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Útmutató a tanuláshoz

Az összeállított tananyag három fejezetbôl áll; elolvasása és tanulása közben az ellenôrzô kérdések 
használatával felmérheted magad, hogy a tudnivalókat megfelelôen elsajátítottad-e. 

        Ez a jel mutatja a fejezetzáró kérdéseket, melyekre válaszolj a legjobb tudá-
sod szerint, majd a tananyagban visszalapozva ellenôrizd válaszaidat!

  

Az oktatási anyag végén pedig egy Tesztbankot találsz, amelyben összeállítottunk számodra kérdés-
sorokat, melyek kitöltésével pontosítani és ellenôrizni tudod ismereteidet.

A tananyag készítôi eredményes tanulást és sikeres alkalmazást kívánnak neked!
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1. A lakás-elôtakarékosságról általában

1.1. Mi a lakás-takarékpénztár?

A lakás-takarékpénztárak olyan szakosított hitelintézetek, melyek kizárólag lakáscélú betétek gyûj-
tésével és a takarékoskodó ügyfeleik részére lakáscélú hitelek nyújtásával foglalkoznak, zárt rendszer-
ben. 
Ez azt jelenti, hogy a közös cél - a lakáscélok finanszírozása - érdekében történô összefogás alapozza 
meg mûködésüket, vagyis kölcsönt csak az kaphat, más betétesek pénzét, illetve a befolyt törlesz-
téseket felhasználva, aki elõbb maga is részt vett a kollektív elôtakarékosságban. 

Annak érdekében, hogy vonzó legyen a mérsékelt betéti kamatok mellett is takarékoskodni, a lakás-
takarékpénztár alacsony kamattal nyújtott kölcsönt biztosít és az állam a lakáscélú megtakarításokat 
a piacon egyedülálló mértékû, vissza nem térítendô támogatással egészíti ki.

A lakás-takarékpénztárak egyik legnagyobb elônye abban rejlik, hogy a rögzített betéti és hitelka-
matoknak köszönhetôen kiszámíthatóvá teszik az otthonteremtés évekig tartó folyamatát, hiszen a 
kamatok nagysága teljesen független a pénzpiaci változásoktól - a teljes futamidôre állandó.

1.2. A lakás-elÔtakarékosság rövid története

A lakás-elôtakarékosságnak régi hagyománya van szerte Európában. Gyökerei egészen 1775-ig nyúl-
nak vissza, amikor Angliában az elsô hasonló célú társaság megalakult.

Németországban, ahol az elsô lakás-takarékpénztárt 1921-ben alapították, a szolgáltatás töretlen 
népszerûségnek örvend.

Ausztriában az elsô lakás-takarékpénztárt 1925-ben hozták létre.
Annyira elterjedt ott ez a megtakarítási forma, hogy a legtöbb családnak (a lakosság 70%-ának!) 
folyamatosan van szerzôdése, és az aktuálissá váló felújítási munkálatokat nem hitelbôl, hanem ebbôl 
az összegbôl fedezik. 

Magyarországon 1997 tavaszán három lakás-takarékpénztár kezdte meg tevékenységét: a LAKÁSKASSZA 
Rt. (2001-tôl Lakáskassza-Wüstenrot Rt.), a Fundamenta Rt. és az OTP LTP Rt.  

1998-ban megalakult az Otthon LTP Rt., amit 2002-ben megvásárolt a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. 
2003 nyarán a Fundamenta Rt. és a Lakáskassza-Wüstenrot Rt. között fúzió jött létre, megalakult a 
Fundamenta-Lakáskassza Rt., amely 2006. július 1-jével nevét - a hatályos törvényi szabályozásnak 
megfelelôen - Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-re változtatta.
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A hazai lakás-elôtakarékossági piacon ma három szereplô van jelen: a Fundamenta-Lakás kassza Zrt., 
az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. és az Erste Lakástakarék Zrt.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. jelenleg már közel 700 ezer szerzôdést kezel, és a szerzôdések száma 
évrôl évre dinamikusan nô.

1.3. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tulajdonosai

A Fundamenta Zrt. alapítói a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Németország legnagyobb ügyfélkör-
rel és piaci részesedéssel rendelkezô lakás-takarékpénztára, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, a 
takarékszövetkezetek központi bankja.

