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1. Kérelmek és nyilatkozatminták 
1. Az igénylő adatai 

Titulus (pl. dr.):  

Családi név:* MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Születési név: 

Családi név:* MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Anyja születési neve: 

Családi név:* ÁLLAM 

Utónév:* ORSOLYA 

Második utónév OLGA 

Születési hely, idő: 

Születési hely:* BUDAPEST 

Születési idő:* 1 9 8 0  0 1 hó 0 1 nap 

Elérhetősége: 

Telefonszám: +36-00-123-4567 E-mail: makpeter@gmail.com 

Igénylő mely ország állampolgára?* MAGYARORSZÁG 

Igénylő adóazonosító jele:* 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

Az igénylő TAJ száma:* 9 9 9 9 9 9 9 9 9  

Lakóhelye (állandó lakcíme): 

Ország:* MAGYARORSZÁG 

Irányítószám:* 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve:* ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám:* 16 Lépcsőház:
*  Emelet:*  Ajtó:

*  

Az állami adóhatóságnál van nyilvántartott, 5.000 Ft-ot meghaladó köztartozása? * van             nincs 
Ön(ök) és gyermeke(ik) az Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – 
ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
jellegéből következően az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül 
köteles(ek) volt(ak) a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított 
szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatására irányuló jogviszony fennállása alatt? 

igen             nem 

Együttes igénylők, mert a házastársa/élettársa lakóhelye megegyezik az Ön 
lakóhelyével? igen             nem 

A szülők lakóhelye eltérő és mindkét szülő lakóhelye külön-külön megegyezik legalább 
egy-egy gyermekül lakóhelyével? igen             nem 

Amennyiben előző kérdésre igen a válasz, rendelkezik a másik szülő lemondó 
nyilatkozatával? igen             nem 
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2. Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs adatai: 

Házastárs/élettárs neve: 

Titulus:  

Családi név: MÁK 

Utónév: PÉTER 

Második utónév: PÁLNÉ 

Születési neve: 

Családi név: KOB 

Utónév: ILONA 

Második utónév: JÚLIA 

Anyja születési neve: 

Családi név: KIS 

Utónév: ROZÁLIA 

Második utónév:  

Születési hely és idő: 

Születési hely: DEBRECEN 

Születési idő: 1 9 8 2 év 0 1 hó 0 1 nap 
Házastárs/élettárs mely ország 
állampolgára? MAGYARORSZÁG 

Házastárs/élettárs adóazonosító jel: 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Házastárs/élettárs TAJ száma: 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Házastárs/élettárs lakóhelye (állandó lakcíme): 

Ország: MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: 1038 Település: BUDAPEST 

Közterület neve: ÁLLAMKINCSTÁR A közterület jellege: UTCA 

Épület/Házszám: 16 Lépcsőház
:  Emelet:  Ajtó:  

Az állami adóhatóságnál van nyilvántartott, 5.000 Ft-ot meghaladó köztartozása? * van             nincs 
Ön(ök) és gyermeke(ik) az Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – 
ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből 
következően az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles(ek) volt(ak) 
a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni 
a foglalkoztatására irányuló jogviszony fennállása alatt? 

igen             nem 

" * " (csillaggal) jelölt mezők kitöltése kötelező! 
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3. Gyermekekre vonatkozó adatok 

Kéri-e figyelembe venni a kérelmező, illetve élettársa/házastársa várandósságát, ha a 
magzat 12 hétnél idősebb?* igen             nem 

A gyermek családi és utóneve: 

Titulus:  

Családi név:* MÁK 

Utónév:* ZOLTÁN 

Második utónév:  

Születési helye és ideje * 

Születési hely:* BUDAPEST 

Születési idő:* 2 0 1 0 év 0 1 hó 0 1 nap 

Gyermek családi jogállása:* VÉR SZERINTI  (Mentorok megjegyzése: további lehetséges 
válaszok: ÖRÖKBE FOGADOTT/GYÁMOLT) 

Anyja születési neve 

Családi név:* KOB 

Utónév: * ILONA 

Második utónév: JÚLIA 

Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve: * ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám*: 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  

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

A gyermek szüleinek halála esetén az igénylő a gyermek gyámja? igen             nem 

Az apa adatai: 

Titulus:  

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Születési neve: 

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Anyja születési neve 

Családi név:* ÁLLAM 

Utónév: * ORSOLYA 

Második utónév: OLGA 

Születési helye és ideje 

Születési hely:* BUDAPEST 

Születési idő:* 1 9 8 0 év 0 1 hó 0 1 nap 

Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Ország: * MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve:* ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 
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Épület/Házszám: * 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  

Az anya adatai 

Titulus:  

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁLNÉ 

Születési neve: 

Családi név: * KOB 

Utónév:* ILONA 

Második utónév: JÚLIA 

Anyja születési neve 

Családi név:* KIS 

Utónév: * ROZÁLIA 

Második utónév:  

Születési helye és ideje 

Születési hely:* DEBRECEN 

Születési idő:* 1 9 8 2 év 0 1 hó 0 1 nap 

Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Ország: * MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve:* ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám: * 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  
" * " (csillaggal) jelölt mezők kitöltése kötelező! 

3. Gyermekekre vonatkozó adatok 

Kéri-e figyelembe venni a kérelmező, illetve élettársa/házastársa várandósságát, ha a 
magzat 12 hétnél idősebb?* igen             nem 

A gyermek családi és utóneve: 

Titulus:  

Családi név:* MÁK 

Utónév:* JÓZSEF 

Második utónév:  

Születési helye és ideje * 

Születési hely:* BUDAPEST 

Születési idő:* 2 0 0 2 év 0 1 hó 0 1 nap 

Gyermek családi jogállása:* VÉR SZERINTI  (Mentorok megjegyzése: további lehetséges válasz: 
ÖRÖKBE FOGADOTT/GYÁMOLT) 

Anyja születési neve 

Családi név:* KOB 

Utónév: * ILONA 

Második utónév: JÚLIA 
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Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve: * ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám*: 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  

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

A gyermek szüleinek halála esetén az igénylő a gyermek gyámja? igen             nem 

Az apa adatai: 

Titulus:  

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Születési neve: 

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁL 

Anyja születési neve 

Családi név:* ÁLLAM 

Utónév: * ORSOLYA 

Második utónév: OLGA 

Születési helye és ideje 

Születési hely:* BUDAPEST 

Születési idő:* 1 9 8 0 év 0 1 hó 0 1 nap 

Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Ország: * MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve:* ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám: * 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  

Az anya adatai 

Titulus:  

Családi név: * MÁK 

Utónév:* PÉTER 

Második utónév: PÁLNÉ 

Születési neve: 

Családi név: * KOB 

Utónév:* ILONA 

Második utónév: JÚLIA 

Anyja születési neve 

Családi név:* KIS 

Utónév: * ROZÁLIA 

Második utónév:  
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Születési helye és ideje 

Születési hely:* DEBRECEN 

Születési idő:* 1 9 8 2 év 0 1 hó 0 1 nap 

Lakóhelye (állandó lakcíme) 

Ország: * MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve:* ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám: * 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  
 
 

4. A felújításra, korszerűsítésre került ingatlanra vonatkozó adatok 

Az ingatlan címe 

Ország:* MAGYARORSZÁG 

Irányítószám: * 1038 Település:* BUDAPEST 

Közterület neve: * ÁLLAMKINCSTÁR A közterület 
jellege:* UTCA 

Épület/Házszám: * 16 Lépcsőház:*  Emelet:*  Ajtó:*  

Az ingatlan helyrajzi száma: 3142 Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan-
e? igen             nem 

Az ingatlan rendeltetési jellege: 
(Kérjük, hogy a megfelelő részt 
szíveskedjen aláhúzni!) 

a) lakás 
b) lakóház 
c) tanya jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei 
d) birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei 

