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JELENTKEZÉS 
 

 

ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ ALAPÍTVÁNY 

(1013 Budapest, Döbrentei tér 1. V. emelet 503.) 

email cím: mesterdij@mesterdij.hu 

telefon: +36-30-525-1300  

honlap: www.mesterdij.hu     

                         

 

A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerve és elfogadva, a mellékelt adatlapon 

meghatározott és az általunk megvalósított létesítménnyel pályázunk a 

 

2021. évi Építőipari Nívódíj 
                      

                      elnyerésére a ………………………………………………...kategóriában. 

 

Kérjük a díj Bíráló Bizottságát, szíveskedjenek pályázatunk tárgyát megismerni, elbírálni és 

megállapítani, hogy a pályázatok közül ez érdemes a 2020. évi Építőipari Nívódíjra. 

 

Biztosítani fogjuk a Bíráló Bizottság részére az egyeztetett időpontokban történő helyszíni 

vizsgálat lehetőségét és az információk gyűjtését. A Bíráló Bizottság döntését magunkra 

nézve kötelezőnek elismerjük. 

 

A pályázó neve: 

 

székhelye, címe:                                                          

 

telefon:                                                                adószáma:    

   

    bankszámla száma:              E-mail: 

 

    szerepe a vállalkozásban: fővállalkozó, generálkivitelező, megrendelő, tervező, beruházó 

                                             (a megfelelő aláhúzandó) 

 

 

Pályázati ügyintéző neve, beosztása: 
 

    címe:      telefonok: 

 

       E-mail: 

 

A pályázó cégbejegyzésének helye és időpontja: 

 

 

 

 

Kelt ……………………………………..  ……………………………………….. 

                 céges aláírás 
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ADATOK AZ ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJRA JELENTKEZÉSHEZ 

 

(A formátumtól el lehet térni, de a tartalomnak teljesnek kell lenni) 

 

 

 

 

1. Az építmény megnevezése: 

Az építés helye: 

 

2. Az építmény rendeltetése, főbb műszaki jellemzői: 

 

3. A létesítmény megvalósítását a pályázó részéről közvetlenül irányító érdemi vezető, 

akinek neve a táblára kerülhet: 

(név, postacím, telefonok, e-mail cím) 

 

4. Az építtető neve, címe és az építmény megvalósítását közvetlenül irányító érdemi vezető, 

akinek neve a táblára kerülhet:                                                                                          

(név, postacím, telefonok, e-mail cím) 

 

5. Az építési engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező cég neve, címe és a felelős 

építész tervező, akinek a neve a táblára kerülhet: (név, postacím, telefonok, e-mail cím) 

 

6. A lebonyolító cég (mérnök iroda) neve, címe és a beruházás vezetője, akinek a neve a   

táblára kerülhet:                                                                                                                              

      (név, postacím, telefonok, e-mail cím) 

 

7. A kivitelezéshez meghatározó módon nagyobb volumennel hozzájárult három, díjazás 

esetén a táblára felvésendő közreműködő alvállalkozó neve, címe, munkájuk szaktárgya 

és a három érdemi műszaki irányító, akinek neve a táblára kerülhet:         

      (név, postacím, telefonok, e-mail cím) 

 

8.  A használatba vételi engedély kelte és a kiállító hatóság megnevezése: 

 

9.  Az építmény beruházási összege meghaladta a nettó 100 MFt.-ot        igen      nem 

 

10.  A pályázó tevékenységének, illetve annak eredményének megítélésekor  

       figyelembe veendő sajátosságok, különleges körülmények, szokatlan feladatok: 

 

11.  A pályázó nyilatkozata, hogy a bírálandó építmény vonatkozásában beszállítóival   

       szemben lejárt számlatartozása nincsen 
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12.  Kötelező mellékletek:                                                                                                   

       (elektronikus formában) 

 

1. Jogerős engedélyes tervek: 

 Helyszínrajz, 

 Alaprajzok, 

 Metszetek, 

 Homlokzatok 

 Műleírás, 

 

2. Az építési engedély másolata, 

 

3. Használatbavételi engedély másolata, 

 

4. Nyilatkozatok, hogy egyetértenek a pályázással, csatlakoznak hozzá és 

jóváhagyják az ezen adatlapon az őket érintő személyi megnevezéseket: 

 

                        4.1 Építtetői nyilatkozat, 

            4.2 Társfővállalkozók (pld. konzorcium) esetén ezek nyilatkozata, 

4.3 Az üzemeltető nyilatkozata, 

4.4 Az engedélyezési terv készítőjének nyilatkozata, 

                        4.5 A 7. pontban meghatározott három kivitelező nyilatkozata, 

                        4.6 Pályázó nyilatkozata a szerzői jogokról 

                        4.7 Pályázó nyilatkozata a GDPR adatvédelmi szabályzatról 

 

13. A pályázati díj átutalásának dokumentuma másolatban, 

 

14. Egyéb mellékletek, vagy megjegyzések, 

 

15. A létesítmény rövid ismertetése és fotói: 

 

A létesítményt részletesen bemutató fényképek között szerepeljen legalább 

összesen 4-6 fotó, 300 dpi felbontásban, jpg formátumban 

 

 külső fotó az építményről, minimum 3 oldalról,                                                                            

 belső fotó az építmény minimum 2 belső teréről                 

 

 

 

Figyelem! 

 

A pályázati dokumentációkat legkésőbb 2020. szeptember 11.- én 16.00 óráig az 

Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának címére (1013 Budapest, Döbrentei tér 

1. V.em. 503.) - a korábbi évek gyakorlatától eltérően – elektronikus úton kell beadni az 

alábbi email címre: 

 

jelentkezes2021nivodij@gmail.com  
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