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Távfelügyelet
az otthon biztonságáért

A távfelügyelet működése

A távfelügyele�  rendszer lényege, hogy a megrendelő o� honában található riasztórendszer jelzéseit 
egy közpon�  helyen fi gyelik, elemzik, és szükség esetén a járőröket a helyszínre irányítják. Ehhez egy-
részt elengedhetetlen egy riasztórendszer a mely érzékeli a véde�  objektumba való behatolást, más-
részt egy kommunikációs csatorna, mely biztosítja a központ jelzéseinek továbbítását a távfelügyele�  
szolgáltató felé.

A fen�  esetben a távfelügyele�  cég rögtön jelzést kap, amennyiben a riasztórendszer behatolást vagy 
műszaki problémát jelez, és megteszi a szükséges intézkedéseket: értesí�  az ügyfelét vagy a helyszínre 
küldi a járőrszolgálatot, akik megvizsgálják, történt-e bármilyen jogtalan esemény a megbízónál.

Milyen jelzéseket tud egy riasztórendszer küldeni? 

– betörés
– pánikriasztás
– tűz
– segélykérés (akár orvosi segélykérés)
– akkumulátor és táp hiba (áramszünet)
– vízbetörés 
– és minden egyéb, érzékelőkkel észlelhető esemény átjelezhető

Mire kell fi gyelni távfelügyelet választása esetén?

– régóta működő cég legyen, megfelelő szakember-gárdával
– több járőrrel rendelkezzen
– kedvező havidíjú előfi zetést kínáljon
– rugalmas legyen az egyedi igényekhez

Látható, hogy a távfelügyelet egy – a technika vívmányainak köszönhetően – ma már mindenki szá-
mára elérhető modern vagyonvédelmi megoldás, mely segítségével akkor is biztonságban tudhatja 
o� honát és szere� eit, amikor Ön távol van tőlük.

Farkas Előd
távfelügyele�  vezető

Árgus-Security K� .

A távfelügyeletet, mint a vagyonvédelem korszerű megoldását 
ma még sokan misz� kusnak tekin� k, pedig egy mindenki számára 
elérhető áron nyújto�  szolgáltatás.

TTÁÁVFELÜGYELETVFELÜGYELET
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A lakáskiadás adózási rejtelmei

A magyarok közül is egyre többen ismerték fel, hogy megsokszorozhatják az ingat-
lanhasznosításból származó jövedelmüket, ha a rövidebb ideig itt tartózkodó, zömmel 
külföldi turistáknak adják ki az ingatlanjaikat, folyamatosan nő az internetes szállás-
kereső oldalakon regisztrálók száma. Sokakat meglepetésként érhet azonban, hogy 
utóbbi tevékenységet csak üzemeltetési engedély és adószám birtokában lehet foly-
tatni.

Egyre többen teszik fel akár saját lakásukat is azokra a 
közösségi oldalakra, ahol külföldi turisták szállást keresnek. 
A legnépszerűbb ilyen oldalon több mint 1500 magyarorszá-
gi magánszemély hirdet. Az ilyen típusú szálláshelyek 
népszerűségét jól jelzi, hogy tavaly szilveszterkor a lakások 
kétharmadára érkezett foglalás, tehát jelentősnek mondható 
azoknak a száma, akik ily módon tesznek szert jövedelemre.
Egy múlt havi sajtótájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy 
a vendégek általában 6 napot maradnak Magyarországon, a 
legtöbben Budapesten szállnak meg. Az oldalt tanulmányozva 
több olyan házigazdát is találunk, aki akár 7-8 lakást is hirdet.
Az adóhatóság 2013-ra közzétett ellenőrzési irányelvekről szóló tájékoztatójában 
hangsúlyozza: “a világhálóra felkerülő adatok, információk bővülésével tovább erősí-
tendő a nyilvánosan elérhető adatok kockázatelemzés során történő hasznosítása, 
amely különös jelentőséggel bír az internetes értékesítések vonatkozásában végzett el-
lenőrzéseket megelőző kiválasztás célzottá tételében”. Vagyis a különböző szálláshely-
kiadó internetes oldalakon kínált ingatlanok tulajdonosainak is nagyon oda kell fi gyel-
niük arra, hogyan kell adózniuk az így megszerzett jövedelmük után. Az adóhatóság ál-
tal különböző tájékoztatókban közölt információk egyáltalán nem a “mezei” adófi zetők 
nyelvén íródtak.

