MKB Bank Nyrt.
(2021. szeptember 29-től)

K É R E L E M és NYILATKOZATOK
OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT
Az igényelt támogatás adatai
Az igényelt támogatás:

 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
 a CSOK-ot új lakás vásárlása, építése érdekében, az arra vonatkozó speciális szabályok szerint
kívánom igénybe venni1
 Családi Otthonteremtési Kedvezmény PLUSZ (CSOK PLUSZ) – 3 vagy több gyermekes 2

 Adó-visszatérítési támogatás (AVT)
 27%-os ÁFA mértékkel kiállított számla/számlák benyújtása esetén
 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla/számlák benyújtása esetén
 utólagos Adó-visszatérítési támogatás (AVT)3

Az igényelt támogatás célja:

 új lakás vásárlása
 új lakás építése
 alapoktól4
 átruházást követően5
használt lakás vásárlása6
használt lakás bővítése
használt lakás korszerűsítése
 használt lakás bővítése és korszerűsítése
 építési telek vásárlása7

 Használt lakás vásárlásához kapcsolódóan kérem, hogy a preferált kistelepülésre vonatkozó szabályokat ne
alkalmazza a Bank.8

 Használt lakás bővítéséhez kapcsolódóan kérem, hogy a preferált kistelepülésre vonatkozó szabályokat ne
alkalmazza a Bank. 9

 utóbb született gyermek utáni támogatás igénybevétele
 amelyet a bővítés bekerülési költségének megfizetésére kívánok felhasználni
 amelyet meglévő lakáscélú hitelem fennálló tartozásának csökkentésére kívánok felhasználni
Megelőlegezett támogatás esetén a vállalt gyermekek száma:

 1

 2

 3

A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint új lakás építése, vásárlása esetén a CSOK a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti jogosultsági feltételekkel és mértékben
vehető igénybe azzal, hogy a CSOK igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez,
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
2
Új lakás építés vagy vásárlás lakáscélnál, 3 vagy több gyermek esetén.
3
Lakás vásárlása esetén, amennyiben az adó-visszatérítési támogatás igénylése a 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet 89. §-a alapján történik, továbbá új lakás építése esetén, amennyiben az adóvisszatérítési támogatás igénylése a 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet 90. §-a alapján történik
4
Amennyiben az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében az igénylő építi/építteti a lakást/lakóházat. (Meglévő alapozás szakértői vélemény alapján felhasználható.)
5
Amennyiben az igénylő építés alatt álló lakás/lakóház tulajdonjogát szerzi meg átruházás útján a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az
egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt és ezt követően befejezi a lakás/lakóház építését.
6
Preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához kapcsolódóan igényelt támogatás – „Falusi CSOK” - esetén a lakás a) korszerűsítésére,b) bővítésére vagy c) korszerűsítésére és bővítésére is
igényelni kell a családi otthonteremtési kedvezményt.
7
Ezen támogatási célhoz kizárólag adó-visszatérítési támogatás igényelhető, 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén.
8
Amennyiben a 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt településen lévő lakás, vagy a település külterületén lévő lakás (település külterületén tanya vagy
birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, amennyiben azon a Kormányrendeletben meghatározott lakóingatlan van) vonatkozásában (továbbiakban bármelyik: Preferált
kistelepülésen lévő lakás)nem kéri a Kormányrendelet egyedi szabályainak - “Falusi CSOK” – alkalmazását.
9
Amennyiben a 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt településen lévő lakás, vagy a település külterületén lévő lakás (település külterületén tanya vagy
birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, amennyiben azon a Kormányrendeletben meghatározott lakóingatlan van) vonatkozásában (továbbiakban bármelyik: Preferált
kistelepülésen lévő lakás)nem kéri a Kormányrendelet egyedi szabályainak - “Falusi CSOK” – alkalmazását.
1
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Az igényelt megelőlegezett támogatás:

……………………………………. Ft

Igényelt támogatás meglévő gyermek(ek) után: ……………………………………. Ft
Igényelt adó-visszatérítési támogatás:

……………………………………...Ft10

Az igényelt támogatás összege:

……………………………………. Ft

MKB forintszámla száma:

10300002 - ................................ - ................................

Más pénzügyi intézménynél vezetett forintszámla száma 11:

………………-………………-………………

A támogatást igénylő(k) adatai
Igénylő 1.
Igénylő családi állapota :
Igénylők kapcsolata:
12

házastárs élettárs

13

Igénylő 2.

egyedülálló
házastárs élettárs13 egyedülálló14
 házastársak élettársak egyéb
14

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Kiállító hatóság:
Személyi azonosító jele:
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya) száma:
Kiállító hatóság:
Adóazonosító jele:

...............................................................
.............………......................................

...............................................................
...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................

Állampolgársága:

magyar
…………………….
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

magyar
…………………….
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Személyazonosító okmány száma15:

Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma:

27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák alapján történő támogatás igénybevételével esetén a támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló
építési telek, illetve az építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett általános forgalmi adó összege, de legfeljebb 5.000.000 forint. 5%-os általános
forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák alapján történő támogatás igénybevételével esetén a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a Bank által elfogadott költségvetésben
szereplő bekerülési költség általános forgalmi adó összege, összegkorlát nélkül.
11
Preferált kistelepülésen lévő lakáshoz kapcsolódóan igényelt támogatás – „Falusi CSOK” – esetén töltendő, amennyiben nem az MKB Bank által vezetett számlára (vagy azon keresztül)
kéri a támogatás folyósítását
12
Házastársak, élettársak együttes igénylőként kötelesek eljárni, a feltételeket – a jogszabályokban írt kivételekkel – mindkét igénylőnek teljesítenie kell és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek
meg kell tennie. A 478/2020. (XI.3.) Korm rendelet rendelet szerinti - 2020. november 4-től 2021. február 7-ig tartó - veszélyhelyzet ideje alatt, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti - 2021. február 8-tól kezdődő - veszélyhelyzet ideje alatt (továbbiakban együtt a két veszélyhelyzet:
veszélyhelyzet), valamint az annak megszűnését követő 30. napig a támogatást igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés
mindkettejük nevében történő benyújtására, illetve az igénylés benyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok mindkettejük nevében történő megtételére, továbbá
a támogatási szerződés megkötésére.
13
Ide értendő a bejegyzett élettárs is. Amennyiben élettársak veszik igénybe a kedvezményt a támogatás összegének meghatározása a következők szerint történik:
Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt
- a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, valamennyi közös gyermek után jogosultak a támogatásra;
- az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermekei után igénylik, ezen gyermekek után jogosultak a támogatásra;
- a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, úgy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű támogatásra lenne jogosult és az
így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe;
- a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, úgy ezen gyermek után jogosultak a támogatásra;
- a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, úgy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű támogatásra lenne
jogosult, a közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni és az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe. A 16/2016.(II.10.)
Korm.rendelet szerinti igénylések esetén az igénylő gyámsága alatt álló gyermek utáni támogatás igénybevétele esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a
gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének tekintendő.
14
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és
nincs élettársa.
15
Személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély.
10
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Az igényelt állami támogatással érintett ingatlannal kapcsolatos adatok
Címe: ................................................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: .................................................
Teljes nettó alapterülete: ................................... m2
Hasznos alapterülete16:................................... m2
Az ingatlan tulajdonosai17:
neve
.................................................................
.................................................................
.................................................................

tulajdoni hányada
.............................................................
............................................................ ..
.............................................................

