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CSOK

• Új lakás vásárlás

• Használt lakás vásárlás

• Építkezés

• Bővítés

• Tetőtér beépítés

• 600 ezer - 10 millió Ft
• Vissza nem térítendő 

támogatás

• Jelenleg nincs ismert 

végdátuma

• Gyermeket nevelő házaspárok, élettársak, egyedülállók kérhetik a támogatást. Vállalt 

gyermekre azonban csak fiatal házaspárok (legalább az egyik fél 40 év alatti)

• Csak eltartott gyermek után igényelhető

• Legalább 180 napos Tb-jogviszony szükséges (10 milliós CSOK esetén 2 év) - házastársak 

esetén legalább egyik fél

• Nem lehet büntetett előéletű az igénylő - házastársak esetén mindkét fél

• Az igénylőnek nem lehet NAV tartozása - házastársak esetén minkét fél

• Lakásvásárlásnál az igénylést megelőző 180 napon belül kell megkötni az adásvételi 

szerződést

• Lakásvásárlásnál a vételárnak legfeljebb a 10 százalékát lehet készpénzben megfizetni

• Használt lakás vásárlásánál a vételár legfeljebb 20 százalékkal lehet magasabb, mint az 

ingatlan étékbecslő által meghatározott forgalmi értéke

• Teljesíteni kell az ingatlan minimális alapterületére vonatkozó elvárásokat (ez függ a 

gyermekek számától és az ingatlan típusától is)

Falusi CSOK

• Használt lakásvásárlás és 

egyidejűleg 

bővítés/korszerűsítés

• Meglévő ingatlan 

bővítése/korszerűsítése

• 300 ezer - 10 millió Ft
• Vissza nem térítendő 

támogatás
• 2022. június 30-ig igényelhető

• Megegyeznek a CSOK feltételeivel, de kizárólag preferált kistelepülésen fekvő ingatlanokra 

igényelhető a támogatás

CSOK hitel
• Új lakás vásálrás

• Használt lakás vásárlás

• Építkezés

• 5 millió - 15 millió Ft

• Kamattámogatás

• A kölcsön lejáratáig fix 3 

százalék a hitelkamat, 

legfeljebb 25 éves 

futamidővel

• Előfinanszírozás
• CSOK mellé igényelhető

• Lásd CSOK személyi feltételei

Felújítási támogatás
• Felújítás

• Korszerűsítés

• Költségvetés fele, 

legfeljebb 3 millió Ft

• Vissza nem térítendő 

támogatás

• Felújítást követően történik a 

visszatérítés

• 2022. december 31-ig 

igényelhető

• Legalább egy gyermeket nevelő, vagy váró szülők igényelhetik a támogatást családi állapottól 

függetlenül

• Legalább egy éves Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek

• Nem lehet köztartozása az igénylőnek

• Az igénylőnek és gyermekeinek legalább egy éve a felújítandó lakásban kell laknia. Kivétel, ha 

a gyermek egy évnél fiatalabb, vagy ha a lakást éven belül vásárolták

• Az igénylőnek és gyermekeinek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük 

a felújítandó lakásban

• A támogatás összegén belül 50-50 százalékos arányban kell legyen az anyagköltség és a 

munkadíj (Ha az igénylő saját maga végzi el a felújítást, akkor nem jogosult a támogatásra, 

mivel nem lenne munkadíj)

Otthonfelújítási hitel
• Felújítás

• Korszerűsítés
• Maximum 6 millió Ft

• Kamattámogatás 

• A kölcsön lejáratáig fix 3 

százalék a hitelkamat, 

legfeljebb 10 éves 

futamidővel

• Előfinanszírozás

• Legalább egy gyermeket nevelő, vagy váró szülők igényelhetik a támogatást családi állapottól 

függetlenül

• Legalább egy éves Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek

• Nem lehet köztartozása az igénylőnek

• Az igénylőnek és gyermekeinek legalább egy éve a felújítandó lakásban kell laknia. Kivétel, ha 

a gyermek egy évnél fiatalabb, vagy ha a lakást éven belül vásárolták

• Az igénylőnek és gyermekeinek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük 

