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RRF-6.2.1 kódszámú „A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 
elektrifikálása napelemes rendszerrel kombinálva” pályázathoz  

JKH Kft. által készített 
ADATBEKÉRŐ ÉS ELLENŐRZŐ LISTA 

(pályázati induláshoz és napelemes rendszer ajánlatadáshoz) 
 
 
 

I. Pályázóra vonatkozó adatok (minden sor kötelezően kitöltendő) 

1. Igénylő neve:  

2. Állandó lakcíme:  

3. Telefonszáma:  

4. Mail címe:  

5. Pályázatban érintett ingatlan pontos címe:  

6. Ingatlan tulajdonos(ok) neve(i):  

7. 
Igénylő állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkezik 5. pontban adott ingatlanban: 

 

8. Ingatlan villamos teljesítménye:                     Fázis             Amper              Amper            Amper 

9. Tulajdoni hányad (legördülő menüből a releváns kiválasztandó):  

10. A pályázónak nincs NAV és köztartozása. (legördülő menüből a releváns kiválasztandó):  

11. 
Kedvezményezett köteles minden vállalt – önállóan támogatható, illetve önállóan nem 
támogatható – tevékenységet a pályázati felhívásnak és annak mellékleteinek 
megfelelően megvalósítani. (legördülő menüből a releváns kiválasztandó): 

 

 
 
 

II. Támogatást igénylőkre vonatkozó információk  

Válassza ki az Ön 
vonatkozásában 

relevánsat a 
legördülő menüből 

1. nagykorú természetes személy (magánszemély)  

2. magyar adóazonosító jellel rendelkező  

3. a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik   

4. megfelel a jövedelmi előírásnak*   
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5. jövedelme nyugdíjból származik  

6. jövedelme nem nyugdíjból származik  

 

*A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a 

beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 

2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont 

jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. A nyugdíjból származó jövedelem esetén 

a számítási mód megegyezik az előző mondatban leírttal. 

 

 

III. Pályázható tevékenységek köréből melyik pályázati részt kívánja igénybe venni? 
      (A két lehetőség közül csak az egyik pont jelölhető meg igen válasszal!) 

Válassza ki az Ön 
vonatkozásában 

relevánsat a 
legördülő menüből 

1. 
Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer 
létesítése 

 

2. 
Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes 
rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamos energia 
tároló beépítése és nyílászáró cseréje 

 

 
 
 

IV. Pályázatban érdekelt ingatlanra vonatkozó adatok 

Válassza ki az Ön 
vonatkozásában 

relevánsat a 
legördülő menüből 

1. 
Az ingatlan a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtás időpontjában és a 
beruházás után is lakott. 

 

2. Az ingatlan családi ház.  

3. Az ingatlan ikerház.  

4. Az ingatlan sorház.  

5. 
Az ingatlan társasház (max 6 lakásos) a tulajdonostársak min. 51%- a írásos 
nyilatkozattal hozzájárult a beruházáshoz. 

 

6. 
Az épület olyan műszaki állapotban van, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas a 
beruházásra. 

 

8. Tetőszerkezet (tetőgerendák) és a héjazat épek, a fedés nem síkpala.  

 
 
 
 
 



 

3 

V. Napelemes rendszer megvalósíthatóságához tartozó információk 
Információ: A pályázat legfeljebb 5 kWp rendszer telepítését engedélyezi. Ezen rendszer mérethez 
nagyságrendileg 14 db napelem modul szükséges, aminek nagyságrendi tetőfelület igénye 8X5 fm. Amennyiben 
kisebb a megvalósítandó napelemes rendszer mérete, úgy kisebb lesz a felhasználandó tetőfelület nagyság 
igénye is. 
Alábbiakban minden sor kötelezően kitöltendő, megválaszolandó. 

1. 
Amennyiben Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó 
napelemes rendszer létesítésére kíván pályázni, úgy előző évi (2020.) villamos 
energia elszámoló számla alapján éves fogyasztás megadás 

                           kWh 

2. 

