
 NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

Otthon Melege Program 

Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram 

 
Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017 

 
 
 

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK 
 

A pályázati adatlap csak és kizárólag az elektronikus pályázatbenyújtó felületen 

(http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/), online tölthető ki 2017. június 06. 08:00 órától. 

A pályázatok benyújtása két ütemben történik: 

1. A pályázati adatlap elektronikus kitöltése: 

Az adatlap teljes körű, online kitöltésével, a nyilatkozattételt követően a Pályázók már benyújtott 

pályázattal rendelkeznek, melyről a rendszer visszaigazolást küld e-mailben a pályázat 

azonosítószámával együtt. 

FIGYELEM! A nyilatkozattételt követően a pályázat véglegesítése szükséges, mely az előírt 

csatolandó mellékletek feltöltését követően lehetséges! 

2. A pályázat kötelező mellékleteinek csatolása: 

A pályázati adatlap kitöltését és nyilatkozattételt követő öt napon belül szükséges a Pályázati 

Útmutatóban rögzített kötelező mellékletek beküldése az online felületen keresztül. A 

dokumentumok csatolása akkor is lehetséges, ha a pályázat a keret kimerülése miatt időközben 

felfüggesztésre került. A kötelező mellékletek beküldésével, a pályázat véglegesítésével válik a 

pályázat teljes körűvé. 

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 pályázatot 

véglegesíti. A dokumentumfeltöltés hiányában a pályázat nem támogatható! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) 

sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. 

Kérjük, hogy a pályázati adatlapok kitöltését megelőzően – az adatlap hatékony, pontos kitöltése 

érdekében készítse elő a kitöltéshez szükséges alátámasztó dokumentumokat. továbbá a 

kitöltéshez szükséges internet böngészőjét (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, stb.) frissítse annak 

legújabb verziójára! 

 

Az alábbiakban megtalálja a pályázathoz kitöltendő adatlapok képernyőképét és 

mindegyik adatlap után annak kitöltési segédletét. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP MINTA ÉS KITÖLTÉSI SEGÉDLET 
 

1. Személyes adatok - adatlap minta 
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1. Személyes adatok – kitöltési segédlet 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

A pályázat más nevében kerül benyújtásra: Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

Itt kell kiválasztani az „Igen” opciót, amennyiben nem a 

pályázó személy ügyfélkapuján keresztül történik a pályázat 

benyújtása. 

FIGYELEM! Amennyiben nem a pályázó személy 

ügyfélkapuján keresztül történik a pályázat benyújtása, úgy a 

pályázathoz csatolni kell a Pályázati Útmutató 1. számú 

mellékletének megfelelő, kitöltött meghatalmazást, illetve 

kiskorú vagy cselekvőképtelen pályázó esetében a tulajdoni 

lappal egy fájlban a gyám / gondnok kirendeléséről szóló 

határozat, szülő esetében a kiskorú születési anyakönyvi 

kivonat másolatát! 

A Pályázó kiskorú személy: Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

Itt kell kiválasztani az „Igen” opciót, amennyiben a pályázó 

személye a pályázat benyújtásának napján nem töltötte be a 

18. életévét (kiskorú). 

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó személy kiskorú a tulajdoni 

lappal egy fájlban csatolni szükséges a gyám kirendeléséről 

szóló határozat, szülő esetében a kiskorú születési 

anyakönyvi kivonat másolatát! 

Kiskorú Pályázó nevében eljáró személy 

azonos a pályázatot benyújtó személyével: 
Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

Itt kell kiválasztani az „Igen” opciót, amennyiben a pályázó 

kiskorú személy nevében eljáró személy azonos azzal a 

személlyel, akinek az ügyfélkapuján keresztül történik a 

pályázat benyújtása. 

A „Nem” opciót szükséges választani, amennyiben a pályázó 

kiskorú személy nevében eljáró személye eltér attól a 

személytől, akinek az ügyfélkapuján keresztül történik a 

pályázat benyújtása. 



 NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

Kiskorú Pályázó nevében eljáró személy 

neve: 

A kiskorú pályázó nevében törvényesen/hivatalosan 

eljáró személy nevének megadása 

A gyám / gondnok kirendeléséről szóló határozatban, szülő 

esetében a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában 

szereplő törvényes/hivatalos képviselő neve! 

Meghatalmazott neve: Meghatalmazott nevének megadása 

Amennyiben nem a pályázó személy, vagy képviselője 

ügyfélkapuján keresztül történik a pályázat benyújtása, azon 

személy nevének a megadása szükséges, akinek az 

ügyfélkapuján keresztül történik a benyújtás, és akinek a 

nevére szól a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletének 

megfelelő, kitöltött meghatalmazás. 

Ügyfélkapus név: 

Az Ügyfélkapu regisztrációs adatok alapján 

automatikusan kitöltődő mező, ahol annak a személynek 

a neve jelenik meg, akinek az ügyfélkapuján keresztül 

kerül benyújtásra a pályázat (az adat nem módosítható). 

 

Pályázó neve: Pályázó személy nevének megadása 
A pályázó személy személyazonosításra alkalmas hatósági 

igazolványán szereplő nevet szükséges megadni. 

Pályázó adóazonosító jele: A pályázó személy adóazonosító jelének megadása 

A pályázó személy adóazonosító jelének igazolására alkalmas 

okmányon (adóigazolvány, NAV igazolás) szereplő 

adóazonosító jelet szükséges megadni. 