a felújítandó lakásban

• A banki hitelminősítésen meg kell felelnie az igénylőnek

Lakhatási támogatások - 2021
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• Korszerűsítés, és/vagy 

bővítésre, amennyiben falusi 

CSOK-ot is igényelt a 

tulajdonos

• Számlák 27%-os áfája, de 

maximum 5 millió Ft

• Vissza nem térítendő 

támogatás

• Szakaszosan történik a 

visszatérítés
• Falusi CSOK igénylése korszerűsítési, bővítési célra

• Lakóházépítés számláinak 

áfatartalma is 

visszaigényelhető

• Számlák 27%-os áfája, de 

maximum 5 millió Ft

• Vissza nem térítendő 

támogatás

• Szakaszosan az építkezés 

során

• 2022. december 31-ig 

igényelhető

• Az ingatlan alapterülete ne haladja meg lakás esetén a 150, míg ház esetén a 300 

négyzetmétert

• Teljesíteni kell a CSOK-hoz kapcsolódó valamennyi személyi és ingatlanra vonatkozó feltételt

• Kizárólag 27%-os áfa-tartamú számla után igényelhető vissza adó

Áfa-kedvezmény 

(5%-os Áfa esetén)

• 150 m2 alatti lakás vagy 

300 m2 alatti családi ház 

vásárlása

• Építkezés 

generálkivitelezővel

• Nettó vételár költségek 

5%-a

• Vissza nem térítendő 

támogatás

• 2022 végéig megkezdett 

építkezések esetén
• Bárki jogosult lehet, aki megfelelő új lakást vásárol, vagy generálkivitelezővel építtet

Áfa-visszatérítés 

(5%-os Áfa esetén)

• 5%-os Áfa is 

visszaigényelhető, 

amennyiben CSOK 

támogatást is igényelt a 

család a vásárláshoz, 

építkezéshez

• Nettó vételár költségek 

5%-a

• Vissza nem térítendő 

támogatás

• Lakásvásárlást követő 

visszatérítés

• Lásd CSOK személyi feltételei (gyermek nem szükséges)

• CSOK támogatás igénylése

Illetékmentesség 

lakásvásárláskor

• A CSOK támogatással 

vásárolt ingatlanok 

vagyonszerzési illetékét nem 

kell megfizetni

• Jelenleg a vételár 4%-a

• Lakásvásárlás után 

vagyonszerzési illeték (vagy 

ingatlan illeték, mértéke 4%) 

megfizetését elengedi az 

állam

• Lakásvásárlást követő díj 

elengedése
• CSOK támogatás igénylése

Babaváró hitel*
• Szabadfelhasználású hitel, 

akár lakhatási célra is
• Legfeljebb 10 millió Ft

• Kamattámogatás, 

legfeljebb 20 éves 

futamidővel

• 5 éven belüli 

gyermekvállalás teljesülése 

esetén kamatmentes

• Az igényléstől számítva a 

második gyermek születése 

után a fennálló tartozás 30%-

át, a harmadik gyermek 

születése után pedig a teljes 

fennálló tartozást elengedi 

az állam

• Előfinanszírozás

• Kizárólag házaspárok igényelhetik a támogatást

• A pár hölgy tagja nem tölthette be a 41. életévét

• Kizárólag a Babaváró igénylését követően született vagy örökbefogadott gyermek számít az 

elérhető támogatások szempontjából

• Legalább 3 éves Tb-jogviszonyt kell igazolnia a házaspár egyik tagjának

• Az igénylést megelőző 180 napban magyar alkalmazotti, vállalkozói jogviszonynak kell lennie

• Nem lehet büntetett előéletű a házaspár egyik tagja sem

• A pár egyik tagjának sem lehet köztartozása

• Magyar lakcímmel kell rendelkeznie a házaspár mindkét tagjának

• Nem szerepelhet a pár egyik tagja sem a rossz adósokat tartalmazó negatív KHR listán

• A pénzintézetnek hitelképesnek kell minősítenie az igénylőket

Áfa-visszatérítés 

(27%-os Áfa esetén)

*A Babaváró hitel nem lakhatási támogatás, hanem egy szabad célú kölcsön, amely akár lakhatási célra is felhasználható.


