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Otthon Melege Program

Társasházak energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatása

Adatlapkitöltési segédlet



Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatásul közzétesszük a pályázati adatlapok tartalmát adatlap-minta formájában, ezzel 
kívánunk kellő időt biztosítani a kitöltendő felületek megismeréséhez. 
A pályázati adatlap csak és kizárólag az elektronikus pályázat beadási felületen, online tölthető 
ki, a pályázatbenyújtás megnyitását követően, melynek kezdő időpontja: 

2015. április 30. reggel 8 óra

A pályázat benyújtása két ütemben történik:

1.   A pályázati adatlap elektronikus kitöltése és a kitöltött 4. számú melléklet csatolása:  
Az adatlapok teljeskörű, online kitöltésével és a nyilatkozati lap beküldésével a Pályázók 
már beküldött pályázattal rendelkeznek, melyről a rendszer visszaigazolást küld a pályázat 
azonosítószámának megküldésével.
A 4. számú melléklet csatolás xls vagy xlsx formátumban kötelező és ezáltal a költségvetés 
adatai automatikusan kitöltődnek. Amennyiben a fájl nem beolvasható, az adatok manu-
álisan töltendők ki.

2.	 	A	pályázati	adatlaphoz	tartozó	kötelező	mellékletek	csatolása:	
  A nyilatkozati lap beküldését követő 24. óra elteltével 5 napon belül a szükséges a Pályázati 

Útmutatóban rögzített kötelező mellékletek beküldése a ok felületen keresztül. 
 A kötelező melléletek beküldésével válik a pályázat teljeskörűvé. 
  A rendelkezésre álló öt napon belül a kötelező mellékletek bármikor feltölthetőek. Az ötödik 

nap elteltével, függetlenül attól, hogy a mellékletek csatolásra kerültek-e, a rendszer a pályá-
zatot véglegesíti. A mellékletek hiányában véglegesített pályázatok érdemi feldolgozás nélkül 
elutasításra kerülnek.
Az adatlapok tartalmához kapcsolódó 
mellékletet az adott adatlapon jelöljük, de a 
dokumentum feltöltését a ok oldalon szüksé-
ges elvégeznie a nyilatkozati lap beküldését 
követően megadásra kerülő időszakban.

Felhívjuk	figyelmüket,	hogy	a	pályázatok	az	
arányosan	megtakarítható	CO2	figyelem-
bevételével	kerülnek	rangsorolásra,	nem	a	
benyújtás sorrendjében!

Kezdő	(nyitó)	oldal	ismertetése:

Az ügyfélkapus azonosítást követően a pályázati 
felület nyitóoldalán tájékozódhatnak a pályázat-
benyújtások régiónkénti állapotáról, az esetleges 
felfüggesztések időpontjáról. 
Az ügyfélkapus azonosításról szóló részletes 
ismertetés a GYIK dokumentum 4. oldalán talál-
ható. A nyitóoldalon megtalálhatóak az ügyfél-
kapus azonosítással belépett személy által már 
benyújtott pályázat(ok). 
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A irányítószám megadásával a megye, a régió, vala-
mint a település neve automatikusan kitöltődik. Kérjük 
ellenőrizze az adatokat! Szükség esetén az adatok 
felülírhatóak.

Az irányítószám alapján automatikusan kitöltésre kerül. 
Kérjük, ellenőrizze az adatokat és szükség esetén mó-
dosítson.

Kérjük a pályázat önrészének kifizetéséhez kapcsolódó 
bankszámlaszámot megadni.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, aki a 
Támogatási Szerződés aláírására jogosult.

Kérjük a számjegyeket folyamatosan rögzítse betű- és 
egyéb karakterek nélkül.

Kérjük a számjegyeket folyamatosan rögzítse betű- és 
egyéb karakterek nélkül.

Pályázó szervezet képviseletében eljáró személy  
lehet a Pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy  
a közgyűlés által meghatalmazott - a 2. sz. mellékletben 
nevesített - személy vagy cég/szervezet.

1

1. Pályázó adatai

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a pályá-
zati konstrukcióban való részvételhez szükséges 
jogosultsággal a pályázat elutasításra kerül.

1/2 3. oldal

Minta Társasház

Minta Képviselő

közös képviselő

minta@kepviselo.hu

123456789

123456789                   

1111

Budapest

utca

1

Bank

12345678

11111111 22222222 33333333
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Kérjük a számjegyeket folyamatosan rögzítse betű- és 
egyéb karakterek nélkül.