Az igénylő (házastárssal/élettárssal együtt) és/vagy kiskorú gyermeke(i) tulajdoni hányada 
együttesen (%-ban kettő tizedes pontossággal megadva): 100,00% 

Korábban erre az ingatlanra vett-e már igénybe családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményt a 17/2016. 
(II.10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja alapján 
a. tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt lakás vásárlása és 

bővítése, illetve korszerűsítése céljából? * igen             nem 

b. tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén meglévő lakás bővítése, 
illetve korszerűsítése céljából? * igen             nem 

Az utolsó számla kifizetésének napja: 2021.10.15 
Az otthonfelújítás megvalósításához igénybe vette a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14b. 
alcíme szerinti otthonfelújítási kölcsönt? igen             nem 

Az otthonfelújítási kölcsön tekintetében érvényesített-e korábban a három- vagy 
többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatást? 

igen             nem 

Az igénylő belföldi fizetési számlájának száma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 5 6 7 8 - 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Az igényelt támogatás összege: 3.000.000 Ft 
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NYILATKOZATOK 

 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom: 
1. A gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatása iránti kérelemben feltüntetett adatok 

teljes körűek és megfelelnek a valóságnak. 
2. A Rendelet szerinti otthonfelújítási támogatást még nem vettem igénybe. 
3. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző* 
 

x vállalkozó nem közeli hozzátartozóm és nem élettársam 
x gazdálkodó szervezetnek sem én, sem közeli hozzátartozóm, élettársam nem tagja, nem munkavállalója 

és nem vezető tisztségviselője 
x együttes igénylés esetén: mindkét feltétel mindkét igénylő esetében teljesül (csak együttes igénylés 

esetén töltendő) 
4. Jelen támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 

30 nap megszakítással, amelynek időtartama a teljesítendő egyéves jogosultsági időszakba nem 
számít bele – folyamatos biztosítási időt az alábbiak szerint teljesítem1: 

 
EGY ÉV FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSI IDŐVEL RENDELKEZŐ IGÉNYLŐ ADATAI 

Az igénylő viselt neve:  MÁK PÉTER PÁL 

Igénylő TAJ száma: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

A Rendelet szerinti biztosítási idő személyemre/házastársamra vagy élettársamra vonatkozóan az 
alábbiak szerint teljesül: 
a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel (ide nem értve az igénylést 
megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt)2 Igen Nem 

a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek 
minősül (amit 30 napnál nem régebbi okirattal igazol) Igen Nem 

keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi 
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási 
rendszerének hatálya alá tartozott (amit az illetékes külföldi hatóság vagy a 
nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazol) 

Igen Nem 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó 
középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali 
rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott/folytat. 

Oktatási intézmény OM azonosítója  
Oktatási intézmény megnevezése, címe  
Tanulmányok megkezdésének időpontja  
Tanulmányok befejezésének várható 
időpontja 

 
 

Igen Nem 

külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan 
tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez 
vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a 
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság 
állásfoglalása alapján 

Igen Nem 

 
 

1 Amennyiben együttes igénylőként nyújtják be a kérelmet és mindkettőjük rendelkezik legalább egy év folyamatos biztosítási 
idővel, javasoljuk a kérelmező igénylő adatát beírni. 
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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült/részesül. 
(„hallgatói GYED”) 

Igen Nem 

* kérjük, jelölje a megfelelő részt 
5. Személyem/házastársam vagy élettársam 
 
végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási 
díjban részesül. Igen Nem 

a gyermek(ek) szüleinek halála miatt kijelölt gyámként saját jogú nyugdíjas, 
vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő 
személy 

Igen Nem 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat 
A kérelem benyújtásával hozzájárulok, hogy 
- Magyar Államkincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából az állami adóhatóságtól 

a szükséges adatokat beszerezze és az abban foglalt személyes adatainkat kezelje 
- a Magyar Államkincstár és a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő 

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 11. 
§ (2) bekezdése szerinti adataimat, valamint törvényes képviselőként a támogatási jogosultságot 
megalapozó kiskorú gyermeke(i)m személyes adatait, valamint az ingatlan adatait a kérelem elbírálása, a 
támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából kezelje. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás igénybevételének jogszerűségét a Magyar Államkincstár a támogatás 
folyósítását követő 180 napig a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával 
helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja. 
Kelt: Budapest, 2021. év október hó 15 nap 
 
 
…………………………………….  
 igénylő aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

TANÚ 1  TANÚ 2 
Név: Tanú István  Név: Kis Vilma 

Lakcím: 1046. Budapest, Zsák u. 2.  Lakcím: 1071. Budapest, tulipán u. 2. 

aláírás:  aláírás: 
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A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA 

A kérelemhez csatolt dokumentumokat legyen szíves a dokumentum megnevezése során az utolsó 
oszlopban X beírásával jelölni. 

9. § (3) 
bek. dokumentum megnevezése 

 

kötelező 

opcionális, 
feltételesen 

kötelező 

csatolva 
(X-szel 
jelölje) 

a) vállalkozási szerződések másolata X  X 

b) számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését 
igazoló dokumentum másolata X  X 

c) 
igénylő(k) és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe 
vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
lakcímet tartalmazó oldalának másolata 

X  X 

d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált 
engedélyező határozatának másolata  X  

e) 

a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a 
várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy 
a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 
fennállása időtartamáról szóló igazolás és az igénylő 
nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést 
követően a születési anyakönyvi kivonatot, halvaszületést, 
vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a 
Kincstár részére benyújtja 

 X  

fa) 
25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott 
munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői 
szerv által kiállított igazolás másolata 

 X  

fd) 
25. életévét betöltött gyermek esetén a gyermekek 
otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy 
fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata 

 X  

fe) 

25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) 
bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata 

 X  

g) 
több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a 
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata 

 X  

h)   számlaösszesítő X  X 

j) 

amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük 
lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermek 
lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási 
részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő 
nyilatkozata 

 X  

k) 
együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem 
másik igénylő által történő benyújtásához  

 X X 

lc) 
a felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett 
családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez 

 X  

http://www.penzugyimentorok.hu
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kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, 
valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében 
elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata 

m) 

amennyiben az igénylő a kiskorú gyermek rokona és a gyermek 
szüleinek halála miatt kirendelt gyámja a gyermeknek, a 
gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő 
gyámhatósági határozat másolata 

 X  

n) 

Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység 
folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű 
magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó 
esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból 
kiállított hatósági bizonyítvány, igazolvány, engedély vagy 
kamara, kar által kiállított igazolás másolata 

 X  

o) 

amennyiben az igénylő keresőtevékenysége alapján valamely 
másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott 
nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének 
hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a 
nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar 
nyelvű fordítása, vagy 

amennyiben nemzetközi képzésben a magyarországi szabályok 
szerint elfogadott felsőfokú képesítés megszerzése céljából 
rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, a képzést biztosító 
intézmény hiteles magyar nyelvű igazolása, vagy külföldi 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott 
tanulmányokról és annak időtartamára vonatkozó, a külföldi 
oktatási intézmény által kiadott igazolás és annak hiteles 
magyar nyelvű fordítása, és a külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről 
szóló állásfoglalása 

 X  

p) 

igénylő, együttes igénylés esetén igénylő és igénylő 
élettársa/házastársa személyazonosító hatósági 
igazolványának, vagy útlevelének, vagy kártyaformátumú 
vezetői engedélyének a másolata 

X  X 

q) 

három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy 
állandó tartózkodási kártya másolata 

 X  

r) 

Ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek 
otthongondozási díjában vagy az ápolási díjban részesül, a 
gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj 
megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal 
által kiállított határozat másolata 

 X  

s) 

ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák 
valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között 
szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, 
cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, 
hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló 
számla esetén az abban feltüntetett, vagy az igénylő által 
vásárolt anyagköltség és kapcsolódó munkadíj összesítve nem 
haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget 

 X  
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http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

11  

t) 
A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14b. alcíme szerinti 
otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a 
kölcsönszerződés másolata 

 X  

u) 

az otthonfelújítási kölcsöntartozását érintő jelzáloghitel-
csökkentési támogatás, valamint a fennálló otthonfelújítási 
kölcsön tőke-, és járulékai összegéről szóló 30 napnál nem 
régebbi hitelintézeti igazolás 

 X  

v) 

ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nemleges 
vagy az 5000 Ft-ot meg nem haladó adótartozásról szóló 
adóigazolás 

 X X 

w) nagykorú gyermek adatkezelésre vonatkozó nyilatkozata  X X 

 
Kérjük, ellenőrizze, minden kötelezően és opcionálisan szükséges dokumentumot csatolt-e a kérelméhez. 
A csatolt dokumentumokat az utolsó oszlopban tudja X-szel jelölni. 
 
