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Általános tudnivalók 
Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok kezelésével foglalkozik, 
a pályázatírás, a pályázat lebonyolítás nem tartozik tevékenységi körébe és ez irányú 
javaslatokkal sem szolgál a Pályázók részére. 

A „Gyakran Ismételt Kérdések” a pályázat kiírója által jóváhagyott, a Pályázati Útmutatót 
értelmező és kiegészítő dokumentum. 

A „Gyakran Ismételt Kérdések” nem teljes körű, tartalma a beérkező kérdésekkel és adott 
válaszokkal folyamatosan bővítésre kerül! 
 

Pályázatok benyújtása  

A pályázati portál (https://uszt-hgcs.hu) automatikusan a https://hgcs.otthonmelege.nfsk.hu/ 
honlapra irányítja a látogatókat, ahol a régiónkénti benyújtási időpontok megtalálhatóak. 

Figyelem! Az egyes régiókon belül eltérő időpontoktól lehetséges a nyugdíjas, és 
nagycsaládos magánszemélyek, illetve a további magánszemélyek pályázatainak 
benyújtása. 

A „Bejelentkezés” gombra kattintva nyújthatóak be a pályázatok Ügyfélkapus azonosítást 
követően. Az űrlapok kitöltése nem megszakítható, a fejlesztés során a „Később folytatom!” 
funkció, megszüntetésre került. 

Amennyiben pályázata rendben benyújtásra került, egy értesítő e-mail kerül megküldésre a 
rendszer által, hogy pályázata érkeztetésre került. Ezt követően a pályázati portálon egyéb 
teendője a Pályázónak nincs. 
 

Támogatás igénybevételére jogosultak köre 

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak: magyarországi lakóhellyel rendelkező 
elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek. 

A pályázattal elsősorban nyugdíjas / nagycsaládos magánszemélyek állami támogatással 
csökkentett vételáron (állami támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási 
nagygép (hűtő/fagyasztó) beszerzésére. 

Támogatható tevékenységek köre, pályázat benyújtásának ideje 

Jelen felhívásra háztartásonként és személyenként legfeljebb egy háztartási nagygép 
cseréjére nyújtható be pályázat. 

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő 
kereskedőtől beszerzett, alábbi új háztartási nagygépre nyújtható támogatás: 

- hűtőszekrény;  

- kombinált hűtőszekrény; 

- fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda. 

Amennyiben egy háztartásban több pályázatra jogosult személy (nagycsaládos vagy 
nyugdíjas) él, úgy kizárólag az egyik személy jogosult pályázni, legfeljebb egy háztartási 
nagygép cseréjére. 

Támogatható:  
- hűtőszekrény-kombinált hűtőszekrényre, fagyasztószekrényre vagy fagyasztóládára 

történő cseréje. 
- kombinált-hűtőszekrény hűtőszekrényre, fagyasztószekrényre vagy fagyasztóládára 

történő cseréje. 
- fagyasztószekrény-hűtőszekrényre, kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztóládára 

történő cseréje. 
-  fagyasztóláda hűtőszekrényre, fagyasztószekrényre vagy kombinált hűtőszekrényre 

történő cseréje. 
 

https://uszt-hgcs.hu/
https://hgcs.otthonmelege.nfsk.hu/
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A háztartási nagygép cserével minimum 10%-os energia, vagy minimum 20 kg/év CO2 
megtakarítást szükséges elérni (melyek a pályázat benyújtásakor a pályázati portál által 
automatikusan számított értékek). 

Az energia vagy CO2 megtakarítás a régi gép adatainak megadását és az új gép 
kiválasztását követően a pályázati portál által automatikusan számolódik, mely érték a 
Pályázói űrlapon megtekinthető, szükség esetén módosítható (pl. egy másfajta új háztartási 
nagygép kiválasztásával). Külön energetikai számítást nem kell mellékelni a pályázat 
benyújtása során. 
 

A támogatható (elszámolható) költségek meghatározásának szabályai  

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS katalógusban” szereplő termékre 
nyújtható állami támogatás. 

Kizárólag a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.hu) található „Regisztrált kereskedők 
listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható állami támogatás. 

Állami támogatás a Regisztrált kereskedőktől beszerzett, és kereskedő által a pályázó 
nevére kiállított számlán szereplő háztartási nagygép esetében vehető igénybe.  