Az 2. számú mellékletet aláírva kérjük feltölteni.

A aláírási címpéldány helyett a számlavezető  
pénzintézetnél vezetett aláírási karton is elfogadott.

Kérjük a számjegyeket folyamatosan rögzítse betű- és 
egyéb karakterek nélkül.

Amennyiben a 2. számú mellékletben a Pályázó képvise-
letére csak és kizárólag cég/szervezet került meg-
jelölésre, úgy a céget/szervezetet hivatalosan képviselő 
személy által adott meghatalmazás feltöltése kötelező!

Kérjük a meghatalmazást aláíró hivatalos képviselő 
aláírási címpéldányának csatolását.

Az e-mailcím megadásával kerül kiküldésre a hitelesítő 
kód, amelyre kattintva a megfigyelő  az ügyfélkapun 
keresztül tud belépni a pályázati rendszerbe.

1. Pályázó adatai

Feltöltve: minta.pdf

Feltöltve: minta.pdf

Feltöltve: minta.pdf

Feltöltve: minta.pdf

A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani

2/2 4. oldal

A megfigyelő személy fogalma:
Megfigyelő bárki lehet a tulajdonosok vagy 
szakértők közül, aki vállalja, hogy figyelemmel 
kíséri a pályázati folyamatot a megbízottal/
közös képviselővel együtt. Megfigyelő személy 
betekintési joggal rendelkező személy, ki-
jelölése nem kötelező. A megfigyelő személye 
nyilatkozattételi joggal nem rendelkezik, így 
kijelöléséhez nem szükséges meghatalmazás. 
Megfigyelő fogadja a Kezelő által a rendszeren 
keresztül küldött értesítéseket, üzeneteket, így 
ügyelhet a határidők betartására. 

Cég, szervezet

mintaszemely@eljaro.hu

123456789

123456789 

minta@megfigyelo.hu
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A pályázat keretén belül a 1946 után épült és  
2006. december 31. napjáig kiadott építési  
engedéllyel rendelkező lakóépület korszerűsítésére 
lehet pályázatot benyújtani. 
Több szakaszban történt építés esetén, a legkorábban 
épült épületrész építési évét kötelező megadni.

A dilatációval határolt épületrészek számának megadása 
szükséges.

Hagyományos szerkezetnél jellemzően tégla a  
függőleges teherhordó szerkezet, kötőanyag mész  
és cement. Jellemzői: korlátozott szintszám (4-5),  
szintenként azonos alaprajz és eltérő falvastagság  
a terhelés változásából fakadóan. Több építési  
mód esetén az eredeti (jellemző) építési mód  
megjelölése kötelező.
Iparosított szerkezetű épület tartószerkezetei jellemzően 
vasbetonból készültek.
Jellemzői: magasabb szintszám (4-25), szintenként  
azonos alaprajz és azonos falvasatagság.
Több építési mód esetén az eredeti (jellemző)  
építési mód megjelölése kötelező.

Az irányítószám alapján automatikusan kitöltésre kerül. 
Kérjük, ellenőrizze az adatokat és szükség esetén mó-
dosítson.

A irányítószám megadásával a megye, a régió, vala-
mint a település neve automatikusan kitöltődik. Kérjük 
ellenőrizze az adatokat! Szükség esetén az adatok 
felülírhatóak.

2.	Épület	adatai	I.

1111                  

Budapest                   

utca

1

123456/A

1946        

1      

Pályázattal érintett épület 
építési módja:

1/2 5. oldal
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A dilatációval határolt épületrészek számának megadá-
sa szükséges.

A dilatációval határolt épületrészek számának megadá-
sa szükséges.
A dilatációval határolt épületrészek számának megadá-
sa szükséges.

2.	Épület	adatai	I.

Több fűtési rendszer kijelölhető.

Több vezetékrendszer kijelölhető.

5                          

2/2 6. oldal

Feltöltve: minta.pdf

A fájl feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani
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3.	Épület	adatai	II. 1/2 7. oldal

Feltöltve: minta.pdf

Tulajdoni hányad kitöltése csak Társasház esetén 
kötelező adat!

A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani
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3.	Épület	adatai	II. 2/2 8. oldal
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4. Árajánlat 1/2 9. oldal

A 4. számú melléklet csatolás még  
nyilatkozattétel előtt, itt ezen az oldalon 
xls vagy xlsx formátumban kötelező  
(magyar nyelvű verzióban ajánlott) és 
ezáltal a költségvetés adatai automati-
kusan kitöltődnek. Nem beolvasható fájl 
feltöltése esetén az adatok manuálisan 
töltendők ki.
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Arányosított ÁFA esetén az arányosítás mértékének 
rögzítése szükséges (max.100% lehet).

