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő 
(lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni. 
 
Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki: 
 
a) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással 
bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, 
illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van; 
b) a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz; 
c) nem természetes személy; 
d) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel; 
e) cselekvőképtelen természetes személy; 
f) kiskorú természetes személy; 
g) ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van 
érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás 
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból 
juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Szerződésben vállalt 
kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét; 
h) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli 
nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy 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 
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visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással 
megfizetettnek minősül. 
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy 
meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek a jogosultsági ellenőrzés során 
nem felelnek meg az előírt követelményeknek, elutasításra kerülnek. 
 
Nem nyújtható támogatás: 
 
a) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz; 
b) ahhoz a pályázathoz, amelyben a pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően 
bebizonyosodik; 
c) olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Útmutatóban meghatározott 
tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget; 
d) olyan épület korszerűsítéséhez, mely nem felel meg a Pályázati Útmutatóban meghatározott 
kritériumoknak; 
e) olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van; 
f) olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből vagy uniós támogatási forrásból – 
a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását 
megelőző 10 évben korszerűsítésre került; 
g) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és 
szerelésének költségeihez. 
 
Pályázattal érintett épületek köre: 
 
A pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával épült, és 1995. december 
31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a pályázat benyújtását 
megelőzően használatban lévő (lakott), pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló, 
legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai 
felújítására igényelhető támogatás. 
 
Ugyanazon épületre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat 
ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása 
vagy elutasítása esetén fogadható el. 
 
Egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban. 
Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület több magánszemély tulajdonában áll, 
úgy bármely, a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonostárs jogosult 
pályázat benyújtására, a további (valamennyi) tulajdonostársak/haszonélvezők tervezett 
beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása esetén. 
A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon a pályázónak nyilatkozni kell, hogy a 
fejlesztéssel érintett épületnek nincs állékonysági problémája a fejlesztés előtti állapotban. 
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A beruházás teljes költségének összetétele: 
 
A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból 
kerül biztosításra. A támogatás folyósítása minden esetben utólagos finanszírozással, a teljes 
bekerülési költség kifizetésének igazolását követően történik. 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely 
alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. 
 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: 
 
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai 
tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 
900,- Ft támogatás igényelhető. 
 
A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, 
ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az 
elszámolható költségek: 

 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a 
pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, 
és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;  

 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó 
hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;  

 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a 
pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát 
hasznosító rendszert épít ki , VAGY kettő vagy több energiahatékonysági fejlesztést 
valósít meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül;  

 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, 
amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.  

 
Támogatható tevékenységek: 
 
I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása: 
 
A pályázat beadását megelőzően saját költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében 
visszamenőleg támogatás nem igényelhető, azonban a pályázat keretében cseréjük 
támogatható. 
 
Támogatható korszerűsítések: 
 

 fűtött és fűtöttetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia-
megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása; 

 az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek 
cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári 
szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási 
nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése 
nem támogatható); 
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 a megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek 
megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség - az új és a 
megmaradó külső oldali nyílászárók esetében is - a vonatkozó jogszabályok - 11/2013. 
(III. 21.) NGM rendelet / 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - előírásainak betartása 
mellett. 

Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső 
párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek. 
 
A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 
60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos 
költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható 
költség alapján kerül meghatározásra. 
 
II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése 
 
A beépítendő építési termékek esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet előírásaira. 
A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok 
esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében – a 
Pályázati Útmutató vonatkozó előírásaira figyelemmel – lecserélhető, vagy a meglévő 
hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető. 
 
Támogatható korszerűsítések: 
 

 Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is 
számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése; 

 Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a 
beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban 
hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen 
pályázat keretében; 

 A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az 
épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes 
felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló 
szerkezet hőszigetelése.. 

A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg 
a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos 
költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható 
költség alapján kerül meghatározásra. 
 
III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-
megtakarítást eredményező felújítása 
 
Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen 
megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét és egyben a hatályos Tűzvédelmi és 
Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzatnak eleget tesznek. 
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Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált 
fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyek a 813/2013/EU rendelet 
értelmében 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak. 
 
A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati 
melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, 
melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást 
eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható: 

 Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra; 
 Használati melegvizet előállító berendezés cseréje, 
 Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, 

átalakítása, kialakítása, 
Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- 
és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés 
költségei, stb.) támogathatóak. 
 
IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése 
 
A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben 
támogatható, ha a rendszer megfelel az 5. számú mellékletben foglalt előírásoknak, a 
tervezéskor hatályos jogszabályokban foglalt elvárásoknak, továbbá ha az energiaellátással 
érintett épület a beruházást követően megfelel a vonatkozó energetikai követelményeknek. 
A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület 
energiaigényének fedezésére szolgálhat. 
 
Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és 
/vagy használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) rendszert kiegészítő alábbi elemek: 

 napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából); 
 napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5, áramtermelés céljából); 
 brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése. 

 
A megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén, amennyiben a megújuló 
energiát hasznosító rendszer a primer energiaszolgáltató rendszerére közvetlenül csatlakozik, 
akkor a primer energiaszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges. 
 
Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül 
szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést 
eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, 
kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, 
gázbekötés költsége, stb.) 
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Elszámolható költségek köre: 
 
A kivitelezés költségeire vonatkozó előírások: 
 
Vissza nem térítendő támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új 
berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Csak és kizárólag energia-
megtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez 
közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatóak el. 
A vállalkozói/kivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek az energia-
megtakarítást eredményező beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, 
továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem 
haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. 
A kivitelezés megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, 
termékeket lehet felhasználni. 
A beépítendő építési termékeknél figyelembe kell venni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, 
valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásait. 
A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos 
finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. 
 
Anyagköltségek: 
 
A beruházás megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, 
termékeket lehet felhasználni. Erről a tényről az elszámolás benyújtásakor a kivitelezőnek 
nyilatkoznia kell! 
 
Munkadíj: 
 
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető 
anyagköltség 60%-ánál nem lehet több. 
 

A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 
60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget, illetve a határoló szerkezetekre vonatkozó hőszigetelési 

elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. 
 

Szakértői, tervezői, eljárási költségek: 
 
A támogatás szempontjából a szakértői díj maximális mértéke az elszámolható költség 
maximum 6%-a lehet, melyből az energetikai számítások és az energiatanúsítványok költsége 
maximum 100.000,- Ft lehet. 
 
Támogatható Szakértői költségek: 
 

 energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra 
vonatkozóan) készítésének költségei; 
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 gépészeti tervdokumentáció költsége; 
 villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény 

összeállításának költségei; 
 gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo); 
 engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; 
 kéményseprői szakvélemény költsége. 

 
Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások: 
 
A pályázathoz kapcsolódó, az energiatanúsítvány alapján készített vállalkozói/kivitelezői 
költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy a fentiek alapján 
meghatározott költségek besorolását meg lehessen állapítani (támogatható tevékenységek 
szerinti megbontásban a nettó-bruttó ár, az anyag-munkadíj, az elszámolható-nem 
elszámolható költségek feltüntetésével). A vállalkozói/kivitelezői költségvetésben az áraknak 
magyar fizetőeszközben (forintban) kell szerepelniük. 
A pályázatban a pályázat benyújtását megelőzően a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a 
Pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített, pályázat benyújtásánál két évnél nem 
régebbi tanúsítás költségei, tervezési és engedélyezési eljárások költségei, illetékei - 
amennyiben az engedély, tanúsítvány a pályázott munkára vonatkozik és érvényességi ideje 
még nem járt le - számolhatók el. 
Az energetikai tanúsítást (számítást) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározottak 
szerint szükséges végezni. 
 
Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy, a 
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) 
és TÉ (épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító), vagy a Magyar Építész Kamara 
névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal 
rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. 
 
Névjegyzékek elérhetősége: https://www.mmk.hu/kereses/tagok 
 http://www.mek.hu/ 
 
Nem elszámolható költségek köre: 
 
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek 
közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energia-megtakarítást. Ezek a költségek 
különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
 

 energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei;  
 saját kivitelezésű felújítási munkálatok költségei;  
 a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat 

lebonyolítás, a pályázat részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának 
költségei, stb.);  

 szállítási díj, kiszállási díj;  
 területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;  

https://www.mmk.hu/kereses/tagok
http://www.mek.hu/
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 raklap bérleti díj, raktározási költségek;  
 ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;  
 törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;  
 organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);  
 átépítés, átalakítás, bővítés költségei;  
 pénzügyi szolgáltatások költségei;  
 állványozás anyagköltsége;  
 szúnyogháló;  
 beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók) beépítése, cseréje, felújítása;  
 belső terek (két fűtött helyiség) közötti falak hőszigetelése;  
 belső határoló szerkezetek festése, mázolása;  
 új antenna elhelyezése;  
 új kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések beépítésénél);  
 reklámtábla elhelyezése;  
 magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;  
 beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;  
 beépített tetőtér esetén a tartószerkezetet érintő munkák, belső, külső új burkoló 

anyagok költségei;  
 szigeteletlen lábazat festése, felújítása;  
 hőszigetelő festés;  
 ivóvízvezeték(ek) cseréje;  
 hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszer(ek) költsége;  
 tüzelőanyag tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló építmény építése vagy 

felújítása;  
 tüzelőanyag szállításához kapcsolódó költségek.  

 

 
A beruházás megkezdése, megvalósítása, befejezése: 
 
Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus átvételét 
követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania. 
A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás folyósítását a támogatott 
beruházás befejezését - amennyiben a beruházást a Támogatói Okirat kézhezvételét 
megelőzően már elvégezte, a Támogatói Okirat elektronikus átvételét - követő 90 napon 
belül köteles elektronikus úton kezdeményezni a pályázati portálon keresztül az 
elszámoláshoz szükséges dokumentumok megküldésével. 
A Támogatói Okirat kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó 
dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha a 
Támogatói Okirat pályázati portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés 
napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni, 
figyelemmel a kiküldéstől számított 15 nap elteltével beálló kézbesítési vélelemre. 
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Pénzügyi elszámolás: 
 
A pályázati konstrukció nem engedélyezi a támogatási előleg felvételét. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítására a teljes bekerülési költség kifizetésének 
igazolását és az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok elfogadását követően kerül sor a 
Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással. 
 

Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok: 
 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása érdekében a Kedvezményezettnek a Támogatói 
Okiratban rögzített határidők betartása mellett és a pályázatban részletezett beruházás 
elfogadott költségvetés tartalmához igazodva az alábbi igazoló dokumentumokat szükséges 
elektronikusan benyújtania: 
 

 a pályázati felületen rendelkezésre álló pénzügyi adatlap;  
 átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy kivitelezői teljességi nyilatkozat alapján;  
 a kivitelezésre vonatkozó, a számviteli és ÁFA törvényeknek megfelelő, valamint a 

költségvetéssel azonos tartalmú, a Kedvezményezett nevére és címére/beruházás 
címére szóló költségszámlák, számlarészletezők;  

 a szakértői tevékenységekre vonatkozó, a számviteli és ÁFA törvényeknek megfelelő, 
valamint a költségvetéssel azonos tartalmú, a Kedvezményezett nevére és 
címére/beruházás címére szóló számlák;  

 valamennyi benyújtott számlára vonatkozóan a teljes szerződéses összeg kifizetését 
igazoló bizonylatok, átutalás esetén bankszámlakivonat(ok), banki igazolás(ok);  

 a beruházás megvalósítását követő állapotára vonatkozó hitelesített energetikai 
tanúsítvány. Amennyiben a beruházás a pályázat benyújtásakor beadott tervezett 
állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványnak megfelelően készült el, annak 
hitelesítése szükséges;  

 Napelemes rendszer telepítése esetén a Hálózat Használati Szerződés módosításának 
benyújtása szükséges.  

 
A kifizethető támogatás nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegét:  
 

  amennyiben a beruházás összköltsége a Támogatói Okiratban rögzítetthez képest 
növekszik, Kedvezményezett nem jogosult magasabb összegű vissza nem térítendő 
támogatásra, a felmerült többletköltségeket a Kedvezményezettnek kell viselnie;  

 amennyiben a beruházás összköltsége csökken a tervezetthez képest, a vissza nem 
térítendő támogatás összegét – a Támogatói Okiratban foglaltak szerint – megfelelő 
arányban az előirányzat kezelőjének is csökkentenie kell.  
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Pályázathoz csatolandó dokumentumok 
 

A Pályázati adatlaphoz olvasható formában csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat: 
 
 

 a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-
hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert - tulajdoni lap benyújtása is elegendő);  

 tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és 
fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint);  

 1. sz. melléket szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, 
amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az 
ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval;  

 Figyelem! A meghatalmazást a pályázó személy állítja ki az általa megbízott személy 
részére!  

 a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére 
szóló bankszámlakivonat, banki igazolás;  

 a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló 
bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a 
fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);  

 a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (pl.: 
adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás);  

 az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó tanúsító 
program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány;  

 a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program 
használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;  

 a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) 
szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);  

 a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú 
melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) 
szerződés(ek) (saját kivitelezés nem támogatható!);  

 4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés;  
 Napelemes rendszer telepítése esetén a Hálózati Szolgáltató felé benyújtott, új 

háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatására irányuló, kitöltött, aláírt, benyújtott 
igénybejelentő nyomtatvány  

 
Javasoljuk, hogy a vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés hatályba lépését 

a Támogatói Okirat meglétéhez kössék. 
 

A támogatás lehívásakor a pályázattal benyújtott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) 
szerződés(ek)ben megjelölt kivitelező(k) által kiállított anyag és/vagy munkadíjat tartalmazó 
számlák, továbbá gyártó és/vagy hivatalos forgalmazó által kiállított anyagszámlák, valamint a 
pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakkivitelező, és/vagy a 
pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakértő által kiállított számlák fogadhatók 
el, melyek a Pályázó nevére szólnak. 
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Ha a pályázattal benyújtott vállalkozói/kivitelezői szerződés valamilyen okból felmondásra kerül, 
és ezt a Pályázó a kétoldalúan aláírt, és pályázatkezelő felé megküldött szerződést felmondó 
dokumentummal igazolja, elfogadjuk egy új kivitelezővel kötött – az előző szerződéssel azonos 
tartalmú – vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés benyújtását, ez esetben az elszámolás 
során a régi vállalkozó/kivitelező által kiállított számlák is figyelembe vehetőek. 
 

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét keresse 
vállalkozásunk pályázati tanácsadóit elérhetőségeinken! 

 
 

 
 

Tanácsadóink elérhetőségei a következőek: 

 

 Tikász Ferenc  Papp Viktor  

 Mobil: +36 (20) 976-6048  Mobil: +36 (20) 365-3385  

 e-mail: tikasz.ferenc@psprodukt.hu  e-mail: papp.viktor@psprodukt.hu  

 

 Hadházi Anna  Puskás László 

 Mobil: +36 (20) 365 3277 Mobil: +36 (20) 363 0382 

 e-mail: hadhazi.anna@psprodukt.hu  e-mail: puskas.laszlo@psprodukt.hu 
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