A pályázat beadása során nem kell a pályázónak megadnia az általa kiválasztott regisztrált 
kereskedőt.  

A miniszteri döntést követően a pályázati portálon keresztül kerülnek megküldésre a 
„Támogatói Okirat” és az „Engedményezési és teljesítési szerződés HGCS alprogramra” 
dokumentumok, melyek birtokában a pályázó felkeresi az általa kiválasztott regisztrált 
kereskedőt és megvásárolja a kiválasztott háztartási nagygépet. 

Amennyiben a pályázó által kiválasztott regisztrált kereskedőnél nincs, vagy a pályázó 
részére mégsem felel meg a pályázat beadásakor megjelölt háztartási nagygép, úgy a 
pályázó a pályázat beadásakor megjelölt háztartási nagygéppel azonos vagy jobb 
energia vagy CO2 megtakarítást eredményező háztartási nagygépet választhat. 

A pályázó az állami támogatást a vásárláskor „veszi igénybe”, a megvásárolt háztartási 
nagygép árából fizetéskor levonásra kerül. Az állami támogatás összegével csökkentett áron 
vásárolja meg a háztartási nagygépet. 
 

Nem elszámolható költségek köre 

A támogatott háztartási nagygép házhozszállítási díja nem támogatott költség, a régi 
készülék átvételéért és elszállításáért azonban az új háztartási nagygép házhozszállítása 
esetén a kereskedő nem számíthat fel díjat.  

Az új háztartási nagygép házhozszállításáért a kereskedő számíthat fel szállítási költséget, 
azonban az nem támogatható költség a pályázatban. Az állami támogatás összegének 
kiszámítása kizárólag a háztartási nagygép árából történik. 

A pályázat keretében vásárolt háztartási nagygép esetén a régi készülék elszállításáért külön 
költséget nem számíthat fel a kereskedő. 

 

A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni aki:  

 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, 

Adóhatóság által kiállított igazolás csatolása nem szükséges, azt csak a pályázatkezelő 
külön kérésére kell dokumentáltan igazolni. 

 

https://uszt-hgcs.hu/
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A pályázat benyújtásának menete 

A pályázati az alábbiak szerint nyújtható be a pályázat: 

 Régióválasztás: A Pályázó a „Pályázó minősége” és a háztartási nagygép 
elhelyezésének adatait adja meg, majd a „Tovább” gomb megnyomásával a rendszer 
automatikusan a HGCS0 Gépkeresési és HGCS1 Pályázói űrlapra lépteti tovább a 
Pályázót. 

 HGCS0 Gépkeresés és HGCS1 Pályázói űrlap: Először a Pályázó szermélyes adatait 
majd a régi valamint az új háztartási nagygép adatait szükséges megadni. A háztartási 
gépek kiválasztásához a jobb oldalon található linkre kattintva a rendszer automatikusan 
behozza az energia kalkulátort, mely segítségével tudja a Pályázó megadni a régi gép 
adatait, valamint válogatni a megvásárolni kívánt új háztartási gépek között. 

 Csatolandó dokumentumok: A maximális fájl méret: 5 Mb, a megengedett 
kiterjesztések: jpg, jpeg, png, pdf. A „Tallózás” gomb segítségével lehetséges a 
szükséges dokumentumok csatolása.  

 HGCS2 Nyilatkozati űrlap: A Pályázó az űrlap végén található „Elküld” gomb 
megnyomásával a nyilatkozatok teljes terjedelmét magára nézve kötelezően elismeri, 
egyéb teendője a Pályázónak nincs a Nyilatkozati űrlappal.  A beküldést követően a 
pályázati portál automatikus e-mail üzenetet küld a Pályázó részére. 

Pályázat benyújtásához ügyfélkapun keresztüli viszontazonosítással belépve a pályázati 
portálon a „pályázó minősége” és a „megye” beállítása után egy felületen, egymás után 
találhatóak a HGCS 0; HGCS 1; HGCS 2 űrlapok. 

A pályázatot benyújtani csak az útmutató megjelenését követően, az útmutatóban 
részletezettek szerint lehetséges. 
 