FIGYELEM! A pályázathoz kötelezően csatolni kell a pályázó 

személy adóazonosító jelének igazolására alkalmas okmány 

másolatát. 

Pályázó születési dátuma: 

A pályázó személy születési dátumának megadása 

FIGYELEM! A születési dátum megadásához a 

mezőben felugró naptár használata kötelező. 

A pályázó személy hivatalos okmányainak tartalmával 

megegyezően szükséges megadni a születési dátumot. 

Pályázó bankszámlaszáma: 

A pályázó nevére szóló bankszámlaszám 3X8 

karakterének megadása 

(Amennyiben a bankszámlaszám utolsó nyolc 

számjegye nulla, az utolsó nyolc szemjegy megadása 

nem kötelező) 

A pályázó személy nevére szóló bankszámlaszámának 

megadása kötelező. Sikeres pályázat esetén, a támogatás 

folyósítása erre a bankszámlára történik, ezért figyelmesen 

szükséges megadni az adatot. 

FIGYELEM! A pályázathoz kötelezően csatolni kell a pályázó 

személy bankszámlaszámát igazoló bankszámlakivonat, vagy 
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banki igazolás, vagy bankszámlaszerződés másolatát. A 

benyújtott dokumentumok csak a számlaszám ellenőrzését 

szolgálják. 

Pénzintézet neve: 
A megadott bankszámlaszám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

Pályázó mobil telefonszáma: 
Pályázó személy mobil telefonszámának megadása 

(maximum 9 karakter) 

Olyan telefonszám megadása szükséges, amin keresztül a 

Pályázó, vagy képviselője, meghatalmazottja elérhető. A 

mobil, illetve a vezetékes telefonszámok közül legalább az 

egyik adat megadandó! 

 
Pályázó vezetékes telefonszáma: 

Pályázó személy vezetékes telefonszámának 

megadása (maximum 8 karakter) 

Pályázó által rendszeresen használt e-mail 

cím: 
Pályázó személy e-mail címének megadása 

A pályázattal kapcsolatos értesítések az itt megadott e-mail 

címre érkeznek, ezért olyan érvényes e-mail cím megadása 

szükséges, amelyhez tartozó postafiók tartalmát a Pályázó, 

vagy képviselője, meghatalmazottja rendszeresen olvas. 

Pályázó által rendszeresen használt e-mail 

cím ismételten: 

Pályázó személy e-mail címének ismételt megadása 

(A Mentés/Beilleszt, illetve Ctrl+C/Ctrl+V funkciók nem 

engedélyezettek) 

A véletlen elgépelések kiszűrése érdekében szükséges 

ismételten megadni a Pályázó, vagy képviselője, 

meghatalmazottja email-címét. 

Pályázó állandó lakcíme 

Irányítószám: 
A pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó 

irányítószám megadása 
A Pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő 

bejelentett állandó lakcíme alapján szükséges megadni az 

adatot. 

 

 

Település: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 

Közterület neve: 
A pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó 

közterület nevének megadása 
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Közterület típusa: 

A pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó 

közterület típusának megadása a legördülő menü 

alapján 

Házszám, emelet, ajtó 
A pályázó személy állandó lakcíméhez tartozó 

házszám, emelet, ajtó megadása 

Megye: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

Régió: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

 

Vissza 
Lenyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt adatok elmentése nem történik meg. 

A rendszer párbeszédablakban kéri a lap elhagyásának megerősítését. 

 
A rendszer elmenti a már bevitt adatokat. A „Mentés” gomb lenyomását követően akkor sem vesznek el az adatok, ha 

a „Vissza” gomb lenyomásra kerül. 

A rendszer elmenti az aktuális oldalon rögzített adatokat és átnavigál a következő adatlapra. 
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2. Megvalósítási hely adatai – adatlap minta 
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2. Megvalósítási hely adatai – adatlap kitöltési segédlet 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

A megvalósítás helyszíne megegyezik a 

Pályázó állandó lakcímével: 
Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

Amennyiben a beruházás helyszíne eltér a Pályázó állandó 

lakcímétől, a „Nem” opciót kell választani. Ez esetben további 

adatmezők nyílnak meg, ahol szükséges megadni a 

beruházás helyszínének adatait (irányítószám, település, 

közterület, házszám, helyrajzi szám). 

A beruházással érintett ingatlan típusa: Lakás / Lakóház megadása a választható opciók közül 

Amennyiben a beruházás lakásban történik, az „Lakás” opciót 

szükséges választani. Ez esetben az az ingatlan fűtési 

rendszerére vonatkozóan további adat megadása kötelező.  

A beruházással érintett ingatlan egyedi 

fűtési rendszerrel rendelkezik: 

(Lakás esetén töltendő mező!) 

Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

A Pályázati Útmutató I. 3.3. pontja értelmében csak egyedi 

fűtési rendszerrel rendelkező lakóépületek illetve lakás 

energetikai felújítására igényelhető támogatás.  

„Nem” jelölése esetén a pályázat elutasításra kerül. 

Megvalósítás helyszíne 

Helyrajzi szám: 
A beruházás helyszínének megfelelő helyrajzi szám 

megadása 

A beruházással érintett ingatlan tulajdoni lappal is 

alátámasztható helyrajzi számát kell megadni. 