Mentorok megjegyzése:  

A V pontot azért jelöltük be, mert a köztartozásmentes adózói adatbázisba nem automatikus a bekerülés, 
így ez a garantált megoldás. Amennyiben szerepel az adatbázisban a V pontban szereplő dokumentumot 
nem kell csatolni.  
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
AZ 518/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELET SZERINT 

EGYÜTTES IGÉNYLÉS ESETÉN A HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS NYILATKOZATA 

Alulírott, 
H

Á
ZA

ST
Á

R
S/

ÉL
ET

TÁ
R

S 
A

D
A

TA
I 

családi és utónév: MÁK PÉTER PÁLNÉ 

születési családi és utónév: KOB ILONA JÚLIA 

anyja születési családi és utóneve: KIS ROZÁLIA 

születési hely és idő: DEBRECEN, 1982.01.01. 

lakcím: 1038. BUDAPEST, ÁLLAMKINCSTÁR U. 16. 

TAJ szám: 666-666-666 

mint igénylő hozzájárulok, hogy  

K
ÉR

EL
M

EZ
Ő

 IG
ÉN

Y
LŐ

 
A

D
A

TA
I 

családi és utónév: MÁK PÉTER PÁL 

születési családi és utónév: MÁK PÉTER PÁL 

anyja születési családi és utóneve: ÁLLAM ORSOLYA OLGA 

születési hely és idő: BUDAPEST, 1980.01.01. 

lakcím: 1038. BUDAPEST, ÁLLAMKINCSTÁR UTCA 16. 

mint kérelmező igénylő a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránti kérelmet 
együttes igénylőként nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz. 

 
Kelt: Budapest, 2021. év október hó 15 nap 

 …………………..………………………. 
 házastárs/élettárs aláírása 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET  
AZ 518/2020. (XI. 25.) KORM. RENDELET SZERINTI 

NAGYKORÚ GYERMEK HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

Alulírott, 

hozzájárulok, hogy  

IG
ÉN

Y
LŐ

 A
D

A
TA

I családi és utónév: MÁK PÉTER PÁL 

születési családi és utónév: MÁK PÉTER PÁL 

anyja születési családi és utóneve: ÁLLAM ORSOLYA OLGA  

születési hely és idő: BUDAPEST, 1980.01.01. 

lakcím: 1038. BUDAPEST, ÁLLAMKINCSTÁR UTCA 16. 

mint igénylő a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránti kérelem során személyes 
adataimat a Magyar Államkincstárnak megadhassa. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 
Államkincstár az otthonfelújítási támogatásra jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából 
szükséges személyes adataimat az állami adóhatóságtól beszerezze, és hozzájárulok ahhoz, hogy 
személyes adataimat a kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása során a Magyar Államkincstár 
kezelje, valamint azokat a területileg illetékes Kormányhivatallal a támogatás felhasználásának 
ellenőrzése céljából közölje. 

Kelt: Budapest, 2021. év október hó 15 nap 

 ………………………..………………………. 
 hozzájáruló személy aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

  

N
A

G
Y

K
O

R
Ú

 G
Y

ER
M

EK
 

A
D

A
TA

I 
családi és utónév: MÁK JÓZSEF 

születési családi és utónév: MÁK JÓZSEF 

anyja születési családi és utóneve: KOB ILONA JÚLIA 

születési hely és idő: BUDAPEST, 2002.01.01. 

lakcím: 1038. BUDAPEST, ÁLLAMKINCSTÁR UTCA 16. 
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2. Tippek és praktikák a helyes számla és 
vállalkozási szerződésekhez  
Elkészítettük a MÁK statisztikája alapján a leggyakoribb munkálatok mintadokumentumait. A lenti 
mintadokumentumok mindegyike olyan anyagból lettek kiemelve, amelyeket a MÁK már jóváhagyott.  
 
A számla kitöltésére és a vállalkozói szerződésekre koncentráltunk a munkadíj és az anyag költségekkel 
kapcsolatban.  
 
A MÁK GYIK ide vonatkozó pontját is szeretnénk bemutatni: 
“Milyen részletességűnek kell lennie egy anyagszámlának? 
 
A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – 
a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített – költségvetésben, vagy számlarészletezőn.” 
 
Tehát az anyagokkal kapcsolatban elmondhatjuk, ha barkácsáruházban vagy tüzépen vásároljuk annak 
elegendő a részletezettsége, hiszen legtöbbször vonalkód alapján tételesen darabszámra is fel lesz tüntetve az 
anyag a számlán.  
 
Amennyiben a vállalkozó állítja ki az anyagról is a számlát, ott kell jobban odafigyelni. A fenti MÁK GYIK pont 
azt mondja, hogy nem muszáj a számlán részletezni az anyagokat, de valahol kötelező.  
 
A MÁK GYIK fenti pontjában említett költségvetés, vagy számlarészletező nem kötött formailag. Az a lényeg, 
hogy amennyiben a vállalkozó csak annyit ír a számlára, hogy anyag egy másik általa készített dokumentumban 
részletezze azt, mintha ő is egy tüzépként adta volna el az árukat.   
 
A munkadíjjal kapcsolatban erősen javasoljuk az elszámolás alapját képező mértékegység pontos feltüntetését 
(négyzetméter, folyóméter, darab….). 
 
Az árajánlatokkal kapcsolatban felhívnánk a figyelmet arra, hogy az árajánlatot előre adják a vállalkozók. 
Amennyiben a későbbi számla eltér majd az árajánlattól, kérjék meg a vállalkozót, hogy frissítse a korábbi 
árajánlat adatait a számla alapján, és máris van egy szuper a számlával azonos költségvetésünk, a munkadíj és 
anyag részletezettségéről. 
 
A vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felhívnánk a figyelmet, hogy a vállalkozói szerződés I. sz mellékletének 
anyag-költség oszlopába csak abban az esetben tüntessenek fel anyagköltséget, ha azt az a vállalkozó 
számlázta, akivel az adott szerződést kötötték. 
A készpénzes és bankkártyás számlákkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a számlán a számla keltének 
és a fizetési határidőnek azonos dátumnak kell lennie. A fizetési határidő csak átutalásos fizetésnél térhet el a 
számla keltezésétől, hiszen ott később történik a számlán szereplő összeg kifizetése. 
 
A számlákkal és a vállalkozói szerződésekkel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy többféle tökéletes 
megoldás is létezik. A legfőbb cél, hogy a MÁK a bírálat folyamán jól és átláthatóan be tudja azonosítani a 
felújítási munkálatok pontos anyag és munkadíj költségét.   
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Vállalkozói szerződés 
A kérelmi nyomtatvány így fogalmaz: 
“A szerződés formailag nem kötött, bármilyen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak 
megfelelően létrehozott dokumentum elfogadható, amely Ön, mint megrendelő és a kivitelező vállalkozó 
között jött létre 2021. január 1-jét követően. Továbbá alá van írva mindkét fél és a tanúk részéről, valamint 
tartalmazza az Államkincstár által a honlapján közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemeket. A 
szerződésen vagy egy külön dokumentumban szerepelnie kell a vállalkozó azon nyilatkozatának is, hogy a 
számlával kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. 
pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.” 
 
