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Karrier Bútor, minden ami az otthonhoz kell!
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Minden amit tudnod

kell a támogatásról
Mire
használha
tod fel?
03 víz-, csatorna-,

elektromos-, gáz-

közműszolgáltatás
bevezetése, illetve
belső hálózatának
kiépítése vagy cseréje

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

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

43 az épület szigetelése,
ideértve a
lábazatszigetelést, a
hő-, hang-,
illetve vízszigetelési
munkálatokat,

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

69 tető cseréje, felújítása,
szigetelése,

05 égéstermék-elvezető
építése,
korszerűsítése,

10 klímaberendezés
beépítése, cseréje,

25 napkollektor,
napelemes rendszer
telepítése, cseréje,

85 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.

90 kerítés építése 47 a lakással azonos
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számon található
épület, nem lakás céljára
szolgáló helyiség
(így különösen: nyári
konyha,
mosókonyha, tároló)

felújítása,

51 gépjárműtároló építése
vagy nyitott
gépkocsibeálló
kialakítása,

87 terasz, loggia, erkély,
előtető építése,

15 térburkolat készítése,
cseréje,

28 télikert kialakítása,

17 alapozási szerkezet
megerősítése

20 beépíthető bútor vagy
konyhai gép beépítése,
cseréje.
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               agyar Közlöny, 2020.
november 25. szerda (259. szám)
518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet 
A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási
támogatásáról

CÉL

FELTÉTELEK

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A TÁMOGATÁS

IGÉNYLÉSE

M



      él: 
A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának
ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi
költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban:
támogatás) vehető igénybe.
 

C

eltételek: 
·  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak
vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

·  A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

· A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő –
kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással –
folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel

·  A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a
támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

b) az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett
valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,

c) az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott
köztartozása.

F

     támogatás mértéke:
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
A

      támogatás igénylése:
A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon
belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a
legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, 

a) – az igénylő, együttes igénylés
esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
felületen, 

b) postai úton vagy

c) személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

A támogatás a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a
lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. A támogatás iránti kérelmeket
a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.
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