Az ingatlan vételára / építési / bővítési / korszerűsítési költsége:............................................................................Ft,
amelyből:
saját erő: ............................................................................................................. Ft
munkáltatói támogatás / kölcsön18 ....................................................................
Ft
18
önkormányzati támogatás/kölcsön .................................................................. Ft
családi otthonteremtési kedvezmény: ...............................................................
Ft
akadálymentesítési támogatás: ........................................................................... Ft
építési telek utáni adó-visszatérítési támogatás:……………………………
Ft
építkezés utáni adó-visszatérítési támogatás:…………………………………
Ft
vásárláshoz kapcsolófó adó-visszatérítési támogatás…………………………. Ft
igényelt hitel az MKB-tól: .................................................................................. Ft
lakás-takarékpénztári hitel / megtakarítás: ...………………………………….. Ft
egyéb:
egyéb hitelek:
egyéb hitelt nyújtó hitelintézet:

......................................................................
….................................................................
…………………………………………….

Falusi Csok esetében, amennyiben a támogatás célja vásárlás is, az ingatlan vételára:
.................................................. Ft, amelyből:
saját erő: ............................................................................................................. Ft
munkáltatói támogatás / kölcsön19 ....................................................................
Ft
önkormányzati támogatás/kölcsön19 .................................................................. Ft
családi otthonteremtési kedvezmény: ...............................................................
Ft
akadálymentesítési támogatás: ........................................................................... Ft
lakás-takarékpénztári hitel / megtakarítás: ...………………………………….. Ft
egyéb:
......................................................................
egyéb hitelek:
….................................................................
egyéb hitelt nyújtó hitelintézet:
…………………………………………….
Falusi Csok esetében, amennyiben a támogatás célja bővítés is, a költségvetésben szereplő bekerülési költség összege:
…………………………………………….Ft, amelyből:
saját erő: .............................................................................................................
munkáltatói támogatás / kölcsön20 ....................................................................
önkormányzati támogatás/kölcsön20..................................................................
családi otthonteremtési kedvezmény: ...............................................................
akadálymentesítési támogatás: ...........................................................................
lakás-takarékpénztári hitel / megtakarítás: ...…………………………………..
egyéb:
......................................................................
Bővítés esetén a bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterület.
Lakás vásárlása esetén a leendõ tulajdonosok.
A megfelelő részt kérjük aláhúzással megjelölni.
19
A megfelelő részt kérjük aláhúzással megjelölni.
20
A megfelelő részt kérjük aláhúzással megjelölni.
16
17
18
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egyéb hitelek:
egyéb hitelt nyújtó hitelintézet:

….................................................................
…………………………………………….

Falusi Csok esetében, amennyiben a támogatás célja korszerűsítés is, a költségvetésben szereplő bekerülési költség
összege:………………………………Ft, amelyből:
saját erő: .............................................................................................................
munkáltatói támogatás / kölcsön21 ....................................................................
önkormányzati támogatás/kölcsön21..................................................................
családi otthonteremtési kedvezmény: ...............................................................
akadálymentesítési támogatás: ...........................................................................
lakás-takarékpénztári hitel / megtakarítás: ...…………………………………..
egyéb:
......................................................................
egyéb hitelek:
….................................................................
egyéb hitelt nyújtó hitelintézet:
…………………………………………….
Építés / Bővítés / Korszerűsítés esetén:
jelenlegi készültségi fok: .................................................................... %
vállalt befejezési határidő: ............................................ (év, hónap, nap)
Az ingatlan terhelt-e:
 nem
 igen, éspedig: .................................
jogosult(ak) neve: .......................................................................................................... ........

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatást a velem közös háztartásban élő, általam eltartott22
és a támogatással érintett lakásba velem együtt beköltöző alábbi gyermek(ek) után igénylem:
Név

Anyja neve

Születési hely

Születési idő

Személyazonosító jel

Adóazonostó jel

Jogállás

21
22

 vér szerinti
 örökbe
fogadott
igénylő
gyámsága
alatt álló

 vér
szerinti
 örökbe
fogadott
igénylő
gyámsága
alatt álló

 vér szerinti
 örökbe
fogadott
igénylő
gyámsága alatt
álló

 vér szerinti
 örökbe
fogadott
igénylő
gyámsága alatt
álló

 vér szerinti
 örökbe fogadott
igénylő gyámsága
alatt álló

 vér szerinti
 örökbe fogadott
igénylő gyámsága alatt
álló

A megfelelő részt kérjük aláhúzással megjelölni.
Nagykorú eltartott gyermek az a személy, aki az igénylővel közös háztartásban él és nem rendelkezik önálló háztartás vezetéséhez szükséges jövedelemmel.
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A gyermek az
igénylők közös/nem
közös gyermeke23

 közös
 nem közös:
 Igénylő
1 gyermeke
 Igénylő
2 gyermeke

 közös
 nem
közös:

Igénylő 1
gyermeke

Igénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Igénylő 1
gyermeke
 Igénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Igénylő 1
gyermeke
 Igénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Igénylő 1
gyermeke
 Igénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Igénylő 1 gyermeke
 Igénylő 2 gyermeke

Örökbefogadott
vagy gyámság alatt
lévő gyermek
esetében:
- a döntést meghozó
hatóság
megnevezése és
- döntés időpontja
Kiskorú gyermek
elhelyezése esetén:
- a gyermek
elhelyezéséről döntő
hatóság/bíróság
megnevezése és
- döntés időpontja

A támogatással érintett lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számítása során figyelembe vételre kerülő
gyermek(ek) száma24: 
A támogatás összegének megállapítása során figyelembe vett 12. hetet betöltött magzat(ok) száma: 

NYILATKOZATOK
Felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy


azon gyermekek, akik után a családi otthonteremtési kedvezményt igénylem, velem (velünk) közös háztartásban
élnek és velem (velünk) együtt az új lakásba beköltöznek;



a támogatás igénylése során figyelembe vett, gyámság alatt álló gyermek velem (velünk) közös háztartásban él,
az új lakásba velem (velünk) együtt költözik be, illetve legalább egy éve a gyámságom alatt áll;



CSOK-ot igénylőként vállalom, hogy a támogatást megalapozó gyermeke(i)mmel a támogatás folyósításától,
illetve többrészletű folyósítás esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább
nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakom;



AVT-t igénylőként vállalom, hogy a támogatás folyósításától, illetve többrészletű folyósítás esetén az utolsó
részfolyósítástól számított 10 évig a lakásban életvitelszerűen lakom;

 lakás vásárlása esetén
- amennyiben az eladó magánszemély: büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eladó nem közeli
hozzátartozóm25, vagy élettársam;
- amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet: büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eladóval
tulajdonosi kapcsolatban nem állok;