Támogatás összege 

A Pályázati Útmutatónak megfelelően A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 
maximum 25.000 Ft/háztartási nagygép illetve A++ és A+++ kategóriájú nagygép beszerzése 
esetén maximum 35.000 Ft/háztartási nagygép támogatásra jogosult a Pályázó. 

A HGCS0 Gépkeresés és HGCS1 Pályázói űrlapon kizárólag 25.000 Ft vagy 35.000 Ft 
összeg adható meg igényelt támogatási összegként. Amennyiben pályázata ennél kevesebb 
összeggel került benyújtásra, és pályázata a bírálat során támogathatónak minősül, 
Támogató magasabb támogatást jogosult megítélni és rögzíteni a Támogatói Okiratban. 

A nagygép vásárlásának időpontjában a Kereskedő által kerül megvizsgálásra, hogy a 
megítélt támogatás (25.000 Ft vagy 35.000 Ft) vagy a bolti ár 50 %-a a releváns maximális 
támogatás az egyes pályázatok esetében. Kereskedő jogosult a Támogatói Okiratban 
rögzített összegnél kevesebb engedményt biztosítani a bolti ár 50%-ig, amennyiben 
megállapításra kerül, hogy a háztartási nagygép bolti ára nem éri el az 50.000 Ft-ot (A+ 
kategóriájú háztartási nagygép) illetve a 70.000 Ft-ot (A++ és A+++ kategóriájú nagygép).  
 

Az önrész összetétele  

Az önrész a vissza nem térítendő támogatás összegén felüli rész.  A Pályázó az önrészt a 
háztartási nagygép vásárlásakor a kereskedőnek egy összegben fizeti.  

Amennyiben a pályázó a „HGCS katalógusban” 100.000,- Ft-os referencia árú A++  
kategóriájú háztartási nagygépet szándékozik vásárolni, de az a regisztrált kereskedőnél a 
vásárlás időpontjában csak 80.000,- Ft-os bolti áron kapható, úgy az állami támogatás a bolti 
ár 50%-a (40.000,- Ft) , de maximum 35.000,- Ft lehet. Ebben az esetben a maximalizált 
35.000,- Ft az állami támogatás és a fennmaradó 45.000,- Ft a pályázó által egy összegben 
fizetendő önrész. 
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Az állami támogatás igénybevétele, folyósítása és a pályázat lezárása  

A támogatás felhasználására Pályázónak a Támogatói Okirat elektronikus átvételét 
követően legfeljebb 30 napja van. 

A háztartási nagygép vásárlását (tranzakciót) követően az állami támogatás elszámolását, 
már a támogatás engedményese, a kereskedő nyújtja be pályázatkezelő részére a 
tranzakciótól számított legfeljebb 30 napon belül. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás 
benyújtásának végső határideje 2015. április 30.  

Amennyiben a gépvásárlás nem történik meg a vásárlást követő 30 napon belül, úgy a 
támogatásra vonatkozó miniszteri döntés hatályát veszíti. 

Az elszámolást a regisztrált kereskedő kezdeményezheti. Az állami támogatás folyósítása 
utólag, a regisztrált kereskedő részére történik az „Engedményezési és teljesítési szerződés 
HGCS alprogramra” dokumentum alapján. 

Amennyiben az elszámolás nem történik meg a vásárlást követő 30 napon belül, de 
legkésőbb 2015. április 30-ig, úgy a támogatásra vonatkozó miniszteri döntés hatályát 
veszíti. 

 

Hiánypótlás 

A benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség. 

Formai és/ vagy tartalmi nem megfelelőség esetén a pályázat automatikusan kizárásra kerül, 
melyről a pályázatkezelő a pályázati portálon elektronikus formában értesíti a Pályázót. 

 

Pályázat befogadása 

A befogadás kizárólag a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét igazolja, nem jelenti a 
vissza nem térítendő támogatás megítélését. 

A befogadott pályázatokról 30 napon belül a miniszter dönt a pályázatban igényelt vissza 
nem térítendő állami támogatás összegéről. 

A miniszteri döntést követő 15 napon belül a pályázatkezelő a pályázati portálon elektronikus 
formában megküldi az értesítést a pozitív támogatási döntésről valamint a Támogatói 
Okiratot és az „Engedményezési és teljesítési szerződés HGCS alprogramra” 
dokumentumot.  

Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra (pozitív döntésre), úgy tartaléklistára vagy 
elutasításra kerülhet. 

