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Szerződő, illetve kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett tölti ki.

Szerződésszám: -

A lakáscélú felhasználás helye, az ingatlan adatai:

Cím:       település 

   út/utca/tér hsz. em. ajtó

Helyrajzi szám:  

FELHASZNÁLÁS HELYE

Tudomásul veszem, hogy a kifizetésre kerülő összeget
• lakótelek
• lakás
• családi ház
• tanyai lakóingatlan
• építési telek
vonatkozásában lehet csak felhasználni.

Tudomásul veszem, hogy a szerződő (kedvezményezett 
jelölése esetén, a kedvezményezett) jelen nyomtatványon 
jelölt közeli hozzátartozója az ingatlan bejegyzett:
• tulajdonosa vagy
• leendő tulajdonosa vagy
• pénzügyi lízingbe vevője vagy
• lakásbérleti/lakáshasználati jog jogosultja vagy
• haszonélvezője
kell legyen.

1 Nem EGT tag esetén a bevándorolt/letelepedett/menekült státusz is kötelezően kitöltendő.
 * Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja és (4) bekezdése alapján

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ (FELHASZNÁLÓ) ADATAI:
Név: Születési név: 

Anyja születési neve: 

Állandó lakcíme:      település 

   út/utca/tér hsz. em. ajtó

Születési hely: Születési idő:                                                   

Állampolgársága:  
  magyar  egyéb:   EGT tag  nem EGT tag1

  bevándorolt  letelepedett  menekült

Azonosító okmány típusa:  személyazonosító igazolvány  útlevél  kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány száma: Lakcímkártya száma:

Telefonszáma: E-mail címe:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lakáscél igazolással kapcsolatos nyilatkozatokat a 
fent megnevezett – alábbiak szerinti közeli hozzátartozómnak* minősülő – felhasználó nevében és helyében 
jogosult vagyok megtenni. Kérjük jelölje a közeli hozzátartozói minőségét:
 
  házastárs  

  testvér  
  féltestvér  

  szülő  
  örökbefogadó szülő  

  mostoha szülő
 
  nevelőszülő  

  nagyszülő  
  dédszülő  

  gyermek  
  unoka  

  dédunoka
 
  örökbefogadott gyermek  

  mostoha gyermek  
  nevelt gyermek

Nyilatkozat a lakáselőtakarékossági 
szerződés közeli hozzátartozó javára 
történő lakáscélú felhasználásról

SZERZŐDŐ (KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSE ESETÉN, A KEDVEZMÉNYEZETT):
Aláírás:

Aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel):

Aláírás jogcíme:    Kedvezményezett  Szerződő  Törvényes képviselő 

Kelt:
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