Házastársak/élettársak esetén töltendő.
A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet alapján benyújtott igénylés esetén a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell
figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik (ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint
vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek).
A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet alapján benyújtott igénylés esetén a lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket
figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő
lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.
25
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
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új lakás vásárlása esetében vállalom, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben
szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya
alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a
továbbiakban együtt: számla) a Bank részére bemutatom;
új lakás vásárlása esetében vállalom, hogy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscserénél a vételár-különbözetet
az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési
számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem
(amennyiben az eladóval előleg vagy foglaló megfizetéséről történt megállapodás, a telekárat is tartalmazó vételár,
lakáscserénél a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthetem);
használt lakás vásárlása esetében vállalom, hogy a vételár, lakáscserénél a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át
készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget - illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező
részét a Bank - az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott
– fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára
teljesítem;

 lakás építése esetén
kijelentem, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezem tulajdonnal,
valamint hogy a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, továbbá az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó
nem közeli hozzátartozóm vagy élettársam;
vállalom, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelően a
Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre – illetve
építőközösség esetén az építőközösség nevére - kiállított számlákat,26 bemutatom;
vállalom, hogy a jogerős vagy végleges használatba vételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy
az épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt legkésőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatom;
 lakás bővítése esetén
vállalom, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelően a
Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre kiállított
számlákat bemutatom27;
vállalom, hogy építési engedélyköteles bővítés esetén a jogerős vagy végleges használatba vételi engedélyt vagy
a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, illetve egyszerű bejelentés alapján történő
bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt legkésőbb a támogatás utolsó
részfolyósításáig bemutatom;
vállalom, hogy a bővítendő lakás hasznos alapterülete legkésőbb a bővítést követően megfelel a 17/2016.(II.10)
Kormányrendelet hasznos alapterületre vonatkozó előírásának;
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az építési munkálatokat végző nem közeli hozzátartozóm,
vagy élettársam;
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet
végzi, a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezem tulajdonnal;
amennyiben a bővítés mellett korszerűsítést is végzek, vállalom, hogy a támogatás igénybevételéhez nem nyújtok
be olyan számlát a Bankhoz, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló
kormányrendelet alapján a támogatással érintett lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már
elszámoltam.
 tudomásul veszem, hogy a Bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság
nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel (ennek hiányában a Banknak bemutatott számlákhoz csatolom az
állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami
adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt);
 tudomásul veszem, hogy a Bank a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 19/B. § (4) bekezdése alapján a használt lakás vásárlásához és
korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve
korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vonatkozásában a készültségi
foknak megfelelő bekerülési költség legalább 70 százalékáról kiállított számlákat a lakáscélú támogatások kapcsán
Bontott anyag felhasználásra esetén az építkezés felelős műszaki vezetőjének írásbeli igazolása alapján a számlabenyújtási kötelezettség maximum az igazolandó bekerülési költség 20%ának mértékéig csökkenthető. Hatósági árverésen vásárolt félkész ingatlan esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyvben szereplő vételárral csökkenthető. A 2011. évi
CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez nyújtott természetbeni juttatásban esetén a
természetbeni juttatást nyújtó által igazolt értékig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
27
A számlabenyújtási kötelezettség az építkezés felelős műszaki vezetőjének írásbeli igazolása alapján legfeljebb 20 %-ban csökkenthető bontott anyagok felhasználása esetén.
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elszámolt számlák ellenőrzésére szolgáló, Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltölti,
továbbá ellenőrzi, hogy a számlák a támogatással érintett lakás vonatkozásában a gyermeket nevelő családok
otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán nem kerültek
elszámolásra.
 lakás korszerűsítése esetén
vállalom, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelően a
Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre kiállított
számlákat bemutatom28;
vállalom, hogy a korszerűsítendő lakás legkésőbb a korszerűsítést követően megfelel a 17/2016.(II.10)
Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti ”lakás” fogalom feltételeinek
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az építési munkálatokat végző nem közeli hozzátartozóm,
vagy élettársam;
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet
végzi, a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezem tulajdonnal;
vállalom, hogy a támogatás igénybevételéhez nem nyújtok be olyan számlát a Bankhoz, amelyet a gyermeket
nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján a támogatással érintett lakásra
nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltam.
 külterületi lakás korszerűsítése esetén:
tudomásul veszem, hogy nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény azon fejlesztési
tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési
Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy
pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra,
amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási,
üzemeltetési kötelezettség még fennáll;
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent körülírt, családi otthonteremtési kedvezmény igénybe
vételét kizáró támogatást nem vettem igénybe;
 preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt támogatás („Falusi CSOK”) esetén:
tudomásul veszem, hogy a 17/2016.(II.10) Kormányrendelet 7/A. alcíme szerinti, preferált kistelepülésen lévő
lakásokhoz igényelhető támogatásra mindenki egy alkalommal jogosult és kijelentem, hogy ezen támogatást
korábban nem vettem igénybe;
 hozzájárulok ahhoz, hogy
- CSOK igénylése esetén a saját és a támogatás nyújtása során figyelembe vett kiskorú gyermekeim jogszabályban
meghatározott adatait (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan
státusz, lakcím/értesítési cím, személyi azonosító és adóazonosító jel), valamint a támogatásra vonatkozó
információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Bank felhasználja és továbbítsa a
támogatással érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal illetve Pest megye vagy a főváros
területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt:
kormányhivatal), a Magyar Államkicstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy az állami adóhatóság részére;
- AVT igénylése esetén a jogszabályban meghatározott adataimat (név, születési név, anyja születési neve, születési
hely és idő, állampolgárság vagy hontalan státusz, lakcím/értesítési cím, személyi azonosító és adóazonosító jel),
valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából
a Bank felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére;
- a kormányhivatal, az állami adóhatóság és a Bank a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény
megtörténtét és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának
szabályszerűségét a helyszínen – a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a bankot tájékoztassa, illetve,
ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a
kormányhivatalt hivatalból értesítse;
- a Bank a 16/2016. (II. 10.) számú, vagy a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti büntetlen előélet igazolására
benyújtott hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataimat a támogatásra való jogosultság megállapításának
céljából és időtartamára kezelje;

