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Alap adatok

Kitöltésért felelős személy neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Kér-e pályázatírást? igen  nem  

Van-e az ingatlanba bejelentett, 18 évnél fiatalabb 
kiskorú?

igen  nem  Ha igen, hány?   fő

Egy, vagy három fázis van az ingatlanban?  
Hány Amper áll rendelkezésre? 1 fázis ×    Amper 3 fázis ×    Amper

Szabványosított-e a fogyasztásmérő? igen  nem  

RRF-6.2.1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ADATBEKÉRŐ

A 2. komplex csomagot választók töltsék ki

Levegő-víz hőszivattyút választ? igen  nem  Mekkora a fűtött 
terület?   m2

Levegő-levegő hőszivattyút választ? igen  nem  Hány helyiségbe 
kerül beltéri egység?   db

Van-e 6 m2-nél kisebb helyiség a házban? 
(infrapanel)

van 1  van 2  nincs  

Kéri-e a használati melegvíz tárolót? igen  nem  

Mekkora a cserélendő nyílászárók összes felülete?   m2

FIGYELEM!

A 2. csomag beadásához 2 évnél nem régebbi energiatanúsítvány szükséges! 
Ha még nem rendelte meg, küldjön e-mailt az info@tanusitvany-komarom.hu címre. 

Írja bele, hogy napelem pályázathoz szükséges 2. csomag, a kivitelező az IKR Solar Power Kft.,  
az ingatlan címét, illetve a megrendelő elérhetőségeit.

Információt lehet kérni az elbíráló szervezet (ÉMI) ügyfélszolgálatától a +36 (30) 705-2388 telefonszámon, 
valamint a nap@emi.hu e-mail címen.

FONTOS!

Kérjük, hogy az adatlappal egyidőben néhány fotót küldjön (tető több nézetből, villanyóra, villanyóra szekrény)! 
Küldje meg az utolsó havi villanyszámlát is!  

Készítsen fotódokumentációt a beruházás által érintett részekről (tető, fogyasztásmérő óra, nyílászárók, fűtés)!
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Amennyiben ezt a műszaki tartalmat választja, kérjük jelölje be itt:   

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése  
(Pályázati Felhívás 2.1.1 pontja szerint):

Kötelező, önállóan támogatható tevékenység: 	� Napelemes rendszer telepítése 2020 évi fogyasztás alapján, de 
maximum 5 kWp-ig.

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenység: 	� Kötelező nyilvánosság (a kivitelező kötelezettsége, tábla kihelyezése 
az ingatlanra, fotódokumentáció).

Választható, önállóan nem támogatható 
tevékenység:

	� Napelemes rendszerhez szükséges alapkövetelmények
	� Tervezés, engedélyezés (kivitelező).

Beruházás típusának megválasztása
Kérjük válasszon az alábbi fejlesztési lehetőségek (műszaki tartalmak) közül:

Amennyiben ezt a műszaki tartalmat választja, kérjük jelölje be itt:   

Tetőszerkezetre helyezett, tervezett fűtési rendszer ellátását 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):

Kötelező, önállóan támogatható tevékenység 
(kivéve, ha közülük valamely tevékenység más 
forrásból már teljeskörűen megvalósult):

	� Napelemes rendszer telepítése tervezett fűtési rendszer ellátására  
5 kWp-ig.
	� Akkumulátoros tároló felszerelése 14 kWh-ig.
	� Fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyús rendszer kialakításával  

12 kW teljesítményig.
	� Nyílászáró csere (pontosítás a pályázati kiírásban).

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenység:
	� Energetikai tanúsítvány.
	� Kötelező nyilvánosság.

Választható, önállóan nem támogatható 
tevékenység:

	� Napelemes rendszerhez szükséges alapkövetelmények .
	� Tervezés, engedélyezés.
	� Fűtési rendszerhez köthető elektromos hálózat kiépítése.
	� Használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése.



