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Otthon Melege Program 

Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-

szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram  
Pályázat kódszáma: HGCS/2017 

 
 

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK 
 
A pályázati adatlap ügyfélkapus azonosítást követően, kizárólag az elektronikus pályázat beadási felületen 
(https://hgcs2017.nfsi.hu), online tölthető ki, a pályázatbenyújtás megnyitását követően, melynek kezdő időpontja: 
 
 

Régió neve Megyék 
Benyújtási időszak 

kezdete 

Észak-Alföld  

Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

2018.11.05. 

10.00-14.00 

Dél-Alföld 

Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád 

2018.11.07. 

10.00-14.00 

Észak-

Magyarország  

Borsod-Abaúj-Zemplén,  

Heves, Nógrád 

2018.11.09. 

10.00-14.00 

Nyugat-

Dunántúl  

Győr-Moson-Sopron,  

Vas, Zala 

2018.11.12. 

10.00-14.00 

Dél-Dunántúl  Baranya, Somogy, Tolna 
2018.11.14. 

10.00-14.00 

Közép-

Dunántúl  

Komárom-Esztergom,  

Fejér, Veszprém 

2018.11.16. 

10.00-14.00 

Közép-

Magyarország  

Pest, Budapest főváros 
2018.11.19. 

10.00-14.00 

 
FIGYELEM! A nem megfelelő időszakban benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül. 
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A pályázatok benyújtása két ütemben történik: 

 
 

1. A pályázati adatlap elektronikus kitöltése: 

 

A pályázati adatlap előzetes kitöltésére minden régióban 2018.10.29. napjától lehetőség van, azonban 

nyilatkozattétel kizárólag a benyújtási régiónak megfelelő időpontban lehetséges! 

A nyilatkozat megtétele nélkül a pályázat nem tekinthető benyújtottnak, az egyedi azonosító megléte ellenére 

sem. 

 

  
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 automatikusan véglegesíti.  

A befogadási kritériumoknak meg nem felelő, mellékletek hiányában véglegesített pályázatok érdemi vizsgálat 

nélkül elutasításra kerülnek. 

 
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 70 424 0922; +36 70 424 5393; 

+36 70 424 3949; +36 70 424 6883; 

+36 70 424 1802; +36 70 945 6542;  

 

Telefonos ügyfélszolgálati idő: 
 

Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00 

Péntek: 8:00-14:00 
 

E-mail: hgcs2018@nfsi.hu 
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PÁLYÁZATI ADATLAP MINTA 

Személyes adatok 

  

A pályázat benyújtása más nevében 

történik: 

Az alábbiak közül választandó a 
megfelelő: 

Igen 
Nem 

 
FIGYELEM! 

Igen jelölése esetén az 1. számú 

melléklet szerinti meghatalmazás 

benyújtása kötelező! 

Információs ikon: 

Amennyiben más nevében kíván pályázatot 

benyújtani, úgy helyezzen pipát a jelölő 

négyzetbe.  

Más nevében, megbízásból történő 

pályázatbenyújtás esetén az 1 számú 

melléklet szerinti meghatalmazás 

benyújtása kötelező! 

Pályázó személy cselekvőképes Az alábbiak közül választandó a 
megfelelő:  

Igen 
Nem 

Információs ikon: 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kiskorú 

személy nevében nem adható be pályázat! 

Meghatalmazott neve Minta: Meghatalmazott Személy Információs ikon: 

A meghatalmazott nevét abban a formában 

szükséges megadni, ahogy a 

személyazonosításra alkalmas 

igazolványában szerepel. 

Ügyfélkapu név Automatikusan kitöltődő mező, ahol 

annak a személynek a neve jelenik 

meg, akinek az ügyfélkapuján 

keresztül kerül benyújtásra a 

pályázat. 

FIGYELEM! 

Amennyiben nem a Pályázó ügyfélkapus 

azonosítójával történik a pályázat 

benyújtása, az 1. számú melléklet szerinti 

meghatalmazás benyújtása kötelező!  

A meghatalmazás annak a személynek a 

nevére kell szóljon, akinek az ügyfélkapuján 

keresztül a pályázat benyújtásra kerül. 

Pályázó neve: Minta: Pályázó Személy Információs ikon 

Pályázó neve, abban a formában, ahogy a 

csatolandó igazolvány másolatában 

szerepel. 