28

A számlabenyújtási kötelezettség az építkezés felelős műszaki vezetőjének írásbeli igazolása alapján legfeljebb 20 %-ban csökkenthető bontott anyagok felhasználása esetén.
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az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az
illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt
személyes adataimat kezelje;

 tudomásul veszem, hogy ha a Bank azt észleli, hogy a bizonylatok valódisága vagy a bizonylatolt gazdasági esemény
megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az építkezés helye szerint illetékes állami adóhatóságot;
 tudomásul veszem, hogy építési telek vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén építési
szándékomat építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló okirattal, továbbá a jogszabályban
meghatározott építési és tervdokumentációval alá kell támasztanom a Bank felé, továbbá vállalom, hogy a bekerülési
költségeket tartalmazó költségvetést és a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább
70%-áról a saját nevemre – illetve építőközösség esetén az építőközösség nevére - kiállított számlákat a Banknak
bemutatom;


büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a jelen támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven
belül a 16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet, a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami
támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy azt
megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság
végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezett;

 nem állok cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság hatálya alatt;
 a támogatás iránti kérelmemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat megfelel a valóságnak,
továbbá kijelentem, hogy a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a bírálat szempontjából lényeges
körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, amely befolyásolja a kérelemben foglaltak elbírálását, illetve az abból
levonható következtetéseket;
 tudomásul veszem, hogy a Bank a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábban igényelt
támogatások igénybevételét a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő
adatok alapján és a TAKARNET rendszer alapján ellenőrzi;
 tudomásul veszem, hogy a valóságnak nem megfelelő adatok közlése esetén a kapott állami támogatásokat a
jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint vissza kell fizetnem;
 tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatás alapjául szolgáló lakás lakáscéltól eltérően kerül hasznosításra,
akkor a kapott állami támogatásokat a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint vissza kell fizetnem29;
 kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban bekövetkező változásokat a Banknak haladéktalanul bejelentem;
 kijelentem, hogy a támogatásokra vonatkozó, a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezéseket ismerem;
 tudomásul veszem, hogy a támogatással kapcsolatos jogszabályváltozásokat figyelemmel kell kísérnem és a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárnom;
 hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatokat helyszínen ellenőrizze;


tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmem nem kerül engedélyezésre, a dokumentumok a Bank irattárában
maradnak;

 tudomásom van arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul;
 felhatalmazom a Bankot, hogy a következő e-mail címre: ........................................................................ elektronikus
levelező rendszeren titkosított kód vagy más védelmi eljárás alkalmazása nélkül üzenetet (e-mail) továbbítson. Ez a
nyilatkozat tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank számára arra, hogy az
üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges
Lakáscéltól eltérő hasznosításnak minősül, ha a támogatás alapjául szolgáló lakást vállalkozási tevékenység céljára hasznosítják (például: vállalkozás székhelyéül szolgál), kivéve azon
eseteket, ahol ezt a vonatkozó kormányrendelet lehetővé teszi.
29
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adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak vagy
pénztár titoknak minősülő adatot, információt is, a fent megadott elektronikus levélcímre küldjön. Az elektronikus
levelező rendszeren küldött adatokat, illetve információt – erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában –
nem küldi el a Bank más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a bank üzletszabályzata ettől eltérően
rendelkezik. A Bank nem felel az elektronikus rendszer vagy a szolgáltató hibájából eredő károkért, veszteségekért,
illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen
személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből,
illetve a Bank felelősségi körébe nem tartozó okból eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.
A Bank adatkezeléseivel kapcsolatban részletes információk a www.mkb.hu honlap „Adatvédelmi Irányelvek”
menüpontjában érhetők el.;
 CSOK-ot igénylő élettársként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- igénylőtársammal közös háztartásban élek;
- a közös háztartásban élés kezdete: ________ év _________ hó ____ nap;
 CSOK-ot igénylő házastársként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- igénylőtársammal közös háztartásban élek;
 megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt igénylőként a jelen kérelemben írt gyermekvállalás teljesítését
vállalom.

Kelt: .........................................., 20...........................

..........................................................
Igénylő 1 aláírása

............................................................
Igénylő 2 aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:…………………………….

Aláírás:………………………………..

Név:...................................................

Név:........................................................

Cím:...................................................

Cím:........................................................

CSOK igénylése esetén kitöltendő nyilatkozatok

Nyilatkozat korábban igénybevett állami támogatásokról30 :
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy csak olyan személy után igényelek támogatást, aki után a
családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele – a jelen kérelemmel igényelhető
támogatásból levonásra kerülő vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön, vagy
a jelen kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy
azt megelőlegező kölcsön kivételével - nem történt.
 Fentieket kijelentem.

30

Együttes igénylés esetén az egyes feltételeket midkét igénylőnek azonos módon kell igazolnia.
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Kijelentem, hogy jelen kérelem benyújtását megelőzően meglévő vagy vállalt gyermeke(i)mre tekintettel a családi
otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy azt megelőlegező kölcsönt
 Igénybe vettem
 amennyiben vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vagy azt megelőlegező kölcsönt korábban igénybe vettem,
úgy a támogatás jellemzői:

Támogatás 1 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege31:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:

Támogatás 2 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege32:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:

Támogatás 3 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege31:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:

 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 2-vel közös
támogatás

 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 2-vel közös
támogatás

 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 2-vel közös
támogatás

Amennyiben 2009. július 01. napját megelőzően benyújtott hitelkérelmen alapuló lakáscélú hitelintézeti kölcsön esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbe
fogadott gyermek (ún. utóbb született gyermek) után lakásépítési kedvezményt vagy fiatalok otthonteremtési támogatását vette igénybe (pl. a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.(XII.26.)
MT rendelet vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet alapján) és a támogatás összegét a jogszabályban meghatározott kölcsönszerződés alapján fennálló
tartozásának csökkentésére fordította, úgy az eljáró hitelintézet a kedvezmény/támogatás összegén túl jóváírta Önnek a kölcsönszerződés szerinti kamatoknak a kedvezményre/támogatásra jutó
összegét is. Ezen kamatösszeget kell itt feltüntetni. A jóváírt kamat pontos összege a támogatási szerződésben található, illetve annak hiányában a korábbi támogatást folyósító hitelintézettől
erre vonatkozóan igazolás kérhető.
31

Amennyiben 2009. július 01. napját megelőzően benyújtott hitelkérelmen alapuló lakáscélú hitelintézeti kölcsön esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbe fogadott
gyermek (ún. utóbb született gyermek) után lakásépítési kedvezményt vagy fiatalok otthonteremtési támogatását vette igénybe (pl. a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.(XII.26.) MT
rendelet vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet alapján) és a támogatás összegét a jogszabályban meghatározott kölcsönszerződés alapján fennálló
tartozásának csökkentésére fordította, úgy az eljáró hitelintézet a kedvezmény/támogatás összegén túl jóváírta Önnek a kölcsönszerződés szerinti kamatoknak a kedvezményre/támogatásra jutó
összegét is. Ezen kamatösszeget kell itt feltüntetni. A jóváírt kamat pontos összege a támogatási szerződésben található, illetve annak hiányában a korábbi támogatást folyósító hitelintézettől
erre vonatkozóan igazolás kérhető.
32
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 amennyiben Igénylő 2-vel közösen megelőlegezett támogatást vettem igénybe, a gyermekvállalásom:
 Teljesült