Irányítószám: 
A beruházással érintett ingatlan irányítószámának 

megadása 
 

Település: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

Közterület neve: 
A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó 

közterület nevének megadása 
 

Közterület típusa: 

A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó 

közterület típusának megadása a legördülő menü 

alapján 
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Házszám, emelet, ajtó 
A beruházással érintett ingatlan címéhez tartozó 

házszám, emelet, ajtó megadása 
 

Megye: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

Régió: 
A megadott irányítószám alapján automatikusan 

kitöltődő mező. 
 

Pályázó tulajdoni hányada: A pályázó személy tulajdoni hányadának megadása 

A beruházással érintett ingatlan pályázathoz is benyújtandó 

tulajdoni lapján szereplő, a Pályázó személyéhez köthető 

tulajdon rész arányát kell megadni (pl.: 1/4). 

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó személy nem kizárólagos 

tulajdonosa a pályázattal érintett ingatlannak, abban az 

esetben a pályázathoz be kell nyújtani a tulajdonostárs(ak) 

Pályázati Útmutató 2. számú mellékletének megfelelő 

Tulajdonosi, haszonélvezeti, vagy használati joggal 

rendelkező természetes személy hozzájárulását. 

A pályázat szempontjából tulajdonosnak minősül azon 

személy, aki a tulajdoni lap II: része alapján tulajdoni 

hányaddal rendelkezik. 

A beruházással érintett ingatlan 

haszonélvezeti joggal terhelt: 
Igen / Nem megadása a választható opciók közül 

Amennyiben az adott lakóház / lakás haszonélvezeti joggal 

terhelt, az „Igen” opciót kell választani. 

FIGYELEM! Amennyiben a beruházással érintett ingatlan 

haszonélvezeti joggal terhelt, a pályázathoz be kell nyújtani a 

haszonélvezeti joggal rendelkező(k) Pályázati Útmutató 2. 

számú mellékletének megfelelő Tulajdonosi, haszonélvezeti, 

vagy használati joggal rendelkező természetes személy 

hozzájárulását. 

A pályázat szempontjából haszonélvezi joggal rendelkező 

személyek a tulajdoni lap II: részében találhatóak. 
 

Vissza 
Lenyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt adatok elmentése nem történik meg. 

A rendszer párbeszédablakban kéri a lap elhagyásának megerősítését. 
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A rendszer elmenti a már bevitt adatokat. A „Mentés” gomb lenyomását követően akkor sem vesznek el az adatok, ha 

a „Vissza” gomb lenyomásra kerül. 

A rendszer elmenti az aktuális oldalon rögzített adatokat és átnavigál a következő adatlapra. 
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3. Beruházás adatai – adatlap minta 

A „Beruházás adatai” adatlap 4 oldalas, 4 képernyőképben jelenik meg. A kitöltési 

segédletet oldalanként, a megjelenő képernyőképek alatt, külön-külön találja meg. 

 

Beruházás adatai – adatlap minta 1. oldal 
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3. Beruházás adatai adatlap kitöltési segédlet 1. oldal 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

Energetikai tanúsító adatai 

Energetikai tanúsító neve: 
Az energetikai tanúsító nevének 

megadása 

Az energetikai tanúsítványokat kiállító energetikai 

tanúsító, vagy szakértő nevét kell megadni a 

tanúsítványok alapján. 

Amennyiben a meglévő állapotra, és a tervezett 

állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványt eltérő 

tanúsító készítette, kérjük, hogy a tervezett állapotra 

vonatkozó tanúsítványt készítő adatait feltüntetni. 

Jogosultsági száma: 
Az energetikai tanúsító jogosultsági 

számának megadása 

Az energetikai tanúsítványokat kiállító energetikai 

tanúsító, vagy szakértő jogosultsági számát kell megadni 

a tanúsítványok alapján. 

Mobil telefonszáma: 

Energetikai tanúsító mobil 

telefonszámának megadása (maximum 9 

karakter) 

Az energetikai tanúsítványokat kiállító energetikai 

tanúsító, vagy szakértő telefonszámát kell megadni a 

tanúsítványok alapján. 

 Vezetékes telefonszáma: 

Energetikai tanúsító vezetékes 

telefonszámának megadása (maximum 8 

karakter) 

Meglévő/Kiinduló állapotra vonatkozó energetikai adatok 

Az épület energetikai minőség szerinti besorolása: 

Az ingatlan energetikai minőség szerinti 

besorolásának kiválasztása a legördülő 

listából (AA-JJ) 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező 

Energetikai Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés 

előtti adata alapján szükséges az adat megadása.  

A beruházással érintett épület / lakás fűtési 

hőszükséglet és használati melegvíz előállítása 

során alkalmazott energiahordozó(k): 

Az ingatlanban használt energiahordozók 

fajtáját kell kijelölni a lista a lapján (több 

energiahordozó is megadható) 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező 

Energetikai Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés 

előtti adata alapján szükséges az adat megadása.   

A beruházással érintett épület / lakás fűtési 

hőszükséglet és használati melegvíz előállítás 

éves energiafelhasználásának mértéke (kWh/év): 

Az ingatlan fűtési hőszükséglet és használati 

melegvíz előállítás éves 

energiafelhasználásának mértékét kell 

megadni 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező 

Energetikai Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés 

előtti adata alapján szükséges az adat megadása.  
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A beruházással érintett épület / lakás 

energiatanúsítványokkal igazolható éves szén-

dioxid kibocsátásának mértéke (kg/év): 

Az ingatlan éves szén-dioxid 

kibocsátásának mértékét kell megadni 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező 

Energetikai Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés 

előtti adata alapján szükséges az adat megadása.   
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3. Beruházás adatai – adatlap minta 2. oldal 
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3. Beruházás adatai adatlap kitöltési segédlet 2. oldal 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

Tervezett állapotra vonatkozó energetikai adatok 

Az épület energetikai minőség szerinti 

besorolása: 

Az ingatlan energetikai minőség szerinti 

besorolásának kiválasztása a legördülő listából (AA-JJ) 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező Energetikai 

Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés utáni adata alapján 

szükséges az adat megadása.  

