
LAKÁSFELÚJÍTÁSI  
TÁMOGATÁS 2021Nézzen be hozzánk a jó árakért,  

folyamatos akciókért!
Szeretettel várjuk Budapesten 8 kiskereskedelmi 
üzletünkben, amelyekben számíthat felkészült kol-
légáink segítségére.

ÜZLETEINK ELÉRHETŐSÉGEI:

*1106 Bp., Maglódi út 14/B  +36 (1) 260 0470 
*1117 Bp., Budafoki út 183.  +36 (20) 443 7018 
1134 Bp., Róbert Károly krt. 90.  +36 (20) 489 8733 
*1143 Bp., Hungária krt. 92-94.  +36 (20) 264 7718 
1092 Bp., Mester utca 33-35.  +36 (20) 589 8612 
1081 Bp., Fiumei út 10.  +36 (20) 489 8584 
1211 Bp., Kossuth Lajos utca 17.  +36 (20) 570 2558 
*1033 Bp., Vörösvári út 103.  +36 (20) 350 0912
* A megjelölt üzletek fürdőszobaszalonnal is rendelkeznek

Felújítási csomagjainkat megvásárolhatja
webáruházunkban is.

www.merkaponline.hu

A PÁLYÁZAT LEGFONTOSABB  
KRITÉRIUMAI

 � A fejleszteni kívánt ingatlanban legalább  
1 éve rendelkeznek bejegyzett, állandó  
lakcímmel (tartózkodási hely sajnos nem 
elég). Kivéve, ha 1 éven belül vásárolták az 
ingatlant

 � Min. 50%-os tulajdonjoggal rendelkeznek 
az adott ingatlanban

 � Az igénylők közül 1 fő rendelkezik legalább 1 
év TB jogviszonnyal

 � Legalább 1 eltartott (25 év alatti vagy a 
magzat betöltötte már a várandósság 12. 
hetét) gyermekük él ugyan ebben a háztar-
tásban

 � A fejleszteni kívánt ingatlannak pedig min-
denképpen lakás vagy lakóház besorolású-
nak kell lennie

 � Feltétel a köztartozás mentesség

 � Minden család csak egyszer veheti igénybe, 
2021. január 1-től igényelhető,  
2022. december 31-ig

 � A költségeket utólag térítik meg
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1. Óbuda
2. Angyalföld
3. Zugló
4. Józsefváros

5. Ferencváros
6. Újbuda
7. Csepel
8. Kőbánya

Igényelje a 3 MFt vissza nem térítendő  
állami támogatást lakásfelújításra, 

SEGÍTÜNK 
A MEGVALÓSÍTÁSBAN!



      FÜRDŐSZOBA 
      CSOMAG

 F Mosdó
 F WC
 F KÁD
 F Csövek, csatlakozók,  

segédanyagok
 F Csaptelepek
 F Burkolóanyag
 F Törölközőszárító radiátor
 F Fűrdőszoba bútorok

      VÍZKEZELÉS CSOMAG

 F Ivóvíz kezelés, tisztítás,  
ólommentesítés

 F Használati víz kezelés 
vízlágyítás

 F Fűtési víz kezelése

      FŰTÉS FELÚJÍTÁS 
      CSOMAG

 F Kondenzációs kazánok
 F Parapetre építhető kazán
 F Bojlerek, vízmelegítők
 F Lapradiátorok, fürdőszobai,  

design radiátorok
 F Padló, fal, mennyezetfűtés
 F Elektromos fűtőpanelek
 F Hűtő-fűtők klímák
 F Csövek, csatlakozók,  

szerelvények
 F Szivattyúk

     MEGÚJULÓ ENERGIA

 F Hőszivattyú
 F Talajszonda
 F Napelem
 F Légtechnika, szellőztető  

berendezések

     PADLÓFŰTÉS CSOMAG

 F Gipszkartonba integrált csőrendszer
 F Osztó-gyűjtők
 F Szelepek, szerelvények
 F Vezérlő rendszer

MENNYI TÁMOGATÁS VEHETŐ FEL?
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási 
költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. A tá-
mogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállal-
kozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

A lakásfelújítási támogatás utólag igényelhető. A fel-
újítás során össze kell gyűjtenie a számlákat, melyekkel 
igazolni tudja a felújítást, és amelyeket alapul véve tör-
ténik az utólagos kifizetés

MILYEN FELTÉTELEI VANNAK A VISSZA 
NEM TERÍTENDŐ TÁMOGATÁSNAK?

Leglább egy gyermeket váró, vagy közösen ne-
velő házastársak vagy élettársak együtt igény-
hetik, egy alkalommal.

Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, 
akinek gyermeki lakóhelye megegyezik az övével

Ha a két különvált szülő gyermekei közül az egyik 
az egyik szülővel a másik a másik szülővel lakik 
egy háztartásban, ők a támogatási összeg maxi-
mum 50-50%-át vehetik igénybe(ha az egyik fél 
lemond a saját részéről, akkor a másik fél a teljes 
összeget is igényelheti)

A Merkapt Épületgépészeti szaküzletekben az alábbi 
anyagok megvásárlásban tudunk segítségére lenni.

Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése, szaniterek 
beépítése vagy cseréje.

Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése  
vagy elemeinek cseréje

Megújuló energiaforrások alkalmazása

Klímaberendezés beépítése, cseréje.