5. Kivitelezési költségek

A támogatások a pályázó ÁFA jogosultságától 
függően nettó vagy bruttó értékűek.

Amennyiben sikeres a 4. számú melléklet be-
olvasása, az adatok automatikusan kitöltődnek 
de ebben az esetben is kérjük a Pályázókat 
ezen adatok ellenőrzésére.

A fájl feltöltés a csatolmányok oldalon, a nyilatkozat-
tételt követő 24. órától kezdhető meg és 5 napon belül 
kötelező benyújtani, a feltételes vállalkozási szerződés 
és annak elengedhetetlen mellékletét képező kivitelői 
árajánlat (4. számú melléklet) egy fájlként, kinyomtatva, 
aláírva, szkennelve csatolandó.

1/2 10. oldal

Feltöltve: minta.pdf
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A fővállalkozó által megrendelt tervezési, 
engedélyezési költségeket kell itt megjelölni.

5. Kivitelezési költségek

A 4. számú melléklet 16. munkalap H27-es cellájában 
összesített érték, egyezően az “Ajánlati összesítő”  
C34-es cella értékével.

Az összesített adatoknak egyeznie szükséges a 4. számú 
melléklet releváns munkalapjain, továbbá az aláírt Feltéte-
les Vállalkozási Szerződésben rögzített összegekkel.

2/2 11. oldal
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A rögzített költség(ek) elszámolhatósága felülvizsgálatra 
kerül!

6.	Szakértői	költségek	-	a	Pályázó	által	megrendelt	
szakértői	tevékenységek

1/2 12. oldal

Feltöltve: minta.pdf

A pályázó által megrendelt szakértői költsége-
ket kérjük itt megadni. Ahány szakértői munkát 
kíván felvinni annyiszor kell a táblázatot 
kitölteni az „új hozzáadása” gomb megnyomá-
sának segítségével 

A rendelkezésre álló szakértői szerződéseket 
kérjük csatolni.

A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani

Minta szakértői munka

Minta Szakértő

100.000 127.000 90.000 114.300
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A korábban hőszigetelt szerkezetek megfelelnek a 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 
1. számú táblázatában meghatározott hőátbocsátási 
követelményértéknek.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályba lépését 
követően kicserélt nyílászáró szerkezetek megfelelnek 
az 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában 
meghatározott hőátbocsátási követelményértéknek. 
A korábban már cserélt, de a rendeletben szereplő 
követelmény értéket el nem érő nyílászáró szerkezetek 
kötelezően cserélendőek, amennyiben a fejlesztés 
tárgyát képezi nyílászárócsere/korszerűsítés.

A homlokzati vetületek összes felületi mennyiségének 
megadása. Az adatot a költségvetéssel összhangban 
szükséges megadni. 

Az adott szerkezetre eső felületi mennyiség megadása.
Az adatot a költségvetéssel összhangban szükséges 
megadni.

Az adott szerkezetre eső felületi mennyiség megadása. 
Az adatot a költségvetéssel összhangban szükséges 
megadni. 

7.	Műszaki	adatok

Kizárólag azokra a munkanemekre vonatkozó 
táblázatok (I-IV.) jelennek meg amelyeket a 
költségvetésben is megjelölésre került.

1/3 13. oldal

Amennyiben sikeres a 4. számú melléklet be-
olvasása, az adatok automatikusan kitöltődnek 
de ebben az esetben is kérjük a Pályázókat 
ezen adatok ellenőrzésére.
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7.	Műszaki	adatok 2/3 14. oldal

Azonos paraméterek esetén nem szükséges további 
tételt felvinni.

MIN
TA

MIN
TA

MIN
TA



7.	Műszaki	adatok

Pl.: - Elvi/módosított építési engedély
- Szolgáltatók, szakhatóságok engedélye/hozzájárulása
- Településképi eljárás (bejelentés, véleményezés)

A beruházást érintő jogszabályi környezet, a korsze-
rűsítés megvalósításához szükséges engedélyek szám-
bavétele és bemutatása szükséges.

Adott munkanem kiválasztása esetén rövid leírásában 
szükséges rögzíteni a szerkezet/berendezés típusát, 
mennyiségét és a korszerűsítés évét.