A beruházással érintett épület / lakás fűtési 

hőszükséglet és használati melegvíz 

előállítása során alkalmazott 

energiahordozó(k): 

Az ingatlanban használt energiahordozók fajtáját kell 

kijelölni a lista a lapján (több energiahordozó is 

megadható) 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező Energetikai 

Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés utáni adata alapján 

szükséges az adat megadása. A Pályázati Útmutató értelmében 

kizárólag új kondenzációs gázkazán kiépítésére 

nyújtható támogatás, így a földgáz energiahordozót 

mindenképpen meg kell jelölni.  

A beruházással érintett épület / lakás fűtési 

hőszükséglet és használati melegvíz 

előállítás éves energiafelhasználásának 

mértéke (kWh/év): 

Az ingatlan fűtési hőszükséglet és használati melegvíz 

előállítás éves energiafelhasználásának mértékét kell 

megadni 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező Energetikai 

Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés utáni adata alapján 

szükséges az adat megadása. 

A beruházással érintett épület / lakás 

energiatanúsítványokkal igazolható éves 

szén-dioxid kibocsátásának mértéke 

(kg/év): 

Az ingatlan éves szén-dioxid kibocsátásának mértékét 

kell megadni 

A Pályázati Útmutató 4. számú mellékletét képező Energetikai 

Szakértő nyilatkozatában rögzített fejlesztés utáni adata alapján 

szükséges az adat megadása. 

Várható éves energia-megtakarítás 

(kWh/év): 

A megadott meglévő és tervezett állapotra vonatkozó 

adatok alapján automatikusan kitöltődő mező 
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Várható éves szén-dioxid megtakarítás 

(kg/év): 

A megadott meglévő és tervezett állapotra vonatkozó 

adatok alapján automatikusan kitöltődő mező 
 

A tervezett beruházás fő adatai 

Önállóan nem támogatható, járulékos 

munkálatok: 

Önállóan nem támogatható, járulékos munkálatok 

megjelölése 

Azokat a Pályázati Útmutató 5. pontjának megfelelő 

tevékenységeket kell megjelölni, amelyek kivitelezésre 

kerülnek a beruházás során. 

A pályázat benyújtásakor emeletráépítés, 

épületbővítés, valamint egyéb nem 

támogatható energetikai felújítás 

folyamatban van, illetve a pályázatbeadást 

követően, a pályázat keretében 

megvalósuló beruházás megvalósítását 

megelőzően azt kivitelezni tervezik: 

Igen / Nem megadása a választható opciók közül Jelen pályázat keretében megvalósuló fűtéskorszerűsítési 

munkálatok kizárólag az emeletráépítés, épületbővítés, 

valamint egyéb nem támogatható energetikai felújítás 

befejeződését követően vagy azok megkezdését megelőzően 

kezdhetőek meg. 

„Igen” esetén három energetikai tanúsítvány csatolása 

kötelező. 

Kondenzációs kazán típusa: Kondenzációs kazán típusának megadása 

A beruházás során beépítésre kerülő kondenzációs kazán 

típusát (megnevezését) kell megadni a (feltételes) Vállalkozói 

/ Kivitelezői szerződés alapján 

Kondenzációs kazán teljesítménye (kW): Kondenzációs kazán teljesítményének megadása 

A beruházás során beépítésre kerülő kondenzációs kazán 

teljesítményét kell megadni a (feltételes) Vállalkozói / 

Kivitelezői szerződés alapján. 

Tervezett kezdési időpont: 

Tervezett kezdési időpont megadása 

FIGYELEM! A dátum megadásához a mezőben felugró 

naptár használata kötelező. 

A beruházás kivitelezője által vállalt beruházás kezdetének 

tervezett dátumát kell megadni a (feltételes) Vállalkozói / 

Kivitelezői szerződés alapján. 

Tervezett befejezési időpont: 

Tervezett befejezési időpont megadása 

FIGYELEM! A dátum megadásához a mezőben felugró 

naptár használata kötelező. 

A beruházás kivitelezője által vállalt beruházás befejezésének 

tervezett dátumát kell megadni a (feltételes) Vállalkozói / 

Kivitelezői szerződés alapján 
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3. Beruházás adatai – adatlap minta 3. oldal 
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3. Beruházás adatai adatlap kitöltési segédlet 3. oldal 

 

 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

A tervezett beruházás anyagköltség adatai 

Hőtermelő berendezés korszerűsítésének anyagköltsége (Ft): 

Vállalkozói szerződéssel lefedett 

anyagköltség (Ft): 

A kondenzációs gázkazán korszerűsítésének bruttó 

anyagköltségének megadása – a Vállalkozói / 

Kivitelezői (feltételes) szerződés alapján 

A (feltételes) Vállalkozói / Kivitelezői szerződésben rögzített 

anyagköltséget kell bruttó összegben, forintban megadni. 

Saját beszerzés anyagköltsége (Ft): 

A kondenzációs gázkazán korszerűsítésének bruttó 

anyagköltségének megadása (saját beszerzés 

költsége) 

A pályázó által közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól 

beszerzett anyagköltségek megadása szükséges bruttó 

összegben, forintban.  

