
NYILATKOZAT 
 

 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET  
AZ 518/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 

Alulírott 

családi és utónév:  

lakcím:  

anyja születési családi és utóneve:  

születési hely és idő:  

szig. szám::  

büntetőjogi felelősségem tudatában, mint a  

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

társaság/vállalkozás képviselője kijelentem, hogy  

a ………………………………. sorszámú, általam kiállított számlán az anyagköltség és a 

kapcsolódó munkadíj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget. 

VAGY 

a ………………………………. sorszámú, általam kiállított számlán a telepítéshez 

kapcsolódó munkadíj, valamint a megrendelő által az otthonfelújítási támogatás igényléséhez 

csatolt ……………………………………….. sorszámú számlá(ko)n feltüntetett, a napelemes 

rendszer kiépítéséhez kapcsolódó anyagköltségek összegei együttesen nem haladják meg a 

bruttó 450 000 Ft/kWp összeget. 

(Azelőtt a bekezdés előtt lévő négyzetbe tegyen egy X-et, amelyik esetről nyilatkozni kíván.) 

Jelen nyilatkozatot a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 7. § (5a) és 9. § (3) s) pontjára tekintettel állítottam ki. 

 

Kelt:…………………….……..., …….. év ………….……. hó ..… nap 

 

 ……………………………………. 

 aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

TANÚ 1 

Név:  

Lakcím:  

aláírás:  

TANÚ 2 

Név:  

Lakcím:  

aláírás:  

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 
 

 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET  
AZ 518/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 

Alulírott 

családi és utónév:  

lakcím:  

anyja születési családi és utóneve:  

születési hely és idő:  

szig. szám:  

büntetőjogi felelősségem tudatában, mint a  

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

társaság/vállalkozás képviselője kijelentem, hogy a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 

támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti igénylővel  

családi és utónév:  

lakcím:  

anyja születési családi és utóneve:  

születési hely és idő:  

szig. szám:  

fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (5a) bekezdésére 

tekintettel olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül 

szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön 

kerül megállapításra.  

Jelen nyilatkozatot a Rendelet 9.§ (3) bekezdésének u) pontjára tekintettel állítottam ki. 

Kelt:…………………….……..., …….. év ………….……. hó ..… nap 

 ……………………………………. 

 aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

TANÚ 1 

Név:  

Lakcím:  

aláírás:  

TANÚ 2 

Név:  

Lakcím:  

aláírás:  

 


