
Kérelem (11) 

a lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztésére, a 

bejegyzett jelzálogjog törlésére 

 

(AZ ADATOKAT KÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) 

 

Kérelmező neve: ................................................................................................................................  

Kérelmező születési neve: .................................................................................................................  

Adóazonosító jele:  ............................................................................................................................  

Lakcím: ..............................................................................................................................................  

Telefonszám/e-mail cím: ...................................................................................................................  

Értesítési cím (felfüggesztés alatt): ...................................................................................................  

Kormányhivatali iktatószám (ha már van)  ...................................................................................  

A támogatással érintett ingatlan címe ...............................................................................................  

Helyrajzi száma  ................................................................................................................................  

Az igénybe vett támogatás megnevezése  .................................................................................... …. 

Lakáscélú támogatás összege …………………………………… igénybevétel ideje  ....................  

 

Bejelentem, hogy a lakásigényemet kielégítő újabb lakóingatlant vásárlás / építés (a megfelelő 

aláhúzandó!) útján kívánom megszerezni. 

 

Folytatás külön íven □ 

 

Nyilatkozat az ügyintézés módjáról (a megfelelő aláhúzandó!) 

A kérelmemmel érintett eljárás során  

a) a papír alapon aláírt iratok postai kézbesítését kérem. 

b) az elektronikusan aláírt iratok ügyfélkapun keresztüli kézbesítését kérem. 

 

Csatolt/Hiányzó iratok:  

 

□             □ A támogatott ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés egyszerű 

másolatban az eredeti bemutatása mellett/hitelesített másolatban/eredetben 

 

□             □ Hitelintézet igazolása a ténylegesen folyósított támogatás összegéről (eredeti 

példány), ha az eltér a bejegyzett jelzálogjog összegétől 

 

□             □ Megkötött támogatási szerződések egyszerű másolatban az eredeti bemutatása 

mellett/hitelesített másolatban/eredetben 

 

□             □ Támogatás összegének befizetését igazoló irat (átutalási megbízás másolata, 

egyéb) 

 

□             □ Az eljárási illeték befizetését igazoló irat (átutalási megbízás másolata, 

illetékbélyeg, egyéb) 

 

□             □  Meghatalmazás, ha az ügyfél nevében képviselő jár el; 

 

A kormányhivatal előtti eljárásban, mint a kérelem benyújtója kijelentem, hogy a 

hiányzóként megjelölt irato(ka)t 15 napon belül pótolom. Tudomásul veszem, hogy a 

kérelem érdemi vizsgálatakor hiányzó adatok pótlására hiánypótlási felhívás 

kibocsátására kerülhet sor. Aláírásommal hozzájárulok a megadott személyes adataim 

kezeléséhez és felhasználásához. Tudomásul veszem, hogy a felfüggesztés ideje alatti 

értesítési címemben történt változást köteles vagyok az ügyhöz kapcsolódóan 

haladéktalanul bejelenteni. 

 



Nyilatkozom, hogy a jelzálogjoggal biztosított lakáscélú állami támogatás igénybevételekor 

fennállt házastársi/élettársi jogviszonyom jelenleg fennáll/nem áll fenn
1
. 

 

 .......................  20…...  ............................  hó  ...........  nap 

 

……………………………… 

Kérelmező aláírása 

 

Igazolom, hogy a kérelmet a jelölt mellékletekkel együtt a mai napon átvettem. 

Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizették/nem fizették meg
2
. 

 

 .......................  20…...  ............................  hó  ...........  nap 

 

Átvétel pecsétje: 

……………………………….. 

átvevő aláírása 

 

 

 

                                                 
1
 A megfelelő rész aláhúzandó 

2
 A megfelelő rész aláhúzandó 