Ez azt jelenti, hogy elfogadható a vállalkozó saját formátumú szerződése is, de össze kell vetni a MÁK 
mintaszerződésével és az abban szereplő összes adatnak és nyilatkozatnak szerepelnie kell a saját formátumú 
szerződésben is. Például: a felújítandó ingatlan helyrajzi szám, megrendelő adóazonosító jele. 
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3. Számlák és vállalkozási szerződésminták 
3.1. Tetőfedés 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 
születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 
anyja neve: Állam Orsolya Olga 
lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
adóazonosító jele: 8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Cserepes Kft 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-845626 
székhelye: 1047. Budapest Váci út 27 
adószáma: 34567891-2-13 
képviseletében eljáró személy: Cserepes Géza 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 
cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.01.29. 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  
A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 

 
Budapest, 2021 év január hó 6 nap 
 
 ….....…………………….    …………………………….. 
             Megrendelő      Vállalkozó 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17  lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem rendelkezik 
ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál ideértve 
a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) 
tető cseréje, felújítása, szigetelése 

Tetőfedés 
elkészítése 
cserepes 
lemezzel 

1.433.830 1.266.190 2.700.020 

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

    

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréje, 
felújítása, festése, tapétázása 

    

 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy 

cseréje 
    

 
je) a villanykapcsolók és -dugaljak 

kialakítását és cseréje 
    

 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (így különösen: nyári 
konyha, mosókonyha, tároló) felújítása 
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l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére 
szolgáló egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 1.433.830 1.266.190 2.700.020 
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3.2. Klímaszerelés 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 
születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 
anyja neve: Állam Orsolya Olga 
lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
adóazonosító jele: 8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Jeges Ferenc EV 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 52345789 
székhelye: 1037 Budapest, Szeles utca 4. 3/7. 
adószáma: 12345678-2-13 
képviseletében eljáró személy: Jeges Ferenc 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 
cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.03.03 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  
A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év január hó 30 nap 

 

 ……………………………….    …………………………….. 
  Megrendelő        Vállalkozó 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17  lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 

1. számú melléklet 
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az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 

felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem 
rendelkezik ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek 
cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, 
hang-, illetve vízszigetelési 
munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje Klímaberendezés 
beépítése (1db) 249.200 40.360 289.560 

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

    

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréje, 
felújítása, festése, tapétázása 

    

 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy 

cseréje 
    

 
je) a villanykapcsolók és -dugaljak 

kialakítását és cseréje 
    

 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, tároló) 
felújítása 

    

l) kerítés építése     
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m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére 
szolgáló egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 249.200 40.360 289.560 
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3.3. Belső felújítás 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 
születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 
anyja neve: Állam Orsolya Olga 
lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
adóazonosító jele: 8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Áram Sándor EV 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 7654321 
székhelye: 1039. Budapest, Világos utca 17 4/3. 
adószáma: 34567811-1-29 
képviseletében eljáró személy: Áram Sándor 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 
cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.04.12. 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év március hó 10 nap 

 

 ………..…………………….    …………………………….. 
  Megrendelő      Vállalkozó 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17  lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 

1. számú melléklet 
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az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) 

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy cseréje 

1 db kapcsoló 
tábla szerelése 
Szagelszívó részér 
elektromos hálózat 
kiépítése (1m) 
Hűtő részére 
elektromos hálózat 
kiépítése (1m) 
vezeték kiépítése 
52fm szakaszon 
védőcsővel 

 

5 db lámpahely 
szerelése  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0  

29.800 
 

10.000 
 

10.000 
 

80.300 
 

40.000  

29.800 
 

10.000 
 

10.000 
 

80.300 
 

40.000  

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem rendelkezik 
ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a 
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági 
rács felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje vagy 
felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

    

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy álmennyezeti 
burkolat cseréje, felújítása, festése, 
tapétázása 

    

 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréje      
je) 

a villanykapcsolók és -dugaljak 
kialakítását és cseréje 

6 db konnektor 
kiállás szerelése 
4 db kapcsolóhely 
szerelése 

 

0 
 

0 

 

60.000 
 

36.000 

 

60.000 
 

36.000 
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2 db plussz 
konnektor-sorolás 
szerelése 
17. db elektormos 
szerelvény 
felszerelése  

 

0 
 

0  

 

4.000 
 

20.400  

 

4.000 
 

20.400  
 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
5 db lámpa 
felszerelése  

0  17.500  17.500  

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség (így 
különösen: nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) 

beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

Elektromos sütő 
bekötés (1db) 

 

Elektromos 
főzőlap bekötése 
(1db) 

 

Konyhaszekrény 
világítás szerelése 
(1db) 

0 

 
 

0 
 

 

0 

10.000 
 

 

10.000 
 

 

12.000 

10.000 

 
 

10.000 
 

 

12.000 

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére 
szolgáló egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy telepítése vagy 
cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 0 340.000 340.000 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 
születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 
anyja neve: Állam Orsolya Olga 
lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
adóazonosító jele: 8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Burkoló Ferenc EV 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 87654321 
székhelye: 1031. Budapest, Szerelő utca 3. 
adószáma: 13456781-1-29 
képviseletében eljáró személy: Burkoló Ferenc 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 
cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.02.15. 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  
A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 

 
Budapest, 2021 év január hó 10 nap 

 

 ……………………………...    …………………………….. 
  Megrendelő      Vállalkozó 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17  lakcím: 1038 Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 

1. számú melléklet 
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az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem rendelkezik 
ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál ideértve 
a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

    

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy álmennyezeti 
burkolat cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 

Fürdőszoba és 
WC 
hidegburkolása 

0 500.000 500.000 
 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy 

cseréje 
    

 
je) a villanykapcsolók és -dugaljak 

kialakítását és cseréje 
    

 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
    

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség (így 
különösen: nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 
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n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére 
szolgáló egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy telepítése vagy 
cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 0 500.000 500.000 
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3.4. Külső nyílászárók 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 
születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 
anyja neve: Állam Orsolya Olga 
lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
adóazonosító jele: 8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Ablak Kft. 
cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-405897 
székhelye: 1147. Budapest Szépkilátás út 116/B 
adószáma: 45678912-2-13 
képviseletében eljáró személy: Tótágas Zénó 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 
cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 
A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.02.26. 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  
A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 

 
Budapest, 2021 év január hó 22 nap 

 

 ……….…………………….    …………………………….. 
  Megrendelő      Vállalkozó 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17  lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 

1. számú melléklet 
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az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, 
illetve belső hálózatának kiépítése 
vagy cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem 
rendelkezik ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek 
cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, 
hang-, illetve vízszigetelési 
munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

külső nyílászárók 
cseréje 0047/2021 
sz.megrendelés 

1.703.070 698.500 2.401.570 

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

    

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső 

fali, padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréje, 
felújítása, festése, tapétázása 

    

 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy 

cseréje 
    

 
je) a villanykapcsolók és -

dugaljak kialakítását és cseréje 
    

 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök 
beépítése, cseréje vagy 
felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, tároló) 
felújítása 
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l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és 
elhelyezésére szolgáló egyedi 
szennyvízkezelő berendezés vagy 
tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy telepítése 
vagy cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 1.703.070 698.500 2.401.570 
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3.5. Napelem telepítés 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem rendelkezik 
ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál ideértve 
a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

    

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje 

napelemes 
rendszer 
telepítése 

1.663.259 586.740 2.249.999 

j) belső tér felújítása, azon belül:     
 
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 

padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréje, 
felújítása, festése, tapétázása 

    

 
jb) a galériaépítés      
jc) a belső lépcső kialakítását és 

cseréje 
    

 
jd) a szaniterek beépítését vagy 

cseréje 
    

 
je) a villanykapcsolók és -dugaljak 

kialakítását és cseréje 
    

 
jf) a belső nyílászárók, belső 

párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 
jg) a lámpák vagy világítótestek 

beépítése vagy cseréje 
    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (így különösen: nyári 
konyha, mosókonyha, tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     
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m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére 
szolgáló egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 
ÖSSZESEN: 1.663.259 586.740 2.249.999 
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3.6. Konyhabútor 

3.6.a. Beépített konyhabútor 
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Vállalkozási szerződés 

az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési 
hely/idő: 

Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító 
jele: 

8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó neve: Harkály Bt. 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-06-123456 

székhelye: 1038. Budapest Lenfonó utca 7. 

adószáma: 52436925-2-07 

képviseletében eljáró személy: Harkály Aladár 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi 
lakás 1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.02.15. 
 
