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Legfontosabb tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról 
 
A családtámogatási program új eleme az otthonfelújítási támogatás, melyet a gyermeket 
nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
szabályoz. A központi költségvetésből finanszírozott, vissza nem térítendő lakáscélú állami 
támogatás 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig vehető igénybe. Az otthonfelújítási 
támogatás olyan pénzbeli segítség a legalább egy gyermeket nevelő szülők számára, mellyel 
a már meglévő otthonukat korszerűsíthetik, illetve újíthatják fel. Támogatásként a 
munkálatok költségeinek felét, de legfeljebb 3 millió forintot kaphatnak a családok. A 
mozgáskorlátozott gyermeket nevelő szülők vagy mozgássérült szülők számára ez az új 
támogatási forma a lakásakadálymentesítési támogatás mellett is igénybe vehető, mivel az 
otthonfelújítási támogatás nem az egészségkárosodásra tekintettel, hanem a gyermek 
nevelésére figyelemmel nyújtott anyagi hozzájárulás. Fontos tudni, hogy bár nem a 
mozgássérült állapotból eredő többlet terhek kompenzálására szolgál, a támogatás 
lakásakadálymentesítésre is felhasználható.  
  
Az otthonfelújítási támogatás nemcsak feltételeiben, de finanszírozásában is eltér a 
mozgássérült emberek által már ismert lakásakadálymentesítési támogatástól, míg utóbbit a 
munkálatok megkezdése előtt kell igényleni, addig az otthonfelújítási támogatás utólagos 
kifizetéssel történik a munkálatok befejezését és kifizetését követően. Nagyon fontos 
hangsúlyozni tehát, hogy utólagos támogatásról van szó, az igénylőnek kell megelőlegeznie a 
felújítás költségeit. 
 
 
Kik vehetik igénybe a támogatást? 
 
A támogatást a legalább egy gyermeket nevelő vagy váró szülő, illetve szülők igényelhetik, 
egy alkalommal, továbbá kérheti a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az 
igénylő a kirendelt gyámja. 
 
Fontos feltétel, hogy a szülőnek, vagy a szülők egyikének egy éve fennálló, folyamatos 
társadalombiztosítási jogviszonya legyen, valamint a köztartozásmentesség. 
 
A szülő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-
os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és 
ebben legalább egy éve lakóhellyel rendelkezzenek. Újonnan vásárolt felújítandó lakás, 
illetve ház esetén az egyéves bentlakási idő feltételnek nem kell teljesülnie. 
 
A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a 
gyermeküket, gyermekeiket. Ha elváltak a szülők, külön élnek és megosztva nevelik a 
gyermekeiket, akkor fele-fele részben (fejenként 1,5-1,5 millió forintig) is igényelhetik az 
otthonfelújítási támogatást, de volt házastársak le is mondhatnak a támogatásról a másik 
javára. Ha a két szülő közül csak az egyik neveli a gyermeket, gyermekeket, akkor ő jogosult a 
támogatás igénybevételére. 
 



Ki tekinthető gyermeknek az otthonfelújítási támogatás szempontjából? 
 
Gyermeknek minősül: 
- a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,  
- valamint a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki 

- a 25. életévét még nem töltötte be és szüleivel még együtt él, vagy 

- a 25. életévét már betöltött „megváltozott munkaképességű” személy. 

 
Hogyan lehet a támogatást igényelni? 
 
Az igényeket a Magyar Államkincstár bírálja el, melyeket az alábbi módok egyikén lehet 
benyújtani a Kincstárhoz: 
 
- elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően az elektronikus nyomtatvány 
(„Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a 
szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok 
becsatolásával; 
- postani úton a Kincstár honlapjáról (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-
ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai) letöltött és kitöltött kérelem, illetve 
nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok megküldésével (postai cím: 
Magyar Államkincstár, 1938 Budapest); 
- személyesen bármely kormányablakban a már kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok 
eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával. 
 
Melyek az igénylés további feltételei? 
 
- Az igénylő rendelkezzen a támogatható építési tevékenységekre vonatkozóan a 

kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel. 

- Az igénylővel vagy házastársával/élettársával a felújítási munkák elvégzésére szerződött 

vállalkozó nem lehet sem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pedig sem a 

házastársának vagy élettársának a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem a 

közeli hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek 

be tisztséget ezen vállalkozásban. 

- A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell 

igazolni, melyek az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és 

a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak. 

- A Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kívánt számlákat a támogatáshoz 

nem lehet felhasználni. 

- Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki 

átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat másolatával. 

Nagyon fontos feltétel, a kérelemhez szükséges összes nyilatkozat megfelelő kitöltése és 
megküldése. 
 
 
Milyen munkálatokra fordítható a támogatás? 
 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai


Az akadálymentesítés körébe tartozó munkák közül: 
- lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 

- elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek 

beépítése, 

- kaputelefon beszerelése, korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 

- ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda 

kialakítása, 

- beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 

- különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, 

kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság 

jellege által indokolt módon és mértékben, egyéb higiéniai helyiségek kialakítása és 

átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel 

történő kiváltása, 

- felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, elektromos szerelvények, aljazok, 

kapcsolók áthelyezése, 

- lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag 

mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, 

központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások 

alkalmazását is. 

Ezen kívül az otthon felújításához kapcsolódó valamennyi kül- és beltéri munkát is el lehet 
számolni. Ezek közül a legjellemzőbbek a következők: 
 
- víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának 

kiépítése vagy cseréje, 

- fürdőszoba, illetve WC létesítése vagy felújítása, 

- fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 

energiaforrások alkalmazását is,  

- épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési 

munkálatokat, 

- külső nyílászáró (ablakok, bejárati ajtó) cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, 

biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, 

- tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, 

- klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, 

- belső tér felújítása,  

- nyári konyha, mosókonyha, tároló felújítása, kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy 

nyitott gépkocsibeálló kialakítása, 

- terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása. 

 
A kérelemhez milyen dokumentumokat, igazolásokat kell csatolni? 
 
- a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített, az építési tevékenységekhez 

szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással 

kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az 

átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum, 



- az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a 

támogatással érintett lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyének, valamint a 

gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványok, a személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, 

útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, 

- a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó 

része vagy kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása 

időtartamáról szóló igazolás, 

- 25. életévét betöltött gyermek esetén: 

 megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által 

kiállított igazolás, vagy  

 a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, vagy 

 a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat vagy  

 a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi 

(kerületi) hivatal által kiállított határozat, 

- mozgáskorlátozott személy esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés 

a) pontja szerinti iratok vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 

9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat 

arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos 

mozgáskorlátozott. 

 
Hogyan történik a kérelmek elbírálása? 
 
A Magyar Államkincstár a kérelmeket 30 nap alatt bírálja el, azok beérkezésének 
sorrendjében. Hiánypótlás egyszer lehetséges, mely teljesítésére 30 nap áll rendelkezésre, ez 
az ügyintézési időbe nem számít bele. Amennyiben a Kincstár jóváhagy támogatási összeget, 
akkor erről az igénylőt egy támogatói okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét a 
kérelemben megadott bankszámlára utalja 5 napon belül. 
 
 
Hogyan történik a támogatás jogszerű igénybevételének ellenőrzése? 
 
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. A helyszíni ellenőrzésről a 
Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár a 
Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az 
igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő 
visszafizetésére. 
 
 
Budapest, 2021. február 1. 