IKR SOLAR Power Kft.
Számlázási cím: 1126 Budapest, Dolgos utca 2., 2. ép. II. em. 9.
Levelezési cím: 2943 Bábolna, IKR Park

6./3. oldal

A támogatást kérelmező (pályázó) alapadatai

Neme: Titulus (Úr, Asszony, Dr.):

Családi és utónév(ek):

Születési név:

Állampolgárság:

Születési hely és időpont:

Édesanyja leánykori neve:

Lakcímkártya szerinti állandó lakcím adatai:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület típusa: Házszám:

Lakcímre történő bejelentkezés dátuma
(A lakcímkártyán szerepel. (éééé.hh.nn))

Levelezési cím megegyezik az állandó 
lakcímmel?

igen  nem  

Lakcím, ha nem az ingatlanban él  
(pl. külföldön):

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület típusa: Házszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jel:

Telefonszám (mobil vagy vezetékes):

E-mail cím:

Bankszámla szám:

Kérelmező személyes adatai
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Tulajdonos 1.

Név:

Jövedelemszerző tevékenység típusa: alkalmazott  vállalkozó  nyugdíjas  egyéb:    

Jövedelem mértéke a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerint:

Jövedelem mértéke a 2020. évi, 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá 
tartozó magánszemélyek bevallása szerint (pl.: KATA/KIVA):

Tulajdonos 2.

Név:

Jövedelemszerző tevékenység típusa: alkalmazott  vállalkozó  nyugdíjas  egyéb:    

Jövedelem mértéke a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerint:

Jövedelem mértéke a 2020. évi, 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá 
tartozó magánszemélyek bevallása szerint (pl.: KATA/KIVA):

Tulajdonos 3.

Név:

Jövedelemszerző tevékenység típusa: alkalmazott  vállalkozó  nyugdíjas  egyéb:    

Jövedelem mértéke a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerint:

Jövedelem mértéke a 2020. évi, 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá 
tartozó magánszemélyek bevallása szerint (pl.: KATA/KIVA):

Tulajdonos 4.

Név:

Jövedelemszerző tevékenység típusa: alkalmazott  vállalkozó  nyugdíjas  egyéb:    

Jövedelem mértéke a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallás szerint:

Jövedelem mértéke a 2020. évi, 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá 
tartozó magánszemélyek bevallása szerint (pl.: KATA/KIVA):

Kérelmező jövedelmi és egyéb adatai
(Tulajdonos(ok) a 2021. augusztus 30-i állapot szerint – kérjük minden tulajdonosra vonatkozóan kitölteni!)
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A korszerűsítéssel érintett ingatlan adatai

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Jellege:

Házszám: Helyrajzi szám: Építés éve:

Rendelkezik-e az ingatlan vonatkozásában energetikai tanúsítvánnyal vagy tervrajzokkal?

igen, energetikai tanúsítvánnyal  igen, tervrajzokkal  egyikkel sem  

Az ingatlannak van/vannak a tulajdoni lapon bejegyzett haszonélvezője/haszonélvezői?

igen, vannak  nem, nincsenek  

Haszonélvező 1. adatai (amennyiben releváns):

Név: Születési hely:

Születési név: Születési idő:

Anyja leánykori neve:

Állandó lakcíme:

Haszonélvező 2. adatai (amennyiben releváns):

Név: Születési hely:

Születési név: Születési idő:

Anyja leánykori neve:

Állandó lakcíme:

Vonatkozó villamos fogyasztási adatok (legutolsó havi villanyszámla,  
akkor is ha átalány!):   kWh

A háztartásban élő kiskorúak (18. életévüket be nem töltött),  
állandó lakcímmel rendelkezők száma):   fő

Ingatlan adatai

Pályázó kijelenti, hogy az adatok a valósának megfelelnek, a pályázati részvételét semmi sem akadályozza.