Pályázó adóazonosító jele: Minta: 80000000 Információs ikon 

Kérjük, az adatokat az alátámasztó 

dokumentumban foglaltakkal egyezően 

szíveskedjék megadni! 

Pályázó születési ideje Minta: 1976.07.01 Információs ikon 

Kérjük, az adatokat az alátámasztó 

dokumentumban (lakcím igazoló okmány) 

foglaltakkal egyezően szíveskedjék megadni! 

Pályázó telefonszáma: Minta: +36 201111111 Információs ikon 

Kérjük, a számjegyeket folyamatosan 

rögzítse, betű-, és egyéb karakterek nélkül. 

Pályázó által rendszeresen használt e-

mail cím: 

Minta: 

minta.aladar@mintamail.hu 

Információs ikon 

Kérjük, olyan e-mail postafiók címet 

szíveskedjék megadni, amit rendszeresen 

olvas! 
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Pályázó címe, a háztartási készülék elhelyezésének adatai 

 

Figyelem! Jelen pályázati alprogram keretében együttesen hűtő/fagyasztó és mosógép beszerzése nem támogatható, 

a felsorolt készülékek közül egy készülék beszerzésére igényelhető támogatás. 

Pályázattal érintett háztartási gép funkciója 

 
A választást követően a megfelelő oldal nyílik meg, ahol a háztartási gépcsere adatainak megadása szükséges. 

 

Pályázó rendszeresen használt e-mail 

címe ismételten: 

Minta: 

minta.aladar@mintamail.hu 

Információs ikon 

Kérjük, ismételten megadni a pályázat során 

használni kívánt e-mail postafiók címét! 

Figyelem! 

Az e-mail cím ismételt megadása az 

esetleges elírások lehetőségének 

csökkentését szolgálják, így azt ismételten 

be kell gépelni, a „Másol – Beilleszt” funkciók 

nem működnek. 

Pályázó lakcímét igazoló hatósági 

igazolvány típusa 

Az alábbiak közül választandó a 
megfelelő:  

lakcímkártya 
régi típusú személyazonosító 
igazolvány 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a 

gépelhelyezési cím alátámasztását szolgáló 

okmány típusát! 

Pályázó lakcímét igazoló hatósági 

igazolvány száma 

Minta: 545878TA Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a 

gépelhelyezési cím alátámasztását szolgáló 

okmány számát! 

Háztartási készülék elhelyezési címének 

irányítószáma 

Minta: 1011 Információs ikon 

Kérjük a lakcímét igazoló hatósági 

igazolvánnyal összhangban megadni az 

adatokat! 

 
Háztartási készülék elhelyezés címének 

régiója: 

Az irányítószám megadásával 

automatikusan kitöltődő mező. 

Háztartási készülék elhelyezésének 

megyéje: 

Az irányítószám megadásával 

automatikusan kitöltődő mező. 

Háztartási készülék elhelyezési címének 

települése 

Az irányítószám megadásával 

automatikusan kitöltődő mező. 

Az esetleges azonos irányítószámmal 

rendelkező települések esetén a 

településnév felülírható. 

Háztartási készülék elhelyezési cím 

közterületének neve: 

Minta: Tiszta 

Háztartási készülék elhelyezés cím 

közterületének típusa: 

Legördülő menüből szükséges 

kiválasztani a közterület típusát. 

Minta: utca 

Háztartási készülék elhelyezési címének 

házszáma/helyrajzi száma: 

Minta: 2/B 

Háztartási készülék elhelyezési címének 

emelete: 

Minta: 1 

Háztartási készülék elhelyezési címének 

ajtó száma: 

Minta: 3 

Megvásárolni kívánt 
háztartási gép funkciója 

Legördülő menüből választani szükséges az 

alábbiak közül: 

- mosógép  

- hűtő illetve fagyasztókészülék 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék kiválasztani, hogy 

milyen funkciójú háztartási nagygép 

megvásárlásához igényli a támogatást! 
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Megvásárolni kívánt háztartási gép: mosógép adatai (HGCS katalógus alapján) 

 

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS mosógép katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható 

támogatás. 

