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OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS ADATLAP 

IGÉNYLŐ 1 IGÉNYLŐ 2 

Név: 

Születési név: 

E-mail cím:

Telefonszám: 

Anyja neve: 

Születési hely és idő: 

Állampolgárság: 

Családi állapot: 

Lakcímkártyán szereplő 
 állandó lakcím: 

Lakcímkártyán szereplő állandó 
lakcím bejelentési dátuma: 

Felújítandó ingatlan 

Felújítandó ingatlan címe: 

Tulajdonjog szerzés dátuma a felújítandó ingatlanban Igénylő 1: 

Tulajdonjog szerzés dátuma a felújítandó ingatlanban Igénylő 2: 

Ingatlan földhivatali beorolása: lakóingatlan 

Az igénylő(k) és/vagy kiskorú gyermeke(i) tulajdoni hányada együttesen legalább 50% igen nem 

Jogosultság vizsgálata 

Első alkalommal igényli a támogatást igen nem 

Ön vagy házastársa/élettársa 12. hétnél idősebb magzattal várandós igen nem 

Legalább 1 éve a felújítandó ingatlanban él VAGY 1 éven belül vásárolta igen nem 

Legalább az egyik igénylő rendelkezik minimum 1 éves TB jogviszonnyal igen nem 

Köztartozásmentes az igénylők minden tagja igen nem 

25. életévét betöltött gyermek esetében a gyermek megváltozott munkaképességű igen nem 

GYERMEK 1 GYERMEK 2 

Név: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Apja neve: 

Lakcímkártyán szereplő 
 állandó lakcím: 

Lakcímkártyán szereplő állandó 
lakcím bejelentési dátuma: 

GYERMEK 3 GYERMEK 4 

Név: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Apja neve: 

Lakcímkártyán szereplő 
 állandó lakcím: 

Lakcímkártyán szereplő állandó 
lakcím bejelentési dátuma: 

A várható beruházás összköltsége: Ft 

Tervez-e hitelt felvenni a beruházáshoz: igen nem 
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