Először is fontos tisztázni, hogy 
magánszemélyek esetében meg kell 
különböztetni egymástól az ingatlan 
bérbeadást, illetve az egyéb szálláshely-
szolgáltatást, a kétféle tevékenység 
merőben eltér egymástól. A bér-
letre vonatkozó általános szabályo-
kat a Polgári törvénykönyvben kell 
keresni. Eszerint a bérleti szerződés 
alapján a bérbeadó köteles a dolgot 
időlegesen a bérlő használatába adni, 
a bérlő pedig bért fi zetni. Vagyis en-
nek alapján az ingatlan bérbeadás 
az ingatlan időleges használatba 
adását jelenti, azon túl nem tartal-
maz pótlólagos szolgáltatásokat. Ezzel 

szemben az egyéb szálláshely szolgáltatásba - mely nem is ingatlanbér-
leti szerződés alapján jön létre - a szálláshely használatán túl beletartozik 
például a takarítás, az ágyneműk mosása, vagy akár az internet használata is.



8 Ingatlan

Miért nem mindegy, hogy ingatlan bérbeadásról vagy szálláshely-szolgáltatásról van szó?
Amiben megegyezik a kétféle tevékenység, hogy az azokból szerzett jövedelem önálló 
tevékenységből származó jövedelemnek számít, ami az összevont adóalap része. 
Utóbbi információ legfőképpen azért fontos, mert az összevont adóalapba tartozó jö-
vedelmekből - köztük az ingatlan bérbeadásból, illetve a szálláshely-szolgáltatásból 
származókból is - lehet igénybe venni a családi adóalap-kedvezményt.
Ezen túlmenően azonban óriási különbség van a kétféle tevékenységre vonatkozó 
adózási szabályok között. Az első kérdés az, hogy mikor kell, és mikor nem adószá-
mot kiváltani, és kell-e engedély a tevékenység végzéséhez?
Nem kell adószámot kérniük azoknak a magánszemélyeknek, akik kizárólag az ál-
talános forgalmi adóról (áfa) szóló törvény szerinti adómentes ingatlan-bérbeadási 
(haszonbérbeadási) tevékenységet folytatnak, és nem élnek az adókötelessé tétel 
jogával, vagyis nem fi zetnek áfát. Ez a szabályozás 2010 augusztus közepe óta él, azt 
megelőzően minden esetben kellett adószámot kérni az ingatlan bérbeadásakor.
Ha nincs adószám, akkor értelemszerűen számlát sem kell adni. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy lényegesen egyszerűsödne az érintett adózók helyzete. A számla he-
lyett ugyanis ki kell állítaniuk valamilyen számviteli bizonylatot, amelynek nem kevés 
adatot kell tartalmaznia. 

