
Konvektor-csere pályázat kivonat 

 

Keretösszeg 

2 milliárd Ft  

Benyújtás dátuma országosan, egységesen: 2019 február  

Elektronikus a pályázat beadása és minden dokumentumot mi is emailban kérünk.  

Mire lehet pályázni  

Csak konvektorcserére, új kialakítása nem támogatható!  

Cserélhető a parapetes és az új kéménybe bekötött konvektorok is.  

Új kéménybekötés esetében az új kémény átépítési költségei is elszámolhatók, de csak akkor, ha a 

régi is kéménybe volt kötve. Új kialakítás nem támogatható.  

A piacon jelenleg 3 típus felel meg a pályázati kiírásnak: ( de addig még jelenhet meg új típus)  

 MIKA 6E       ( az árgép weboldalon 214.900 Ft-tól) 

 Fondital Gazelle Techno Classic 5000 és 7000   ( az árgép weboldalon 235.000 Ft-tól) 

 FÉG F8.60EF ErP      ( az árgép weboldalon 150.000 Ft-tól) 

 

Ki pályázhat  

Családi ház, társasházi lakás egyik tulajdonos, aki a tulajdoni lapon szerepel (a többi tulajdonosnak és 

haszonélvezőnek nyilatkozni kell, hogy egyetért vele). Csak természetes személy, társasház, cég nem 

lehet.  

Támogatási összeg  

Egy konvektor anyadíja maximum 150.000 Ft lehet, ha drágább, a többletdíj nem elszámolható 

költség.  

60 % a támogatás, de maximum 750.000 Ft, melybe a konvektor ára, a szerelés költsége és a max. 10 

% szakértői díj (gáz-üzembe helyezés, stb.) számítódik bele.  

A támogatás számításának alapja: 1 kWh/év megtakarítás* 350 Ft.  

Ez az alábbi módon számítódik:  

Minden régi konvektor hátsó oldalán van egy fém adat címke, ezt kell lefotózni, az azon lévő adatokat 

beírni a pályázat űrlapra, majd az új készülékét is és a rendszer önállóan generálja a támogatást. Ezt 

mi csináljuk, de a fotók kellenek, amiről az adatokat le tudjuk olvasni.  

Így előre pontosan nem lehet megmondani a támogatási összeget.  

 
Finanszírozás 

A beruházást meg kell csinálni, ki kell fizetni a vállalkozót, utána a szükséges dokumentumokat 

benyújtani, majd fizetik a támogatást. Tehát előre meg kell finanszírozni a felújítást. Előleg nincs.  



 

Pályázatírói díj:  

Beadás: 30.000 Ft bruttó (számlával, szerződéssel, de ez nem elszámolható költség a pályázatban)  

Támogató levél, tehát nyertesség esetén: 30.000 Ft. 

Tehát összesen 60.000 Ft-ért a pályázatot elkészítjük, beadjuk, a szükséges hiánypótlásokat 

megcsináljuk, az elszámolást benyújtjuk és a 3 éves monitoring adatszolgáltatást is benyújtjuk.  

 

Csatolandó dokumentumok 

 

Ügyfélkapus regisztráció  

Akinek nincs még ügyfélkapuja, el kell menni a helyi okmányirodába és személyivel, egy email címmel 

ingyen megcsinálják.  

Tulajdoni lap 

30 napnál nem régebbi e-hiteles (interneten keresztül a Földhivatal Online-ról lekérhető 3.600 Ft-

ért.) Ha van otthon példány, szívesen várjuk a régebbi verziót is, főleg akkor, ha valami csavar van a 

tulajdonviszonyokban. Jellemző hiba: nincs felvezetve az épület, és ha csak februárban derül ez ki, 

akkor már nem marad idő rendbe tenni. A magyarországi tulajdonlapok fele nem rendezett, 

javasoljuk, kérjen le egyet most, nézzük meg, hogy rendben van-e minden. A feljegyzett jelzáloghitel 

nem probléma. Ha társasházi lakás, akkor a ház tulajdoni lapja és az albetét lapja  is szükséges.  

Tulajdonostársak/haszonélvezők hozzájárulása  

A formanyomtatványt küldjük. Azért is javasoljuk a tulajdoni lapot most is lekérni, mert nagyon sok 

tulajdoni lapon még ott van a régen elhunyt nagymama haszonélvezete  és tőle már sajnos nem 

tudunk hozzájárulást kérni, le kell törölni a tullapról és ez idő.  

Meghatalmazás részünkre a benyújtásra 

Ennek a formanyomtatványát is küldjük.  

A pályázó nevére szóló bankkivonat  

Arról a számláról kell a kivonat, amire a támogatást kérni fogják. De ez nem lehet a feleség/férj 

számlája!  

Adókártya szkennelve  

Kivitelezővel kötött vállalkozói szerződés és árajánlat  

Mintaszerződést küldünk, kisárgítjuk benne a kötelező tartalmi, formai részeket, ezen kívül lehet 

beleírni, egyéb feltételeket kikötni, de a sárga részeknek benne kell maradni! Ha időközben másik 

vállalkozóval szeretnék megcsináltatni a beruházást, lehet cserélni, csak le kell papírozni.  

Pályázatírói szerződés 

Csatolva küldjük 



Adatbekérő 

Ezen fel kell tüntetni a kért adatokat és fotókat küldeni a jelenlegi konvektorról (egyértelműen 

beazonosítva, melyik konvektorról készült)  

Megjegyzés:  

A lakossági pályázatok megjelenése hektikus, és az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 

megjelenés napján le is zárják őket. Ezért korlátozott számban tudunk elfogadni pályázókat, mert a 

rendelkezésre álló pár óra alatt be is kell adni és ha lezárják a pályázati oldalt, nem tudjuk feltölteni 

és kárt okoznánk ezzel azoknak, akik megbíztak bennünk. Ezért a jelentkezés/szerződés sorrendjében 

vállalunk ügyfeleket, de a vállalt ügyfelek pályázatainak benyújtására garanciát vállalunk. Sok éve 

ezzel foglalkozunk és egyetlen bukott lakossági pályázatunk sem volt még.  

 

Venesz Teodóra 

30/288-55-67 

dori.venesz@gmail.com  
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