HGCS mosógép katalógus 

(a katalógus megnyitása, és a beszerezni kívánt készülék 

kiválasztása szükséges) 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék kiválasztani a megvásárolni 

kívánt berendezést! 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a 

"HGCS mosógép katalógusban" szereplő 

termékre nyújtható támogatás 

HGCS mosógép katalógus alapján rögzítendő adatok: 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép márkája: 

Minta: AEG (legördülő menü) Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a megvásárolni 

kívánt berendezés márkáját! 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép típusa: 

Minta: S83600CMM0 (legördülő menü) Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a megvásárolni 

kívánt berendezés típusát! 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép 

energiaosztálya: 

Minta: A+ (legördülő menü)  

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép éves 

energia fogyasztása (kWh): 

A fenti adatok megadásával automatikusan 

számítódik 

 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép éves CO2 

kibocsátása (kg): 

A fenti adatok megadásával automatikusan 

számítódik 

 

  

Mosógép cseréjére irányuló oldal 

(Kalkulátor felületen megadandó adatok) 

Leadni kívánt mosógép illetve mosó- szárítógép 

Leadni kívánt háztartási gép betöltési jellege: Az alábbiak közül választandó a megfelelő a legördülő 

menüből: 

- felültöltős 

- elöltöltős 

- mosó-szárító 

Leadni kívánt háztartási gép márka (ha ismert) Minta: Hajdu 

Leadni kívánt háztartási gép gyártási éve: Minta: 1995 

Leadni kívánt háztartási gép töltősúlya: Minta: 5 kg 

Leadni kívánt háztartási gép centrifuga maximális 

fordulatszáma: 

Minta: 600 rpm 

Leadni kívánt háztartási gép éves energia fogyasztása (kWh): Az adatok megadásával automatikusan számítódik 

Éves CO2 kibocsátás (kg): Az adatok megadásával automatikusan számítódik 
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Hűtő vagy fagyasztó készülék cseréjére irányuló oldal 

(Kalkulátor felületen megadandó adatok) 

Leadni kívánt hűtő illetve fagyasztó készülék 

Leadni kívánt háztartási gép márkája (ha ismert): Minta: Lehel 

Leadni kívánt háztartási gép típusa: Az alábbiak közül választandó a megfelelő: 

1 ajtós fagyasztó nélküli 

1 ajtós fagyasztórekesszel 

2 ajtós kombinált felső fagyasztóval 

2 ajtós kombinált alsó fagyasztóval 

1 ajtós fagyasztószekrény 

fagyasztóláda 

Leadni kívánt háztartási gép gyártási éve: Minta: 1995 

Leadni kívánt háztartási gép magassága (cm) Minta: 180 

Leadni kívánt háztartási gép éves energia fogyasztása 

(kWh): 

Az adatok megadásával automatikusan számítódik  

Leadni kívánt háztartási gép éves CO2 kibocsátása (kg): Az adatok megadásával automatikusan számítódik  

 

Megvásárolni kívánt háztartási gép: hűtőgép vagy fagyasztó adatai (HGCS katalógus alapján) 

 

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez 

nyújtható támogatás. 

HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógus 

(a katalógus megnyitása, és a beszerezni kívánt 

készülék kiválasztása szükséges) 

Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék kiválasztani a megvásárolni 

kívánt berendezést! 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag a 

"HGCS hűtő és fagyasztó készülék 

katalógusban" szereplő termékre nyújtható 

támogatás 

HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógus alapján rögzítendő adatok: 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép márkája: 

Minta: AEG (legördülő menü) Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a megvásárolni 

kívánt berendezés márkáját! 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép típusa: 

Minta: S83600CMM0 (legördülő menü) Információs ikon 

Kérjük, szíveskedjék megadni a megvásárolni 

kívánt berendezés típusát! 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép 

energiaosztálya: 

Minta: A+ (legördülő menü)  

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép éves 

energia fogyasztása (kWh): 

A fenti adatok megadásával automatikusan 

számítódik 

 

Megvásárolni kívánt 

háztartási gép éves CO2 

kibocsátása (kg): 

A fenti adatok megadásával automatikusan 

számítódik 
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Gépcserével elérhető megtakarítás / támogatás 

 

Figyelem! A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia és minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges 

elérni. 

 

Gépcserével elérhető 

energia- megtakarítás 

(kWh/év) 

A megadott adatok alapján automatikusan 

kitöltődő adat. 

Információs ikon 

A cserével elérhető megtakarítási adatokat a 

pályázati portál automatikusan határozza 

meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási 

készülék és a kiválasztott, megvásárolandó 

készülék adatai alapján. 