Szerepelni kell rajta egyebek között:
- a bizonylat megnevezésének és sorszámának vagy egyéb más azonosítójának;
- a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölésének;
- a bizonylat kiállítási időpontjának, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni 
hatályától függően - azon időpont vagy időszak megjelölésének, amelyre a bizonylat 
adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);
- a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmi leírásának vagy megjelölésének, a gaz-
dasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jel-
legétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatainak.
Ezen kívül rá kell írni a számviteli bizonylatra, hogy a szolgáltatás áfamentes. Az 
adószám nélkül bérbeadó neve mellett a magánszemélyként kapott adóazonosító jelét 
kell feltüntetni.
Ha a bérbeadó magánszemély számlatömböt szeretne használni - mert például cégnek 
ad bérbe egy ingatlant, és a bérbeadó áfás számlát kér a bérleti díjról -, akkor viszont 
már mindenképpen be kell jelentkezni az adóhatósághoz, és adószámot kell kérni. 
Nem muszáj, és egyben nem ajánlott egyéni vállalkozóvá válni a magas járulékter-
hek miatt, önálló adószámos magánszemélyként is lehet ezt a tevékenységet foly-
tatni annak ellenére, hogy a rendszeres ingatlan bérbeadás üzletszerű tevékenység. 
(Más önálló tevékenységek esetében kötelező egyéni vállalkozóvá válni, vagy egyéni 
céget alapítani, ha valaki ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, 
rendszeresen termel vagy szolgáltat.)

Alanyi adómentességet érdemes kérniük azoknak, akik termékértékesítésből és szol-
gáltatásnyújtásból 6 millió forintnál kevesebb bevételre tettek szert 2012-ben, és 
várhatóan idén sem lépik át ezt a határt, s nincs jelentős költségük. Ha viszont va-
laki felújítást tervez, akkor meg kell fontolnia, nem éri-e meg jobban számára, ha az 
áfakörben marad.

Nagyon fontos tudni, hogy ha valaki a garázsát adja bérbe, akkor adószámot kell 
kérnie, nem vonatkozik ugyanis a mentesség a közlekedési eszköz elhelyezésének, 
parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadásra. Adószámmal lehet csak bérbe adni az 
ingatlannal tartósan összekötött gépet, egyéb berendezést, széfet is.
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Mi a helyzet a szálláshely-szolgáltatással?
Az ingatlan bérbeadással ellentétben a szálláshely-szolgáltatóknak minden 

esetben adószámot kell kiváltaniuk, sőt, még üzemeltetési engedélyt is 
kell kérniük a település jegyzőjétől. Az erre vonatkozó szabályokat a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltéte-
leiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
szóló kormányrendelet szabályozza. Eszerint szálláshely-szolgál-
tatásnak számít az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében 
rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pi-
henést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely, illetve 
az azzal közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
A magánszemély az Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéké-
ben szereplő kódokra (ÖVTJ kód) hivatkozva kérhet adószámot. A 

máshová nem sorolt üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgál-
tatás kódja: 552006 (ide tartoznak a korábban hatályos Szakmakód 

jegyzék szerinti SZJ 552002 - Fizető-vendéglátás, illetve az SZJ 552005 
- Falusi szállásadás.) Az egyéb szálláshely-szolgáltatás kódja: 559001 (A 

korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerint SZJ 559001 Egyéb kereskedel-
mi szálláshely-szolgáltatás.)
A rendelet szerint az eseti jelleggel, turisztikai céllal kiadott ingatlanok egyéb szálláshely-
nek minősülnek. Feltétel, hogy a nem kizárólag erre a célra létesített ingatlannak leg-
feljebb 8, erre a célra hasznosított szobája, valamint összesen maximum 16 ágya 
lehet. Fizető-vendéglátó tevékenységről akkor beszélünk, ha az adózó ugyanannak a 
magánszemélynek nyújt szálláshelyet adóévenként 90 napot meg nem haladó időtar-
tamra.

Engedélyezési követelmény
1. A szoba nagysága:

• egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
• két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként 

további 4 négyzetméter,
• legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy 

használata is megengedett.
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, 

WC, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.
3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas 

berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a 
vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

És most jöjjön a feketeleves: mikor, és mennyi adót kell fi zetni?
Először is érdemes tisztázni a bevétel fogalmát. Bevétel a magánszemély által bármely 
jogcímen és bármely formában - pénzben (ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt 
is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Elismert költségnek 
csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel 
megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifi zetett, 
szabályszerűen igazolt kiadás minősül.
Nem minősül elismert költségnek a magánszemély személyes vagy családi szükségletét 
részben vagy egészben kielégítő termék, szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás, 
vagy olyan vagyontárgy megszerzésére, fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, 
karbantartására fordított kiadás, amely nem a jövedelemszerző tevékenységgel kap-
csolatos, vagy akár részben is, a magánszemély személyes vagy családi szükségletének 
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kielégítését célozza. Emellett értékcsökkenést is el lehet számolni az ingatlan bér-
beadás és a szálláshely-szolgáltatás esetén egyaránt.