Fentiekről a pályázatkezelő a pályázati portálon elektronikus formában megküldi az 
értesítést. 

A döntések közzétételre kerülnek az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján és a közpénzek portálon a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
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Fenntartási időszak 

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik. Az 
új háztartási nagygép fenntartását (üzemszerű használatát) 3 évig köteles a Pályázó 
biztosítani a Pályázói űrlapon és a Támogatási Okiratban megjelölt magyarországi állandó 
lakcímen és/vagy tartózkodási helyen. A támogatás felhasználásával beszerzett eszközök a 
beszerzést követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthetők el. 
Fenntartási időszak kezdete: az új gép átvételének napja. 

Amennyiben a pályázónak a 3 éves fenntartási időszak alatt megváltozik az állandó vagy 
ideiglenes tartózkodási helye (pl. lakáscsere; albérlet) és ezzel a háztartási nagygép 
elhelyezésének helyszíne is megváltozik, úgy azt a pályázatkezelőnek előzetesen jelezni 
szükséges. A pályázatkezelő továbbítja a Támogatónak a kérelmet, melyet a Támogató 
írásos jóváhagyásával engedélyezhet. Ezen engedély birtokában (a Támogató írásos 
jóváhagyásával) változtatható meg a pályázattal érintett háztartási nagygép használatának 
helyszíne. 

Amennyiben a pályázó a 3 éves fenntartási időszak alatt el akarja adni a háztartási 
nagygépet, úgy azt a pályázatkezelőnek előzetesen jelezni szükséges. A pályázatkezelő 
továbbítja a Támogatónak a kérelmet, melyet a Támogató írásos jóváhagyásával 
engedélyezhet.  

Ezen engedély birtokában (a Támogató írásos jóváhagyásával) idegeníthető el a pályázattal 
érintett háztartási nagygép. 
 

Kereskedő feladatai, kötelezettségei 

A kereskedő két részletben rögzíti a vásárlás, majd a gép átvételének tényét a pályázati 
portálon. 

1) Kereskedő a vásárlási tranzakciót követően azonnal a pályázati portálra ügyfélkapun 
keresztül belépve az alábbi dokumentumokat szkennelve feltölti: 

 számlát (kereskedői példányát) – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi 
elemeken kívül tartalmazza a pályázati azonosítót – és a számla megfizetését igazoló 
bizonylatot (készpénzes számla esetén maga a számla a kifizetést igazoló bizonylat), 

 kétoldalúan aláírt engedményezési szerződést („Engedményezési és teljesítési 
szerződés HGCS alprogram”), 

ezzel igazolva a tranzakció megtörténtét, így a megjelölt pályázatra a további támogatott 
vásárlási lehetőségek kizárásra kerülnek.  

Az „Engedményezési és teljesítési szerződés HGCS alprogram” dokumentum a 
Pályázatkezelő által biztosított formanyomtatvány, mely a Támogatói Okirattal egy időben 
kerül a pályázati portálon elektronikus formában megküldésre. 
 

Kereskedő (vagy az általa megbízott szállító) gondoskodik az új, megvásárolt háztartási 
nagygépnek a Pályázó részére való eljuttatásáról, valamint ezzel egy időben a Pályázótól 
térítésmentesen elszállítja a régi (pályázatban megjelölt) háztartási nagygépet, melynek 
megtörténtét átadás-átvételi dokumentummal igazol („Átadás-átvételi jegyzőkönyv HGCS 
alprogramra”). 

„Átadás-átvételi jegyzőkönyv HGCS alprogramra” dokumentum a pályázatkezelő által 
biztosított formanyomtatvány, mely a Támogatói Okirattal egy időben kerül a pályázati 
portálon elektronikus formában megküldésre. 
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Kereskedő a Pályázótól elszállított régi háztartási nagygépet dokumentáltan átadja az 
elszállítást követő 30 napon belül regisztrált e-hulladék kezelését közvetítő szervezet 
részére. 

2) Kereskedő a pályázati portálra ügyfélkapun keresztül belépve az aktuális pályázathoz 
feltölti a régi háztartási nagygép átadás-átvételét igazoló dokumentumot („Átadás-
átvételi jegyzőkönyv HGCS alprogramra”), valamint a régi háztartási nagygép regisztrált 
e-hulladék kezelését közvetítő szervezet részére történő átadását igazoló 
dokumentumokat szkennelt formában. Ennek véglegesítésével küldi be (kezdeményezi) 
az elszámolást, és ezzel jogosulttá válik az állami támogatás részére történő 
folyósítására. 

