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4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám 

 

K É R E L E M 
 

a lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges 

jegyzői igazolás kiadásához 
 

 

1. Az igazolást az alábbi támogatás igénybevételéhez kérem 

a./*Utólagos igazolás a gyermek megszületéséről  

 
2. Támogatott személy adatai:  

Név: ……………………………… születéskori név: …………………………………..  

Szül.hely: ……………………… szül.idő: ……………………………………………... 

Anyja neve: ………………………………. személyi száma: …………………………..  

Állandó lakóhely: ……………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely / Levelezési cím: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………   
Házasságkötés/Élettársi kapcsolat létesítésének helye, ideje: …………………………... 

……………………………………………………………………………………………  

Válás jogerőssé válásának ideje: ………………………………………………………... 

  
3. Támogatott személy házastársa vagy élettársa adatai  

Név: ……………………………… születéskori név: …………………..…………..…..  

Szül.hely: ……………………… szül.idő: ……………………………………...….…... 

Anyja neve: ………………………………. személyi száma: …………………………..  

Állandó lakóhely: ……………………………………………………..……………..….. 

Tartózkodási hely / Levelezési cím: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………  4.  5. Házasságkötés/Élettársi kapcsolat létesítésének helye, ideje: …………………………... 6. ……………………………………………………………………………………………  
Válás jogerőssé válásának ideje: ………………………………………………………... 

 
*Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ………………… óta élettársi 
közösségben élünk ………………………………………………………………. cím alatt. 
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy különböző bejelentett lakcímünk 
ellenére egy háztartásban élünk. 

 
……………………………….. ……………………………….. 

Támogatott személy                                                    Házastárs / Élettárs 
 

 
Személyazonosító okmány száma: Személyazonosító okmány száma:  
……………………………….. ……………………………….. 
 
Megnevezése: ………………………. Megnevezése: ……………………….  
_______________________________________________________________________________________  
1
 Kitöltése nem kötelező. Abban az esetben, ha személyesen szeretné átvenni az igazolást a postai út helyett 

kérjük töltse ki. 



 
ÚTMUTATÓ 

 
a lakáscélú állami támogatás(ok) igénybevételéhez 

szükséges jegyzői igazolás iránti kérelemhez 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy Jegyző által kiadott igazolás csak a támogatás(ok)hoz szükséges személyi feltételek 
igazolására szolgál. A kedvezményre való jogosultság egyéb feltételeinek való megfelelést a pénzintézet 
vizsgálja.  
Amennyiben a közölt adatok, a nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak vagy a jegyzőt 
egyéb módon, például hamis adatok szolgáltatásával megtéveszti, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt 

vissza kell fizetni az államnak, továbbá a valótlan adatszolgáltatás és nyilatkozattétel egyéb büntetőjogi 
felelősséget vonhat maga után. 
 
1.pont  
2009. július 01-től a személyi feltételek jegyző általi igazolására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a korábban 
született gyermekre a támogatást már igénybe vették, a még fennálló lakásépítési vagy vásárlási kölcsönbe 
beszámítják a kölcsön felvétele után született gyermekre jutó támogatást). 
 
2.pont  
Támogatott személy lehet minden nagykorú magyar állampolgár (tehát egyedülálló is), a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezı személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság 
területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt, 

vagy letelepedett jogállással rendelkezik, valamint a hontalan, ha a 2007. évi II. törvény alapján ilyen 
jogállásúnak ismerték el. 
 
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált és nincs élettársa. 
 
3.pont  
A házasság vagy az élettársi viszony tényének igazolását bizonyos támogatási formáknál igazolnunk kell. A 
házastársak esetén ezt a tényt a házassági anyakönyvi kivonat bizonyítja, viszont az élettársi kapcsolatot 

büntetőjogi nyilatkozat aláírásával, vagy élettársi kapcsolat létesítését igazoló közjegyzői okirattal kell 
igazolni. 
 
4.pont  
A kedvezményt a közös háztartásban élı eltartott gyermek után lehet igénybe venni, ha a korábban született 

gyermekre
2
 a támogatást már igénybe vették, és a még fennálló lakásépítési vagy vásárlási kölcsönbe 

beszámítják a kölcsön felvétele után született gyermekre jutó támogatást. 
 
Az a./ pontban azon gyermekeket is fel kell tüntetni, aki után lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt már 
igénybe vettek. A rájuk vonatkozó iratok fénymásolatát is csatolni kell a kérelemhez. 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
2
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 6.§. /3/ "A kedvezmény szempontjából gyermek: 

a./ az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke,  
b./ az igénylő gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélı és általa eltartott gyermek, ha az igénylő 

vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti,  
c./ az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, aki a gyermek- és ifjúságvédő intézettel kötött 

megállapodás alapján legalább egy éve él az igénylınél, mint nevelőszülőnél, ha ez utóbbi vállalja hogy 
az elhelyezés három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha másik gyermek 
gondozására megállapodást nem köt. 