 Nem teljesült  Részben teljesült

Vállalt gyermek/ek száma:……fő

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az számomra kedvezőbb, a családi otthonteremtési kedvezmény összege azon
gyermekek figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra, akik után korábban támogatást vagy kölcsönt vettem
igénybe.
Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy csak olyan személy után igényelek támogatást, aki után a
családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele – a jelen kérelemmel igényelhető
támogatásból levonásra kerülő vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön, vagy
a jelen kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy
azt megelőlegező kölcsön kivételével - nem történt.
 Fentieket kijelentem.
Kijelentem, hogy jelen kérelem benyújtását megelőzően meglévő vagy vállalt gyermeke(i)mre tekintettel a családi
otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy azt megelőlegező kölcsönt
 Igénybe vettem
 amennyiben vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vagy azt megelőlegező kölcsönt korábban igénybe vettem,
úgy a támogatás jellemzői:

Támogatás 1 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege32:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:

Támogatás 2 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege32:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
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 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 1-el közös
támogatás

 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 1-el közös
támogatás
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 Előző házasságban
vagy élettársi
kapcsolatban
igénybevett támogatás;
 Igénylő 1-el közös
támogatás

Támogatás 3 összege:
Támogatás miatt jóváírt kamat összege32:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:
Támogatással érintett gyermek neve:

 amennyiben Igénylő 1-el közösen megelőlegezett támogatást vettem igénybe, a gyermekvállalásom:
 Teljesült

 Nem teljesült  Részben teljesült

Vállalt gyermek/ek száma:……fő

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az számomra kedvezőbb, a családi otthonteremtési kedvezmény összege azon
gyermekek figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra, akik után korábban támogatást vagy kölcsönt vettem
igénybe.
(amennyiben az Igénylő 1-2. igénybe vette)
Büntetjogi felelősségem tudtában nyilatkozom, hogy vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt
megelőlegező kölcsönt az alábbi gyermek/ek után vettem33 igénybe:
Gyermekek adatai
gyermek neve:
gyermek szülője:
adóazonosító jele:
születési ideje, helye:
támogatási szerződés kelte:
támogatást folyósító hitelintézet:
támogatással érintett ingatlan címe:
támogatással érintett ingatlan hrsz:

...............................................................

...............................................................

 Igénylő 1 gyermeke;  Igénylő 2 gyermeke;
 Közös gyermek

 Igénylő 1 gyermeke;  Igénylő 2 gyermeke;
 Közös gyermek

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
.............………......................................

...............................................................
...............................................................

Gyermekek adatai
gyermek neve:
gyermek szülője:
adóazonosító jele:
születési ideje, helye:
támogatási szerződés kelte:
támogatást folyósító hitelintézet:
támogatással érintett ingatlan címe:
támogatással érintett ingatlan hrsz:

Gyermekek adatai

Gyermekek adatai

...............................................................

...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
.............………......................................

...............................................................
...............................................................

 Igénylő 1 gyermeke;  Igénylő 2 gyermeke;
 Közös gyermek

 Igénylő 1 gyermeke;  Igénylő 2 gyermeke;
 Közös gyermek

32 Amennyiben 2009. július 01. napját megelőzően benyújtott hitelkérelmen alapuló lakáscélú hitelintézeti kölcsön esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbe
fogadott gyermek (ún. utóbb született gyermek) után lakásépítési kedvezményt vagy fiatalok otthonteremtési támogatását vette igénybe (pl. a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.(XII.26.)
MT rendelet vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet alapján) és a támogatás összegét a jogszabályban meghatározott kölcsönszerződés alapján fennálló
tartozásának csökkentésére fordította, úgy az eljáró hitelintézet a kedvezmény/támogatás összegén túl jóváírta Önnek a kölcsönszerződés szerinti kamatoknak a kedvezményre/támogatásra jutó
összegét is. Ezen kamatösszeget kell itt feltüntetni. A jóváírt kamat pontos összege a támogatási szerződésben található, illetve annak hiányában a korábbi támogatást folyósító hitelintézettől
erre vonatkozóan igazolás kérhető.
Igénylő 1. és Igénylő 2. által korábban igényelt vissza nem térítendő állami támogatást illetve megelőlegező kölcsönt fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy a gyermek, aki után a
támogatást/megelőlegező kölcsönt korábban igénybe vették, az újabb lakásba beköltözik-e vagy a jelenlegi igényléskor gyermeknek minősül-e. Nem kell feltűntetni az adatokat azon gyermek
vonatkozásában, akit a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapítása során figyelmen kívül hagynak.
33
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Tudomásul veszem, hogy a támogatás összegének megállapítása során nem kell figyelembe venni a jelen támogatási
kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás összegét, a
gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020.(XI. 25.) kormányrendelet szerint
igénybevett támogatás összegét, valamint a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghiteltartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti igénybevett támogatás összegét.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kivételtől eltekintve - jelen támogatás igénylésénél az igényelhető támogatási
összegből le kell vonni a korábban igénybevett támogatási összegeket, beleértve az azon gyermekek után korábban
igénybevett támogatási összeget is, akik a jelen igénylésnél már nem eltartottak és/vagy nem együttköltözők, illetve
ha a korábbi támogatás egy korábbi házastárssal került igénybe vételre, akkor az így igénybe vett támogatás
összegének 50%-át kell levonni. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben számomra kedvezőbb, az
előbbiekben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával
állapítja meg a Bank, akik után korábban támogatást vettem igénybe.

Nyilatkozat fennálló házasságról:
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Igénylő 2-vel - akinek a személyazonosító adatai „A támogatást
igénylő(k) adatai” rovatban felsorolásra kerültek - házasságban élek:
Házasságkötés helye:
Házasságkötés ideje:
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

………………………………................
…………………………………………
Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Igénylő 1-el - akinek a személyazonosító adatai „A támogatást
igénylő(k) adatai” rovatban felsorolásra kerültek - házasságban élek:
Házasságkötés helye:
Házasságkötés ideje:
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

………………………………................
…………………………………………
Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat büntetőjogi felelősség megállapításának hiányáról (preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt
családi otthonteremtési kedvezmény esetén nem töltendő):
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelt támogatás esetén a
16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerint, illetve használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelt támogatás
esetén a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint büntetlen előéletűnek minősülök.
A 16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén hozzájárulok
ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, az állami
adóhatóság és a kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
A 17/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén hozzájárulok
ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank és a
kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának céljából és időtartamára kezelje;
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.
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Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelt támogatás esetén a
16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerint, illetve használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelt támogatás
esetén a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint büntetlen előéletűnek minősülök.
A 16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén hozzájárulok
ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, az állami
adóhatóság és a kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
A 17/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén hozzájárulok
ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank és a
kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának céljából és időtartamára kezelje;
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat megváltozott munkaképességű gyermekről:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt az alábbi megváltozott
munkaképességű gyermek után igénylem.
Gyermek szülője:  Igénylő 1 gyermeke;

 Igénylő 2 gyermeke;