A régi háztartási nagygép regisztrált e-hulladék kezelését közvetítő szervezet részére 
történő átadását igazoló dokumentumokat az e-hulladék kezelő szervezet bocsájtja a 
regisztrált kereskedő rendelkezésére, arra formanyomtatványt a pályázat kiírója nem 
biztosít. 

 

Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről 

A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor, melyről a 
pályázatkezelője a pályázati portálon értesíti a Pályázót. 

 

A monitoring adatok szolgáltatásának rendje 

A HGCS alprogramban monitoring szolgáltatási kötelezettség nem terheli a Pályázókat. 
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Kérdések-feleletek 

 
Kérdés: Érdeklődni szeretnénk, hogy a háztartási gép csereprogram vonatkozik-e cirkó 
gejzír cseréjére? 

Válasz: Nem, kizárólag az útmutatóban jelölt termékekre nyújtható támogatás.  

 

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a háztartási gépcsere pályázat kapcsán feltétlen 
szükséges, hogy ügyfélkapuval rendelkezzen az igénylő, pl. a nyugdíjas? 

Erről lenne szó?: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ Párom idős, nyugdíjas édesanyának 
szeretnénk lecserélni gépet, de ő lent él Szolnokon (mi pedig fent Pesten/Halásztelken), 
egyedül biztos nem tudja ezt elintézni. Van mód arra, hogy más módon adja be az ember a 
pályázatot v másfajta kormányzati regisztrációról van szó? (esetleg másnak az ügyfélkapján 
keresztül?) 

Válasz: A pályázó (nyugdíjas, nagycsaládos) saját ügyfélkapuval kell, hogy rendelkezzen, 
melyen keresztül benyújthatja a pályázatát. 

 

Kérdés: A Háztartási nagygépek (hűtő, fagyasztó) cseréje programmal kapcsolatban merült 
fel egy kérdés."Aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – 
 tulajdonosa" A nagymama, aki az ingatlan teljes haszonélvezetével rendelkezik, de a 
tulajdonosok az unokái, nyújthat be pályázatot? 

Válasz: A haszonélvező pályázhat az útmutatónak megfelelően: a lakcímkártyán megjelölt 
állandó lakcíme, vagy tartózkodási helye szerint is.  

 

Kérdés: Nyugdíjas vagyok, rendelkezem ügyfélkapuval, és szeptember 04-én vásároltam 
áruhitelre A+ fagyasztóládát. Pályázhatok-e, és megigényelhetem-e az állami támogatást? 

Válasz: Ahhoz hogy támogatható legyen a háztartási nagygép vásárlás a vásárlásnál be kell 
mutatni a támogatói okiratot, és az engedményezési szerződést. Mivel Ön még nem 
rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal (ezeket a dokumentumokat a pályázat benyújtása 
és elbírálása után a pályázati portálon keresztül kapják meg a pályázók), ezért a már 
megvásárolt berendezésre nem igényelhető támogatás. 

 

Kérdés: Haszonélvezetem alatt álló ingatlanba szeretném elhelyezni a vásárolni kívánt 
hűtőgépet, amely ingatlan nem az én tulajdonom. Jogosult vagyok pályázni, ha csak 
haszonélvezeti joggal rendelkezem? 

Válasz: Igen, amennyiben a megadott ingatlan címe szerepel a lakcímkártyáján. Az ingatlan 
tulajdonjogának igazolására vonatkozó előírást a Pályázati Útmutató nem tartalmaz, így ezt 
nem szükséges igazolni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyfélkapus viszontazonosítás sikeressége érdekében a 
pályázati portálra történő regisztrációja során az állandó lakcímet szükséges megadni. 

A pályázati portál Pályázati Űrlapján a „Háztartási nagygép elhelyezésének adatai” 
rovatában a tartózkodási címet szükséges megadni (amennyiben az eltér az állandó 
lakcímtől). 

 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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Kérdés: Rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülök. Részt vehetek -e a pályázaton? 

Válasz: Igen, amennyiben rendelkezik nyugdíjas igazolványszámmal.  

