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Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit 

szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár 

részére 

 

Belügyminisztérium 

 

Tárgy: egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek, valamint az egyes 

lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról szóló javaslat 

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! 

A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításával 

kapcsolatban az alábbi javaslatot teszem. 

Módosítani szükséges a rendet 8. §(1) A munkáltatói kölcsön mértéke legfeljebb  

a) a tiszta építési költség, tiszta vételár 80%-a, de az 5 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg,  

 

b)
14

 olyan dolgozó esetében, akinek magának, házastársának, élettársának, vele közös 

háztartásban élő gyermekének, együttköltöző családtagjának külön-külön vagy együttesen 

lakástulajdona, résztulajdona, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakásbérleti, 

bérlőtársi jogviszonya, állandó használati joga, haszonélvezeti joga korábban nem volt, a 

tiszta vételár vagy tiszta építési költség 80%-a, de az 5 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg, 

 

d) a 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott célra nyújtott támogatás esetén a 

megváltási ár 80%-a, de a 3 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg, 

 

f) a belügyminiszter előzetes engedélyével, különös szolgálati érdek fennállása esetén lakás 

vásárlása, építése esetén a tiszta építési költség, tiszta vételár 80%-a, de a 6 000 000 Ft-ot 

nem haladhatja meg. 

 

Indokolás: A rendeletben foglalt munkáltatói kölcsön mértéke már nem felel meg a mai 

ingatlan árfekvésnek. Az évek folyamán nagyütemű ingatlan áremelkedés következett be 

mellyel a rendeletben foglalt mértékek nem tartották a lépést. Országos átlagban a KSH adatai 

alapján a 2010-es szintekhez képest a használt lakásoknál 15%-kal, míg az új lakásoknál 

22%-kal voltunk fentebb 2016 közepén. A 2013-as mélypontokhoz képest még ennél is 

drámaibb az áremelkedés. A két fő kategóriában az árak növekedése elérte a 30%-ot, sőt 

Budapesten nem volt ritka az 50% feletti emelkedés sem, tehát egy 55 négyzetméteres lakás 

átlagára a 2013-as 21 millió forintról 2016-ra 27 millió forint fölé emelkedett, vagyis 6 

millióval kell többet adni érte. 2016-ban az új lakások piacán a legtöbb adásvétel 20–35 millió 

forint között történt, míg a használt lakások két-harmada 10–25 millió forint között kelt el. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200044.bm#lbj13id8688
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Pest megyében a családi házak túlsúlya jellemző, itt az adásvételek meghatározó hányada 8–

22 millió forint között volt egyes statisztikák szerint. 

Az ilyen ingatlan árak mellett figyelembe kell venni a rendelet hatálya alá tartozó személyek 

jövedelmét is.  

 

Módosítást igényel továbbá a rendelet c) és e) pontja is: 
 

c) a lakás bővítési költségének 80%-a, de a 3 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg, 

 

e) a lakás korszerűsítési költségének 80%-a, de az 1 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg, 

 

Indokolás: Az infláció jelentősen hozzá járult a  lakásbővítési költségekhez is. A rendeletben 

meghatározott 3 500 000ft nem elegendő egy lakás bővítésének az elvégzésére. A 

korszerűsítésre szánt összeg, azaz a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, 

csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, továbbá belső hálózatának kiépítése, 

fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés 

kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások alkalmazását is, az épület 

szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók 

energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, lakásüzemeltetés céljára szolgáló 

alternatív energia (nap-, szél-, víz-, geotermikus-, bioenergia) hasznosítási rendszer kiépítése 

szinte minimális.  

 

 

Budapest, 2017. október 30. 
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