 
 
4. Kedvezményre jogosító együttköltöző, eltartott személyek 

 

a./ GYERMEK/EK, aki/k után a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt már igénybe 

vettünk: 

 

Név:    Szül.hely:  Szül. idő:  Anyja neve:          Személyi száma:  

1./ …………………………………………………………………………………………... 
2./ …………………………………………………………………………………………... 
3./ …………………………………………………………………………………………... 
4./ …………………………………………………………………………………………... 
5./ …………………………………………………………………………………………... 

 

b./ GYERMEK/EK, aki/k után a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt még nem 

vettünk igénybe: 

 

Név:    Szül.hely:  Szül. idő:  Anyja neve:          Személyi száma:  

1./ …………………………………………………………………………………………... 
2./ …………………………………………………………………………………………... 
3./ …………………………………………………………………………………………... 
4./ …………………………………………………………………………………………... 
5./ …………………………………………………………………………………………... 

 

Büntetőjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)met saját 

háztartásomban nevelem. 
 

 

………………………………… ……………………………. 

Támogatott személy Házastárs/Élettárs 
 

 

5./ A kérelmező nyilatkozatai:  
Büntetőjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, és csak olyan személy után igényelek lakásvásárlási (építési) kedvezményt vagy 
fiatalok otthonteremtési támogatását, aki után ilyen kedvezményt még senki nem kapott. 
 
Kelt:………………, 20…………………… 
 

 

………………………………… ………………………………. 

Támogatott személy Házastárs/Élettárs 



 
 
 
 
Csatolandó mellékletek, bemutatandó okiratok 
 
Minden esetben be kell mutatni a kérelem benyújtásakor:  
- a támogatott személy és házastárs / élettárs, valamint 14. év feletti gyermek személyazonosító okmányát 

és születési anyakönyvi kivonatát,  
- 16 év feletti gyermek iskolalátogatási igazolását,  
- házassági anyakönyvi kivonatot,   
- elvált szülők kiskorú gyermeké(ei)nek elhelyezését igazoló jogerős bírói ítéletet eredetben,   
- 14. év alatti gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,   
- a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes 
tartózkodási, illetve állandó tartózkodási kártyával igazolják,   

- menekültkénti elismerést, oltalmazott jogállást, hontalan jogállást megállapító határozat eredetben.  

 
Csatolni kell (az ügyintéző által bejelölt iratot): 
 

 A támogatott személy és házastársa/élettársa, valamint 14. élettévét betöltött gyermeke 
személyazonosító igazolványát/érvényes úti okmányát, lakcímkártyáját fénymásolatban. 
Amennyiben valamely fél lakcímkártyával nem rendelkezik csatolni kell a személyi számról 

szóló hatósági bizonyítvány fénymásolatát. Lakcímkártya fénymásolatának csatolása 14 év 

alatti gyermek esetén is szükséges. 
 A kérelmező és házastársa házassági, valamint a kérelembe feltüntetett gyermek/ek születési 

anyakönyvi kivonatának fénymásolati példányát. 
 Elvált szülők kiskorú gyermeké(ei)nek elhelyezését igazoló jogerős bírói ítélet másolati 

példányát. 

 A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanulmányokat folytató eltartott gyermek esetén iskola, 
intézmény által kiállított igazolást. 

 Állandó ápolásra szoruló fogyatékosság esetén illetékes szakorvosi rendelıintézet igazolását. 
 Saját háztartásban eltartott tartós beteg vagy testileg ill. szellemileg fogyatékos gyermeknél a 

családi pótlékot folyósító szerv igazolását. 
 16. életév felett a munkaképesség 67 %-os elvesztése esetén nyugellátó szerv igazolását, melynek 

tartalmaznia kell a legközelebbi felülvizsgálat időpontját is. 

 Regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási, illetve állandó tartózkodási kártya fénymásolata. 
 Bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési 

engedély, EK letelepedési engedély fénymásolata. 
 Menekültkénti elismerést, oltalmazott jogállást, hontalan jogállást megállapító határozat 

fénymásolata. 
 Gyámság alatt álló, átmeneti vagy tartós nevelésben lévı gyermek esetén Gyámhivatal vonatkozó-

gyámot -, nevelőszülőt kirendelő - jogerıs határozatának másolatát. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a támogatások igénybevételének egyéb feltételeiről a pénzintézeteknél kaphatnak 
felvilágosítást, mivel ők jogosultak a további feltételek ellenőrzésére is. 
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