 

A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy 
számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az 
előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú 
melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és 
vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról 
kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – 
illetve vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a 

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

52  

Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy 
élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év január hó 10 nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás  2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 
felújítási 
munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, illetve 
belső hálózatának kiépítése vagy cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 
olyan lakásban, amely nem rendelkezik 
ilyen helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, színezése, 
valamint szigetelése, utóbbinál ideértve 
a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, 
árnyékoló, spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, cseréje     

i) napkollektor, napelemes rendszer 
telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek belső fali, 
padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréje, 
felújítása, festése, tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső kialakítását és 
cseréje     

 jd) a szaniterek beépítését vagy 
cseréje     

 je) a villanykapcsolók és -dugaljak 
kialakítását és cseréje     

 jf) a belső nyílászárók, belső 
párkányok, küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 jg) a lámpák vagy világítótestek 
beépítése vagy cseréje     
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k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (így különösen: nyári 
konyha, mosókonyha, tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott 
gépkocsibeálló kialakítása     

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) 
beépíthető bútor vagy konyhai gép 
beépítése, cseréje 

konyhabútor 
készítése 

632.460 

 

317.500 

 

949.960 

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 632.460 317.500 949.960 
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3.6.b. IKEA konyhabútor 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó 
neve: 

Harkály Bt 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-06-123456 

székhelye: 1038. Budapest, Lenfonó utca 7. 

adószáma: 52436925-2-07 

képviseletében eljáró személy: Harkály Aladár 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi 

lakás 1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.02.25. 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 

számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 

vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy 

számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az 

előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú 

melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és 

vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról 

kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – 

illetve vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a 

Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy 

élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 

 
Budapest, 2021 év január hó 17 nap 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás  2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/m
unkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-
közműszolgáltatás bevezetése, 
illetve belső hálózatának 
kiépítése vagy cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, amely 
nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek 
cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint szigetelése, 
utóbbinál ideértve a 
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, 
illetve vízszigetelési 
munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, födém- 
vagy álmennyezeti 
burkolat cseréje, 
felújítása, festése, 
tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső kialakítását 
és cseréje     

 jd) a szaniterek beépítését 
vagy cseréje     
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 je) a villanykapcsolók és -
dugaljak kialakítását és 
cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, belső 
párkányok, küszöbök 
beépítése, cseréje vagy 
felújítása 

    

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek beépítése 
vagy cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség (így 
különösen: nyári konyha, 
mosókonyha, tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet megerősítése     

s) 

beépíthető bútor vagy konyhai 
gép beépítése, cseréje 

konyhabútor elemek 
összeszerelése 

 

konyhabútor beépítése 

 

 

200.000 

 

250.000 

 

450.000 

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 0 450.000 450.000 
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3.7. Fűtéskorszerűsítés 

3.7.a. Kazáncsere és fűtés korszerűsítés padlófűtéssel 

Ebben a példában az ügyfél önállóan a saját nevére vette meg az anyagot, amit egy másik vállalkozó épített be. 
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http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

63  

 Vállalkozási szerződés 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
 otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Vacogó Zoltán 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 55524558 

székhelye: 1033. Budapest, Kórház utca 7. 

adószáma: 99999999-1-36 

képviseletében eljáró személy: Vacogó Zoltán 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi 
lakás 1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.06.20. 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. számú 
melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig vállalja a vállalkozói 
díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben teljesíti 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített 
termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső 
okiratról.  
A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve vele 
együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak (gazdálkodó 
szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, munkavállalója vagy 
vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint 
a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év 05 hó 17 nap 

 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás 2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:  aláírás: 
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 1. számú melléklet 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

 felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) 
fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

Kondenzációs kazán 
felszerelése, üzembe 
helyezése (1db) 

padlófűtési csövek 
elhelyezése és 
szerelvények kiépítése 
(700 m) 

 

45.000 

 

315.000 

45.000 

 

315.000 

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti 
burkolat cseréje, 
felújítása, festése, 
tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     
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 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréje 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok, 
küszöbök beépítése, 
cseréje vagy 
felújítása 

    

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítése vagy 
cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m
) 

gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 0 360.000 360.000 
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3.7.b. Kazáncsere 

Az ügyfél csak a kazánt vette a saját nevére. A többi anyagot ugyanattól a vállalkozótól vette, aki egyben a 
kivitelezést is végezte.   
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Árajánlat 
        
Név: Mák Péter Pál       
Cím: 1038 Budapest Államkincstár utca 16.       
Munka leírása: meglévő kazán cseréje       
megnevezés Mennyiség Anyagköltség nettó Munkadíj nettó 
1. Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék 
elhelyezése víz- és gázoldali bekötése 1db 0 93 090 
Tágulási tartály csatlakozó 3/4 visszacsapó szeleppel 1db 2 338 2 200 
BS mágneses iszapleválasztó szűrő  1db 43 620 4 554 
Arco Sena VA 30 3/4 KB golyóscsap 2 db 4 646 9 108 
Arco 1/2 kazántöltő ürítőcsap 2db 1 980 4 400 
Flamco bizt. Szelep 1/2 3 BAR 12030 Flopress 1 db 1 876 2 200 
Alsós thermo-manométer 1/2 0-4 bár 0-120 fok 1db 900 1 200 
Arco Sena VA30 1" KB golyóscsap 1db 3 750 4 554 
Fischer gumibetétes bilincs fgsr 20-24 (1/2") MB 1db 131 300 
Fischer sx 12 nylondübel (12/60/8-10mm) 25db 1 759 7 500 
Fischer tőcsavar stst 8*80 9db 298 2 700 
Viega 1/2" közcsavar vörösöntv. 28001 2db 704 4 400 
Viega 3/4" közcsavar vörösöntv. 28002 2db  1 113 4 400 
Viega 1 könyök bb vörösöntv. 9003 1db 2 216 2 200 
Viega 22-es v.réz 1t könyök 7db 2 718 17 624 
Viega 15-ös v.réz 1t könyök 2db 233 2 518 
Viega 22-es v.réz 2t könyök 2db 409 2 976 
Viega 15-1/2" bm v.önt forraszvég 3db 731 3 777 
Viega 15-1/2" km v.önt forraszvég 4db 714 5 036 
Viega 22-3/4" bm v.önt forraszvég 2db 1 008 2 976 
Viega 22-3/4" km v.önt forraszvég 2db 666 2 976 
Viega 22-es v.réz karmanytú 3db 349 7 553 
Viega 22-es v.réz t idom 1db 447 3 548 
Viega 22-15-22 v.réz tidom 2db 715 7 096 
Viega 22-es v.réz 45fok 2t iv 2db 556 2 518 
Viega 22-es v.réz 45fok 1t ív 3db 809 7 553 
Viega 15-ős v.réz 2t könyök 1db 90 1 259 
Viega 22/45 1t könyök 2db 661 5 036 
22 fix rézcső 2fm 6 888 2 747 
3/8"-3/8" bb vízflexi 1db 992 2 601 
gézbekötő acélcső 50-1000 1db 2 031 2 289 
sarokszelep 1/2"-3/8" 1db 1 219 1 248 
tágulási tartály 18 liter 1db 8 494 1 479 
tágulási tartályhoz állítható tartókonzol 1db 2 447 3 060 
Összesen   97 508 333 066 
  Nettó Áfa Bruttó 
Anyagköltség 97 508 26 327 123 835 
Munkadíj 333 066 89 928 422 994 
Budapest 2021.05.03       
Gépész Kft.       
2000. Szentendre, Kazán utca 49.       
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 Vállalkozási szerződés 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
 otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Gépész Kft 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-222222 

székhelye: 2000 Szentendre, Kazán utca 49. 

