
Igénylő neve:  ..........................................................................................................................................................................................................

A telepítés helyének címe:  ..............................................................................................................................................................................

Felhasználási hely azonosító:  ....................................................................

Ügyiratszám:  ....................................................................................................

Választott tarifa:  .............................................................................................

A telepíteni kívánt berendezés

gyártója/márkája:  ............................................................................ típusa:  ....................................................................................................

kültéri egység típus azonosítója: beltéri egység típus azonosítója:

..................................................................................................................  ...................................................................................................................

kültéri egység gyári száma: beltéri egység gyári száma:

..................................................................................................................  ...................................................................................................................

A berendezéssel kapcsolatosan szakmai információval tud szolgálni (F-Gas vizsgás kivitelező):

Alulírott, mint a hőszivattyú kivitelezője kijelentem, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - "Klímagáz Adatbázis"-
ában ellenőrizhető , érvényes „F-GAS” vizsgával rendelkezem. A felhasználó részére a hőszivattyú beépítését, 
műszaki dokumentálását a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem. A hőszivattyú 
berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékű minősítéssel. Szükség 
esetén a mérnöki katalógus/gépkönyv beszerzésében közreműködöm.

Neve:  .........................................................................................................................................................................................................................

F-GAS ügyfél-azonosító (NKH):  ...................................................................................................................................................................

Telefonszáma:  .......................................................................................................................................................................................................

E-mail címe:  ...........................................................................................................................................................................................................

Kelt, bélyegző: .............................................................................................

Hőszivattyúk jogosultságának vizsgálata 
kedvezményes tarifára

N_050_02



A hőszivattyús fűtés céljait szolgáló kedvezményes tarifák igénylése esetén, rendszerenként egy nyilatkozat 
kitöltése szükséges, amelyre minden esetben szükség van és minden adat megadása kötelező. Kivételt képez 
az ügyiratszám, amennyiben még nem történt igénybejelentés. Hiánypótlás esetén már ezt is kérjük feltüntetni 
a nyomtatványon.

A nyilatkozat űrlap formátumú, számítógépen is tölthető (az olvashatóság érdekében). 

1.  A nyilatkozat felső része az ügyfélre és a telepítés helyére vonatkozik.

2.   A középső rész a berendezésre vonatkozik, amelyet a készülék adattáblája alapján szükséges tölteni. 
Levegő – levegő rendszerek (klímák) esetén szükséges a kültéri- és a beltéri egység azonosítója és a 
gyári száma minden berendezésnek minden esetben. 

  Rendszerenként szükséges egy nyilatkozat, hogy a berendezés-párok felismerhetők legyenek.  
Abban az esetben, ha egy kültéri egység több beltéri egységet hajt (multi rendszer), kültéri egységenként 
szükséges egy nyilatkozat, amelyeken a beltéri egységek is feltüntetendők. Ha a beltéri egységek 
darabszáma nem fér el a nyilatkozaton (pl. VRF, VRV rendszerek), egy csatolt táblázatban elfogadjuk a 
típusazonosítókat és gyári számokat a bekötési blokkvázlattal együtt.

3.  A harmadik rész a klímagázos (F-Gáz vizsgás) szerelőre, vállalkozásra vonatkozik.

A nyilatkozatra minden fűtés céljait szolgáló tarifa igénylése esetén szükség van. A tarifa a már felszerelt 
berendezésekre kérhető.

Kitöltési útmutató a „Hőszivattyúk jogosultságának  
vizsgálata kedvezményes tarifára” nyomtatványhoz

N_050_02


	Text Field 14: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 26: Gree Electric Appliances Inc.
	Text Field 27: levegő-levegő hőszivattyú
	Text Field 28: GWH09AFC-K6DNA2F/O 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: GWH09ACC-K6DN.../I
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 