Anyagköltség összesen (Ft): 
A megadott költségek alapján automatikusan 

kitöltődő mező 
 

A HMV rendszer, továbbá a hőleadók és csőhálózat korszerűsítésének anyagköltsége (Ft): 

Vállalkozói szerződéssel lefedett 

anyagköltség (Ft): 

A HMV rendszer, továbbá a hőleadók és csőhálózat 

korszerűsítésének bruttó anyagköltségének 

megadása – a Vállalkozói / Kivitelezői (feltételes) 

szerződés alapján 

A (feltételes) Vállalkozói / Kivitelezői szerződésben rögzített 

anyagköltséget kell bruttó összegben, forintban megadni. 

Kérjük az alábbi munkálatokra vonatkozó anyagköltséget itt 

feltüntetni: 

a) meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy 

csőhálózatának korszerűsítése, szükség szerinti kialakítása; 

b) fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás; 

c) vezérlés kialakítása. 

Saját beszerzés anyagköltsége (Ft): 

A HMV rendszer, továbbá a hőleadók és csőhálózat 

korszerűsítésének bruttó anyagköltségének 

megadása (saját beszerzés költsége) 

A pályázó által közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól 

beszerzett anyagköltséget kell bruttó összegben, forintban 

megadni.  
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Anyagköltség összesen (Ft): 
A megadott költségek alapján automatikusan 

kitöltődő mező 
 

Füstelvezető (kémény) rendszer anyagköltsége (Ft): 

Vállalkozói szerződéssel lefedett 

anyagköltség (Ft): 

A füstelvezető (kémény) rendszer korszerűsítésének 

bruttó anyagköltségének megadása – a Vállalkozói / 

Kivitelezői (feltételes) szerződés alapján 

A feltételes) Vállalkozói / Kivitelezői szerződésben rögzített 

anyagköltséget kell bruttó összegben, forintban megadni. 

Saját beszerzés anyagköltsége (Ft): 

A füstelvezető (kémény) rendszer korszerűsítésének 

bruttó anyagköltségének megadása (saját beszerzés 

költsége) 

A pályázó által közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól 

beszerzett anyagköltséget kell bruttó összegben, forintban 

megadni.  

Anyagköltség összesen (Ft): 
A megadott költségek alapján automatikusan 

kitöltődő mező 
 

Anyagköltség mindösszesen (Ft): 
A megadott anyagköltségek alapján automatikusan 

kitöltődő mező 
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3. Beruházás adatai – adatlap minta 4. oldal 
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3. Beruházás adatai adatlap kitöltési segédlet 4. oldal 

Adatmező neve Tennivaló az adatmezőben Szükséges adat 

Munkadíj összesen (Ft): A beruházás összes bruttó munkadíjának megadása 
A feltételes) Vállalkozói / Kivitelezői szerződésben rögzített 

összes munkadíjat kell bruttó összegben, forintban megadni. 

Kivitelezési költség összesen (Ft): 
A megadott anyagköltségek és a munkadíj alapján 

automatikusan kitöltődő mező 
 

Energetikai számítások és 

energiatanúsítványok (meglévő és 

tervezett állapot) készítésének költségei 

(Ft): 

Az energetikai tanúsítás költségeinek megadása 

Az energetikai tanúsítás szerződéssel (megállapodással), vagy 

számlával igazolható költségeit kell összesen, bruttó 

összegben, forintban megadni.  

Amennyiben költséget nem kíván elszámolni a támogatás 

terhére, így a mezőt üresen kell hagyni.  

A szerződés (megállapodás), vagy a számla a pályázat 

benyújtása során csatolandó. 

Gépészeti tervdokumentáció költsége (Ft): Gépészeti tervdokumentáció költségeinek megadása 

A gépészeti tervezés szerződéssel (megállapodással), vagy 

számlával igazolható költségeit kell összesen, bruttó 

összegben, forintban megadni. Amennyiben költséget nem 

kíván elszámolni a támogatás terhére, a mezőt üresen kell 

hagyni.  

A szerződés (megállapodás), vagy a számla a pályázat 

benyújtása során csatolandó. 

Villámvédelmi, érintésvédelmi és 

tűzvédelmi dokumentáció, illetve 

szakvélemény összeállításának költségei 

(Ft): 

Villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi 

dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának 

költségeinek megadása 

A villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, 

illetve szakvélemény költségeit kell összesen, bruttó 

összegben, forintban megadni. Amennyiben költséget nem 

kíván elszámolni a támogatás terhére, a mezőt üresen kell 

hagyni. 

Gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával 

kapcsolatos költségek (gáz-meo) (Ft): 

Gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával 

kapcsolatos költségek megadása 

A gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos 

tevékenység költségeit kell összesen, bruttó összegben, 

forintban megadni. Amennyiben költséget nem kíván 

elszámolni a támogatás terhére, a mezőt üresen kell hagyni. 
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Engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak 

költségei (Ft): 

Engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak 

költségeinek megadása 

Engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költségeit kell 

összesen, bruttó összegben, forintban megadni. Amennyiben 

költséget nem kíván elszámolni a támogatás terhére, a mezőt 

üresen kell hagyni. 

Kéményseprői-ipari tevékenység költségei 

(Ft): 

Kéményseprői-ipari tevékenység költségeinek 

megadása 

A kéményseprői-ipari tevékenység költségeit kell összesen, 

bruttó összegben, forintban megadni. Amennyiben költséget 

nem kíván elszámolni a támogatás terhére, a mezőt üresen 

kell hagyni. 

