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Érvényes pályázat benyújtása a 
halozat.maltai.hu-n és postai úton 

elküldeni az aláírt pályázati adatlapot 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

címére  

Bírálat és nyertesség esetén postai 
úton értesíti a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat a pályázót a 

támogatási szerződést is ekkor küldi 

A pályázó visszaküldi az aláírt 
támogatási szerződést, a jövedelem 

igazolást és a kitöltött kérdőívet 

Hátralékos pályázó 
Önrészt fizet a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat felé 

Egyben befizette az egész önrészt 
a program felé nincs több teendője 

Fizeti tovább az aktuális számlákat és 
kódokat az  EDF DÉMÁSZ Zrt. felé 

Részletben fizeti meg az önrészt 
az EDF DÉMÁSZ személyes 
ügyfélszolgálatán megköti a 

programhoz tartozó részletfizetési 
megállapodást az 1. számú melléklet 

alapján és az EDF DÉMÁSZ felé 
fizeti a részletet és a számlát 

Hátralékmentes pályázó 
Megtartja hátralékmentességét a 3 

ellenőrzési ponton át 
az EDF DÉMÁSZ felé fizeti a 

számlákat illetve a kódot mint eddig  

Pályázati szakasz 

Támogatási szakasz 



PÁLYÁZÁSI FOLYAMAT – MIKOR MI A TEENDŐ 

 

HÁTRALÉKMENTES FOGYASZTÓ 

ÉS  

HÁTRALÉKOS FOGYASZTÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Pályázati szándék 
Összegyűjteni a szükséges 

iratokat 
Elmenni a családsegítőhöz 

vagy a Máltai Pontba   

Benyújtani a pályázatot a 
halozat.maltai.hu-n 

(Családsegítő 
vagy Máltai Pont 

segítségével) 

Feladni postán a 
kinyomtatott, aláírt 
pályázati adatlapot.  

Megkapja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattól 

a támogatási szerződést  

Regisztrálás a 
halozat.maltai.hu 

honlpon 

Regisztrálás  
e-mailes 

aktiválása 

Belépés a 
halozat.maltai.hu 

honlapon 

Pályázati űrlap 
kitöltése 

Pályázati űrlap 
lezárása 

Pályázati adatlap 
kinyomtatása és 

aláírása 

Érvényes pályázat benyújtásának műveletei Pozitív elbírálás esetén! 



TÁMOGATÁSI FOLYAMAT – MIKOR MI A TEENDŐ 

 

HÁTRALÉKMENTES FOGYASZTÓ 

 

 

 

 

 
 

  

Megérkezik a Magyar 
Máltai 

Szeretetszolgálattól a 
támogatási szerződést  

Aláírni a támogatási 
szerződést,  

összeszedni a  
mellékleteket 

kitölteni a  kérdőívet 

Feladni a levelet a 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálatnak 

Megtartani  a 
hátralékmentességet 
1. ellenőrzési pont 

Megtartani  a 
hátralékmentességet 
2. ellenőrzési pont 

Megtartani  a 
hátralékmentességet 
3. ellenőrzési pont 

Ellenőrzési pontok  

meghatározott időpontokban lekérdezésre kerülnek az 

egyenlegek és akinél nincs hátralék az kap támogatást 

 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

a támogatás 1. részét az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé, 

amennyiben a pályázó megtartotta a 

hátralékmentességet. 

Amennyiben nem tartotta meg, akkor nem kap 

támogatást. 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

a támogatás 2. részét az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé, 

amennyiben a pályázó megtartotta a 

hátralékmentességet. 

Amennyiben nem tartotta meg, akkor nem kap 

támogatást. 

 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

a támogatás 3. részét az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé, 

amennyiben a pályázó megtartotta a 

hátralékmentességet. 

Amennyiben nem tartotta meg, akkor nem kap 

támogatást. 