A Lakáskassza-Wüstenrot Elsô Általános Lakás-takarékpénztár Rt. a trieszti székhelyû Generali-cso-
port tagjaként kezdte meg tevékenységét. 

Részvényeseink:

 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG  51,25%
 Wüstenrot Salzburg    13,63%
 Wüstenrot & Württembergische  11,47%
 Generali-Providencia   14,88%
 UniCredit Bank Hungary Zrt.   7,38%
 Volksbank         1,39%

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
A német Volksbanken und Raiffeisenbanken közös lakás-takarékpénztára 24%-os piaci részesedéssel 
hazájában a legnagyobb lakás-takarékpénztár, továbbá 6,7 milliós ügyfélszámával Európa legnagyobb 
lakás-takarékpénztára is egyben. A közel 80 éves múltra visszatekintô cég a világ számos országában 
alapított már sikeres leányvállalatot, így Csehországban, Szlovákiában, Romániában, sôt Kínában is.

Wüstenrot (Ausztria)
A Wüstenrot nevet viseli az elsô, és egyben egyik legnagyobb osztrák lakás-takarékpénztár is. 
Eredetileg a német Wüstenrot leányvállalataként jött létre, de azóta önállósult. Közel 1,5 millió ügy-
féllel áll szerzôdésben.

Wüstenrot Holding AG (Németország)
A legrégebben alapított német lakás-takarékpénztár. A Wüstenrot a mai napig Németország egyik 
meghatározó lakás-takarékpénztára.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
A Generali-csoport tagja, amelyet 1831-ben alapítottak Triesztben. Mintegy másfél évszázados tevé-
kenysége alapján a cég joggal állíthatja magáról, hogy vezetô szerepet tölt be a nemzetközi biztosí-
tási piacon. Ma már valamennyi kontinensen mûködnek leányvállalatai, részvénytársaságainak száma 
közel kétszáz.
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UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a Közép- és Kelet-Európában legnagyobb bankhálózattal rendelkezô, 
Európa meghatározó súlyú univerzális bankcsoportjának, az UniCredit Group magyarországi tagja.

Magyarországi Volksbank Zrt.
A magyarországi Volksbank többségében az osztrák Volksbanken AG tulajdona.
Az osztrák Volksbanken az egyik legnagyobb osztrák bankcsoport.

1.4. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mÛködése

A lakás-takarékpénztárak tevékenységére vonatkozó jogszabályi háttér

A Fundamenta Zrt. szigorú keretek között mûködve végzi tevékenységét, munkáját számos jogszabály 
meghatározza és intézmény felügyeli, melyek együttesen biztosítják, hogy az ügyfeleink pénze teljes 
biztonságban legyen a lakás-takarékpénztárnál.

Az alább felsorolt törvényeket és rendeleteket megtalálod többek között weblapunkon is, azt java-
soljuk, hogy olvasd át és értelmezd azokat, hogy tudásod még alaposabb legyen.

 •  A hitelintézetekrÔl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, mint min-
den pénzügyi tevékenységet végzô vállalkozásra, így a Fundamenta Zrt.-re nézve is kötelezô 
érvényû.

 •  A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szorosan a konkrét lakásta-
karék-pénztári tevékenységünk elôírásairól rendelkezik. 

 •  A 215/1996. (XII. 23.) számú kormányrendelet a lakás-elôtakarékosság állami támoga-
tásáról szól.

 •  A 47/1997. (III. 12.) számú kormányrendelet a lakás-elôtakarékossági szerzôdésekre 
vonatkozó elôírásokat és a lakás-takarékpénztárak általános szerzôdési feltételeit tartal-
mazza.

 •  E két kormányrendelet a 47/2006. (III. 7.) számú kormányrendelettel elfogadott módosítá-
sokkal került pontosításra. 

A lakás-takarékpénztárak engedélyezése és felügyelete

A lakás-takarékpénztárak tevékenységüket csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének enge-
délye után kezdhetik meg. 

A tevékenységi engedély megadásához 2 milliárd forintos jegyzett tôke szükséges.

A PSZÁF nemcsak az engedélyezés, hanem a lakás-takarékpénztárak folyamatos mûködése során is 
rendszeres ellenôrzéseket tart. 
A PSZÁF engedélye szükséges az általános szerzôdési feltételek (ÁSZF) módosításához és új tarifák 
bevezetéséhez is.
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Az Országos Betétbiztosítási Alap garanciája

A biztonságot ügyfeleinknek nem csak a PSZÁF által is folyamatosan vizsgált prudens mûködés, és 
a tôkeerôs nemzetközi tulajdonosi háttér, hanem az Országos Betétbiztosítási Alap garanciája is 
jelenti. 