Tulajdoni lap költsége (Ft): Tulajdoni lap költségének megadása 

A tulajdoni lap kiváltásának költségeit kell összesen, bruttó 

összegben, forintban megadni. Amennyiben nem releváns, 

üresen kell hagyni.  

A számla a pályázat benyújtása során csatolandó. 

Szakértői költségek összesen (Ft): 
A megadott szakértői költségek alapján 

automatikusan kitöltődő mező 
 

Elismerhető bekerülési költség összesen 

(Ft): 

A megadott összes kivitelezési költség és a szakértői 

költségek alapján automatikusan kitöltődő mező 
 

Maximálisan Igényelhető támogatás 

mértéke (Ft): 

Az elismerhető bekerülési költségek alapján 

automatikusan kitöltődő mező 
 

Igényelt támogatás mértéke (Ft): Igényelt támogatás mértékének megadása 
A maximálisan igényelhető támogatás mértékéig a Pályázó 

adhatja meg az általa igényelt támogatási összeget. 

Támogatásintenzitás (%): 
Az elismerhető bekerülési költségek és az igényelt 

támogatás alapján automatikusan kitöltődő mező 
 

Önerő összege (Ft): 
Az elismerhető bekerülési költségek és az igényelt 

támogatás alapján automatikusan kitöltődő mező 
 

 

Vissza 
Lenyomásával a rendszer visszanavigál a kezdő oldalra. A már esetlegesen beírt adatok elmentése nem történik meg. 

A rendszer párbeszédablakban kéri a lap elhagyásának megerősítését. 

 
A rendszer elmenti a már bevitt adatokat. A „Mentés” gomb lenyomását követően akkor sem vesznek el az adatok, ha 

a „Vissza” gomb lenyomásra kerül. 

A rendszer elmenti az aktuális oldalon rögzített adatokat és átnavigál a nyilatkozattételi lapra. 
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4. Nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott a ZFR-KAZ/2017 kódszámú pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy 

a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személy: 

• nem rendelkezik lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára 

behajtható köztartozással (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 

részletfizetést engedélyezett); 

• a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában nem vesz részt /az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a alapján/; 

• adóazonosító jellel rendelkezik; 

• a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió 

előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott támogatással 

összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, 

kivéve vis maior esetet; 

• ellene az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs 

érvényben. 

 

Nyilatkozom továbbá arról, hogy: 

• a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítása nem kezdődött meg; 

• a beruházással érintett épületnek állékonysági problémája nincs; 

• a beruházással érintett épületben a Polgári Törvénykönyvben megnevezett gazdasági 

társaság nem működik, gazdasági társaságnak nem székhelye, nem telephelye, illetve a 

pályázattal érintett ingatlanban jövedelemtermelő tevékenység nem folyik; 

• a beruházással érintett épület a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt (lakott 

volt); 

• a beruházással érintett épület a Pályázó magánszemély tulajdonában álló lakóépület, vagy 

egyedi fűtési rendszerrel rendelkező lakás; 

• a támogatott beruházással érintett épület / lakás a beruházás befejezését követően egyedi 

földgáz mérőórával fog rendelkezni; 

• nem igényel támogatást olyan munkára, amely államháztartás alrendszereiből vagy uniós 

támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a 

jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került; 

• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, 

hitelesek; 

• esetleges hitel vagy egyéb támogatás (pl.: önkormányzati támogatás) elmaradása esetén a 

hiányzó pénzösszeget a pályázó saját forrásból biztosítja. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

• a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltakat – helyszíni ellenőrzésen és 

dokumentumok alapján -, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban 

foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a vissza nem térítendő támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az általa erre 

feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek 

ellenőrizhetik; 

• a megvalósítást követő évtől kezdődően 3 éven keresztül az adatszolgáltatási kötelezettség 

időtartama alatt évente egy alkalommal monitoring adatot szükséges szolgáltatni; 

• lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a 

támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett 

köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Támogatottat a 
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támogatás köztartozással csökkentett összege illeti meg, a visszatartott költségvetési 

támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül; 

• a Kedvezményezett a Támogatói Okirat kézhezvételét követően, a Támogatói Okiratban 

rögzített adatainak változásáról a változás beálltától számított 15 napon belül köteles 

bejelentést tenni Pályázatkezelőnek elektronikus úton; 

• Támogató jogosult a támogatás részleges vagy teljes visszavonására a monitoring 

adatszolgáltatás elmulasztása, a vállalt energia-megtakarítás jelentős mértékű csökkenése, 

vagy az elszámolásban igazolt műszaki tartalomban utólagosan feltárt valótlan 

adatszolgáltatás, illetve nem megfelelőség esetén. 

 

Hozzájárulok, hogy: 

• a pályázatban megadott adatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az általa kijelölt 

szervezet nyilvántartsa és kezelje; 

• a köztartozások - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 79. §-ban foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázati 

adatlapon megadott és melléklettel alátámasztott adóazonosító jelem a Magyar 

Államkincstár és a vissza nem térítendő támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt 

köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének 

megismeréséhez; 

• az ellenőrzés során a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 

adataimat a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések 

fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 

hiányában a fejezetet irányító szerv (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 

Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek részére továbbítsa. 