Amennyiben Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett 
napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, 
villamos energia tároló beépítése és nyílászáró cseréje pályázat részen indul, úgy 
az energetikai számítás szerinti, napelemes rendszerrel kiváltandó kWh/év 
mennyiségének megadása 

                           kWh 

3. 
Rendelkezik-e az ingatlan minimum 8X5 fm nagyságú tetőfelülettel (D/DK/DNY) 
(legördülő menüből a releváns kiválasztandó): 

 

4. Tető fedése (legördülő menüből a releváns kiválasztandó):  

5. Szarufa távolságok (cm) (legördülő menüből a releváns kiválasztandó):  

6. 
Kérjük megadni a lakáselosztó helyét az ingatlanon belül villanyórához és tetőhöz 
viszonyítva. (rövid leírást kérnénk) 

 

7. 
Válasz mailben küldendő dokumentumok listája: 
(mérőhely szabványosságának megállapítását is segítő dokumentumok)  

7.1 
Fénykép a tetőfelületről, amit becslés alapján alkalmasnak gondol a napelemes rendszer telepítésére 
(D/DK/DNY)  

7.2 Fénykép a mérőhelyről 

7.3 Fénykép a villanyóráról  

7.4. Fénykép a kismegszakító(k)ról, láthatóan az Amper értékekről  

7.5 
Amennyiben a mérőóra nem a főházi elosztóban van elhelyezve (külön helyen van az (lakás)elosztó és a 
mérőóra), úgy kérünk képet küldeni a lakáselosztóról, és a mérőóráról is külön-külön.  

 
 
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok listája: 
 
NEM HIÁNYPÓTOLTATHATÓ JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 
1) a Pályázó megfelel a Pályázati Felhívás 1.1. pontjában rögzített Pályázókra vonatkozó feltételeknek;  
2) a Pályázó nem érintett a Pályázati Felhívás 1.2. pontjában rögzített támogatásban nem részesíthető feltételekkel;  
3) a pályázattal érintett épület megfelel a Pályázati Felhívás 1.3. pontjában rögzített 
feltételeknek;  
4) a pályázat a Pályázati Felhívás 1.6. pontjában rögzített módon került benyújtásra;  
5) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány 
nem haladja meg a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást (felhívás 3.4. pontja szerint); 
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6) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a minimum követelményeket (felhívás 3.4. pontja szerint); 
7) a pályázatot benyújtó személy 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került, az a 
pályázatot benyújtó személy által hitelesítésre került, tartalma megfelelő. 

 
HIÁNYPÓTOLTATHATÓ JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 
1) a Pályázó lakhelyét, egyben a megvalósítás helyszínét alátámasztó hatóság általi dokumentum teljeskörűen, olvasható 
módon benyújtásra került; 
2) a Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó 
dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra kerülte(k); 
3) a 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek); 
4) a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
5) a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja teljeskörűen, olvasható 
módon benyújtásra került; 
6) a használati megosztási megállapodás, vázrajz teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
7) a 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
8) a 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozat (adóazonosító jelek kezeléséhez) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
9) a 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási adatok lekéréséhez) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
10) a 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek); 
11) a gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok kirendeléséről) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
12) az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
13) a meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
14) a fotódokumentáció teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került; 
15) a Vállalkozási szerződés(ek) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek); 
16) az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet alátámasztó szerződés(ek)/megállapodás(ok) teljeskörűen, 
olvasható módon benyújtásra került(ek). 
 
 

Információ 
Kérem a kitöltött dokumentumot és a csatolmányokat a kovacs.diana@jkh.hu címre küldje 
vissza! 
Felmerülő kérdés esetén forduljon felénk bizalommal elérhetőségeinken:  
JKH Kft. 
+36-30/929-1414 
kovacs.diana@jkh.hu 

mailto:kovacs.diana@jkh.hu
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