Az Alap a befagyott betétek tÔkéje és kamata után legfeljebb 100 000 euróig fizet kártalanítást, 
személyenként és hitelintézetenként összevontan. 

A kártalanítás értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, a kifizetés azonban Magyarországon 
forintban történik. Ha kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendô összeg megállapítása úgy 
történik, hogy az OBA a 100 000 eurót a kártalanítás kezdô napját megelôzô napon érvényes MNB 
devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet 
kártalanítást.

A törvény értelmében az értékhatár az a maximális összeg, amelyet az Alap egy banki ügyfélnek 
kifizethet. Ebbe beletartozik a folyószámlára befizetett tôkeösszeg, a lekötött betét, a vásárolt banki 
papír, biztosított kötvény stb. és azok esedékes kamatai is. Az Alap tehát a betétes ügyfél valamennyi 
- a fizetésképtelen bankkal szembeni - tôke- és kamatkövetelését összeadja, ám a kifizethetô összeget 
a mindenkori értékhatár szerint maximálja.
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    Fejezetzáró kérdések

1. Mivel foglalkoznak a lakás-takarékpénztárak?

2. Mely lakás-takarékpénztárak indultak 1997 tavaszán?

3. Sorold fel a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részvényeseit!

4. Mely szervezet ellenôrzi a lakás-takarékpénztárak mûködését?

5. Mi az OBA? Mekkora összeghatárig nyújt védelmet Ügyfeleinknek?

6. Mely törvények és kormányrendeletek szabályozzák a lakás-takarékpénztárak mûködését?
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2. A lakás-elôtakarékossági betétszámla

2.1. Milyen célokra használható?

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakástakarék-betétszámlája gyakorlatilag valamennyi, az otthonte-
remtéssel összefüggésbe hozható cél megvalósítása érdekében köthetô.

Így minden a Magyar Köztársaság területén elhelyezkedô: 
 •  lakótelek vásárlására
 •  lakás vagy családi ház, sôt tanyai lakóingatlan vásárlására, építésére és cseréjére
 •  fentiek bôvítésére, felújítására, korszerûsítésére, helyreállítására 
 •  lakhatóságot javító, közmûvek, kommunális létesítmények kialakítására és felújítására: szi-

lárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvíz-csatorna, csapadékvíz 
elvezetô csatorna, árok, központi fûtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevíz-
ió, Internet-elérés) építése és szerelése

 • lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása
 •  nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlására
 •  a lakásszövetkezet tulajdonában, vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek 

felújítására és korszerûsítésére
 •  a társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítására 

és korszerûsítésére,
 •  pénzügyi intézménytôl vagy biztosítóintézettôl felvett lakáscélú kölcsön vagy ehhez kap

csolódó gyûjtôszámlahitel, valamint hitelintézet által folyósított munkáltatói, illetve telepü-
lési önkormányzat által nyújtott lakáscélú kölcsön kiváltására

 • végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön kiváltására

Megállapíthatjuk, hogy a lakásszámla MINDENKINEK elônyös, aki ideális megoldást keres lakáskörül-
ményeinek javítására, legyen az lakásvásárlás, építkezés, burkolatcsere vagy egy új fürdôszoba kia-
lakítása.

                  Íme néhány konkrét példa!

festés, mázolás, tetôcsere,
nyílászáró csere, hôszigetelés

bejárati kapu, biztonsági rács,
biztonsági zár, garázsajtó,

redôny, reluxa

díszkô burkolat a járdára,
terasz, kocsibeálló építése

dísznövények, parkosítás
kerti kandeláber
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A 2009. július 1. elÔtt megkötött 8 éves Lakásszámla szerzôdések teljes megtakarítási része (saját 
megtakarítás, állami támogatás, betéti kamat) szabadon felhasználható; vagyis nem csak lakáscélra, 
hanem igazolás nélkül bármire (pl. utazás, autóvásárlás…stb)  fordítható!