 

A Pályázati Útmutatóban rögzített pályázati feltételeket elfogadom, a pályázati adatlapon 

Pályázóként megjelölt természetes személyre nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

 

Nyilatkozom 

 
 
FIGYELEM! Nem tehető nyilatkozat addig, amíg a pályázói adatlap nem került teljes körűen kitöltésre. A 

pályázat a nyilatkozat megtételével minősül benyújtottnak. 

A nyilatkozattétel gomb megnyomását követően a rendszer visszaigazolást küld „Automatikus értesítés a 

Pályázati Adatlap benyújtásáról” tárgyú e-mail formájában, amely tartalmazza a pályázat azonosítószámát. 

Amennyiben ezen e-mail nem érkezik meg, úgy a pályázat nem került benyújtásra! 
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5. Csatolmányok  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden feltöltendő dokumentumhoz egy fájl csatolása lehetséges, 

maximum 3 MB méretben. Abban az esetben, ha a csatolandó melléklet több dokumentumból 

áll, szíveskedjen a dokumentumokat összefűzni. 

A csatolmányokra vonatkozó méretkorlát a dokumentumok gyorsabb, hatékonyabb feldolgozása 

érdekében került előírásra. Az egyes mellékletek alacsonyabb felbontásban, fekete-fehérben 

történő szkennelésével, tömörítéssel elérhető a szükséges méret betartása. 

Kérjük, hogy a dokumentumcsatolás előtt ellenőrizzék a csatolandó dokumentumok teljes 

körű olvashatóságát, továbbá, hogy az egyes alkalmazott nyomtatványok minden rovata (a 

pályázattal összhangban) kitöltésre került. Kérjük továbbá, hogy a dokumentumok beolvasása 

(szkennelése) minden esetben az érintett dokumentum eredeti példányáról történjen. 

A csatolás folyamata: 

A pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése mellett található „Tallóz” gomb 

megnyomásával felugró ablak jelenik meg, ahol kikereshető a szükséges pdf, jpg, jpeg, vagy tif 

formátumú fájl. A kiválasztást követően a „Megnyitás” gombra kattintva ismét a pályázatbenyújtó 

felület jelenik meg, ahol már látszik a kiválasztott fájl neve is. A „Feltöltés” gomb lenyomásával a 

kiválasztott fájl mentésre kerül a rendszerben. Az „Eltávolít” gombbal eltávolítható a kiválasztott 

fájl. A feltöltést követően szintén látszik egy „Eltávolít” gomb, ennek lenyomásakor a már feltöltött 

dokumentum kerül törlésre a pályázati rendszerből. 

Csatolandó dokumentumok: 

Pályázóhoz kapcsolódó mellékletek 

Meghatalmazás: 

Pályázati Útmutató 1. számú melléklete szerinti 

meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, 

amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat 

benyújtásával, illetve a későbbi szükséges pályázati 

portálon történő ügyintézéssel, tehát az ügyfélkapus 

azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval. 

Gyámhatósági vagy bírósági 

határozat: 

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan kiskorú vagy 

cselekvőképtelen természetes személy tulajdonában áll, 

továbbá a pályázat során nevében gyám/gondnok jár el, 

abban az esetben gyámhatósági vagy bírósági határozat 

benyújtása szükséges, a gyám/gondnok kirendeléséről. 

Kiskorú születési anyakönyvi 

kivonata: 

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan kiskorú vagy 

cselekvőképtelen természetes személy tulajdonában áll, 

továbbá a pályázat során nevében szülő jár el, abban az 

esetben a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának 

benyújtása szükséges. 

Bankszámlaszám igazolása: 

A „Személyes adatok” pályázati adatlapon megadott 

bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére 

szóló bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy 

bankszámlaszerződés csatolása szükséges. 

Adóazonosító jelet alátámasztó 

dokumentum: 

A pályázati adatlapon megadott, Pályázó nevére szóló 

adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum 

(adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes 

igazolás) csatolása szükséges. 
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Bankszámlakivonat, banki igazolás 

(Bankszámlaszám igazolására 

szolgáló bankszámlakivonat, banki 

igazolás) 

A „Személyes adatok” pályázati adatlapon megadott 

bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére 

szóló bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy 

bankszámlaszerződés csatolása szükséges. 

Amennyiben a Pályázó önállóan nem rendelkezik 

bankszámlával, azonban rendelkezési joggal bír más 

személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen 

jogosultságot alátámasztó dokumentum megküldése is 

szükséges az igazolással egy fájlban scannelve. 

Megvalósítás helyhez kapcsolódó mellékletek 

Tulajdoni lap: 

A beruházással érintett ingatlan 60 napnál nem régebbi 

hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lapját kell csatolni. A 

pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból 

kinyert - tulajdoni lap benyújtása is elegendő). Társasházi 

lakás esetén a pályázattal érintett ingatlanra (albetétre) 

vonatkozó társasházi tulajdoni különlap nyújtandó be. 

A pályázattal érintett ingatlan 

pontos beazonosíthatósága 

értekében szükséges dokumentum 

(jegyzői igazolás / 

fotódokumentáció / egyéb): 

Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő adatok alapján 

nem azonosítható be a beruházás megvalósítás helyszíne, 

abban az esetben jegyzői igazolás megküldése szükséges 

a természetbeni cím alátámasztására. Ide töltendő fel 

szükség esetén a megosztási szerződés, a 

fotódokumentáció, illetve egyéb igazoló dokumentum is. 