Az adatlap beküldése után fennáll a felelőssége, hogy ha hibás adatok, vagy pályázatból kizáró körülmények 
figyelmen kívül hagyása esetén a pályázat meghiúsul vagy kizárásra kerül sor,  

minden felelősség (az anyagi is) őt terheli!

digitális aláírás

Kelt:   

 év    hónap    nap
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Dokumentum neve Megjegyzés

A fejlesztéssel érintett, jövedelemmel 
rendelkező tulajdonosok esetében a 
jövedelem igazolása.

SZJA bevallás, nyugdíj határozat, KATA/KIVA (egyéb kisadózó is) bevallás.

Támogatást igénylő lakcímének igazolása. Lakcímkártya másolata.

Fejlesztésben érintett ingatlanban állandó 
lakcímmel rendelkező, 18. életévét be nem 
töltött személyek lakcímkártyájának 
másolata (mindkét oldal).

Amennyiben a fejlesztendő ingatlanba, állandó lakcímmel rendelkező 18. év 
alatti személyek vannak bejelentve (kizárólag állandó lakcímmel rendelkezők 
számítanak).

A fejlesztéssel érintett ingatlan valamennyi 
tulajdonosának adóazonosító jelét igazoló 
dokumentum.

Adóigazolvány vagy ennek hiányában Adóhatósági igazolás érvényes 
adóazonosító jelről.

Nyugdíjas tulajdonos esetében, nyugdíjról, 
mint jövedelemről igazolás. Magyar Államkincstár által kiadott határozat.

A támogatást igénylő nevére szóló 
bankszámlakivonat / banki igazolás / banki 
szerződés.

Az adatbekérőben megjelölt bankszámlához tartozóan. Amennyiben a Pályázó 
önállóan nem rendelkezik bankszámlával, azonban rendelkezési joggal bír más 
személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen jogosultságot alátámasztó 
dokumentum (igazolással egy fájlban történő) megküldése is szükséges – 
utófinanszírozott projektelemek végett.

A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni 
lapja.

30 napnál nem régebbi, hiteles (e-hiteles is lehet) / nem hiteles, TELJES, 
tulajdoni lap. A pályázat benyújtásának dátumához viszonyítva. 

Használati megállapodás, megosztási 
vázrajz (amennyiben releváns).

Osztatlan közös tulajdon esetén (pl.: társasházak, ikerházak, sorházak, stb…) 
szükséges a közös használati részekre használati megállapodást valamint erről 
használati vázrajzot benyújtani

Meghatalmazás pályázat benyújtásához 
(amennyiben releváns).

A pályázat benyújtása meghatalmazás alapján történhet, ebben az esetben az 
erről szóló meghatalmazás csatolása szükséges. 

Gyámhatósági /bírósági határozat 
(amennyiben releváns). Korlátozottan vagy teljesen cselekvőképtelen személy esetében.

Fejlesztéssel érintett ingatlan tervei. Amennyiben rendelkezésre áll.

Villamos fogyasztási adatok.
Amennyiben általányt fizet, abban az esetben a legutolsó elszámoló számla. 
Amennyiben havi fogyasztás alapján fizet, abban az esetben a villamos 
szolgáltató általi éves leolvasás utáni, első villanyszámla (elszámoló számla).

Ügyfélkapu. Amennyiben nem rendelkezik vele, célszerű regisztrációt készíttetni az 
ügyintézés egyszerűsítése végett.

Fényképek/fotódokumentáció.

	� Az épületről, a tetőről, minden oldalról.
	� A mérőről (közeli fotó amelyen látszódik a gyártási szám és egy távoli fotó, 

amelyen látszódik a teljes mérőhely).
	� A biztosítékról, hogy látszódjon a rendelkezésre álló teljesítmény, fázis szám.
	� A tetőről (az a tetősík, amelyen a napelemek elhelyezhetőek, jellemzően  

D/DK/DNY, akár több is).
	� A lakáselosztóról.

Segédlet
A támogatási kérelem összeállításához szükséges dokumentumok, információk.
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