2.2. Ki nyithat lakástakarék-betétszámlát?

A lakás-elôtakarékoskodó (másnéven szerzôdô) lehet: 
 •  magyar állampolgárságú cselekvôképes természetes személy;
 •  gyám, eseti gondnok, alapítvány, magyar állampolgárságú természetes személy továbbá 

társadalmi szervezet, egyház, illetôleg helyi önkormányzat gyermekvédelmi gondoskodásban 
élô gyermek mint kedvezményezett javára, életkezdésének elôsegítése céljából;

 •  lakásszövetkezet a tulajdonában, vagy a tagjai közös tulajdonában álló épületrészek felújí-
tásához és korszerûsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából;

 •  társasházi közösség nevében a tulajdonosok jogszabályban elôírt (2/3-os) többséggel hozott 
határozata alapján a közös képviselô, a közös tulajdonukban álló épületrészek felújításához és 
korszerûsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából.

Azonban nem csak ún. devizabelföldi természetes személy (vagyis aki rendelkezik magyar hatóság által kiállí-
tott személyi azonosító okmányokkal) lehet az ügyfeled, hanem számlát nyithat:
  
 •  a bevándorolt, letelepedett és a menekültként elismert személy; továbbá
 •  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személy beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorló személy is (az ún. EGT tagországok állampol-
gárai). Az EGT tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült 
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, 
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia és Svájc. 

Közeli hozzátartozó javára történô felhasználás
Az állami támogatást kapó (szerzôdô illetve ha jelölt meg kedvezményezettet, akkor a kedvezmé-
nyezett) rendelkezhet úgy, hogy nem a saját, hanem a közeli hozzátartozója lakáscélját valósítja meg 
a lakásszámla szerzôdésbôl. 
Ezzel a kiskorú kedvezményezett lakáscélú felhasználás problémája megoldódott, mert a kiskorú kedvezmé-
nyezett helyett a nagykorú szerzôdô - aki a kiskorú kedvezményezett közeli hozzátartozója - rendelkezik.

galéria, gardrób, 
padlószônyeg, 
parketta, tapéta

gázboyler, 
hidromasszázs, kád, 

csempe, tükör, 
padlólap

fûtô, hûtô, és egyéb berendezések:
cserépkályha, internet, kábel tv, telefonhálózat 
kiépítése, légkondicionáló, riasztó, radiátor

konyhabútor, beépített berendezések:
mosogatógép, fôzôlap, gáztûzhely,
mikrohullámú sütô
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A kedvezményezett

A törvény azt is lehetôvé teszi, hogy a lakás-elôtakarékoskodó által összegyûjtött pénzt valaki más 
kapja meg. Ebben az esetben az ô személyére igényli meg a lakás-takarékpénztár az állami támoga-
tást.  Ezt a személyt kedvezményezettnek nevezzük. Kedvezményezett lehet a lakás-elôtakarékoskodó 
közeli hozzátartozója, illetve az intézeti gyámság alatt álló gyermek.

Egy családon belül a következô személyek számítanak közeli hozzátartozónak:
 •  házastárs,
 •  bejegyzett élettárs,
 •  testvérek,
 •  gyermekek és unokák,
 •  szülôk és nagyszülôk.

A közeli hozzátartozóknál nem feltétel a vérségi kapcsolat, így státuszuk lehet nevelô, nevelt, örökbe-
fogadó, örökbefogadott, avagy mostoha is!

Kik a bejegyzett élettársak? 
2009. július 1-tôl Magyarországon is bevezetésre került a bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye 
a 2009. évi XXIX. Törvény alapján.  Bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonlóan akkor 
jön létre, ha az anyakönyvvezetô elôtt együttesen jelenlévô két, tizennyolcadik életévét betöltött, 
azonos nemÛ személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván 
létesíteni.

2.3. A szerzÔdéses összeg 

A tanácsadói beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfélnek milyen lakáscélja van, melynek megvalósí-
tása érdekében szerzôdést köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel.
 Azt az összeget, amelyet az elôtakarékoskodó lakáscéljai megvalósítására kíván fordítani, szerzôdéses 
összegnek nevezzük, ami a következôképpen épül fel: 
 •  az ügyfél saját befizetései
 •  az arra kapott 30% állami támogatás és annak kamatai
 •  a betéti kamat és 
 •  a lakáskölcsön

Állami támogatás Betéti kamat

KölcsönSaját befizetés
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Az ügyfél vállalja, hogy a megtakarítási idô végéig havi rendszerességgel egy elôre meghatáro-
zott összeget, egyenlô részletekben elhelyez a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vezetett lakásta-
karék-betétszámláján, melyre állami támogatást és betéti kamatot kap. Majd a szerzôdésben vál-
laltak teljesülése és az ügyfél hitelképessége esetén a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. fix kamatozású 
lakáskölcsönt nyújt neki.