Gépcserével elérhető 

energia- megtakarítás (%) 
A megadott adatok alapján automatikusan 
kitöltődő adat. 

Információs ikon 

A cserével elérhető megtakarítási adatokat a 
pályázati portál automatikusan határozza 
meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási 
készülék és a kiválasztott, megvásárolandó 
készülék adatai alapján. 

Gépcserével elérhető CO2 

megtakarítás (kg/év) 
A megadott adatok alapján automatikusan 
kitöltődő adat. 

Információs ikon 
A cserével elérhető megtakarítási adatokat a 
pályázati portál automatikusan határozza 
meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási 
készülék és a kiválasztott, megvásárolandó 
készülék adatai alapján. 

Igényelt támogatás (Ft)  

Az igényelt támogatási összeget a pályázati 
portál automatikusan határozza meg a 
leadni kívánt háztartási készülék és a 
kiválasztott, megvásárolandó készülék 
megadott adatai alapján 

 

FONTOS!  
Ellenőrizni szükséges, hogy a támogatás 
összeg megegyezik-e azzal a támogatási 
összeggel, melyet a háztartási készülék 
kiválasztását megelőzően előre kalkulált. 
 

Amennyiben nem a kalkulált támogatási 

összeg jelenik meg, a kiválasztott készülék 

adatait ellenőrizni szükséges! 

Információs ikon: 

Kérjük, ellenőrizni szíveskedjen, hogy a támogatás 

összege megegyezik-e azzal a támogatási összeggel, 

melyet a háztartási készülék kiválasztását 

megelőzően előre kalkulált. 

 

Amennyiben nem az Ön által kalkulált támogatási 

összeg jelenik meg, kérjük a kiválasztott készülék 

adatait ellenőrizni szíveskedjen. 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott a HGCS/2017 kódszámú pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon 

Pályázóként megjelölt természetes személy: 

 

•  rendelkezik magyar adóazonosító jellel;  

•  rendelkezik a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölni tervezett lakcím vonatkozásában a lakcím 

igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal alátámasztható érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó 

lakcímmel és/vagy érvényes tartózkodási hellyel); 

• cselekvőképtelen természetes személy törvényes képviselője (a pályázó személye ebben az esetben a 

cselekvőképtelen természetes személy, de a szükséges nyilatkozatokat a nevében eljáró törvényes 

képviselő teszi meg); 

•  lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása nem áll fenn, 

illetve az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió 

tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs; 

• a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában nem vesz részt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján; 

• jelen pályázat keretében hűtő, vagy fagyasztó készülék beszerzését tervezi, a HGCS/2014, a HGCS/2016 

vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatásban nem részesült, vagy a pályázatban 

gépelhelyezési címként megjelölt lakcímen a HGCS/2014, a HGCS/2016 vagy a HGCS/2017 kódszámú 

pályázati kiírás keretében nem került elhelyezésre hűtő, vagy fagyasztó készülék; 

• jelen pályázat keretében mosógép beszerzését tervezi, az MGCS/15, vagy a HGCS/2017 kódszámú 

pályázati kiírás keretében támogatásban nem részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként 

megjelölt lakcímen az MGCS/15, vagy a HGCS/2017 kódszámú pályázati kiírás keretében nem került 

elhelyezésre mosógép készülék; 

• a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedői oldalról nem érdekelt; 

• ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, 

továbbá nem történt meg, hogy a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az 

Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással 

összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve 

vis maior esetét. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

 

• A háztartási nagygép vásárlása kizárólag a Támogatói Okirat kézhezvételét követően történhet 

meg, a Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt háztartási nagygépre (hűtő vagy 

fagyasztó készülék, vagy mosógép) támogatás nem nyújtható! 

• személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép 

cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben 

több bejelentett lakóhellyel rendelkezik; 

• 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 az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az általa erre feljogosított szervezetek, továbbá 

a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; 

• Támogató jogosult a Támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, de nem 

kizárólagosan, ha 

• hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói döntést, a támogatott 

tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának 

kiállításakor, illetve az ellenőrzés során; 

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában 

meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut 
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a Támogató tudomására; 

• a gépvásárlás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez 

képest késedelmet szenved; 

• a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Pályázati Útmutatóban, a Támogatói Okiratban 

vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 

kötelezettségének, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a költségvetési 

támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési 

kötelezettségeinek. 