Lehetőség van arra is, hogy - ha nincsenek meg a beszerzési számlák - a magánszemély 
10 százalékos költségátalányt alkalmazzon. Ebben az esetben minden költséget, így az 
értékcsökkenési leírást is elszámoltnak kell tekinteni.
Az így kiszámított teljes jövedelem után meg kell fi zetni a 16 százalékos SZJA-t. 
Fizető-vendéglátó tevékenység esetén azonban tételes átalányozást is választhatnak 
a magánszemélyek. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik - ha több lakástulajdon-
nal vagy üdülővel is rendelkeznek - csak egy ingatlanban folytatnak fi zető-vendéglátó 
tevékenységet. Sietnie kell annak, aki esetleg a múlt évben megszerzett jövedelmére 
szeretné a tételes átalányadózást választani. Azt ugyanis a 2012. évi adóbevallás 
határidejének letelte előtt kell bejelenteni az adóbevalláshoz fűzött nyilatkozatban.
A tételes átalányadó évi összege szobánként 32 ezer forint, amelyet egyenlő részletek-
ben kell megfi zetni. Fontos megjegyezni, hogy akkor is meg kell fi zetni az átalányadót, 
ha a tételes átalányadózást választó magánszemély az adott év folyamán szünetelteti 
vagy megszünteti a fi zető-vendéglátó tevékenységét.

A mumus: egészségügyi hozzájárulás (eho)
Mindkét ingatlanhasznosítási forma esetén fi zetni kell egészségügyi hozzájárulást. A 
részletszabályok azonban merőben eltérőek.
Ingatlan bérbeadás esetén van egy bűvös egymillió forintos határ: eddig a jövede-
lemig nem kell megfi zetni az eho-t. Ha viszont a magánszemélynek a költségek le-
vonása után kiszámított jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, akkor a teljes 
összeg után 14 százalékos hozzájárulást kell leróni. Addig kell fi zetni ezt a közterhet, 
ameddig a magánszemély biztosítási jogviszonyában megfi zetett egészségbiztosítási 
járulék, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által fi zetett 
egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a 14 százalékos eho alapját képező jöve-
delmek (például vállalkozói osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem) után 
megfi zetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege nem éri 
el az adott évben a 450 ezer forintot.
Kifi zetőnek történő bérbeadás esetén az eho levonására, megfi zetésére is a bérbevevő 
a kötelezett. Ha viszont a bérbeadás magánszemély részére történik, akkor a bérbeadó 
kötelezett az eho megfi zetésére a negyedévet követő hónap 12-éig.
A fi zető-vendéglátó tevékenységet folytatók esetében nincs mentesség bizonyos jö-

vedelemhatárig, a teljes összeg után kell alapesetben 
27 százalékos eho-t leróni. A tételes átalányadózást 
választókat csak 20 százalékos eho terheli.
Fontos tudni, hogy év közben adóelőleget is kell 
utalni. Kifi zetőnek történő bérbeadás esetén a 

magánszemély a bevétel 50 százalékáig nyi-
latkozhat az igazolható vagy igazolás nélkül 
elszámolható költségekről, ezt a kifi zető köte-
les fi gyelembe venni. Ha magánszemély bérli 

az ingatlant, akkor a bérbeadó adózónak kell 
negyedévenként megállapítania az adóelőleget, 

amelyet a negyedévet követő hónap 12-éig meg is 
kell fi zetni.

forrás: penzcentrum.hu
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Lakossági energia-megtakarítás

Minden negyedik magyarországi lakástulajdonos tervezi, hogy különféle fejlesztések-
kel energiatakarékosabbá teszi ingatlanát, többségük elsősorban hőszigetelésben gon-
dolkodik, derül ki a legújabb országos, reprezentatív lakossági kutatás eredményéből.

