
1. Pályázó minősége nyugdíjas / nagycsaládos

2. Nyugdíjas igazolványsorszáma rendelkezem / nem rendelkezem

3. Emelt családi pótlékra való jogosultság rendelkezem / nem rendelkezem

4. Pályázó neve Minta: dr. Minta Balázs

5. Pályázó telefonszáma Minta: 06 1 206xxxx 06 20 481xxxx vagy 06 26 123xxx

6. Pályázó e-mail címe Minta: minta.balazs@haztartasigepcserelo.hu

7. Pályázó megye

8. Pályázó régió

9. Pályázó irányítószáma Minta: xxxx

10. Pályázó települése Minta: Debrecen

11. Közterület neve Minta: Flóra utca

12. Házszám, emelet, ajtó Minta: 4, 3. emelt, 2. ajtó

13. Postafiók cím Nem kötelező, Minta: Pf. 1xx

14. Pályázó adóazonosító jele Minta 8xxxxxxxxx

15. Hitelintézet neve Minta: MKB Bank Zrt.

16. Bankszámlaszám Minta: xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx

17. A háztartási nagygép elhelyezése Állandó lakcímen / Tartózkodási helyen

18. Megye

19. Régió

20. Irányítószám Minta: xxxx

21. Település Minta: Debrecen

22. Közterület neve Minta: Flóra utca

23. Házszám, emelet, ajtó Minta: 4, 3. emelt, 2. ajtó

24. Postafiók cím Nem kötelező, Minta: Pf. 1xx

25. Márka

26. Típus

27. Referencia Ár

28. Energiaosztály

29. Éves Energia Fogyasztás (kWh)

30. Igényelt állami támogatás

31. Márka (ha ismert)

32. Típus

1 ajtós fagyasztó nélküli / ajtós fagyasztórekesszel / ajtós kombinált felső 

fagyasztóval / 2 ajtós kombinált alsó fagyasztóval / 1 ajtós 

fagyasztószekrény fagyasztóláda
33. Gyártási év

34. Méret (magasság, cm)

35. Méret (szélesség, cm)

36. Éves energia-fogyasztás (kWh)

37. Gépcserét követően elérhető CO2 megtakarítás (kg)

Amennyiben a CO2 megtakarítás nem éri el az éves 20 kg-ot, sem az éves 

energia-megtakarítás (kWH) a 10 %-ot, úgy a pályázat kezelő felület nem 

engedi véglegesíteni a pályázatot, és hiba üzenetben figyelmeztet.

38. Lakcímkártya

Kérjük, töltse fel 1 vagy 2 dokumentumban a pályázó lakcímkártyájának 

mindkét oldalát, ill. régi típusú személyi igazolvány esetében a nevet és 

lakcímet tartalmazó oldalakat!

39. Nyugdíjas igazolvány / Nagycsaládos családi pótlék

Kérjük, töltse fel a pályázó nyugdíjas igazolványát, vagy a pályázó vagy a 

pályázó házastársának nevére szóló nagycsaládos jogosultságot igazoló 

emelt családi pótlék igénybevételére való jogosultság dokumentumot, ami 

a 2013-as vagy 2014-es évben lett kiállítva!

40. Hozzátartozói nyugellátás

Amennyiben a pályázó hozzátartozói nyugellátásban részesül, kérjük, töltse 

fel az „Igazolás a Nyugdíjfolyósító igazgatóság által folyósított ellátás 

törzsszámáról” dokumentumot!

41. Házassági anyakönyvi kivonat

Amennyiben a pályázó házastársnak a nevére szól a nagycsaládos 

jogosultságot igazoló emelt családi pótlék igénybevételére való jogosultság 

dokumentum, kérjük, töltse fel Házassági anyakönyvi kivonatot!

42. A pályázó házastársának lakcímkártyája

Amennyiben a pályázó házastársnak a nevére szól a nagycsaládos 

jogosultságot igazoló emelt családi pótlék igénybevételére való jogosultság 

dokumentum, kérjük, töltse fel 1 vagy 2 dokumentumban a házastárs 

lakcímkártyájának mindkét oldalát, ill. régi típusú személyi igazolvány 

esetében a nevet és lakcímet tartalmazó oldalakat is!

43. Gyámság kijelölését igazoló okirat
Amennyiben a jogosult kiskorú/gyámság alatt lévő személy, kérjük, töltse 

fel a Gyámság kijelölését igazoló okiratot!

44. Meghatalmazotti nyilatkozat

Amennyiben a jogosult kiskorú/gyámság alatt lévő személy, kérjük, töltse 

fel a Meghatalmazotti nyilatkozat kiskorú/gyámság alatt lévő jogosult 

esetén dokumentumot!

45. Kiskorú/gyámság alatt lévő személy lakcímkártyája

Amennyiben a jogosult kiskorú/gyámság alatt lévő személy, kérjük, töltse 

fel 1 vagy 2 dokumentumban a kiskorú/gyámság alatt lévő személy 

lakcímkártyájának mindkét oldalát!

   Csatolandó dokumentumok

  Pályázó adatai:

   Háztartási nagygép elhelyezésének adatai

HGCS0 gépkeresési és HGCS1 pályázói űrlap

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

   Igényelt állami támogatás

   Leadni kívánt háztartási gép: hűtőgép vagy fagyasztó (Energia kalkulátor alapján)

   Támogatással elérhető megtakarítás