 



TÁMOGATÁSI FOLYAMAT  

 

PÉLDA:  

HÁTRALÉKOS FOGYASZTÓ – ÖNRÉSZ FIZETÉS EGYBEN 

TARTOZÁS MÉRTÉKE: 100.000.- FT 

 

 

 

Hátralék 

100.000.- Ft 

Összes Önrész 
50.000.- Ft 

MMSZ felé befizetett  
önrész  

50.000.- Ft 

Összes Támogatás 
50.000.- Ft 

 Hozzátett támogatás 
50.000.- Ft 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat a hozzá beérkezett 

önerőt és az arányosan hozzátett 

támogatási összeget az EDF 

DÉMÁSZ Zrt. felé 



TÁMOGATÁSI FOLYAMAT – MIKOR MI A TEENDŐ 

 

HÁTRALÉKOS FOGYASZTÓ – ÖNRÉSZT RÉSZLETBEN FIZETŐ 

PÉLDA:  

TARTOZÁS MÉRTÉKE: 100.000.- FT 

KEZDETI ÖNRÉSZ: 10.000.- FT 

VÁLLÁLT RÉSZLETEK SZÁMA: 5 

 
  

Megérkezik a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattól levélben a 

támogatási szerződés  

Aláírni a támogatási szerződést 
és az 1. számú mellékletet,  
befizetni a kezdeti önerőt, 

összeszedni a  mellékleteket 
kitölteni a  kérdőívet 

Feladni a levelet a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak 

EDF DÉMÁSZ személyes 
ügyfélszolgálatán megkötni a 

részletfizetési megállapodást az 
1. számú melléklet alalpján 

Határidőre fizetni a részleteket 
és a tárgyhavi számlákat 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

felé teljesítendő 

EDF DÉMÁSZ  

felé teljesítendő 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

a hozzá beérkezett kezdeti önrészt és az arányosan 

hozzátett támogatási összeget. 



TÁMOGATÁSI FOLYAMAT 

 

PÉLDA:  

HÁTRALÉKOS FOGYASZTÓ – ÖNRÉSZ FIZETÉS RÉSZLETEKBEN 

TARTOZÁS MÉRTÉKE: 100.000.- FT 

KEZDETI ÖNRÉSZ: 10.000.- FT 

VÁLLÁLT RÉSZLETEK SZÁMA: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Hátralék 

100.000.- Ft 

Összes Önrész 
50.000.- Ft 

Kezdeti önrész  
vagy 1. részlet 

MMSZ felé fizetendő 
10.000.- Ft 

2. részlet  
EDF DÉMÁSZ felé 

fizetendő 
10.000.- Ft 

3. részlet  
EDF DÉMÁSZ felé 

fizetendő 
10.000.- Ft 

4. részlet  
EDF DÉMÁSZ felé 

fizetendő 
10.000.- Ft  

5. részlet  
EDF DÉMÁSZ felé 

fizetendő 
10.000.- Ft 

Összes Támogatás 
50.000.- Ft 

Kezdeti támogatás 
10.000.- Ft 

Fennmaradó 
támogatás 
40.000.- Ft 

Ekkor utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hozzá beérkezett 

kezdeti önerőt és az arányosan hozzátett kezdeti támogatási összeget 

az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé  

és  
közvetlenül ezt követően szükséges a pályázónak bemennie az EDF 

DÉMÁSZ Zrt. személyes ügyfélszolgálatára megkötni a programhoz 

tartozó részletfizetési megállapodást az 1. számú melléklet alapján. 

Ennek időben való befizetése és a részletfizetési megállapodás élő státusza 

esetén utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. felé 

a fennmaradó támogatási összeget. 

Amennyiben az utolsó előtti (jelen esetben az 5.) részlet és a tárgy havi számlák 

nem érkeznek be időben az EDF DÉMÁSZ Zrt-hez és felbomlik a 

részletfizetés, akkor a fennmaradó támogatás sem kerül elutalásra és ez az 

összeg elveszett. 


