
A kölcsön a következő építési tevékenységekhez igényelhető:  
 
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, napelemes rendszer telepítése, cseréje,  
j) belső tér felújítása, ideértve  
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, 
felújítását, festését, tapétázását,  
jb) 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, 
u) szellőztető rendszer beépítése, 
v) szennyvíztisztító, ülepítő medence létesítése. 
 
 
A kölcsön a következő építési tevékenységekhez NEM igényelhető:  
 
- a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl.: szobabútor), 
- a szabadon álló konyhai gépek beszerzésére, 
- beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl.: mosógép, szárítógép), 
- lakás/épület bővítésére plusz szobákkal, tetőtér- terasz beépítés 
- a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre, füvesítésére, 
- műfű, murva, gumilap térburkolatként történő beszerzésére, 
- a tároló építésére, 
- mobilgarázs beszerzésére, kivéve, ha beton alapra és ahhoz rögzítésre kerül, 
- a raklapra, mint anyagköltségre, 
- az infraszauna beépítésére, 
- a riasztó, kaputelefon beszerelésére 
- központi beépített porszívó gép beszerzésére, 
- tetőtér építésére, beépítésére, 



- a lakás belső átalakítására (pl. kettő szobából három szoba kialakítása, falak bontása, új falak 
felhúzása), kivéve a fürdőhelyiség illetve WC létesítésének esetét, 
- helyiség funkciójának megváltoztatására (pl. fürdőszoba konyhává alakítása), 
- kültéri lámpatestre, 
- a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására, 
- új nyílászáró beépítésére (kivéve a már korábban meglévő nyílászáró cseréjének esetét), 
- társasház esetében a közös használatú (osztatlan közös tulajdonban lévő) területek felújítására, 
- a szolgáltató számára fizetendő csatlakozási díjra, hálózatfejlesztési hozzájárulásra 
- öntöző-, locsoló rendszerekre, 
- betonkeverő, szerszámgépek, földmunkagépek bérlésére, 
- társasház mélygarázsában kialakított parkoló megvásárlására, 
- veszélyes hulladék elszállítására, ártalmatlanítására, 
- kerti tó, medence építésére. 