 Közös gyermek

Gyermek neve: .......................................................................................................................................................
Gyermek születési helye és ideje..............................................................................................................................
A döntést meghozó hatóság megnevezése: .............................................................................................................
A döntés időpontja: .................................................................................................................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat kizárólagos használati jogról (több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén):
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan - közös igénylés esetén Igénylő 2-vel, illetve gyámhatósági
rendelkezés alapján az érintett kiskorú gyermekkel együtt - kizárólagos használati jogom áll fenn.
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan - közös igénylés esetén Igénylő 1-el, illetve gyámhatósági
rendelkezés alapján az érintett kiskorú gyermekkel együtt - kizárólagos használati jogom áll fenn.
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.
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Nyilatkozat hallgatói jogviszony fennállásáról:
Igénylő 1.
A) Új lakás vásárlása vagy építése esetén (a 16/2016.(II.10.) Kormányrendelet szerint)
A/1. Egy vagy két gyermek utáni CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

A/2. Három vagy több gyermek utáni CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben az alábbi időszak alatt a
köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat
folytattam az alábbiak szerint:
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Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

B) Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén (a 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet szerint), kivéve a
preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt CSOK-ot
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

C) Preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt CSOK esetén (a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint)
C/1. Preferált kistelepülésen lévő használt lakás vásárlására, illetve korszerűsítésére és/vagy bővítésére 3 vagy több
gyermek utáni igényelt CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok
az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben az alábbi időszak alatt a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.
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C/2. Preferált kistelepülésen lévő használhoz igényelt CSOK esetén egyéb esetben:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 1 évben az alábbi időszak alatt a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Igénylő 2.
A) Új lakás vásárlása vagy építése esetén (a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint)
A/1. Egy vagy két gyermek utáni CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

A/2. Három vagy több gyermek utáni CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
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Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben az alábbi időszak alatt a
köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat
folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

B) Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén (a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint), kivéve a
preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt CSOK-ot
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

C) Preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt CSOK esetén (a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint)

C/1. Preferált kistelepülésen lévő használt lakás vásárlására, illetve korszerűsítésére és/vagy bővítésére 3 vagy több
gyermek utáni igényelt CSOK esetén:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok
az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
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székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben az alábbi időszak alatt a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

C/2. Preferált kistelepülésen lévő használt lakáshoz igényelt CSOK esetén egyéb esetben:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 1 évben az alábbi időszak alatt a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat Külső értékesítési partner kapcsolat esetén:
Kijelentem a Bank felé, hogy tudomással bírok arról, hogy a magát személyi okmányaival és a Bank által
__________________________ névre (teljesítési segéd)
/
kódra kiállított értékesítői
igazolvánnyal igazoló közvetítő (a továbbiakban: Közvetítő) a Bank értékesítési közvetítője.
Jelen visszavonhatatlan, a Hpt. 161. § (1) a) szerinti nyilatkozatommal felmentem a Bank-ot a banktitok, valamint
személyes adataim megtartásának kötelezettsége alól, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy azokat a Bank írásos formában, a
közvetítésben résztvevő Közvetítő rendelkezésére bocsássa. E felmentés kizárólag a Közvetítő és a Bank közötti
elszámolás ellenőrizhetősége körében az alábbi adatokra terjed ki:
 a Közvetítő közvetítésével a Bank és köztem létrejött családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásáról szóló
szerződés, valamint a támogatással azonos célra igényelt jelzáloghitel(ek) szerződésé(ei)nek szövege és a szerződések
megkötésének ténye,
 a támogatási szerződés alapján folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege
 a fent hivatkozott jelzáloghitel szerződés(ek) vonatkozásában annak ténye, hogy a szerződés(ek) alapján történt-e
kölcsön folyósítás.
A közvetítő a tudomására jutott titkot, illetve adataimat a Bankkal kötött közvetítői megállapodásában foglalt nyilatkozata
szerint, illetve a jogszabályok erejénél fogva is csak a fenti célra jogosult felhasználni.
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AVT igénylése esetén kitöltendő nyilatkozatok
Nyilatkozat büntetőjogi felelősség megállapításának hiányáról:
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelt támogatás esetén a
16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerint büntetlen előéletűnek minősülök.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, az
állami adóhatóság és a kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelt támogatás esetén a
16/2016. (II. 10.) számú Korm. rendelet szerint büntetlen előéletűnek minősülök.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a büntetlen előélet igazolására benyújtott nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, az
állami adóhatóság és a kormányhivatal a támogatásra való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat hallgatói jogviszony fennállásáról:
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.
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Igénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a köznevelésről szóló
törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatok az alábbiak
szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napban az alábbi időszak alatt
a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytattam az alábbiak szerint:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................................
A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:……………………………………………………………………………………………………………..
A képzés kezdete: ................................................ (Várható) befejezési ideje: ......................................................
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

CSOK és AVT igénylése esetén is kitöltendő nyilatkozatok
Nyilatkozat köztartozás mentességről:
Igénylő 1.
Amennyiben a jelen kérelem benyújtásakor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban
nem szerepelek, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtásakor
nincs köztartozásom
áll fenn köztartozásom, azonban annak mértéke nem haladja meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget.
Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Igénylő 2.
Amennyiben a jelen kérelem benyújtásakor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban
nem szerepelek, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtásakor
nincs köztartozásom
áll fenn köztartzozásom, azonban annak mértéke nem haladja meg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget.
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Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem.

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat34 Tbj35 6. § szerinti vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti személlyé válásról (ha az igénylés pillanatában
az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi
szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll):
Igénylő 1.
Vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj 6. § szerinti biztosítottá vagy a Tbj. 4.
§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válok36.
Igénylő 2.
Vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj 6. § szerinti biztosítottá vagy a Tbj. 4.
§ 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válok37.

Nyilatkozat együttes igénylési feltételeknek fennállásáról elhunyt házastárs jogán való igénylés38 esetén.
Igénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy elhunyt házastársammal a halálakor házasságban, közös
háztartásban éltünk és halálakor a támogatás együttes igénylésének feltételei fennálltak.
Elhunyt házastársam adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Személyi azonosítója:
Lakcíme:
Házasságkötés ideje:
Házasságkötés helye:

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem

Nyilatkozat helyett okirattal igazolok.

Nyilatkozat a csekély összegű (de minimis) támogatásokról.39

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatott ingatlanra az állam javára bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom fennállása alatt a támogatással érintett lakást a legalább többségi tulajdonomban álló gazdasági társaság ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általam folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként a
cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánom jelenteni.

