
 

 
LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI HITELPROGRAM 

MFB0 Hitelügyintézés folyamata 
 

 MI TÖRTÉNIK? MI AZ EREDMÉNYE? 

1.   Általános 
tájékoztatás 
(telefonon) 

Egy telefonhívás alkalmával megbeszéljük 
az igényeket és a lehetőségeket. 

Mit szeretne vásárolni, az mennyibe kerül. 
Milyen költségek merülnek fel a hitelfelvétel 
során, mennyi az önerő, a futamidő, a 
törlesztés. Mennyi ideig tart az ügyment a 
napelem felhelyezéséig. Milyen költségeket 
lehet elszámolni a pályázat keretében. 

Mindent ÉRTENI fog.  

Lesz egy pontos pénzügyi terve. 

Mindez teljesen ingyen. 

2.   Előminősítés 
(telefonon) 

10 perc alatt megbeszéljük, hogy 
megfelelnek-e a feltételeknek. 100%-os 
garanciát vállalunk a sikerre. 

Garantált siker a pályázat 
megnyerése szempontjából. Ha 
nem felel meg, elkerüli a felesleges 
költségeket 

3.   Szerződéskötés 
velünk (online) 

Önök megbíznak minket a pályázat 
előkészítésével, dokumentáció 
összeállításával, valamint a teljes folyamat 
menedzsmentjével beleértve a 
pénzlehívások segítését is, valamint a 
pályázat zárását. 

Biztosítjuk, hogy GYORSAN és 
PONTOSAN elkészüljön a pályázat, 
gördülékeny legyen a projekt 
bonyolítása pénzügyi szempontból 
is, banki megfelelések is 
teljesüljenek. 

4.   Árajánlatok 
elkészítése 

Gondoskodunk az árajánlatok gyors és 
pályázati szempontból megfelelő 

elkészítéséről. Kialkult munkamódszerünk 
van a szállítói dokumentumok elkészítésére. 

Hiánypótlásmentes szállítói 
dokumentáció. Gyorsabb 
hitelbírálat. Hónapokat takarítunk 
meg. 

5.   Adatbekérés Bekérjük és összegyűjtjük a pályázathoz 
szükséges adatokat. 

Egypontos adatszolgáltatás, kisebb 
adminisztrációs teher Önöknek, 
kevesebb kommunikáció. Online 
ügyintézés otthonról. 

6.   Energetikus 
felmérésének 
megszervezése 

Elvégezzük az energetikai felmérést és 
elkészíttetjük a tanusítványokat. 

Pályázatot alátámasztó energetikai 
szakvélemény gyorsan és korrekt 
áron. 

7.   Kérelem 
összeállítása Megírjuk a hitelkérelmet és a pályázatot GYORS ÉS PONTOS ÜGYINTÉZÉS, 

BANKI KAPCSOLATTARTÁS 

8.   Pályázat 
benyújtása 

Mi intézzük a banki kapcsolattartást, Önök 
csak a szükséges azonosítás miatt jönnek a 
bankba. 

GYORS, HATÉKONY ÜGYINTÉZÉS 
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9.   Hiánypótlás 
ügyintézése 

Ha van egyáltalán hiánypótlás, 
haladéktalanul intézzük a bankkal. Önt 
tájékoztatjuk, ha szükséges. 

 

Gyorsítjuk az ügyintézést. 

10.   Döntés Megfelelő bankválasztással minimálisra 
rövidítjük az időigényt. 

 

Jóváhagyás akár 1-2 hét alatt. 

11.   Szerződéskötés 
és közjegyzői okirat 
készítés 

Közjegyzőt ajánlunk Költségmegtakarítás, időben 
hamarabb kerül közjegyzőhöz 

12.   Önerőigazolás Elkészítjük a dokumentumokat, összeállítjuk 
a bankban elvárt iratcsomagot, be is visszük 
a bankba Ön helyett 

 

Minimalizáljuk az önerő összegét 
már a pályázat összeállításánál. 
Több pénz marad a zsebében. 

13.   Pénzlehívások Intézzük a számlák kiállítását és a kísérő 
dokumentumokat elkészítjük, be is visszük a 
banka Ön helyett a dokumentumokat. 

 

A kivitelező gyorsabban jut 
pénzhez. Gyorsabb lesz a telepítés. 

14.   Zárás Energetika zárás, kivitelezők záró 
dokumentumai elkészítésében működünk 
közre. Bankba eljuttatjuk a 
dokumentumokat. 

