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Pályázati Adatlap Vállalkozások részére 
 

Alapadatok: 

Cég neve: 
 

 

Címe: 
 

 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve: 
 

 

Fő tevékenységi körei (TEÁOR, ténylegesen végzett, több 
felsorolható, ha több tevékenységet végez a cég): 

 

Alkalmazottak száma (Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben):  

Vállalkozás alapítási éve:  

Tulajdonosok: (tulajdoni hányaddal): 
 

 

Van off-shore cég a vállalkozás tulajdonosai között: IGEN / NEM 

 

Gazdasági Adatok 

Utolsó lezárt, teljes üzleti év éves nettó árbevétele 
 (maximum ennyi lehet az igényelt támogatási összeg) 

 

Saját tőkéje pozitív? IGEN / NEM 

Saját tőkéje nem csökkent a jogszabályban meghatározott 
minimum érték alá? (Kft:3 millió,Zrt:5 millió) 

IGEN / NEM 

Statisztikai létszám fő: (Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben)  

 

Tervezett beruházás helyszíne 

Megvalósítás helyszínének címe, helyrajzi száma:  

Megvalósítás helyszíne bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe a 
vállalkozásnak: 

IGEN / NEM 

Épület építésének éve:  

Rendelkezik állékonysági problémákkal? IGEN / NEM 

Támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évben 
rendeltetésszerűen használatban állt? (áram és fűtésszámlával igazolhatóan) 

IGEN / NEM 

 

Épület funkciója tulajdoni lap szerint: (Lakhatási cél nem támogatható)  

Épület tetőfedésének típusa (palafedésnél napelem nem támogatható)  

A megvalósítási helyszínre szóló villamos energiaszámla alapján az éves 
villamos energiafogyasztás (kWh): 
(15.000 kWh alatt napelemre önállóan nem pályázhat)               

 

mailto:info@rezsimentor.hu
http://www.rezsimentor.hu/


              RezsiMentor – A Magyar Vállalkozások Védelmében 

  
  

 

                   Rezsimentor Hungary Zrt..                                                      1146 Budapest, Dózsa György út 23. 2/13. 
                    e-mail:     info@rezsimentor.hu                                                         www.rezsimentor.hu            

  

Pályázatok 

Pályázott-e korábban, illetve ebben az évben?              IGEN / NEM 

Amennyiben válasza Igen volt, tüntesse fel a pályázat(ok) nevét és 
kódszámát: (A pályázaton nem indulhat, aki a GINOP-4.1.1-8.4.4-16, 
GINOP-4.1.2-18 és a GINOP-4.1.3-19 pályázatokon támogatásban 
részesült ugyanarra a megvalósítási helyszínre) 

 

A pályázat(ok) esetében volt e szabálytalanság vagy szerződésbontás: IGEN / NEM 

 

Rendelkezésre álló dokumentumok, szakmai anyagok 

Energetikai tanúsítás IGEN / NEM 

Tervek, építési engedély IGEN / NEM 

Statikai szakvélemény épületről IGEN / NEM 

Üzleti – Pénzügyi terv IGEN / NEM 

Egyéb tanulmányok IGEN / NEM 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek 

Megvalósítási helyszín tulajdoni lapja Aláírás minta vagy aláírási címpéldány 

Előző évi (2018) társasági adóbevallás statisztikai 
létszámot tartalmazó oldala (1829-A-02-02 számú 
oldal) cégszerűen aláírva 

Előző évi (2018) beszámoló elfogadását igazoló 
dokumentum (taggyűlési jegyzőkönyv stb.) tagok 
által és cégszerűen aláírva 

Villamos energiafogyasztást igazoló szolgáltatói 
számlák vagy kimutatások előző 12 hónapból 

Komplex projekt esetén fűtésszámlák, vagy 
kimutatások előző 3 évből 12 hónapból 

 

Fejlesztési elképzelések, projektötlet  
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                                                                              Megrendelőlap 

A fenti adatok alapján a Pályázat előkészítői tevékenységet megrendelem …….. épületre (különálló 
épületek száma) vonatkozóan, melyet vállalok megfizetni az alábbiak szerint: 
 

