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MÁR MEGLÉVŐ TÁMOGATÁSOK
1) CSOK támogatás
Egy vissza nem térítendő támogatás használt lakás vásárláshoz, új lakás vásárláshoz
és építéshez, melynek összege a meglevő és vállalt gyermek/ek számától függ.
Elérhető támogatás min 600.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.

2) CSOK hitel
Ez egy CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes lakáshitel, ami legalább két gyermek után
igényelhető CSOK támogatás mellett kérhető.
Elérhető támogatás min. 10.000.000 Ft, max. 15.000.000 Ft.

3) Falusi CSOK
A falusi CSOK a CSOK speciális típusa, ami tanyákon és meghatározott, preferált
kistelepüléseken jelent komoly támogatást egy felújítandó vagy korszerűsítendő ingatlan
megvásárlásához, valamint egy meglévő lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez. A falusi
CSOK kizárólag használt ingatlanhoz igényelhető, a vásárlásra a támogatás maximum
50%-a fordítható, a többit felújításra és/vagy korszerűsítésre kell költeni.
Elérhető támogatás min. 600.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.

MÁR MEGLÉVŐ TÁMOGATÁSOK
4) ÁFA-visszaigénylés
2020-tól a falusi CSOK-kal érintett korszerűsítés és/vagy bővítés hitelintézet által elfogadott
költségvetésében szereplő költségek áfája maximum 5 millió Ft-ig visszaigényelhető. Ugyancsak
maximum 5 millió Ft forgalmi adót igényelhetnek vissza azok, akik az úgynevezett preferált települések
valamelyikén építkeznek (melyek megegyeznek a falusi CSOK településeivel).

5) Babaváró hitel
A babaváró hitelt azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. A
hitel az első 5 évben mindenképpen kamatmentes, ha pedig ezen idő alatt legalább egy gyermek
születik, akkor a futamidő végéig az is marad. További kedvezmény, hogy a gyermek születését
követően a törlesztés 3 évre felfüggeszthető. A második gyermek születésekor elengedik a fennálló
tőketartozás 30%-át, valamint ekkortól újabb 3 évre életbe lép a törlesztési moratórium, míg a 3.
babánál a teljes még meglévő adósságot elengedik. A babaváró hitel és a CSOK között fontos
különbség, hogy a babaváró hitel esetében a folyósítást követően született gyermekekre ad
támogatást, addig a CSOK a meglévő gyermekekre is igénybe vehető.

6) Gyermekek után járó jelzáloghitel elengedés
2019. július 1-től már a második gyermek után is jár az 1 millió Ft hitelelengedés, míg a harmadik
babánál 4 millió Ft-tal, további gyermekeknél pedig újabb 1-1 millió Ft-tal faragható le a fennálló
lakáshitel-tartozás. Fontos kitétel ugyanakkor, hogy a lehetőség kizárólag a 2019. július 1-jét követően
született gyermekekre vonatkozik.

ÚJ TÁMOGATÁSOK
1) 5% Áfa új építésű lakásokra
2021. január elsejétől az új építésű otthonok értékesítésének áfatartalmát 27%-ról 5%-ra csökkentik,
a 2022. végéig épülő újépítésű lakásokra vonatkozóan. A lehetőséggel bárki élhet, ugyanis jelen állás
szerint nem kötik sem családi állapothoz, sem gyermekvállaláshoz.

2) 5%-os Áfa visszaigénylés CSOK-osoknak
A 2021. január 1. után vásárolt újépítésű ingatlanok esetében ez az 5%-os áfa is visszaigényelhető
lesz akkor, ha valaki CSOK-ot is igényel.

3) Vagyonszerzési illetékmentesség CSOK-osoknak
Az otthonteremtési program negyedik új eleme az illetékmentesség. 2021-től a lakásvásárlások után
nem szükséges megfizetni az illetéket mindazoknak, akik CSOK támogatás igénybevételével
vásárolják meg otthonukat. Az új támogatás nem csak az új építésű ingatlant vásárlóknak jelenthet
nagy segítséget, a kedvezmény a használt lakásba költözők számára is elérhető lesz.

ÚJ TÁMOGATÁSOK
4) 50%-os felújítási támogatás 3 millió forintig
Az otthonfelújítási támogatás azoknak szól, akiknek már megvan a saját otthona. A legalább egy
gyermeket nevelő családok esetében, lakhatási körülményeinek javítása érdekében, a lakásfelújítási
költségek felét utólag visszatéríti az állam, legfeljebb 3 millió forintig. Vagyis, ha valaki 2021. január
1-je után felújításba kezd és gyűjti a számlákat, a költségeinek felét, de maximum 3.000.000,-Ft-ot az
állam visszautalja a részére a meghatározott feltételek teljesítése mellett.