3/3 15. oldal

Feltöltve: minta.pdf
A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani
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Kérjük az energetikai tamúsítványban szereplő fűtött 
nettó alapterületet megadni.

Kérjük az energetikai tanúsítványban szereplő A/V 
arányt (m2/m3) megadni.

A Pályázati Útmutató értelmében fejlesztést követően 
legalább “C” minősítési osztályt el kell érni.

8. Energetikai adatok 1/2 16. oldal

Feltöltve: minta.pdf

Feltöltve: minta.pdf

A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani
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lorem ipsum

8. Energetikai adatok

Fűtési és hőenergiaigényt együttesen fedező megújuló 
energiát ellőállító rendszer megbontása szükséges.

2/2 17. oldal

Feltöltve: minta.pdf
A fájl feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtaniMIN
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A beruházás teljes költségéből az igényelt támogatáson 
felül biztosítandó önrész.

A hitelintézet által kiadott kötelező érvényű 
finanszírozási ajánlat összegével megegyezően. 
Amennyiben a lakóközösség nem kíván hitelt felvenni 
kérjük írjon be 0-át.

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége.

A pályázati munkák támogatásból elszámolható összes 
költsége.

A pályázati munkák támogatásból nem elszámolható 
összes költsége.

9. Beruházási költségek

Önrész igazolása: hitelfelvételi szándék esetén a hitel-
intézet által tényleges hitelbírálatot követően kiadott, 
kötelező érvényű finanszírozási ajánlat a saját forrás 
(önrész) biztosítására: hitelígérvény, mely a kiállítástól 
legalább 180 napig érvényes vagy regisztrált kivitelezővel 
kötött hosszú távú Energiahatékonysági Szolgáltatási 
Szerződés (ESZSZ) is, amelyben a kivitelező vállalja, hogy 
a pályázat szerinti műszaki tartalmú energiahatékonysági 
beruházást saját finanszírozásban megvalósítja.

1/1 18. oldal

Feltöltve: minta.pdf

Feltöltve: minta.pdf

Az igényelt támogatás összege eltérhet a 
számított támogatás összegétől, de nem lehet 
nagyobb az útmutatóban rögzített feltételek 
alapján számított maximálisan igényelhető 
támogatási mértéknél.

A szürke hátterű inaktív mezők a korábban 
megadott értékeknek megfelelően automati-
kusan kitöltésre kerülnek.

Hiteligérvény (kötelező 
érvényű finanszírozási 
ajánlat)

Egyéb

A fájl(ok) feltöltése a csatolmányok oldalon,  
a nyilatkozattételt követő 24. órától kezdhető 
meg és 5 napon belül kötelező benyújtani

Az egyéb kategóriánál kérjük feltűntetni 
az Energiahatékonysági Szolgáltatási 
Szerződésben (ESZSZ) szereplő összeget 

Feltöltve: minta.pdf
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Kizárólag azokra az energia tipusokra 
vonatkozó táblázatok jelennek meg amelyek 
relevánsak a pályázat szempontjából.

Energiafogyasztási adatok vagy mérőóra 
állás megadása szükséges, mindkettő nem. 
Amennyiben mindkettőre vonatkozó adatok 
rendelkezésre állnak abban az esetben az 
energiafogyasztási adatokat kérjük megadni.

10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű 1/2 19. oldal
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10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű 2/2 20. oldal
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10. Fogyasztási adatok – Lakás

Amennyiben a lakásszintű adatok megadá-
sát választotta, úgy az „új lakás hozzadása“ 
gombbal kell a megfelelő számú táblázatot 
hozzáadni és kitölteni.

Kizárólag azokra az energia tipusokra vonatko-
zó táblázatok jelennek meg amelyek releván-
sak a pályázat szempontjából.

Energiafogyasztási adatokat vagy mérőóra 
állás megadása szükséges, mindkettő nem. 
Amennyiben mindkettőre vonatkozó adatok 
rendelkezésre állnak abban az esetben az 
energiafogyasztási adatokat kérjük megadni.
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10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű10. Fogyasztási adatok – Lakás 2/3 22. oldal
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10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű10. Fogyasztási adatok – Lakás 3/3 23. oldal
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11. Nyilatkozat 1/1 24. oldal
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10.	Fogyasztási	adatok	–	Épület	szintű12. ok 1/1 25. oldal

A csatolmányok oldalon a csatolandó mellékletek 
megnevezésének feltűntetésével lesz megjelölve a fájl 
feltöltésének a helye.


