
A pályázat jövedelem korlát előírása értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat 

be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot 

szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 

2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó 

összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé esik. 

 

A számítást az alábbi képlet3 szemlélteti: 

 
   A beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 

tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti 

                                        összevont jövedelme 

 

  A beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 

     tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma 

 

 

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező 

tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek 

figyelembe. 

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. 

augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának 

időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 

2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre. 

 

Példák: 

1. Adott ingatlannak 3 személy a tulajdonosa, melyből „A” személy 2020. évi jövedelme 

4.000.000 Ft, „B” személy 5.500.000 Ft, „C” személy pedig nem rendelkezett 

jövedelemmel. Ekkor a számításnál C személyt nem kell figyelembe venni. 

4.000.000 + 5.500.000 = 9.500.000; 9.500.000 / 2 = 4.750.000 Ft 

Tehát az egy főre jutó összevont jövedelemre vonatkozó szabálynak a példában szereplő 

személyek megfelelnek. 

2. Az ingatlannak 2 személy a tulajdonosa, közülük „A” személy 2020. évi jövedelme 

5.000.000 forint, „B” személy csak nyugdíjban részesült 2.800.000 forint összegben. A 

számításnál mindkét személyt figyelembe kell venni. 

5.000.000 + 2.800.000 = 7.800.000; 7.800.000 / 2 = 3.900.000 Ft 

Tehát megfelelnek a jövedelmi előírásnak. 

3. Az ingatlanban 3 személy rendelkezik állandó lakcímmel, közülük „A” és „B” 

személyek a tulajdonosok. „A” személy 2020. évi jövedelme 5.600.000 forint, „B” 

személy 2.000.000 forint nyugdíj mellett 2.500.000 forint egyéb jövedelemben is 

részesült, „C” személy jövedelme 4.000.000 forint volt. A számításnál „C” személyt 

nem kell figyelembe venni (mert nem tulajdonos). 

5.600.000 + 2.000.000 + 2.500.000 = 10.100.000; 10.100.000 / 2 = 5.050.000 Ft 

Tehát nem felelnek meg a jövedelmi előírásnak. 

< = 4.850.000 

 