5) Többgenerációs CSOK
2021. január 1-től, aki beépíti egy családi ház tetőterét, igénybe veheti a CSOK-ot, ami akár 10 millió
forintos vissza nem térítendő támogatást jelenthet. Eddig ehhez a CSOK lakásbővítési támogatását
lehetett igényelni, amely lényegesebb kisebb összeg, mint a tetőtér-beépítési támogatás.
Támogatás mértéke min. 600.000 Ft, max. 25.000.000 Ft.

6) MNB Kamatmentes lakáshitel
Megjelent a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank “Új Otthon Program” bevezetésével támogatná az új,
“zöld” lakások vásárlását, építését. Ezen program keretében kamatmentes lakáshitelt is lehetne
igényelnie a családoknak közvetlenül a jegybanktól, melyet új építésű lakások vásárlására,
lakásépítésre lehetne fordítani. De akár a kivitelezők is részesülhetnek a kedvező konstrukció
előnyeiből. Új építésű – “zöld” és energiatakarékos – lakások vásárlására, építésére lehetne
fordítani az új kamatmentes kölcsönt.

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // TUDNIVALÓK
Melyek az otthonfelújítási támogatás fontos tudnivalói?
▪ Az otthonfelújítási támogatás egy olyan segítség, amellyel a már meglévő
otthonukat tudják szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni azok, akik már legalább egy
gyermeket nevelnek,
▪ Az otthonfelújítási támogatás a költségek felét, maximum 3 millió forintos segítséget
jelent.
Milyen körre vonatkozik és kik igényelhetik ezt a támogatást?
▪ Fontos tudnivaló, hogy ezt a lehetőséget nem muszáj 3 millió forint mértékéig
igénybe venni,
▪ Akár kisebb összeget is igényelhetnek a családok,
▪ Mindenki csak egyszer és ugyanarra az ingatlanra kérheti a támogatást,
▪ Ugyanaz a család csak egyszer veheti igénybe ezt a lehetőséget.

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // TUDNIVALÓK
Melyek az otthonfelújítási támogatás feltételei?
▪ Legalább egy gyermeket kell nevelnie a családnak ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatást
igénybe vehesse,
▪ A gyermek már a várandósság 12. hetétől számít, tehát már a babavárásnál is lehet élni ezzel
a lehetőséggel,
▪ A gyermek 25 éves koráig kérhető, ha együtt él a családdal,
▪ A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a
gyermeküket, gyermekeiket,
▪ Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja a
szüleit, akkor nem számít az életkor. Ebben az esetben a 25 éves életkorral nem kell
kalkulálni,

▪ Az egyszülős családok is igénybe vehetik az Otthonfelújítási programot, függetlenül attól, hogy
hány gyermeket nevelnek. Akár egy gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő édesanya vagy
édesapa is lehet az igénylő,
▪ Ha elváltak a szülők, külön élnek és megosztva nevelik a gyermekeiket, akkor osztozhatnak az
otthonfelújítási támogatáson,

▪ Ha a két szülő közül csak az egyik neveli a gyermeket, gyermekeket, akkor ő jogosult az
otthonfelújítási program igénybevételére.

▪ .

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // TUDNIVALÓK
Melyek az igénybevétel feltételei?
▪ Legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony. Ez lehet egy
felsőoktatási jogviszony, vagy munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak
meg az elmúlt egy évben,
▪ Akik elveszítették a munkájukat – különösen fontos ez most a koronavírus-járvány
idején – azoknál az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe
veszik,
▪ Beszámít a nyugdíj mellett végzett minden munkavégzés is,
▪ Feltétel a köztartozás-mentesség,
▪ Minden család egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a
lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de többször azt már nem veheti
igénybe,
▪ Az új tulajdonos, aki megvette az ingatlant, és korábban nem vette igénybe az
otthonfelújítási programot, akkor ezt megteheti ugyanerre a lakásra.

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // MIRE IGÉNYELHETŐ
1. Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső
hálózatának kiépítése vagy cseréje;
2. Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik
ilyen helyiséggel;
3. Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a
megújuló energiaforrások alkalmazását is;
4. Az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat;
5. A külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági
rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása;
6. Tető cseréje, felújítása, szigetelése;
7. Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;
8. Klímaberendezés beépítése, cseréje;
9. Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje;
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50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // MIRE IGÉNYELHETŐ
10.Belső tér felújítása, ideértve
▪ a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti
burkolat cseréjét, felújítását,
▪ festését, tapétázását,
▪ a galériaépítést,
▪ a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
▪ a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
▪ a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
▪ a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy
felújítását,
11.A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület,
nem lakás céljára szolgáló helyiség így különösen: nyári konyha,
mosókonyha, tároló) felújítása,

12.Kerítés építése,
13.Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
14.Terasz, loggia, erkély, előtető építése,

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // MIRE IGÉNYELHETŐ
15.Térburkolat készítése, cseréje,
16.Télikert kialakítása,
17.Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek
minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében
meghatározott akadálymentesítési munkák,
18.Alapozási szerkezet megerősítése,
19.Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // A FOLYAMAT

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // GY.I.K
Történhet-e több ütemben a felújítás, vagy csak egyben?
Igen, lehetséges, hogy január 1-ét követően több részletben újítja fel a lakását a család. Ha ennek
költségét szeretné majd kifizettetni, illetve részben megfizettetni állami támogatásból, akkor ehhez arra
van szükség, hogy folyamatosan gyűjtse a számlákat, és azokat majd egyben, a beruházás végén
nyújtsa be. Ezt követően kapja meg a költségek felét, maximum 3 millió forintot.

