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N Y Í L Á S Z Á R Ó  A D A T L A P  

( f a  é s / v a g y  m ű a n y a g  n y í l á s z á r ó )  

A pályázattal érintett lakás címe: 
Bp VII. ker, …………………………… út/utca/tér ……sz. ……emelet ……ajtó 

A pályázatban az Önkormányzattól 
igényelt támogatás (bruttó): ……………………………………………,-  Ft (ÁFÁ-val) 

A nyílászáró fajtája (kérjük X-el jelölje a megfelelő mezőben): 

A pályázott nyílászárók egyedi jele* 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 

külső térrel érintkező ablak / üvegfal        

külső térrel érintkező ajtó / erkélyajtó       

A felújítás módja (kérjük X-el jelölj a megfelelő mezőben): 

Külső térrel érintkező ablak / üvegfal 

esetén 
1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 

a meglévő nyílászáró tokjának és külső 

szárnyainak felújítása mellett a belső 

oldali ablakszárnyak cseréjével hő- és 

hangszigetelő üvegezése (fa nyílászáró 

esetén) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

az eredeti ablakosztással megegyező új 

hő-, és hangszigetelt nyílászáró beépítése 

megmaradó felújított tokszerkezetbe, 

vagy helyreállított falszerkezetbe (fa vagy 

műanyag nyílászáró esetén)       

Külső térrel érintkező ajtó / erkélyajtó 

esetén 
1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 

a meglévő valamennyi ajtószárny 

lapjának teljes felújítása, valamint hő- és 

hangszigetelő üvegezése, tok felújítása 

(fa nyílászáró esetén)       

új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése 

(tok cseréjével vagy meglévő 

felújításával), vagy új ajtó beépítése (fa 

nyílászáró esetén)       

új hő-, és hangszigetelő ajtó beépítése 

(műanyag nyílászáró esetén) 
      

A nyílászárók (falnyílások) névleges méretei cm-ben (meghatározásuk a pályázati kiírás III. fejezet 10 pont szerint): 

 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 

egyszerű forma 

(téglalap) esetén 

szélesség (cm):       

magasság (cm):       

összetett forma esetén  
          

A nyílászárók elhelyezkedése (kérjük X-el jelölje a megfelelő mezőben): 

 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 

utcai        

udvari        

A tervezett nyílászárók anyaghasználata (kérjük X-el jelölje a megfelelő mezőben):  

 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz.  

fa        

műanyag        

Alulírott Pályázó(k) a nyílászáró fentiek szerinti felújításához (egybehangzóan) hozzájárulok(unk). 

Budapest, 2023.  ……………..…hó ….. nap  

Pályázó(k) aláírása** 
 

……………………………………………… ……………………………………………… 
1. Pályázó  2. Pályázó 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 
3. Pályázó  4. Pályázó 

 
AZ ADATLAP ÉRTELEMSZERŰEN TÖLTENDŐ KI! 

NEM MEGFELELŐEN KITÖLTÖTT ADATLAP A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁT BEFOLYÁSOLHATJA! 
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*A fényképeken a pályázott nyílászáró/k itt megadott egyedi jelét kérjük feltüntetni. 

** A jelentkezési lapot minden pályázónak alá kell írnia 