 

Hozzájárulok, hogy: 

 

• a pályázatban megadott adatokat az Innovációs és Technológiai 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 a 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. 

 

FIGYELEM! Nem megfelelő időszakban és/vagy régióban benyújtásra kerülő pályázat elutasításra kerül. 

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

benyújtásáról” tárgyú e-mail formájában, valamint a pályázati portálon keresztül, a pályázat azonosítószámának 

megküldésével. 

 

Amennyiben az Értesítési Központban nem jelenik meg a pályázat benyújtásáról szóló értesítés, úgy nyilatkozattétel nem 

történt, a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítása lehetséges! 
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Csatolandó dokumentumok 

 
Mellékletekkel kapcsolatos fontos tudnivalók 

 Csak .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf kiterjesztésű dokumentumok feltöltése engedélyezettek. 

 Maximum 5 MB-os fájl tölthető fel mellékletenként. 

 A feltölteni kívánt fájl kiválasztásához a „Tallóz” gombra kattintva a számítógépről kell megjelölni a 

megfelelő fájlt, majd a „Megnyitás” gombra kell kattintani. 

 A megfelelő fájl kiválasztása után kérjük, kattintson a "Feltöltés" gombra. 

 

A nyilatkozattételt követő 5 napon belül szükséges a Pályázati Útmutatóban rögzített kötelező mellékletek beküldése az online 

felületen keresztül. A kötelező melléletek beküldésével válik a pályázat teljes körűvé. 
Kérjük, hogy a feltöltött dokumentumok olvasható minőségűek legyenek.  

 

Háztartási nagygép elhelyezési címét 
igazoló hatóság által kiadott 
dokumentum 

Kötelező melléklet -- maximum 2 db file Információs ikon: 

Kérjük, töltse fel 1 vagy 2 

dokumentumban a pályázó 

lakcímkártyájának mindkét oldalát, 

ill. régi típusú személyi igazolvány 

esetében a nevet, lakcímet és az 

érvényességet tartalmazó 

oldalakat! 

Pályázó adóazonosító jelét igazoló 

hatóság által kiadott dokumentum 

Figyelem! Új (chippel ellátott) 

személyazonosító igazolvánnyal 

rendelkező pályázók esetén az 

adóazonosító jel alátámasztása 

továbbra is az adóhatóság által 

kiadott dokumentum csatolásával 

lehetséges, tekintve, hogy a 

személyazonosító igazolvány 

elektronikus tárhelye tartalmazza 

csak az adóazonosító jelet, az 

vizuálisan nincs feltüntetve az 

okmányon! 

 

Kötelező melléklet -- maximum 2 db file Információs ikon: 

Kérjük, töltse fel a pályázó 

adóazonosító jelét igazoló 

dokumentum másolatát. 

1. sz. melléklet szerinti 

meghatalmazás 

Kötelező melléklet, amennyiben a 

pályázatbenyújtó adatainál „A pályázat 

meghatalmazással kerül benyújtásra?” 

kérdésre „Igen” válasz került 

megjelölésre-- maximum 1 db file 

Információs ikon: 

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. 

Gondnok kirendeléséről 

szóló bírósági határozat 

Kötelező melléklet, amennyiben a 

pályázatbenyújtó adatainál „Pályázó 

személy cselekvőképtelen” kérdésre 

„Igen” válasz került megjelölésre-- 

maximum 1 db file 

Információs ikon: 

Benyújtása abban az esetben 

kötelező, amennyiben a Pályázó 

személy nem cselekvőképes és a 

nevében a gondnoka jár el. 

 

 

 

 

 
 

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 

Véglegesítés 
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rendszer a pályázatot automatikusan véglegesíti. A mellékletek hiányában véglegesített pályázatok érdemi vizsgálat nélkül 

elutasításra kerülnek. 

 
A mellékletek sikeres beküldése esetén „Értesítés pályázat befogadásáról” tárgyú e-mail kerül megküldésre a megadásra került 

e-mail címre, valamint a pályázati portálon keresztűl.  Amennyiben az Értesítési Központban nem jelenik meg a pályázat 

befogadásáról szóló értesítés, úgy mellékletek nem kerültek benyújtásra, a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 

lehetséges! 
 


