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ALAPJÁN

1. SZEMÉLYES ADATOK

1. Családi név és utónév

2.
Személyi igazolvány 
száma 

3. Lakcím

4 Fix telefonszám:

5. Mobil telefonszám:

2. INTÉZKEDÉS/INTÉZKEDÉSEK, AMELYRE (AMELYEKRE) JELENTKEZIK
A háztartások az energetikai hatékonyságot szolgáló intézkedések közül csak egy intézkedésre 
pályázhatnak, kivéve a 3) – as pontban  a 2)-es ponttal együtt 
és az 5) – ös pontban a 4a) és 4b) ponttal együtt foglalt eseteket.

1)
Falak, tetők, födémek és a hőburkolat egyéb részeinek hőszigetelésének felhelyezése a fűtetlen
tér irányába CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK ESETÉN – külső nyílászárók.

2)
Falak,  nyitott  átjáró  feletti  födémek,  falak,  padlók és  a  hőburkolat  egyéb részeinek
hőszigetelésére  szolgáló  anyagok  beszerzése  és  beépítése  a  CSALÁDI  HÁZAK
fűtetlen helyiségében.

3)* Hőszigetelő anyagok beszerzése, beépítése  A CSALÁDI HÁZAK tetőburkolata alá

4a)

Természetes  gázkazánok,  fűtőtestek  beszerzése  és  installációja  vagy  a  meglévő
fűtőtestek  (kazán  vagy  kályha)  és  kísérőeszkökök  cseréje  hatékonyabbra  vagy  új
csőhálózat, fűtőtestek-radiátorok és kísérő felszerelések beépítése CSALÁDI HÁZAK
ÉS LAKÁSOK ESETÉN.



4b)

Biomassza kazánok, fűtőtestek beszerzése és installációja vagy a meglévő fűtőtestek
(kazán  vagy  kályha)  és  kísérőeszkökök  cseréje  hatékonyabbra  vagy  új  csőhálózat,
fűtőtestek-radiátorok  és  kísérő  felszerelések  beépítése  CSALÁDI  HÁZAK  ÉS
LAKÁSOK ESETÉN.

5)**
CSALÁDI  HÁZAK  ÉS  LAKÁSOK  meglévő  csőhálózatának,  fűtőtestjeinek  -
radiátorjainak és tartozékainak cseréje vagy újak telepítése

6)
Hőszivattyúk, valamint a fűtési rendszer (térfűtés vagy kombinált fűtés) tartozékainak
beszerzése és telepítése CSALÁDI HÁZAKBA.

7)
A használati  melegvíz  központi  előkészítésére  szolgáló  berendezésben  a  használati
melegvíz  fűtéséhez  szolgáló  napkollektorok,  valamint  a  fűtési  rendszer  telepítés
tartozékainak beszerzése és beszerelése A CSALÁDI HÁZAKBA.

*  a  3.  pont  szerinti  intézkedéshez  2.  pont  szerinti  intézkedéssel  (falak,  nyitott  átjáró  feletti
födémek,  falak,  padlók  és  a  hőburkolat  egyéb  részeinek  hőszigetelésére  szolgáló  anyagok
beszerzése és beépítése a családi házak fűtetlen helyiségében) együtt kell pályázni.
**  az 5.  pont szerinti  intézkedéshez a 4a és 4b pont szerinti  intézkedéssel  a meglévő térfűtő
(kazán vagy kályha) cseréje hatékonyabbra, családi házakba, lakásokba együtt kell pályázni.

3. AZ ÖN HÁZÁNAK/LAKÁSÁNAK JELENLEGI ÁLLAPOTA

LAKÁS HÁZ

A lakóépület (ház) 
legális.

BEKARIKÁZNI

IGEN
NEM

A lakóépület (ház) 
törvényesítési eljárás
alatt van.

BEKARIKÁZNI

IGEN
NEM

A ház/lakás területe 
négyzetméterekben 
kifejezve, a 
Vagyonadóról szóló 
végzés alapján – 
beírni.
Az  objektumban
lakó  felhasználók
száma

Az  objektumban
lévő emeletek száma

*

*
 Bejegyezni  az  üres  mezőbe,  hogy az  épület  földszintes/földszin+emeletek  száma  (1,  2,  3...)/van-e  padlástere,
amiben laknak.



Az objektum hőszigetelésével kapcsolatos jelenlegi állapot (karikázza be a választ):
1. Külső falak és tető hőszigetelés nélkül

2. Külső falak hőszigetelés nélkül, a tető pedig hőszigeteléssel

3. Külső falak hőszigeteléssel, a tető pedig hőszigetelés nélkül
4. Külső falak és tető hőszigeteléssel
* be kell karikázni a sorszámot
** amennyiben a lakás nem a legfelső szinten van, úgy kell számolni, hogy van hőszigetelt teteje (padlás), mert
felette van másik lakás.

Jelenlegi fűtési mód:

1. Szén, fűtőolaj, mazut

2. Elektromos áram

3. Fa

4. Földgáz/pellet/távfűtési rendszer
* be kell karikázni a választ. Amennyiben több fűtési móddal fűtik, mindegyiket be kell karikázni.

A használati víz fűtése (csak napelemes intézkedések esetében):

1. Szén, fűtőolaj, mazut

2. Elektromos áram

3. Fa

4. Földgáz / pellet / távfűtési rendszer
* be kell karikázni a választ.

Az ön objektumján lévő meglévő ablakok*:
1. EGYRÉTEGŰ faablakok

Példák:



2. DUPLA faablakok
Példák:

3. Faablakok dupla (vákuum) üveggel
     Példák:

4. PVC, alumínium ablak
Példa:

*  be kell  karikázni  a választ.  Amennyiben vegyesen vannak nyílászárók,  azt  a fajtát  kell  bekarikázni,  amellyel
nagyobb felület van lefedve.

Megjegyzés: 
A  kérelmező  által  benyújtott  kérelmet  a  község  által  elfogadott  Szabályzattal  összhangban  és  a
Nyilvános pályázat VIII. fejezete szerint értékelik.
Amennyiben a Bizottság a kérelmező objektumában tett látogatás során úgy találja, hogy a kérelemben
közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kérelmezőt kizárják.
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