adószáma: 66666666-2-13 

képviseletében eljáró személy: Gépész Róza 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.05.31. 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. számú melléklet 
szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig vállalja a vállalkozói díj 
Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal kapcsolatosan 
az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben teljesíti az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, 
amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, 
szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve vele együtt 
lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) 
a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető 
tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 
felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év 05 hó 05 nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás  2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 
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 1. számú melléklet 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

 felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési
/munkad

íj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

Fali gázkazán HOVAL 
Classic 24 típusú kazán 
bekötése. A kazánt a 
megrendelő biztosítja 

123.835 422.994 546.829 

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréje 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok,     
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küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítése vagy 
cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 123.835 422.994 546.829 
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3.7.c. Égéstermék elvezető (kémény) felújítása 

Az anyagokat az a vállalkozó számlázta le az ügyfélnek, aki a munkát is végezte. 
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Árajánlat 

     
Név: Mák Péter Pál     
Cím: 1038 Budapest Államkincstár utca 16.     
     
Munka Atec 80 pps rendszerű égéstermék elvezető rendszer szerelése   
     

Megnevezés Mennyiség 
Anyagköltség 

nettó Áfa 
Anyagköltség 

bruttó 
DN 80/125 ATEC Polytwin tisztító idom egyenes 2db 17 700 4 779 22 479 
DN 80/125 ATEC Polytwin Könyökidom 87" 1db 7 272 1 963 9 235 
DN 80/125 ATEC Polytwin Hosszelem 955mm 1db 7 842 2 117 9 959 
DN 80 ATEC Polytop talpas könyök 87" szerelhető 1db 5 958 1 609 7 567 
DN 80 ATEC Polytop hosszelem 1,955mm fekete 4db 11 520 3 110 14 630 
DN 80 ATEC Polytop aknaelzáró (360*360mm) 1 db 6 678 1 803 8 481 
DN 80/125 ATEC Polytwin könyökidom 45" 2db 12 144 3 279 15 423 
kéményajtó szellőző rácssal  1db 6 000 1 620 7 620 
Munkadíj 1db 213 000 57 510 270 510 
Összesen   270 414 182 181 365 905 

     
 Nettó Áfa Bruttó  
Anyagköltség 75 114 20 281 95 395  
Munkadíj 213 000 57 510 270 510  
     
Budapest 2021.04.27     
     
     
Kormos Kft.     
2000 Szentendre Füst utca 145.     
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 Vállalkozási szerződés 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
 otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Kormos Kft 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-333333 

székhelye: 2000. Szentendre, Füst utca 145. 

adószáma: 7777777-2-13 

képviseletében eljáró személy: Kormos Pál 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.05.31. 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év 05 hó 10 nap 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás  2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:        aláírás: 
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 1. számú melléklet 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

 felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési
/munkad

íj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése 

égéstermék elvezető 
rendszer építése 95.395 270.510 365.905 

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréje 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok,     
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küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítése vagy 
cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 95.395 270.510 365.905 
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3.7.d. Radiátor csere 

A radiátorokat az a vállalkozó számlázta le az ügyfélnek, aki a munkát is végezte, a kiegészítő anyagokat az 
ügyfél szerezte be és nem számolta el a támogatásnál. Az egyéb tartozékokat az ügyfél önállóan szerezte 
be, amiről anyag számlát nem csatolt a kérelemhez.   
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Árajánlat 

        
Név: Mák Péter Pál        
Cím: 1038 Budapest Államkincstár utca 16.      
        
Munka megnevezése: radiátor csere       
        

Megnevezés Mennyiség Anyagköltség 
nettó 

Anyagköltség 
ÁFA 

Anyagköltség 
bruttó 

Munkadíj 
nettó 

Munkadíj 
áfa 

Munkadíj 
bruttó 

Fix trend kompakt 
radiátor 33K 
900*500mm 1db 25 474 6 878 32 352       
Fix trend kompakt 
radiátor 22K 
900*600mm 1db 17 764 4 796 22 560       
Fix trend kompakt 
radiátor 22K 
900*1200mm 1db 22 843 6 167 29 010       
Fix trend kompakt 
radiátor 22K 
600Y*1600mm 1db 28 951 7 817 36 768       
Fix trend kompakt 
radiátor 22K 
600*1800mm 1db 34 772 9 388 44 160       
Fix trend kompakt 
radiátor 11K 
600*400mm 1db 5 820 1 572 7 392       
Fix trend kompakt 
radiátor 33K 
600*1600mm 1db 51 780 13 980 65 760       
lapradiátor cseréje 
munkadíj 7db       105 000 28 350 133 350 
 
Összesen        
        
 nettó áfa bruttó     
Anyagköltség 187 404 50 598 238 002     
Munkadíj 105 000 28 350 133 350     
        
Budapest 
2021.04.27        
        
        
Csődör Kft        
2013. Pomáz, Ragacs utca 10.       
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 Vállalkozási szerződés 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
 otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Csődör Kft 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-444444 

székhelye: 2013. Pomáz, Ragacs utca 10. 

adószáma: 22222222-2-13 

képviseletében eljáró személy: Cső Csaba 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.05.20. 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év 05 hó 02 nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás  2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 lakcím: 1037. Budapest, Államkincstár utca 17 
aláírás:              aláírás: 
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 1. számú melléklet 
 az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

 felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési
/munkad

íj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

7 db radiátor cseréje 238.002 133.350 371.352 

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréje 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok,     
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küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítése vagy 
cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 238.002 133.350 371.352 
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3.8. Térburkolat  

 
  

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

82  

Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Szegély István 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 55225544 

székhelye: 1038 Budapest, Kocka utca 175. 

adószáma: 12345678-1-30 

képviseletében eljáró személy: Szegély István 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.12.20. 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021. év október hó 10. nap 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Zúzda Sára     2. név: Sára Viktor 
lakcím: 1033. Budapest, Búza utca 7. 3/14. lakcím: 1027. Budapest, Víz u.7. 
aláírás:  aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső, 
illetve külső hálózatának 
kiépítése vagy cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró beépítése, 
cseréje, redőny, árnyékoló, 
spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése 
vagy cseréje, párkány, 
küszöb létesítése, cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, ideértve     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
készítését, cseréjét, 
felújítását, festését, 
tapétázását 

    

 jb) a galériaépítést     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és 
cseréjét 

    

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréjét 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréjét 
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 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok, 
küszöbök beépítését, 
cseréjét vagy 
felújítását 

    

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítését vagy 
cseréjét 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat, illetve külső 
lépcső készítése, cseréje térburkolat készítése 2.924.185 1.590.548 4.514.733 

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munka     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési 
rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és 
elhelyezésére szolgáló 
egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy 
tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 ÖSSZESEN: 2.924.185 1.590.548 4.514.733 
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Árajánlat térburkolásra 

