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1.  A program célja 

2. Törvényi háttér 

3. Mindent amit tudni szeretnél róla 

 

1. A   legújabb   állami   családtámogatást   azok   igényelhetik, akik   legalább   egy   

gyermeket nevelnek, és a saját otthonukat szeretnék felújítani, korszerűsíteni, szépíteni. 

2. Az otthonteremtési támogatást a 518/2020-as kormányrendelet szabályozza. 

3. Feltételek: (igénylő) 

 nagykorú, cselekvőképes személy, 

 legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában, 

 magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, 

 magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) Tb 
jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (a felsőoktatási jogviszonyt, a 
gyedet, a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységét vagy a katások tb-jét is figyelembe 
véve), 

 nem rendelkezik köztartozással, 

 egyedülálló, házas, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt élhet. 

Azonos lakóhellyel rendelkező házas- és élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik a 
támogatást, a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyiküknek teljesíteni, a köztartozásra 
vonatkozót viszont mindkettőjüknek kell. Közfoglalkoztatottak (vagyis a köznyelvben 
közmunkások) nem igényelhetik a támogatást. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/518_2020_korm_rendelet_20210201.pdf


   
 
 
 
 

  

 

 



Igénylés 

A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe 
úgy, hogy 

 2022. december 31-éig nyújtható be a kérelem, 

 az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be, 

 teljes elutasítás esetén az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható az 
igénylés. 

Az igénybe vevő személyére, gyermekére és az ingatlanra vonatkozó feltételeknek elég az 
igénylés időpontjában megfelelni. A támogatás iránti kérelem a Magyar Állam Kincstár által 
rendszeresített formanyomtatványon a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, 
postai úton vagy személyesen, kormányablaknál nyújtható be. Együttes igénylés esetén az 
igénylők bármelyikének ügyfélkapujával beküldhető az igénylés. Az igénylés során 
a vállalkozói szerződés és az anyag-, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint 
a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot mellékelni kell, ezek 
listája itt olvasható, letölteni nyomtatványokat innen lehet. 

Támogatás 

Az otthonfelújítási támogatás összege 

 maximum 3 millió forint, 

 a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós 
összeköltség esetében maximalizálható), 

 fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe, 

Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50%-os szabály, 
vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott 
támogatási összeg 50%-a kijöjjön. Ez jellemzően azt jelenti, hogy a teljes számlaösszeg 25%-
át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes 
számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő.  Ez a kritérium nem vonatkozik az 
egyes rész munkálatokra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan 
tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/Otthonfelujitas_tajekoztato_honlap_20210207.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai


 

 

Ingatlan 

Olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amely 

 az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve 
tanya vagy birtokközpont ( nyaraló nem lehet ) 

 az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt 
vagy a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanra tehát nem vehető fel), 

 legalább egy éve az igénylő és legalább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis 
állandó lakcímük van benne (a számlákat ettől függetlenül korábban is el lehet 
kezdeni gyűjteni). 

Ez utóbbi feltétel alól kivétel az elmúlt egy évben tulajdonba került (pl. megvásárolt) vagy 
ingatlannyilvántartásba újonnan bejegyezett ingatlan. 

Csak tartózkodási hely címén lévő vagy kizárólag a nagykorú gyermek tulajdonában lévő 
lakásra nem vehető fel a támogatás, másvalaki haszonélvezeti jogának fennállása, 
bejegyezett jelzálogjog vagy zártkerti besorolás viszont nem kizáró tényező, sőt, a lakóházzal 
azonos helyrajzi számon szereplő gazdasági épület, tároló vagy pince felújítása is 
támogatható. A még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az 
ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. Az eladott ingatlanra az új tulajdonos is ismét 
igényelheti az otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új tulajdonos az előző igénylőnek nem 
a hozzátartozója. 

 



Gyermek 

Olyan gyermek után igényelhető a támogatás, aki 

 az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, 

 25 év alatti, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára 
jogosult, 

 az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított 
ingatlanban. 

A támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzat és felsőoktatásban 
tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető. Ha a szülők lakóhelye 
nem azonos, akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást, ha viszont mindketten 
nevelnek gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak. Az egyik 
fél lemondó nyilatkozattal azonban lemondhat a teljes összegről a másik szülő javára.  