A nyilatkozatot csak olyan igénylő teheti meg, aki magyar állampolgár, vagy akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni
társadalombiztosítás ellátásaira, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
36 Amennyiben a határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.,
37 Amennyiben a határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
38 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése, vagy az új lakások építéséhez,
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 31/A. §-a szerinti igénylés.
39 A nyilatkozatot akkor kell kitölteni, amennyiben az igénylő a támogatással érintett lakást székhelyeként a cégnyilvántartásba,illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja
jelenteni és /vagy a lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani.
34

35 A
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatott ingatlanra az állam javára bejegyzett jelzálogjog
fennállása alatt a támogatásból vásárolt vagy épített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt
saját gazdasági tevékenységem céljára kívánom hasznosítani (ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását).
A fentiek szerinti nyilatkozatot megteszem. 
Tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozatot csak akkor tehetem meg, ha a támogatással érintett lakás megszerzésének
költségeihez nem vettem korábban igénybe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásokról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatást, illetve ezen jogcímtől eltérő
jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.40 Kijelentem, hogy a
támogatással érintett lakás megszerzésének költségeihez korábban ilyen támogatásokat
Nem vettem igénybe 
Kijelentem, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendeletet ismerem és a bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de
minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek megfelelek. Tudomásul veszem továbbá, hogy a csekély összegű (de
minimis) támogatással kapcsolatos téves adatszolgáltatásból eredő minden kockázat és kár engem terhel.
Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatásokra csak a az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti összeghatárig vagyok jogosult. Kijelentem, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti összeghatár
eléréshez még
…………………………….,-EUR41 összegű csekély összegű (de mimimis) támogatást vehetek igénybe.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatom kelte és az igényelt lakáscélú támogatás odaítélése közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek
meg számomra, úgy erről haladéktalanul – még a jelen igénylés szerinti támogatás odaítélése előtt – értesítenem kell a
Bankot és módosítanom kell az igénybe vehető támogatás összegére vonatkozó nyilatkozatomat.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére
vonatkozó nyilatkozatomban foglalt adatokat, információkat a támogatás(ok) szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
céljából felhasználja és kezelje, illetve továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére.
 Hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést
követő 10 évig meg kell őriznem és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a köteles vagyok azokat bemutatni.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomra tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény, az adó-visszatérítési
támogatás, illetve a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása csekély összegű támogatásnak minősül,
amelyeket kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján lehet nyújtani. Erre tekintettel amennyiben a
16/2016.(II.10.) Korm.rendelet vagy a 17/2016.(II.10.) Korm.rendelet alapján a családi otthonteremtési kedvezményre, az
adó-visszatérítési támogatásra, illetve a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatására az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti összeghatárt meghaladó támogatásra lennék jogosult, úgy legfeljebb a bizottsági rendeletben
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerint állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű
támogatásként
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június
27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL
L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke alapján nyújtott támogatás.
41 A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során igénybe vett támogatások alapján. Ha az adott támogatási program másként nem rendelkezik, az EUR összeg alkalmazása
céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
40
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rögzített összeghatárig vagyok jogosult a lakáscélú támogatás(ok)ra. Ilyen esetben az igénylésemet - az 1407/2013/EU
bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében - módosítanom kell.

Kelt: ............................., 20……..............

..........................................................
Igénylő 1 aláírása

............................................................
Igénylő 2 aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:……………………………..

Aláírás:…………………………………

Név:...................................................

Név:........................................................

Cím:...................................................

Cím:........................................................

Kérelem átvétel dátuma 42 (dátumbélyegző):

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok, dokumentumok
Kérjük, hogy a kérelem benyújtásakor ellenőrzésre szíveskedjenek bemutatni az Igénylő(k):
 személyazonosító igazolványát, úti okmányát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét
 adóigazolványát, ideiglenes adóigazolványát vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt
 személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványát
 lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított hatósági igazolványát

Kérjük, hogy a kérelemhez szíveskedjen(ek) csatolni az alábbi dokumentumokat:

Csatolom

Minden támogatástípus esetén:
családi ház esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajzát vagy
térképmásolatát
az épület/lakás alaprajzait (kézzel készített is lehet) / alapterület kimutatását (szintenként)
amennyiben további munkáltató, önkormányzat vagy más hitelintézet által nyújtott kölcsön is
igénybevételre kerül (és ennek biztosítékául a jogosult jelzálogjogot kíván bejegyeztetni az
ingatlan-nyilvántartásba), úgy a jogosulttal kötött kölcsön- és jelzálogszerződés tartalmáról a
kölcsönnyújtó által kiállított igazolást, nyilatkozatot
az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén:
 a jogosult igazolását a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy lejárt tartozás nem áll fenn
 amennyiben a fenntartani kívánt jelzálogjoghoz elidegenítési és terhelési tilalom is
kapcsolódik, úgy a jogosult hozzájárulását a Magyar Állam jelzálogjogának bejegyzéséhez

Hiánytalan dokumentáció benyújtása esetén az átvétel dátuma megegyezik a befogadás dátumával, hiányos benyújtás esetén a 16/2016. (II. 10.), illetve a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó támogatások iránti kérelem és a kapcsolódó dokumentumok átvételéről szóló Igazolás az irányadó.
42

24

MKB Bank Nyrt.
(2021. szeptember 29-től)