I. Ingyenes alkalmassági előszűrés adatlap alapján 
II. Pályázatírásra szerződéskötés  - 120.000 t + Áfa 
III. Díjak átutalása (kivitelezői helyszíni felmérés, energetikai helyszíni felmérés, pályázatírás) 
IV. Műszaki és energetikai helyszíni felmérés, ET1, ajánlat kidolgozás, ET.2., elfogadás, feltételes 

kiviteli szerződés megkötése, kivitelezői szerződéskészítési munkadíj utalása, pályázatírás 
 

1. Napelem  
- feltételes kivitelezői vállalkozói szerződés  
- helyszínrajz, homlokzati vagy vázrajz ami mutatja a napelemek helyét a tetőn, kapcsolási rajz, 

műszaki leírás 
- nem kell energetikai tanúsítás, csak egy szakértői nyilatkozat 
Díjazás 

Kivitelező 
- Előzetes helyszíni felmérés 
- megvalósíthatósági tanulmány 
- ajánlat kidolgozás (elég egy ajánlat) 
- költségcsökkenés és megtérülés számítás 
- 20.000 Ft + Áfa  
- Ajánlat elfogadása esetén: 
- feltételes kiviteli szerződés elkészítése 
- kivitelezői adatlapok, táblázatok pályázati kiírás szerinti elkészítése 
- 15.000 Ft + Áfa  

Energetikus 
- 25.000 Ft + Áfa  

 
2. Komplex  
2.1. Gépészeti korszerűsítés  

-  versengő ajánlatok – 3 darab 
- tenderterv  
- gépész rajzok, tervek 
- feltételes kivitelezői vállalkozói szerződés  
- energetikai tanúsítás (meglévő állapot tanúsítás, köztes és tervezett állapot számítás)   
 

2.2. Szigetelés, nyílászárócsere  
- versengő ajánlatok – 3 darab  
- tenderterv (helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek és műszaki leírás) 
- feltételes kivitelezői vállalkozói szerződés  
- energetikai tanúsítás kell (meglévő állapot tanúsítás, köztes és tervezett állapot számítás)  
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Díjazás 
Kivitelező 

- Előzetes helyszíni felmérés 
- megvalósíthatósági tanulmány 
- ajánlat kidolgozás (3 ajánlat kell különböző kivitelezőtől) 
- költségcsökkenés számítás 
- megtérülés számítás 
- 3 x 20.000 Ft + Áfa vagy 1 x 40.000 Ft + Áfa 

 
- Ajánlat kiválasztása után: 
- feltételes kiviteli szerződéskészítés 
- kivitelezői adatlapok, táblázatok pályázati kiírás szerinti elkészítése 
- 15.000 Ft + Áfa  

 
Energetikus   

                 

Választott kategória Sorszám Alapterület (m2) Díj (HUF) 

  1. 0-300 69.000 + Áfa 

  2. 301-600 79.000 + Áfa 

  3. 601-1.000 89.000 + Áfa 

  4. 1.001-2.000 119.000 + Áfa 

  5. 2.001-3.500 149.000 + Áfa 

        
       Szintenkénti felár számítása (+ 20%): …………………………………………………….. 
       Hiányzó építési alaprajz felára 15%: ........................................................... Záró tanúsítás 25.000 Ft + Áfa 
 

- Tervezés:  

Választott kategória Sorszám Alapterület (m2) Díj (HUF) 

  1. 0-300 90.000 + Áfa 

  2. 301-600 120.000 + Áfa 

  3. 601-1.000 150.000 + Áfa 

  4. 1.001-2.000 190.000 + Áfa 

  5. 2.001-3.500 230.000 + Áfa 

                       
- Eredményes pályázat esetén sikerdíj fizetendő, melynek mértéke: 3,5 % + Áfa 

  Amennyiben megvalósul kivitelezésünkben a beruházás, az előkészítés fenti díjat a sikerdíjból levonjuk! 
 

RM tanácsadó neve, MT száma  

Telefonszáma  

            

       …………………………………………….…………….                                     …….………………………………………………… 

                     Ügyfél aláírása                                                                        RM Tanácsadó aláírása 
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