Mekkora legyen a szerzÔdéses összeg?

A szerzôdéses összeg meghatározásánál mindig az ügyfél szükségleteibõl kell kiindulnunk. Ahhoz, 
hogy korrekt javaslatot tehessünk, tisztában kell lennünk a helyi telekárakkal, az építési és felújítási 
költségek megközelítô nagyságával. 

Saját megtakarítás 

Természetesen az is fontos szempont, hogy az ügyfél mennyit tud havonta félretenni. Javasold, hogy 
olyan összeget csoportosítson el a lakásszámláján, ami a mindennapi megélhetés tekintetében nem 
okoz gondot a családnak és emellett persze elegendô a kitûzött cél megvalósítására. A vállalt megta-
karítás 5 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedhet egy magánszemély esetében.
A megtakarítás összegének meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy az állami támogatás 
havi 20 000 Ft befizetésénél éri el a törvényben meghatározott maximumot.

A megtakarításokat az ügyfél fizetheti:
 •  banki átutalással, 
 •  csoportos beszedési megbízással, vagy 
 •  készpénzátutalási megbízással (postai csekken) aminek azonban külön díja van, jelenleg 

csekkenként 200 Ft. 

Az ügyfélnek javasoljuk az inkasszós befizetést, mert egyszerû, gyors, helyben elintézhetô, semmi-
lyen költséggel nem jár, és nem felejti el befizetni, mint pl. a csekket.

Az ügyfeleid figyelmét arra is hívd fel, hogy a megtakarítások megfizetésének esedékessége minden 
hónap 13. napja. Ha a betételhelyezés teljesítésére csoportos beszedési megbízás (inkasszó) útján 
kerül sor, a Lakás-takarékpénztár a betétek inkasszálását a kiutalás elfogadásának idôpontjával, fel-
mondás esetén a szerzôdés megszûnésekor megszünteti.

A megtakarítási idôszakban a számláról részösszeget kivenni nem lehet!

Amennyiben az ügyfélnek mégis azonnal pénzre van szüksége, a betétszámla felbontásánál sokkal 
vonzóbb lehetôséget is kínálhatunk neki Áthidaló Kölcsön, vagy Azonnali Áthidaló Kölcsön formájában.
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Állami támogatás

Az állami támogatás jellemzôi magánszemélyek esetében:
 •  nagysága az adott megtakarítási évben befizetett összes megtakarítás 30%-a; felsô határa 

szerzôdésenként évi 72 000 Ft, ami havi 20 000 Ft-os megtakarítással érhetô el;
 •  a megtakarítási év III. és IV. negyedévében befizetett saját megtakarítás összege után csak 

a teljes évi megtakarítás alapján megszolgált állami támogatás maximum 25-25%-a igény-
elhetô, vagyis a rendszertelen megtakarítókat adott esetben jelentôs állami támogatás- és 
kamatveszteség is érheti  (pl. Az az Ügyfél, aki a megtakarítási év végén egyösszegben helyezi 

 

 •  egy naptári évben egy magánszemély csak egy szerzÔdés után veheti igénybe;
 •  az állami támogatásra csak a törvényben meghatározott 4 év eltelte után jogosult a megta-

karító; 
 •  A 2011. január 1tôl kötött szerzôdésekre legfeljebb 10 megtakarítási évig jár az állami 

támogatás. (Az ezt megelôzôen kötött lakásszámlák esetén pedig maximum legfeljebb 8 évig 
lehet azt igénybe venni.)  

 •  az állami támogatás személyi jövedelemadómentes.

Mivel az állami támogatás személyenként jár és kedvezményezettként közeli hozzátartozók is 
megjelölhetôk, mód nyílik a támogatás megsokszorozására. Ha például egy négyfôs családban a fel-
nôtt családtagok szerzôdést kötnek magukra, valamint kedvezményezettként a gyermekekre is, akkor 
megnégyszerezik az állami támogatást, illetve a szerzôdéses összeg értékét.