A felújítást mellőző tulajdonosok három-
negyede anyagi okokra, gyakran a 
kedvező vagy támogatott pénzügyi 
konstrukciók hiányára hivatkozva 
nem korszerűsíti ingatlanát. Kevesen 
tudják, hogy a használt ingatlanok 
korszerűsítése akár államilag támogatott 
hitelből is megoldható. A hitelköltségeket 
nemcsak a beruházás megtérülési ide-
jével érdemes összevetni, hanem azzal 
is, hogy mennyivel növeli meg az ingat-
lan értékét. 

Tapasztalatok szerint csak a hőszigeteléssel akár 30-40 százalékkal csökkenthetők a 
fűtésszámlák, a nyílászárók cseréjével pedig további 10-20 százalékos megtakarítást 
lehet elérni. A nyílászárók cseréje után érdemes a fűtési rendszert is korszerűsíteni. A 
szükségesnél nagyobb teljesítményű kazán túl gyakran kapcsol ki-be, ami többlet ener-
giafelhasználással jár, és a készüléknek sem használ. Számítások szerint a régi típusú, 
nyitott égésterű gázkazánnál jóval magasabb hatásfokú kondenzációs gázkazán és a 
hozzá illeszkedő rendszer felszerelésével nagyjából 20-25 százalékot lehet spórolni a 
fűtés-, illetve a használati melegvíz költségen.

A hab a tortán a nap energiáját hasznosító kollektor felszerelése lehet, amellyel 60 
százalékkal is csökkenthető a meleg víz előállításához szükséges energiafelhasználás. 
A család melegvíz-ellátását szolgáló napkollektorok 300-600 ezer forintért szerezhetők 
be, a fűtésrásegítő berendezések ára viszont már egymillió forintnál kezdődik. A nape-
nergia felhasználásával azonban óvatosan kell bánnunk, mert arról sohasem beszélnek, 
hogy a nyári időszakban a többlettermelést fel kell használnunk, mert nem tesz jót a 
napkollektornak, ha hagyjuk a napon sínylődni működés nélkül!

Tapasztalatok szerint az energiatakarékossági beruházást tervezők fele az ener-
gia fogyasztás csökkentése céljából “csak” hőszigetelésben gondolkodik. Az egyik 
hőszigetelő-anyag gyártó legutóbbi felmérésében arra mutat rá, hogy az elérhető 30-40 
százalékos energia megtakarítás mellett azoknak is megéri hőszigetelni az ingatlanukat, 
akik csak hitelből tudják fi nanszírozni a korszerűsítést. A számlákon való megtakarítás 
ugyanis - különösen, ha kamattámogatott hitelből történik a fűtéskorszerűsítés - nagy-
jából 10 év alatt behozza a ráfordított összeget.
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Nézzünk egy példát! Egy átlagos, 90 négyzetméter alapterületű családi ház szigetelése 
körülbelül 1,2 millió forintból valósítható meg, amely az anyagköltség mellett már min-

den plusz költséget tartalmaz. A Bankráció.hu 
kalkulátorával végzett számítás szerint, ha valaki 
1,2 millió forint kamattámogatott hitelt szeretne 
felvenni korszerűsítéshez, akkor 5 éves futamidő 
mellett nagyjából havi 22-30 ezer forintos törlesz-
tő részletekben összesen 1,4-1,44 millió forintot 
kell visszafi zetnie. Vagyis 200-240 ezer forint-
tal kerül többe hitelfelvétel mellett a beruházás, 
mintha valaki saját forrásból tudná fi nanszírozni 
a kiadást.