Megszabadul a felesleges 
bonyodalmaktól, bosszúságtól. 
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A NAPELEM RENDSZEREK KIVÁLASZTÁSÁNAK JAVASOLT SZEMPONTJAI: 
 
Napelemek: 
Mivel ezen a területen nagyon sok gyártó van, legtöbbször messze Európától, így fontos, hogy egy ekkora kiadást 
alaposan körbejárjunk! 
Az utóbbi pár évben az Európai napelem piac, főként a Német visszaesett a szabályozások miatt, gondolok itt az új 
beruházásokra. Ez természetesen egy természetes szelektálás volt a Távolkeleti, fiatal (10-15 évnél fiatalabb) gyártók 
körében. Fontos kérdés, hogy aki 10-15 éve gyárt napelemet, hogyan adhat 25-30-évre megbízhatóan garanciát? A 
nem tőkeerős megbízható háttérrel működő cégek bezártak (pályát módosítottak) és így az esetleges garanciális 
ígéretek is a semmibe vesztek! A legtöbb gyártó gyakorlatilag bérmunkát végez-összeszerel. Tehát a napelem egyes 
alkatrészeit ( a cellákat, elektronikát, üveget, keretet, stb.) valahol megveszi, összeszereli, és különböző márkanéven 
forgalomba hozza.  Ez több Európai (hazai is) gyártóra is igaz. Az igazán komoly gyártó cégek a teljes folyamatot 
ellátják, tehát a napelem szívét a cellákat is maga gyártja!! Itt teljes többlépcsős folyamat és minőség ellenőrzés van, 
ami nagyon szigorú.  
Tehát már itt is több márkanéven futó napelemeket ki lehet szelektálni. Tapasztalataink alapján ez a komoly 
különbség a kész rendszereknél a megtermelt energiában! Az igazán jó gyártók termékei itt köszönnek vissza a 
megrendelőnek, amit a gyártási tapasztalatoknak és az innovációnak köszönhetően hosszútávon biztonsággal fenn 
is tud tartani! A mi beszállító partnereinket így választottuk ki, mivel egy-egy elkészült rendszer teljesen önműködő 
kell, hogy legyen, 30-35 évig hibamentesen kell üzemelnie. Sajnos egyre többször találkozunk már olyannal, hogy 
nem az ajánlatban szereplő napelem típust szerelik fel a megrendelőnek, és utólag nem sok mindent lehet csinálni. 
Kívülről nem avatott szem nem ismeri fel azonnal a csalásokat, a működésbeli hozam elmaradás, gyors öregedés 
csak hosszú évek alatt derül ki! 
 
Inverterek: 
Itt is hasonló a helyzet, megbízható régen a piacon lévő Inveretreket szabad csak választani. Fontos a szerviz háttér, 
ha bármilyen hiba előfordul mennyire gyorsan lehet orvosolni, milyen gyorsan kap az ügyfél cserekészüléket. 
A gyártók előélete itt sem elhanyagolható, mennyire régóta van jelen a piacon, mennyire biztos hátterű a cég. Szintén 
fontos az innováció! 
 
Tartószerkezet: 
Nem lehet könnyelműen szerelni, „ó megtartja ez/ nem kell annyi tetőkampó mert erős a sín/ a lakatos cég ugyan 
olyat csinál mint az eredeti csak jóval olcsóbb/ stb”. A tartószerkezet gyártók tervezték, méretezték, tesztelték, a 
termékeiket különböző időjárási viszonyokra, különböző anyagokkal. Hónyomás - lehet, hogy mostanában kevés a 
hó, DE egy rendes rendszernek 30-35 évig fenn kell dolgoznia a tetőn sérülés nélkül, és ez idő alatt azért akár 5-6-
szor is előfordulhat extrém havazás- időjárás ahol a rendszerek komolyan károsodhatnak!! 
Szélterhelés- a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb időjárások vannak, és várhatóak, a nem megfelelően 
méretezett és rögzített rendszert letépheti a szél, és életveszélyt, ill. anyagi károkat okozhat! 
Emiatt ha a gyártók tervezési és szerelési utasítása alapján járunk el, biztosak lehetünk benne, hogy a szélsőséges 
viszonyokra is biztonságban van a telepített rendszerünk. Nem beszélve a biztosítóval történő ügyintézésről. 
Hamarosan a megújuló weboldalunkon közzéteszünk tervezési telepítési hibákból adódó károk fényképeit 
Tehát amikor jól körüljárta az ajánlatokat és döntésre kerül a sor:  
A minőséget és megbízhatóságot keresse! 