      
Név: Mák Péter Pál    
Cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16.  
Munka leírása:  térburkolás    
      
Anyag megnevezése Mennyiség Ár 

(nettó) 
Áfa Ár 

(bruttó) 
Összesen 

Kerti szegely ives 5*20*100cm 110 m 787 27% 999 109 890 
Térkő (Semmeirock CityTop Smart) 272 m2 4 870 27% 6 185 1 682 320 
Sóder 0-24 30 m3 9 842 27% 12 499 374 970 
Cement váci zöld 20 q 4 212 27% 5 349 106 980 
04-es sóder 15 m3 9 842 27% 12 499 187 485 
CKT beton 36 m3 12 140 27% 15 418 462 540 

      
Anyag összesen     2 924 185 

      
Munka megnevezése      
tükör készítés 272 m2 1 000 27% 1 270 345 440 
szegélykészítés 110 m 1 000 27% 1 270 139 700 
sóderezés 272 m2 500 27% 635 172 720 
betonozás 272 m2 1 000 27% 1 270 345 440 
térburkolás 272 m2 1 700 27% 2 159 587 248 

      
Munkadíj összesen     1 590 548 

      
      
Készült:       
Budapest, 2021.10.02      
      
Szegély István      
1038 Budapest, Kocka utca 175.      
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3.9. Szigetelés 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

amely létrejött egyrészről  
név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Szigetelő Kft 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 13-09-222222 

székhelye: 1033. Budapest, Kosárfonó utca 14. 2/3. 

adószáma: 98765432-2-13 

képviseletében eljáró személy: Szigetelő Barnabás 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.07.30 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021. év június hó 26. nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Zúzda Sára 2. név: Sára Viktor 
lakcím: 1033. Budapest, Búza utca 7. 3/14. lakcím:.1027. Budapest, Víz u.7. 
aláírás:  aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) 
az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

polisztirol alapú 
hőszigetelő lapok (10cm) 
felragasztása, dűbelezés 

halózás, hálós élvédő 
felrakása és glettelés 

alapozás, színező vakolat 
készítés 

816.102 1.651.635 2.467.737 

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

 
 

 
  

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 

    

 jb) a galériaépítés     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek beépítését 
vagy cseréje     

 je) a villanykapcsolók és -
dugaljak kialakítását és 
cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok,     
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küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek beépítése 
vagy cseréje 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

u) szabályozott szellőzési 
rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és 
elhelyezésére szolgáló 
egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy 
tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 ÖSSZESEN: 816.102 1.651.635 2.467.737 

 
 
 

  

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

90  

Számlarészletező az SZI-2021-45 számlához 

      
Név: Mák Péter Pál    
Cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16.  
Munka leírása:  ház szigetelése    
      
Anyag megnevezése Mennyiség Ár 

(nettó) Áfa Ár 
(bruttó) 

Összesen 

polisztirol alapú hőszigetelő lap 10 cm 153 m2 1 607 27% 2 041 312 273 
háló 153 m2 252 27% 320 48 960 
alapozó és szinező vakolat 153 m2 2 341 27% 2 973 454 869 

 
 

    
Anyag összesen     816 102 

      
Munka megnevezése      

polisztirol alapú hőszigetelő lap felragasztása, 
dűbelezése 

153 m2 3 500 27% 4 445 680 085 

halózás, hálós élvédő felrakása, glettelés 153 m2 2 800 27% 3 556 544 068 
alapozás, színező vakolat készítése 153 m2 2 200 27% 2 794 427 482 

      
      
      
Munkadíj összesen     1 651 635 

      
      
Készült:       
Budapest, 2021.07.26      
      
Szigetelő Kft      
1033. Budapest, Kosárfonó utca 14. 2/3      
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3.1. Kerítésépítés 
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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési hely/idő: Budapest, 1980.01.01. 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038 Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító jele: 8888888888 
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

cég/vállalkozó neve: Léc János 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély száma: 77777777 

székhelye: 1037. Budapest, Kosárfonó utca 105. 

adószáma: 99999999-1-34 

képviseletében eljáró személy: Léc János 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi lakás 
1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cím: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.11.10 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy számlákkal 
kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben 
teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni 
a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, 
számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a Vállalkozónak 
(gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, 
munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021. év augusztus hó 17 nap 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Sovány Tamás     2. név: Sovány Tamásné 
lakcím: 1037. Bp, Államkincstár utca 17.  lakcím: 1037. Bp, Államkincstár utca 17. 
aláírás       aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső, 
illetve külső hálózatának 
kiépítése vagy cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró beépítése, 
cseréje, redőny, árnyékoló, 
spaletta, rovarháló, 
biztonsági rács felszerelése 
vagy cseréje, párkány, 
küszöb létesítése, cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, ideértve     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
készítését, cseréjét, 
felújítását, festését, 
tapétázását 

    

 jb) a galériaépítést     

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és 
cseréjét 

    

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréjét 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréjét 

    

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

97  

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok, 
küszöbök beépítését, 
cseréjét vagy 
felújítását 

    

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítését vagy 
cseréjét 

    

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) 

kerítés építése 

Meglévő kerítés fa 
oszlopainak bontása, 
drótkerítés eltávolítása, 
kapu tartóoszlopainak 
kiemelése,  

Alap és kapu-bejáró 
kiásása,vasalás betonozás 
(50-30 centi mélyen) 

Lábazat zsalukővel történő 
megépítése (20*50*23) 

oszlopok oszlopzsalukővel 
történő megépítése 
(20*20*20) 

Kapubejáró 0-44mm 
szemcsenagyságú 
zúzottkővel történő 
alapozása (15m2) 

előregyártott flóra 
kerítéselemek beépítése 30 
cm széles lábazati és 
oszlopfedlapok 
elhelyezése. 

Zsalukő elemek vakolása 

 

50.000 

 

 

30.000 

 

120.000 

 

 

80.000 

 

 

60.000 

 

80.000 

 

 

14.000 

434.000 

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat, illetve külső 
lépcső készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munka     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 

    

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

98  

u) szabályozott szellőzési 
rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, valamint 

    

v) szennyvíz tisztítására és 
elhelyezésére szolgáló 
egyedi szennyvízkezelő 
berendezés vagy 
tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárgy 
telepítése vagy cseréje. 

    

 ÖSSZESEN:  434.000 434.000 
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4. Számlaösszesítő minta  
Burkoló Ferenc vállalkozási szerződése és számlája 

 
Vállalkozási szerződés 

az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési 
hely/idő: 

Budapest, 1980.01.01. 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító 
jele: 

8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó 
neve: 

Burkoló Ferenc egyéni vállalkozó 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély 
száma: 

87654321 

székhelye: 1031. Budapest, Szerelő utca 3. 

adószáma: 13456781-1-29 

képviseletében eljáró 
személy: 

Burkoló Ferenc 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi 
lakás 1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cí
m: 

1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.03.15 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy 
számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az 
előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú 
melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és 
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vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról 
kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.  