Tulajdonostárs(ak), haszonélvezeti 

vagy használati joggal 

rendelkező(k) hozzájárulása: 

A 2. számú melléklet minden a tulajdoni lapon 

tulajdonostársként; haszonélvezeti, illetve használati 

joggal rendelkezőként feltüntetett természetes személy 

esetén külön-külön kitöltendő, csatolandó. 

A meglévő állapotra vonatkozó 

hitelesített energetikai tanúsítvány: 

A pályázattal érintett épület beruházás megvalósítását 

megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó hivatalos, 

tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító 

aláírt, hitelesített (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid 

kibocsátás mértékét tartalmazó energetikai tanúsítvány 

teljes terjedelemben. 

A 2016. január 1. előtt készült tanúsítvány 

aktualizálásához pótlap igénylése, továbbá a 

tanúsítvánnyal egy fájlba szkennelve a pályázathoz 

történő mellékelése szükséges. 

Beruházáshoz kapcsolódó mellékletek 

A tervezett állapotra vonatkozó 

energetikai elő-tanúsítvány: 

A beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot 

rögzítő, nem hitelesített, hivatalos, tanúsításra kifejlesztett 

szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt a széndioxid 

kibocsátás mértékét tartalmazó energetikai elő-

tanúsítvány teljes terjedelmében. 

Köztes állapotra vonatkozó 

energetikai elő-tanúsítvány: 

Amennyiben az épület meglévő állapota nem azonos a 

fejlesztés előtti állapottal (pl. emeletráépítés, épületbővítés 

történik)  a jelen pályázat keretében megvalósuló 

fűtéskorszerűsítési beruházás megkezdése előtti tervezett 

állapotra vonatkozó nem hitelesített, hivatalos, tanúsításra 

kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt a 

széndioxid kibocsátás mértékét tartalmazó energetikai elő-
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tanúsítvány készítése és feltöltése szükséges teljes 

terjedelmében. 

Energetikus szakértő nyilatkozata: 

A tervezett állapotra vonatkozó tanúsítványt készítő 

energetikus szakértő / tanúsító Pályázati Útmutató 4. 

számú mellékletének megfelelő teljes körűen kitöltött, 

aláírt nyilatkozata. 

Energetikai tanúsítás költségét 

alátámasztó számla, vagy 

szerződés: 

Amennyiben a „Beruházás adatai” adatlapon megadott 

adatok alapján el kívánja számolni az energetikai tanúsítás 

költséget, a pályázathoz a kérdéses költséget alátámasztó 

számla, vagy szerződés csatolása szükséges. 

A további, kivitelezés során felmerülő szakértői költségeket 

elegendő a pályázati adatlapon feltüntetni. 

Gépészeti tervdokumentáció 

költségét alátámasztó számla, vagy 

szerződés: 

Amennyiben a „Beruházás adatai” adatlapon megadott 

adatok alapján el kívánja számolni a gépészeti 

tervdokumentáció költséget, a pályázathoz a kérdéses 

költséget alátámasztó számla, vagy szerződés csatolása 

szükséges. 

A további, kivitelezés során felmerülő szakértői költségeket 

elegendő a pályázati adatlapon feltüntetni. 

Tulajdoni lap költségét alátámasztó 

számla: 

Amennyiben a „Beruházás adatai” adatlapon megadott 

adatok alapján el kívánja számolni a tulajdoni lap költséget, 

a pályázathoz a kérdéses költséget alátámasztó számla 

csatolása szükséges. 

A további, kivitelezés során felmerülő szakértői költségeket 

elegendő a pályázati adatlapon feltüntetni. 

Vállalkozói/Kivitelezői 

Szerződés(ek): 

A kivitelezési munkálatokat és azok költségeit magába 

foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a Pályázati 

Útmutató 3. számú melléklete szerinti kötelező tartalmi 

elemekkel ellátott (feltételes) Vállalkozói/Kivitelezői 

Szerződés(ek) csatolása szükséges. 

 

 

 

 

  

Véglegesítés 
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FIGYELEM! A kötelező melléletek beküldésével („Véglegesítés” gomb lenyomásával) válik a 

pályázat teljes körűvé. 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 pályázatot véglegesíti. A mellékletek sikeres beküldése esetén 

„Értesítés pályázat befogadásáról” tárgyú email kerül megküldésre az adatlapon megadásra 

került email címre.  
 

„Kitöltés megszakítása” gomb: 

A gomb lenyomásával a rendszer megerősítést kér a lap elhagyására. Amennyiben a „Lap 

elhagyása” lehetőséget választjuk, a rendszer mentés nélkül visszanavigál a pályázatbenyújtó 

felület fő oldalára. 

„Pályázat visszavonása” gomb: 

Lenyomásával lehetőség van a már megkezdett pályázat visszavonására. A rendszer megerősítést 

kér a lap elhagyására. Amennyiben a „Lap elhagyása” lehetőséget választja, a rendszer 

megerősítést kér a pályázat visszavonására vonatkozóan. A „Vissza” gombra kattintva ismételten 

az az adatlap jelenik meg, ahol a „Pályázat visszavonása” gombot lenyomta. Az „Igen” lenyomása 

esetén  újabb megerősítést kér a rendszer, mely esetben a „Mégsem” gomb lenyomásával eltűnik 

a megerősítésre vonatkozó felugró ablak, míg az „Igen, visszavonom” gombra kattintva a pályázat 

visszavonásra kerül és ismét a pályázatbenyújtó felület kezdő oldala jelenik meg. 

 