A 2020-ban, tehát az idén vásárolt anyagok számláit is elfogadják?
Nem, csak a 2021. január 1-ét követően kiállított számlákat veszik figyelembe a támogatásnál.

Miként kell értelmezni az 50-50 százalékot?
A támogatás fele részben fedezheti az anyagköltséget, és fele részben a munkadíjat. Tehát ha valaki
például 1 millió forintot fordított munkadíjra és 3 millió forintot anyagköltségre, annak összesen 4 millió
forintba került a beruházása. Ennek a felét, 2 millió forintot tudja visszaigényelni. Vagyis a teljes
munkadíját fedezi a támogatás, és további 1 millió forintot tud az anyagköltségekből is elszámolni.

A CSOK korábbi felvétele kizáró ok a felújítási támogatás igénybevételénél?
Nem, aki élt a CSOK-kal, az otthonfelújítási támogatást is igénybe veheti.

Mennyi időn belül kapják meg az igénylők az összeget?
A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatási kérelmet, ezt követően 5
napon belül folyósítja a támogatást. Ha hiánypótlásra van szükség, az további 30 nappal tolhatja ki a
határidőt

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // GY.I.K
Feltétel, hogy az ingatlanon ne legyen haszonélvezeti jog?
A haszonélvezeti jog nem kizáró ok a támogatás igényléséhez.
Elfogadják az alap, vagyis az úgynevezett „magunk után fizetett” TB-befizetés
igazolását?
Nem, hiszen akik “maguk után fizetik a TB-t”, éppen azért rendezik így az egészségügyi
szolgáltatási járulékot, mert nincs olyan foglalkozási jogviszonyból származó jövedelmük,
amelyből azt le lehetne vonni. Biztosítotti, és más, a támogatás feltételét képező jogosulti
jogviszonnyal sem rendelkeznek. Ám, ha a házas-, vagy élettársnak van 1 éves jogviszonya,
akkor a pár jogosult a támogatásra.
A lízinggel vásárolt, és még hitellel terhelt lakásra igényelhető a támogatás?
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének a
támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Tehát, amennyiben a lízingre vásárolt otthon az
ingatlan-nyilvántartás szerint még nem áll az igénylő tulajdonában, nem kérheti a támogatást. Erre
csak akkor van lehetősége, ha a szerződés lejártával megszerezte az ingatlan tulajdonjogát.
Igénybe vehető a támogatás olyan lakásra, amelyet egy másik beruházás miatt
jelzáloggal terheltek?
Igen, ez nem kizáró ok, hiszen az állam az ingatlanon nem alapít jelzálogjogot a támogatásért.

50%-OS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS // ERRE ÉRDEMES FIGYELNI
Anyagköltség jóval magasabb a munkadíjnál
A támogatás fele részben fedezheti az anyagköltséget, és fele részben a munkadíjat, vagyis
jól kell tervezni és mérlegelni, hogy mennyit is kapunk vissza, jóllehet, hogy jóval kevesebbet
mint az elején gondoltuk.
Saját magunk végezzük a felújítást
A támogatás összegének legalább 50 százalékát kell kitennie a munkadíjnak, vagyis, ha az 0
forint, akkor sajnos az anyagköltségekből sem lehet egyetlen forintot sem visszaigényelni.
A munkák egy részét alvállalkozóval, egy részét saját magunk végezzük
A támogatás a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés
alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően
igényelhető.
Már idén megvásároltad az alapanyagot
Az idén megvásárolt alapanyagokat nem lehet figyelembe venni a támogatás összegének
meghatározásakor.

Nem beépíthető bútorok
A támogatás csak beépíthető bútorokra vehető igénybe.
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Naprakész információk:
▪ https://www.csalad.hu/
▪ http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
▪ http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik
Letölthető dokumentumsablonok:

▪ http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelembenyujtasanak-nyomtatvanyai
Egyéb információ:

▪ https://www.facebook.com/csaladesifjusag/
▪ https://www.ujhazcentrum.hu/kiadvanyaink/egyeb/otthonteremtesitamogatasok-kisokos
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Állásfoglalás kérhető:
Ügyfelek részére bátran lehet ajánlani, ha bizonytalanság merül fel
kérhető hivatalos állásfoglalás a MÁK-tól:
▪ E-mail: otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu
▪ Telefon: 06/1/4522910, 06/30/344-0045, 06/70/460-9005, 06/20/8819535

