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Az alábbi levélben szeretnénk tájékoztatni Önöket a 2020. december 18-án megjelent új 

fűtéskorszerűsítési pályázat (kódszám: ZFR-TÁV-ÉMI/2020) részleteiről, menetéről. 
 
 
 

1. A pályázat főbb tartalmi elemei: 

 
a.) Pályázat célja, jogosultak köre: A meglévő lakóingatlanokban lévő, a 

távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások szén-
dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló 
beruházásokon felül az okos költségosztás támogatása is: Távleolvasható 
készülékek és kapcsolódó adatgyűjtők szerelése, nem távleolvasható készülékek 
cseréje. Rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd Ft. (A forrás elosztása régiónként 
történik.) 
Pályázatok beadása:  2021. március 16-tól. 
Kivitelezés a támogatói okirat átvétele után, várhatóan 2021 nyarán.  
 

b.) A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: A támogatás mértéke az 

elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, 

azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. (A 

lakásonként nyújtható támogatás maximum összege 400.000 Ft.) 

c.) Pályázathoz szükséges dokumentumok:  

 60 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni törzslap (a pályázathoz 
e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – nem teljes, szemle típusú tulajdoni 
lap benyújtása is elegendő) 

 a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, a Pályázó 
nevére szóló bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, vagy bankszámlaszerződés. 

 hitelesített közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonat előre megküldött 
sablon szerint 

 A Pályázó és az ista Magyarország Kft. által aláírt, kötelező tartalmi elemeket 
tartalmazó Vállalkozói Szerződés 

 Meghatalmazás a pályázati dokumentumok feltöltéséhez, koordináláshoz 

 Aláírási címpéldány 

 Épületre vonatkozó, a pályázat benyújtásának évét megelőző 3 naptári év lezárt 
fűtési energiafogyasztási (távhő) adatok igazolására szolgáló dokumentum 

 Közös képviselő megválasztásáról szóló határozat/jegyzőkönyv 
 

d.) Pályázat menete: 

 árajánlatkérés az ista Magyarország Kft-től „Okos” fűtési költségmegosztó rendszer 
kialakítására és/vagy fűtéskorszerűsítésre.  

 Közgyűlés összehívása, szavazás a Pályázat benyújtásáról Pályázathoz szükséges 
dokumentumok összegyűjtése, átadása az ista Magyarország Kft. képviselőjének  

 Pályázati anyag előkészítése benyújtása: ezt az ista Magyarország Kft. 
térítésmentesen átvállalja 

 Elbírálás/Döntési folyamat, döntés meghozatala: A befogadott pályázatok esetében 
a pályázat benyújtásától számított 45 munkanapon belül a Támogató dönt az 
pályázatok sorsáról  

 Értesítés a támogatói döntésről: A döntés meghozatalát követő 15 napon belül 
elektronikus úton keresztül tájékoztatja a Pályázókat a döntésről 

 Beruházás megkezdése, megvalósítás, befejezés: A döntési értesítővel egyidejűleg 
kerül megküldésre a Támogatói Okirat. A támogatott beruházást a Támogatói 
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Okirat átvételét követő 6 hónapon belül kell elkezdeni és 18 hónapon belül kell 
megvalósítani. 

 Pénzügyi elszámolás: A vissza nem térítendő támogatás folyósítására 
utófinanszírozás formájában kerül sor, de lehetőség van engedményezésre: a 
megállapodás alapján a támogatási összeget a Kiíró a vállalkozó felé utalja a 
projekt végelszámolását követően, így ezt a részt nem szükséges előre 
finanszíroznia az ügyfélnek. 

 Elszámoláshoz szükséges dokumentumok: költségszámlák, kifizetést igazoló 
bizonylatok/bankszámlakivonatok, teljesítésigazolási dokumentumok, műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 
 

Miért érdemes az ista Magyarország Kft-t választani? 
 

 ✔ Országos lefedettség, 118 éves tapasztalat 

 ✔ Pályázatírás, tervezés, kivitelezés egy kézben 

✔ Akár 20%-os fűtési költség megtakarítás – valódi rezsicsökkentés: Csak annyit 

fizessen, amennyit elfogyaszt! 

 ✔ Dedikált kiemelt ügyfélmenedzser 

 ✔ Keressen bennünket 2020. március 31-ig! 

 
ista Magyarország Kft.  
E-mail:    palyazat@ista.hu; uzonyi.zoltan@ista.hu;  
Telefon:     +36 30 378 3947 
További információk:   www.ista.com/hu/palyazatok/ 
 
 

 
 
 

 
 

………….………………………….. 
        dr. Uzonyi Zoltán 

ügyvezető 
 

 
Budapest, 2021. február  
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