TB 6. § szerinti biztosítotti jogviszony igazolására43 30 napnál nem régebbi44 okiratot az alábbiak
szerint:
- a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvényben (Tbj.) írtaknak való megfelelés igazolására az egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolással,
- a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést 30 napnál nem régebbi45, a Tbj. 4. §
17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint
a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű
magánokiratként kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti
hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel
vagy kamara, kar által kiállított igazolással,
- középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanulás igazolására a középfokú
intézmény által kiállított igazolás vagy az érettségi bizonyítvány illetve az arról az azt kiállító
oktatási intézmény által készített hiteles másolattal (nyilatkozat esetén nem szükséges) Elhunyt
szülő jogán történő igénylés esetén kizárólag dokumentummal történhet az igazolás.
- a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulás igazolására a felsőoktatási intézmény által
kiállított igazolással (nyilatkozat esetén nem szükséges) Elhunyt szülő jogán történő igénylés
esetén kizárólag dokumentummal történhet az igazolás.
- külföldi tanulmányok igazolására az annak időtartamára vonatkozó, a külföldi felsőoktatási
intézmény által kiadott igazolást és annak hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalását
- amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá
tartozott,
akkor annak igazolására az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított
igazolással, illetve annak hiteles magyar nyelvű fordításával
(amennyiben az igénylő – együttes igénylők esetén az egyik igénylő – a kormányhivatal ápolási
díjat vagy gyermekek otthongondozási díját megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban
vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, akkor TB biztosítotti jogviszonyt nem
szükséges igazolni)
amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, úgy a kormányhivatal ápolási díjat megállapító
végleges határozatát
amennyiben az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül, úgy a járási (fővárosi
kerületi) hivatal gyermekek otthongondozási díját megállapító végleges határozatát
büntetlen előélet igazolására érvényes hatósági bizonyítványt (nyilatkozat esetén nem szükséges)
amennyiben az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást vagy az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolást (nyilatkozat esetén nem szükséges)
a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolásához: a 2007. évi I. törvény szerinti
regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási engedély, illetve állandó tartózkodási kártya
a bevándorolt jogállás igazolásához: bevándorlási engedély
a letelepedett jogállás igazolásához: letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély,
nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély
a hontalan jogállás igazolásához: hontalankénti elismerésről szóló határozat vagy a jogállást
igazoló hatósági igazolás
más hitelintézet által a lakáscél megvalósítására nyújtott kölcsön esetén a kölcsönt nyújtó
hitelintézet által kiadott hitelígérvény
amennyiben nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, igazolás arról, hogy a telken ivóvíz minőségű
vizet szolgáltató kút fúrható/van (használt lakás vásárlása/bővítése esetén a kútnak az igényléskor
Az igénylőnek a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a, illetve 31. §-a, valamint a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c.) pontja és (10) bekezdése, illetve 19/E. § (1)-(2)
bekezdése szerint igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtásakor, illetve azt megelőzően – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – 180 napja / 1 éve / 2 éve a biztosítotti jogállására
vonatkozó feltételeknek megfelel.
44
Amennyiben az okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe
venni.
45
Amennyiben az okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe
venni.
43
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meg kell lennie)
házasság esetén az ezt bizonyító anyakönyvi kivonatot (nyilatkozat esetén nem szükséges)
gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, adóigazolványát vagy ideiglenes adóigazolványát vagy
az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt (nyilatkozat esetén nem
szükséges)
gyermekek lakcímét és a személyi azonosítóját igazoló hatósági igazolványt
elvált szülők kiskorú gyermeke után igényelt támogatás esetében a gyermek elhelyezéséről szóló
jogerős bírósági ítéletet (nyilatkozat esetén nem szükséges)
volt élettársak kiskorú gyermeke után igényelt támogatás esetén a gyermek elhelyezését igazoló
jogerős bírósági döntés, közokirat vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány (nyilatkozat esetén
nem szükséges)
örökbe fogadott gyermek esetén a gyámhatóság engedélyező határozatát
magzat vagy ikermagzat esetén a várandósság betöltött 12. hetének alátámasztására a
várandósgondozási könyvet vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak
fennállása időpontjáról szóló igazolást
megváltozott munkaképességű gyermek után igényelt támogatás esetén orvosszakértői szerv
igazolását (nyilatkozat esetén nem szükséges)
nagykorú gyermek hozzájáruló nyilatkozatát (személyes adatok továbbításához és ellenőrzések
lefolytatásához)
gyámság alatt álló gyermek esetén a gyámhatóság kirendelő határozatát (nyilatkozat esetén nem
szükséges)
kiskorú gyermek tulajdonszerzése esetén a gyámhatóság jogerős vagy végleges határozatát
osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt használati megállapodást (nyilatkozat esetén nem szükséges)
elhunyt házastárs jogán igényelt támogatás esetén lakcímkártya, házassági anyakönyvi kivonat és
halotti anyakönyvi kivonat (nyilatkozat esetén nem szükséges)
a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések alapján nyújtott, jelen kérelem
benyújtásáig visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező
kölcsön összegét igazoló közokirat vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként
kiállított dokumentum
Vásárlás esetén:
végleges adásvételi szerződést
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő
lakásvásárlás esetén a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi
szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot
jogerős vagy végleges használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló
hatósági bizonyítványt vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló
hatósági bizonyítványt (csak új lakás vásárlása esetén, illetve új, még épülő lakás vásárlása
esetében építési engedély, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséséről
előállított visszaigazolás, hatósági bizonyítvány vagy elektronikus építési napló üzemeltetője által
kiállított visszaigazolás)
jelen kérelem benyújtásakor jogerős vagy végleges használatba vételi engedéllyel, használatbavétel
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az épület felépítésének megtörténtéről
szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás vásárlása esetén az építési engedélyt, vagy
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentéséről
előállított visszaigazolást, hatósági bizonyítványt vagy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által előállított visszaigazolást illetve 2019.
október 24. előtt tett egyszerű bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által
előállított visszaigazolást
társasház előzetes alapítása esetén társasházi alapító okiratot
Építkezés esetén:
a jogerős vagy végleges építési engedélyt és az ingatlan jóváhagyott építési engedélyezési
tervdokumentációját, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az alábbi
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dokumentumokat szükséges benyújtani:
 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által előállított
visszaigazolást, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az
elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett
elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolást,
 az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszerbe (ÉTDR) vagy az építész tervező által az egyszerű
bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a
155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló
egyszerű bejelentési dokumentációt,
 az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett
nyilatkozatát, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank
részére benyújtott, a fentiekben felsorolt dokumentumok megegyeznek az
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus naplóba feltöltött
dokumentumokkal
a Lechner Tudásközpont honlapján elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott mintaterv
adaptálásának igazolásához:
 Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződés
 tervezési díjról szóló számla
 elektronikus építési napló
a tervezett munkákról – az ügyfél által is készíthető – költségvetést (amely alapján áttekinthető az
elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama)
amennyiben az építési teleknek a támogatott személy(ek)en túl más személyek is a tulajdonosai
szükséges benyújtani:
 közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati
megállapodást vagy
 társasházi alapító okiratot, mely igazolja, hogy az építkezés befejeztével a
támogatással épített albetétben kizárólag a támogatott személy(ek) szerez(nek)
tulajdonjogot, vagy
 építőközösségi szerződést

Bővítés / korszerűsítés esetén (kivéve preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása valamint bővítése és/vagy
korszerűsítése esetén):
engedélyköteles tevékenység esetén: a jogerős vagy végleges építési engedélyt és az ingatlan
jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációját
a tervezett munkákról – az ügyfél által is készíthető – költségvetést (amely alapján áttekinthető az
elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama)
egyszerű bejelentéshez kötött bővítési tevékenység esetén az alábbi dokumentumokat szükséges
benyújtani:
 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által előállított
visszaigazolást, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az
elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett
elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolást,
 az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszerbe (ÉTDR) vagy az építész tervező által az egyszerű
bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a
155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló
egyszerű bejelentési dokumentációt,
 az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett
nyilatkozatát, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank
részére benyújtott, a fentiekben felsorolt dokumentumok megegyeznek az
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
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dokumentációs rendszerbe,
dokumentumokkal

illetve

az

elektronikus

naplóba

feltöltött

Preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása valamint bővítése és/vagy korszerűsítése esetén:
a tervezett munkákról – az ügyfél által is készíthető – költségvetés (amely alapján áttekinthető az
elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama)
Preferált kistelepülésen lévő lakáshoz igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén:
erkölcsi bizonyítvány
Adó visszatérítési támogatás esetén:
házasság esetén az azt bizonyító anyakönyvi kivonatot
öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság megállapításáról rendelkező
közigazgatási határozatot – amennyiben az igénylő ilyen járandóságot kap
osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt használati megállapodást
utólagos igénylés46 esetén azon dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy – a CSOK-on és a Bank
által nyújtandó kölcsönön felül - a lakás teljes vételára megfizetésre került
Nem magyar állampolgár igénylő esetén:
vásárlás esetén amennyiben szükséges a kormányhivatal engedélyét a magyarországi ingatlan
megvásárlásához (amennyiben ez a jogszabályok alapján szükséges)
n

46

Lakás vásárlása esetén, amennyiben az adó-visszatérítési támogatás igénylése a 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet 89. §-a alapján történik.
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