Az említett 90 négyzetméteres ingatlan 42 ezer 
forintos, átlagos havi fűtésszámlája megkö-

zelítően 15 ezer forinttal csökkenhet 10 centiméter vastagságú, megfelelően kivitelezett 
szigetelés után. A megtakarításból tehát nagyjából 8 év alatt lehet behozni a hitel teljes 
- hiteldíjakkal növelt - összegét. Ha ugyanezt a hitelösszeget 10 évre veszi fel az ingat-
lantulajdonos, akkor 1,7-1,75 millió forint lesz a teljes visszafi zetendő összeg. Ebben az 
esetben havonta 13-14 ezer forint a törlesztő részlet, azaz nagyjából ugyanannyi, mint 
amennyit a szigetelés révén spórol az ingatlantulajdonos. Vagyis a hőszigetelés révén 
megtakarított rezsiköltség lényegében “kitermeli” a törlesztő részleteket. A fűtésszám-
lák további csökkentését célzó nyílászáró csere hozzávetőlegesen 500-700 ezer forint 
költséggel jár, egy új kondenzációs gázkazánt pedig körülbelül 300 ezer forinttól lehet 
megvásárolni. Felmérések szerint a füstgázok rejtett hőjét is hasznosító kondenzációs 
gázkazán beépítésével 10 év alatt 450 ezer forintnyi energia (gáz, elektromos áram) 
költséget lehet megtakarítani.

Az alap korszerűsítési beruházásokra tehát mintegy 2-2,5 millió forint kiadással kell 
számolni. Amennyiben a teljes 2,5 millió forintos költséget hitelből fi nanszírozzuk, ötéves 
futamidőnél 46-50 ezer forint havi törlesztő részlet mellett összesen 2,9-3 millió forin-
tot kell visszafi zetnünk, míg tízéves futamidőnél 3,5-3,6 millió forint a teljes törlesztés. 
Mint korábban említettük ennek a kiadásnak a felét már a hőszigeteléssel meg lehet ta-
karítani egy átlagos méretű családi háznál, félmillió forintot lehet nyerni a fűtési rendszer 
korszerűsítésével, s további százezreket hagy a családi kasszában a nyílászárók cseréje.

A lakás korszerűsítésének tervezésekor azonban nemcsak a kiadásokat és az energia 
számlán történő várható megtakarításokat érdemes összevetni, hanem azt is fi gyelem-
be kell venni, hogy a beruházások jelentősen megnövelik az adott ingatlan értékét. Jó 
példa erre az óbudai úgynevezett “Faluház” korszerűsítése, ahol az energiahatékonysá-
gi felújítás révén átlagosan évi 70 ezer forintot spóroltak meg a lakástulajdonosok. En-
nél jóval nagyobb hatást gyakorolt ugyanakkor a korszerűsítés az ingatlanok értékére: 
a házban található, átlagos, 50 négyzetméter alapterületű panellakás értékét egymillió 
forinttal növelte meg a beruházás.
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A takarékosabb energiafelhasználást hosszabb idő alatt könyvelhetjük el, az 
értéknövekedés és a jobb eladhatóság csak az értékesítéskor realizálható, mindezek 
mellett azonban további fontos, a hétköznapokban élvezhető előny a jobb hőkom-
fort-érzet. A használati melegvíz és a fűtés egyértelműen hatékonyabbá válik, a fűtést 
igénylő időszak lerövidül, és kánikulában is kellemes klímát élvezhetünk. Megfelelő 
hőszigeteléssel és árnyékolással akár a légkondicionálás beruházása, működtetése 
és légúti hatásai is megspórolhatóak, nagy nyári melegben is élhetővé tehetőek a 
szakszerűen korszerűsített lakások.

Ha nincs elegendő megtakarításod, hogy korszerűsítsd az ingatlanodat, akkor érde-
mes szétnézned a kedvezményes hitellehetőségek között. Fontos tudni, hogy a ka-
mattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását a 
korszerűsítési munkák megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.
Az elmúlt években többféle kedvezményes hitelfelvételi lehetőséget is meghirdetett a 
kormány. Az első, még 2009-ben hozott 134-es számú kormányrendelet a fi atalok, vala-
mint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szól. 