Nyugdíjas igazolványt a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állítja ki. Tartalmazza a Nyugdíjas 
törzsszámot, nyugdíjas nevét, címét, anyja nevét, születési dátumát. 

Nyugdíjas az a magánszemély, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 6. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján nyugellátásra jogosult.  

 

Kérdés: Hozzátartozói nyugellátásban részesülök. Részt vehetek -e a pályázaton? 

Válasz: Igen, amennyiben rendelkezik az „Igazolás a Nyugdíjfolyósító igazgatóság által 
folyósított ellátás törzsszámáról” dokumentummal. 

A törzsszám egy 9 számjegyből álló igazolás (XXX-XXXXX-X) 

 

Kérdés: Hol található a HGCS katalógus? 

Válasz: A hűtőgép katalógus a https://uszt-hgcs.hu/hgcs/ pályázati portálon regisztrációt 
követően, a baloldalon található Hűtőgép katalógus főmenüben a Tallózó / Előzetes 
kalkuláció almenüben elérhető, a meglévő készüléke adatainak megadását követően. A 
kérdéses űrlapon különböző szűrők, és keresők segítségével választhatja ki a megvásárolni 
tervezett készülékét a katalógusból.  

A katalógus bővítését, frissítését a Pályázatkezelő végzi a gyártók által megadott készülék-
katalógus alapján (minden, a programban részt venni kívánó magyarországi gyártó összes, 
forgalomban levő készüléke választható a listából). A lista a pályázat megnyílásáig bővülhet. 

A készüléklistában nem szereplő márkák gyártói nem kívántak részt venni a hűtőcsere-
programban. Amennyiben a boltokban olyan készüléket talál, melyet a készüléklista nem 
tartalmaz, de az adott márka más gépei szerepelnek a készüléklistán, kérjük, jelezze a 
kimaradt készülék típusát (készülék pontos megjelölését) az info@cecedhu.hu email címen.  

 

Kérdés: A régi, lecserélni kívánt hűtőmnek nem ismerem a fogyasztását. Mi a teendő 
ilyenkor? Mi írható a régi gép adataihoz? 

Válasz: A lecserélni tervezett készülék méretét a 2. pontban leírt módon tudja a portálon 
rögzíteni annak fő adatainak megadásával (típus, méret, gyártási év stb.). Ezen adatok 
rögzítését követően a szoftver automatikusan megadja a meglévő készüléke 
energiafogyasztási, és CO2 kibocsátási adatokat. 

 

Kérdés: Amennyiben a nagycsaládos jogosultságot igazoló emelt családi pótlék igazolása a 
feleségem nevére szól, mivel ő kapja a családi pótlékot, pályázni viszont én fogok, milyen 
egyéb dokumentumok csatolása szükséges a pályázathoz (feleség lakcímkártya?, házassági 
anyakönyvi kivonat?).  

Illetve feltételezem, hogy ha az igazolás pl. 2013-as, de egyértelműen szerepelnek rajta a 
gyerekek után folyósított emelt családi pótlék lejáratának határidejei, akkor az is elegendő 
vagy szerezzek be friss 2014-est? 

Válasz: Ön is pályázhat. Kérjük, hogy az igazolás mellett csatolja a pályázathoz a házassági 
anyakönyvi kivonatukat.  

A 2013. évben kiállított igazolást elfogadjuk. 

 

https://uszt-hgcs.hu/hgcs/
mailto:info@cecedhu.hu
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Kérdés: Amennyiben a pályázó gyámság alatt van, hogyan pályázhat? 

Válasz: Amennyiben a pályázattal érintett személy (útmutató szerinti: nyugdíjas /vagy 
nagycsaládos) gyámság alatt áll, ebben az esetben a pályázó a gondviselő/gyám lehet, 
akinek ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval kell rendelkeznie a pályázat 
benyújtásához.  

A gyámság alatt lévő személy nevében eljáró gondviselő/gyám részéről a Pályázói űrlaphoz 
szkennelve csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat: 

- a pályázati dokumentáció részét képező kitöltött és aláírt „Meghatalmazotti 
nyilatkozatot”  

- a  gyámság alatt lévő személy lakcímkártyáját  

- a gyámság kijelölését igazoló okiratot.   
 

 

 


