
 

Nyilatkozat 
a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési  (vásárlási) kedvezmény / fiatalok 

otthonteremtési támogatása* igénybevételéhez 
 

 

 

Építtető(k) / lakásvásárló(k) neve: 
 
 
 szül. hely, idő:  anyja neve:  
 adóazonosító jele:      személyi száma:  
 
 
 szül. hely, idő:  anyja neve:      
 adóazonosító jele:  személyi száma:  
 
 
Építtető(k) / lakásvásárló(k) családi állapota*  
 

házas  élettársi kapcsolat egyedülálló 

 

házasságkötés időpontja:    

 
 
Építtető(k) / lakásvásárló(k) állandó lakcíme: 
 

 
 
 

Építtető(k) / lakásvásárló(k) tartózkodási helye: 
 

 
 
 

Építtető(k) / lakásvásárló(k) eltartásában lévő, együttköltöző gyermek(ek): 
 
 szül. hely, idő:   
 anyja neve:   
 személyi száma:  
   
 szül. hely, idő:   
 anyja neve:                        
 személyi száma:  
   
 szül. hely, idő:   
 anyja neve:  
 személyi száma:  
   
 szül. hely, idő:   
 anyja neve:   
 személyi száma:  
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A háztartásban lévő gyermek*:  
 
     vérszerinti      gyámság alatt lévő**       örökbefogadott       átmeneti vagy tartós nevelésbe vett*** 

 

**gyámság alatt lévő gyermek …………év …………… hónap ………… napján került az építtető 

(vásárló) gyámsága alá helyezésre, és építtető (vásárló) jelen aláírásával vállalja, hogy a gyámság 3 éven 

belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti. 

 

***átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek ………. év …………. hónap ………. napján került az 

építtető (vásárló) gondozásába, és építtető (vásárló) jelen aláírásával vállalja, hogy az elhelyezés 3 éven 

belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha másik gyermek gondozására megállapodást nem 

köt. 

 

16. életévét betöltött gyermek*: 1.  oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója  

2.  egyéb (pl. testi vagy szellemi fogyatékos) 

 
Az építtető (vásárló) kereső tevékenységet nem folytató házastársa (élettársa): 
 
 
Az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársának egyéb eltartott családtagja: 
 

Eltartott családtag neve:  
 születési helye, ideje:  
 anyja neve:  
 rokonság foka:  
 építtető (vásárló) közös háztartásában élésének kezdő időpontja:  
 havi rendszeres jövedelem megnevezése:  
 havi rendszeres jövedelem összege:  
 

Az építtető(k) / lakásvásárló(k) korábban a lakásépítési kedvezményt igénybe vették*:     

 

 igen                         nem 

 

Amennyiben igen, akkor ki után, mikor, mennyit és milyen lakásra:  

 
 
 
Építkezés, lakásvásárlás helye, címe:   

 
helyrajzi száma:  

 

   
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, 
valamint az eltartott családtagok ez építtetővel, (vásárlóval) egy éve közös háztartásban élnek, és az 
építtetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek be. 
 

 

………………………, 20……………………………. 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 
 

* A megfelelő válasz aláhúzandó.  