Lakáskorszerűsítés esetén egyértelműen 
megállapítható, hogy az említett jogszabály-
ban foglaltaknál sokkal kedvezőbb feltételeket 
teremtett az új, 2011-ben kihirdetett 341-es 
kormányrendelet, amelynek 2013. januári 
módosítása révén még szélesebb kör számára 
vált elérhetővé a támogatott hitel. Előbbi ren-
delet esetén ugyanis a kamattámogatás 
mértéke korszerűsítéshez felvett hitelre az 
állampapírhozam (vagy az Államadósság Ke-
zelő Központ által közzétett referenciahozam) 
40 százaléka, míg az otthonteremtési rende-

let alapján az 50 százaléka lehet. A fi atalok hitelhez jutását segítő kamattámogatást 
korszerűsítésre legfeljebb 5 millió, az otthonteremtésit viszont 10 millió forint hitelössze-
gig lehet igénybe venni.

Ha például az állampapír hozam 6 százalék, akkor 3 százalékpont az otthonteremtési 
kamattámogatás a korszerűsítésre felvett hitelekre. Ez azt jelenti tehát, hogy ha a felvett 
jelzáloghitel támogatás nélküli kamata mondjuk 10 százalék, akkor a hitelfelvevőnek 10-3,
vagyis 7 százalékos kamatot kell fi zetnie.

Fontos azonban tudni, hogy az otthonteremtési kamattámogatás a hitel futamidejének 
csak az első 5 évében jár, azután már piaci kamatozás mellett kell a törlesztő részletet 
fi zetni. Azoknak, akik hosszabb futamidőt tudnak csak vállalni, érdemes megvizsgál-
niuk, nem járnak-e jobban a 2009-es kormányrendelet által szabályozott támogatási 
formával. Az annak alapján igénybe vehető kamattámogatás ugyanis a futamidő végéig, 
de maximum 20 évig jár.
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Ezzel a lehetőséggel azonban csak legfeljebb 45 éves korig lehet élni. A 2009-es jogsza-
bály szerint ugyanis a gyermektelen, illetve az egygyermekes igénylőknél 35 év, a ház-
tartásukban legalább két gyermeket nevelő szülőknél pedig 45 év a korhatár a támoga-
tott hitel iránti kérelem benyújtásakor, míg az otthonteremtési kamattámogatás esetén 
nincs a hiteligénylő korára vonatkozó korlát.
Amennyiben támogatott hitelt szeretnénk igényelni, akkor érdemes arra is odafi gyelni, 
hogy korszerűsítéshez csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfe-
lelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló rendeletnek eleget tevő, és erről a szükséges igazolással is ren-
delkező termékeket lehet felhasználni. A hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 
legalább 70 százalékát - bontott anyag felhasználása esetén legalább 56 százalékát 
- számlával kell igazolni. A bizonylatokat az utolsó kölcsönrész folyósításáig be kell mu-
tatni.

A hagyományos égéssel működő kazánoknál a vízgőz, vagyis a benne lévő rejtett hő a 
termelődött füstgázzal együtt távozik a kéményen keresztül. A kondenzációs technológia 
elsődleges célja az, hogy a füstgázzal távozó rejtett hő mennyiségét drasztikus módon 
lecsökkentse, azaz a fűtőanyagban rejlő energiát a maximális mértékben hasznosítsa 
olyan magas hatásfokkal, amelyet a hagyományos típusú gázüzemű kazánokkal lehetet-
len elérni.

Mi számít korszerűsítésnek?
- a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű 
bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
- fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
- központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások 
(például napenergia) alkalmazását is,
- az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
- a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje,
- tető cseréje, felújítása, szigetelése,
- a korszerűsítés része az ahhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, amit a 
korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 százalékáig lehet fi gyelembe venni

Forrás: richpoi.com




