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ÚJ TÁMOGATÁSOK ÉS HITEL LEHETŐSÉGEK 
AZ OTTHONTEREMTÉSHEZ 
A 2021-es év elejétől a lakosság számára új támoga-
tási lehetőségek érhetők el az ingatlanpiac területén. 
Három új, kiemelt támogatási konstrukciót kell meg-
említenünk, melyek az Otthonfelújítási támogatás, az 
Adóvisszatérítési támogatás és CSOK-os vásárlás 
esetén az illetékmentesség. 
Milyen lehetőségeink vannak jelenleg, hogyan tudunk 
élni velük és mire kell odafigyelni, ha hitelfelvétel előtt 
állunk? 
Erről kérdeztem Lövei Nándor független pénzügyi ta-
nácsadó- és hitelszakértőt.
– Mit érdemes tudni az Otthonfelújítási támogatás-
ról?
Az otthonfelújítási támogatás egy olyan lehetőség, 
amivel fél áron megoldhatjuk az ingatlanunkon évről-
évre halogatott felújításokat. 2022 december 31-ig 
igényelhető ez a típusú támogatás.
Ha most keressük álmaink otthonát érdemes elgon-
dolkodni olyan ingatlanon is, ami felújítandó - ezért 
alacsonyabb áron juthatunk hozzá -, a felújítást pe-
dig már állami támogatás segítségével fogjuk tudni 
megvalósítani.
Mivel az igénylés utólagosan történik, azaz előfinan-
szírozású, az elszámolható lehetőségekről érdemes 
előre egyeztetni egy pénzügyi szakemberrel. Sok hi-
baforrás adódhat, ha nem tájékozódunk körültekintő-
en, könnyen elutasítással is járhat.
Különös figyelmet kell fordítani az anyag- és mun-
kaköltség arányának megoszlására. A számlákkal 
igazolt felújítási költségek 50%-a a visszaigényelhe-
tő, legfeljebb 3 millió forint, de természetesen kisebb 
összeg is igényelhető.
– Kikre vonatkozik az illetékmentesség, ha most vá-
sárolnak ingatlant?
Azokra vonatkozik az illetékmentesség, akik a CSOK 
segítségével vásárolnak ingatlant. Néhány kivételtől 
eltekintve, az illeték mértéke 4%, ami egy átlagos in-
gatlan esetében akár milliós megtakarítást is ered-
ményezhet.
– Hogyan változott az adóvisszatérítési támogatás?
Ez a támogatás már sokak számára lehet ismerős. 
Az ÁFA visszatérítési támogatással leginkább azok 
találkozhattak, akik az elmúlt pár évben építkez-
tek, vagy a falusi CSOK keretein belül felújtást vagy 
korszerűsitést, bővítést végeztek otthonukon. Ez a 
lehetőség végre elérhetővé vált az új lakást vásár-
lók számára is. A támogatás szintén CSOK igénylése 
mellett áll rendelkezésre.
– Nándor, melyik támogatási formánál számítasz a 
legnagyobb érdeklődésre?
Véleményem szerint és az idei megkereséseim alap-
ján nagy lesz az érdeklődés a felújítást igénylő, hasz-
nált lakóingatlanokra. Várhatóan az új tulajdonosok 

és már a meglévő ingatlanukat szépíteni kívánó ügy-
felek sok esetben fognak élni az otthonfelújítási tá-
mogatás adta lehetőséggel.

– A munkád során miben tudod megkönnyíteni a tá-
mogatást- vagy a hitelt igénylők életét?
A mai világban mindenki számára fontos a szabadidő 
és a rugalmasság, a környező országokban már szin-
te mindenkinek van ingyenes pénzügyi tanácsadója, 
aki által időt és pénzt lehet megspórolni. Ügyfele-
imnek nem kell szabadságot kivenni és bankonként 
akár órákat eltölteni egy-egy ajánlat megismerésekor 
vagy az igénylés beadásakor, hiszen független ta-
nácsadóként gyakorlatilag az összes magyarorszá-
gi pénzintézet ajánlatát egyszerre tudom bemutatni 
nekik, összegyűjtve és kiértékelve. A banki ajánlatok 
bemutatása személyesen történik, hogy azonnal vá-
laszt kaphassanak az esetleges felmerülő kérdések-
re, alkalmazkodva az ügyfelek időbeosztásához, akár 
hétvégén vagy munkaidőn túl is. A banki szférával 
való szoros együttműködésnek és kapcsolataim-
nak köszönhetően naprakész tanácsokkal és infor-
mációkkal, eseti kedvezményekkel tudom segíteni 
a választást, az esetleges banki időpontfoglalást. A 
folyamatot teljes egészében irányítom az ajánlatok 
ismertetésétől a banki szerződéskötés aláírásáig. 
Teljes körű szolgáltatást nyújtok, amely díjmentesen 
vehető igénybe. Minden banki ügyletet legjobb tudá-
sommal, személyesen kezelek, számomra nagyon 
fontos a jó viszony megtartása a folyósítás után is.

Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre. Ha valaki 
szeretné felkeresni Nándort, az alábbi elérhetősége-
ken meg tudja tenni: 
06-30/408-8577; nandor.lovei@gmail.com
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