    

 

 

 



Számlák 

A felújítási munkák igazolására a vállalkozóval kötött szerződést, anyagköltségről és 
munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani: 

 a rendeletben meghatározott építési tevékenységek valamelyikére  a kivitelezést 
végző vállalkozóval 2021.01.01 után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az 
igénylőnek, 

 a felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák 
másolatával kell igazolni, együttes igénylés esetén házastársak vagy élettársak 
nevére és címére kell szólniuk, 

 átutalással teljesített számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki 
átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) 
másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített 
számlák tételei. 

Az 5%-os áfatartalmú, illetve a falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kívánt 
számlák nem fogadhatók el, a lakás-takarékpénztári megtakarítások felhasználásához 
benyújtott és például katás vállalkozó számlái viszont igen. Fontos, hogy a szerződött 
vállalkozó nem lehet az igénylő(k) közeli hozzátartozója, és az igénylő(k)-nek nem lehet 
tulajdoni részesedésük vagy tisztségük a vállalkozásban. 

Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A 
vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan 
részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított 
felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. 
Anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az 
anyagköltségként támogatható. Külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem 
vehető igénybe támogatás. A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem 
támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék 
elszállítása is szerepel. 

Elbírálás 

A Magyar Államkincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően - a beérkezés 
sorrendjében - 30 napon belül bírálja el a kérelmet azzal, hogy 

 a kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, 

 a hiánypótlásra meghatározott - legfeljebb 30 napos - időtartam az elbírálási 
határidőbe nem számít be, 

 a támogatás igénybevételének jogszerűségét a kincstár, legkésőbb a támogatás 
folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni, 

Ha az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, késedelmi kamattal kell 
visszafizetnie. 

https://www.portfolio.hu/bank/20210212/felujitasi-tamogatas-7-kerdes-7-valasz-egyenesen-a-magyar-allamkincstartol-469534
https://www.portfolio.hu/bank/20210113/felujitasi-tamogatas-csunyan-elbukhatod-a-millioidat-ha-nem-figyelsz-erre-a-131-dologra-465022
https://www.portfolio.hu/bank/20210113/felujitasi-tamogatas-csunyan-elbukhatod-a-millioidat-ha-nem-figyelsz-erre-a-131-dologra-465022


   

 

Hitel 

Azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját 
forrással, otthon felújítási hitel érhető el a 641/2020-as kormányrendelet szerint, amely 

 február 1-je óta több hitelintézetnél is igényelhető, 

 a futamidő végéig államilag kamattámogatott hitelforma fix, 3%-os kamattal, 

 maximális összege 6 millió forint, 

 maximális futamideje 10 év (e két paraméter mellett a kezdeti törlesztőrészlet 
mintegy havi 58 ezer forint), 

 jelzálogfedezetű hitel, a legtöbb esetben így közjegyzői és értékbecslői 
közreműködés szükséges hozzá, ám ezek költségét a bankok állják, 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/641_2020_korm_rendelet.pdf


 az igénybe vett otthonfelújítási támogatás összege a hitelben előtörlesztésre 
kerül, ekkor ennek megfelelően csökken a törlesztőrészlet. 

Fontos, hogy az otthonfelújítási hitel felvétele esetén a folyósítást követő 1 éven belül be kell 
mutatni a hitelnyújtónak a kifizetett számlákat vagy azok másolatát, az igénybe vett 
otthonfelújítási támogatásnak pedig el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és a 
támogatásról szóló okiratot 2022. december 31-étől számított 150. napig ki kell állítania a 
Magyar Államkincstárnak. Ellenkező esetben (visszamenőleg is) elvész a kamattámogatás. 

 

Munkák 

A felújítás több ütemben és több vállalkozóval is történhet, ezek számát a rendelet nem 
korlátozza. Az otthonfelújítási támogatás az alábbi, számlával igazolt tevékenységek után 
vehető igénybe: 

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, napelem rendszer telepítése, cseréje (napelem rendszer esetén az 
anyagköltség és a kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 
Ft/kWp összeget - ha efelett van, akkor teljes egészében elutasítják), 

j) belső tér felújítása, ideértve ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy 
álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, stb.) a galériaépítést, jc) a 
belső lépcső kialakítását és cseréjét, jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, je) a 
villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, 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 készítése, cseréje, 

p) télikert kialakítása, 

q) - amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési 
munkák, 

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint 

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, 

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

Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így pl. tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre 
nem igényelhető. Azokra a napelem rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-
vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás 
vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. 
június 30. után nyújtják be.  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210206/otthonfelujitasi-tamogatas-fontos-valtoztatast-javasol-a-napelemes-szakma-468490
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210217/allami-tamogatassal-napelemet-a-tetore-ezt-mindenkeppen-erdemes-tudni-469912
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