A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – 
illetve vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a 
Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy 
élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év február hó 01 nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név: Zúza Sára    2. név: Sára Viktor 
lakcím: 1033. Budapest, Búza utca 7. 3/14. lakcím: 1027. Budapest, Víz u. 7.  
aláírás:   aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szerinti felújítási munka 

Szerződött 
konkrét 

felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

Vízhálózat 
csőrendszer teljes 
cseréje, elektromos 
hálózat részleges 
cseréje 

284.480 381.000 665.480 

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, amely 
nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy elemeinek 
cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint szigetelése, 
utóbbinál ideértve a 
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, 
illetve vízszigetelési 
munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, födém- 
vagy álmennyezeti 
burkolat cseréje, 
felújítása, festése, 
tapétázása 

Helyiségek 
csempézése, 
padlóburkolás, 
álmennyezet 
cseréje, festés 

986.600 910.133 1.896.733 

 jb) a galériaépítés     
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 jc) a belső lépcső kialakítását 
és cseréje     

 jd) a szaniterek beépítését 
vagy cseréje szaniterek cseréje 279.146 208.280 487.426 

 je) a villanykapcsolók és -
dugaljak kialakítását és 
cseréje 

dugaljak kialakítása, 
dugaljak és 
kapcsolók cseréje 

38.100 76.200 114.300 

 jf) a belső nyílászárók, belső 
párkányok, küszöbök 
beépítése, cseréje vagy 
felújítása 

belső nyílászárók és 
küszöbök cseréje 107.950 152.400 260.350 

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek beépítése 
vagy cseréje 

világítótestek 
beépítése, lámpák 
cseréje 

152.400 63.500 215.900 

k) a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon 
található épület, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség (így 
különösen: nyári konyha, 
mosókonyha, tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) gépjárműtároló építése vagy 
nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

    

n) terasz, loggia, erkély, előtető 
építése     

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy konyhai 
gép beépítése, cseréje 

konyhabútor 
beépítése 

30.226 101.600 131.826 

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 1.878.902 1.893.113 3.772.015 

 
 
 

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

103  

 

 

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/


VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ 

104  
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Szerelő András vállalkozási szerződés és számla 
Vállalkozási szerződés 

az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről  

név: Mák Péter Pál 

születési 
hely/idő: 

Budapest, 1980.01.01. 

anyja neve: Állam Orsolya Olga 

lakóhelye: 1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

adóazonosító 
jele: 

8888888888 

(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  
cég/vállalkozó 
neve: 

Szerelő András egyéni vállalkozó 

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói engedély 
száma: 

12345678 

székhelye: 1031. Budapest, Szerelő utca 3. 

adószáma: 12345678-1-29 

képviseletében eljáró 
személy: 

Szerelő András 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között a szerződés aláírásának napján, az alábbiak szerint: 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi 
lakás 1. számú mellékletben részletezett felújítási (építési, szerelési vagy tervezési) munkáinak elvégzését: 

helyrajzi szám: 3142 

cí
m: 

1038. Budapest, Államkincstár utca 16. 

A felújítási munkák teljesítésének határideje: 2021.02.19 
 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási munkálatok teljesítését az 1. 
számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig 
vállalja a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy 
számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az 
előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú 
melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és 
vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról 
kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.  
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A Felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó (egyéni vállalkozó) a Megrendelőnek – 
illetve vele együtt lakó házas-, vagy élettársának – nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a 
Vállalkozónak (gazdálkodó szervezet) a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy 
élettársa nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
 
Budapest, 2021 év február hó 01 nap 
 
 
 ……………………. …………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. név:  Zúza Sára    2. név: Sára Viktor 
lakcím: 1033. Budapest, Búza utca 7. 3/14. lakcím: 1027. Budapest, Víz u. 7.  
aláírás:   aláírás: 
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1. számú melléklet 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 

felújítási támogatás igénybevételéhez kötött vállalkozási szerződéshez 

518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendelet szerinti felújítási 

munka 

Szerződött konkrét 
felújítási munka 

Vállalkozói díj (bruttó Ft) 
A B A+B 

költség 
összesen 

anyag-
költség 

tervezési/ 
munkadíj 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, 
gáz-közműszolgáltatás 
bevezetése, illetve belső 
hálózatának kiépítése vagy 
cseréje 

    

b) fürdőhelyiség, illetve WC 
létesítése olyan lakásban, 
amely nem rendelkezik ilyen 
helyiséggel 

    

c) fűtési rendszer kialakítása, 
korszerűsítése vagy 
elemeinek cseréje, ideértve a 
megújuló energiaforrások 
alkalmazását is 

    

d) az épület külső festése, 
színezése, valamint 
szigetelése, utóbbinál 
ideértve a lábazatszigetelést, 
a hő-, hang-, illetve 
vízszigetelési munkálatokat 

    

e) a külső nyílászáró cseréje, 
redőny, árnyékoló, spaletta, 
rovarháló, biztonsági rács 
felszerelése vagy cseréje, 
párkányok, küszöbök cseréje 
vagy felújítása 

    

f) tető cseréje, felújítása, 
szigetelése     

g) égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése     

h) klímaberendezés beépítése, 
cseréje     

i) napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje     

j) belső tér felújítása, azon 
belül:     

 ja) a lakás helyiségeinek 
belső fali, padló-, 
födém- vagy 
álmennyezeti burkolat 
cseréje, felújítása, 
festése, tapétázása 
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 jb) a galériaépítés 
    

 jc) a belső lépcső 
kialakítását és cseréje     

 jd) a szaniterek 
beépítését vagy 
cseréje 

    

 je) a villanykapcsolók és 
-dugaljak kialakítását 
és cseréje 

    

 jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok, 
küszöbök beépítése, 
cseréje vagy felújítása 

    

 jg) a lámpák vagy 
világítótestek 
beépítése vagy 
cseréje 

    

k) 
a lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi 
számon található épület, nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiség (így különösen: 
nyári konyha, mosókonyha, 
tároló) felújítása 

    

l) kerítés építése     

m) 

gépjárműtároló építése 
vagy 

nyitott gépkocsibeálló 
kialakítása 

90 fm Vasanyag két 
állásos fedett gépjármű 
tárolóhoz 

279.999 

 
  

Polikarbonát és 
tartozékai két állásos 
fedett gépjárműtárolóhoz 

 

720.001 

 
  

Két állásos fedett 
gépjármű tároló építése 

 

800.000 1.800.000 
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n) 

terasz, loggia, 
erkély, előtető építése 

75 fm vasanag 
Előtetőhöz 200.000 

 

 

 

 

 

Polikarbonát és 
tartozékai előtetőhöz 

357.499   

Előtető építése  560.000 1.117.499 

o) térburkolat készítése, cseréje     

p) télikert kialakítása     

q) akadálymentesítési munkák     

r) alapozási szerkezet 
megerősítése     

s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, 
cseréje 

    

t) használati melegvíz rendszer 
kialakítása, korszerűsítése 
vagy elemeinek cseréje, 
ideértve a megújuló 
energiaforrások 
alkalmazását 

    

 ÖSSZESEN: 1.557.499 1.360.000 2.917.499 
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 Sorszám: SZA-2021-15 

 
1031 Budapest Szerelő u. 3. 
Adószám: 12345678-1-29 
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Utolsó frissítés: 2022. 04. 26. A felújítási támogatás A-tól Z-ig csomagban található anyagok kizárólag 
tájékoztató jellegűek. A Pénzügyi Mentorok semmilyen garanciát és felelősséget nem vállalnak ezekkel a 
felújítási támogatás kimenetelét illetően. 

 

http://www.penzugyimentorok.hu
http://www.facebook.com/penzugyimentorok
https://www.instagram.com/penzugyimentorok/

	1. Kérelmek és nyilatkozatminták
	2. Tippek és praktikák a helyes számla és vállalkozási szerződésekhez
	3. Számlák és vállalkozási szerződésminták
	3.1. Tetőfedés
	3.2. Klímaszerelés
	3.3. Belső felújítás
	3.4. Külső nyílászárók
	3.5. Napelem telepítés
	3.6. Konyhabútor
	3.6.a. Beépített konyhabútor
	3.6.b.  IKEA konyhabútor

	3.7. Fűtéskorszerűsítés
	3.7.a. Kazáncsere és fűtés korszerűsítés padlófűtéssel
	3.7.b. Kazáncsere
	3.7.c. Égéstermék elvezető (kémény) felújítása
	3.7.d. Radiátor csere

	3.8. Térburkolat
	3.9. Szigetelés
	3.1. Kerítésépítés

	4. Számlaösszesítő minta