Ha a szerzôdés négy évnél korábban szûnik meg (felmondják), a Fundamenta- Lakáskassza Zrt. köteles 
az ügyfél számláján jóváírt állami támogatást és annak kamatait levonni, és a Magyar Államkincstárnak 
visszautalni.

Amennyiben az ügyfél az állami támogatást felvette, de nem igazolja elôírt határidôn belül a lakáscélú 
felhasználást, az állami támogatást és annak kamatait (a kifizetés napjától számított jegybanki alap-
kamat kétszeresével növelve) vissza kell fizetnie. Ennek elmulasztása esetén a követelés adók módjára 
behajtható köztartozásnak minôsül.

A társasházak és a lakásszövetkezetek szerzÔdéseire járó állami támogatás maximuma épületen-
ként - lakásszámtól függÔen - az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

Lakások száma

2 - 4

5 - 30

31 - 60

61 - 120

121 - 180

181 - 240

241 felett

Maximális állami támogatás (évente)

108 000 Ft

144 000 Ft

180 000 Ft

216 000 Ft

252 000 Ft

288 000 Ft

324 000 Ft

Optimális havi megtakarítás

30 000 Ft

40 000 Ft

50 000 Ft

60 000 Ft

70 000 Ft

80 000 Ft

90 000 Ft

el számláján egész évi megtakarításait, csupán az utolsó negyedévre járó, azaz befizetési alap-
ján járó összes állami támogatása egynegyedét kaphatja meg!);
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A társasházi és lakásszövetkezeti kötések esetében nem a lakók egyesével lesznek a szerzôdôk, hanem 
maga a társasház. Így a lakók minimális önerôvel nagyobb beruházásokat is el tudnak végezni a közös 
tulajdonú részek felújításával és korszerûsítésével kapcsolatban, mellyel nemcsak a társasház lesz élhe-
tôbb, hanem a saját lakásuk értéke is magasabb lesz.

A szerzôdéses összeget fordíthatják pl. külsô homlokzat felújítására; tetôszigetelésre; központi fûtés 
kialakítására; fûtéskorszerûsítésre; vezetékek karbantartására (víz, villany, gáz és szennyvíz), infor-
matikai hálózati kapcsolat kiépítésére (telefon, kábeltelevízió, Internet); járda építésére; kerítésre; 
lépcsôház festésére; lift korszerûsítésére; közös tárolóra; kaputelefon felújítására és kialakítására.

A Fundamenta-Lakáskassza a Lakásszámla megkötését megelôzôen elküldi a Kedvezményezett vagy annak  
hiányában a Szerzôdô állami támogatásra vonatkozó igénybejelentését a Magyar Államkincstár részére.  
A Kincstár az adatok alapján ellenôrzi, hogy fennáll-e az állami támogatásra való jogosultság. Ennek 
következtében még a megtakarítási év megkezdését követôen, tehát jóval az elsô megtakarítási évre 
jutó állami támogatás igénylése elôtt kiderül, hogy van-e ütközés az állami támogatás igénylésével 
kapcsolatosan. Az ügyfélnek így lehetôsége van még az elsô igénylés elôtt rendezni az állami támo-
gatás ütközést.

Betéti kamat

A teljes megtakarítás harmadik forrása a saját befizetések és az állami támogatás mellett ezek meg-
szolgált kamatai. 

A kamatozás szabályai:
 • A betéti kamat mértéke 8-as tarifacsalád („3,9-es számla”) esetében évi 1% a számla-
  egyenleg után, vagyis a jóváírt állami támogatás is kamatozik.
 •  A kamatozás kezdete: egy nappal az után, hogy a tarifa szerinti elsô, teljes havi megtakarítás 

megérkezik, és jóváírásra kerül az ügyfél lakástakarék-betétszámláján.
 •  A kamatozás vége: a betét kifizetésének napja.
 •  A kamatszámítás módja: napi kamatszámítás.
 •  A kamat jóváírása minden naptári év végén történik. Amennyiben a szerzôdéses összeg év köz-

ben kifizetésre kerül, a kamatok a kifizetés napján kerülnek jóváírásra.

2.4. Költségek 

Számlanyitási díj

A lakás-takarékpénztári törvény értelmében a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. számlanyitási díjat számol 
fel. A számlanyitási díj a szerzÔdéses összeg csupán 1%-a, amit számlanyitáskor kell megfizetni.
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Számlavezetési díj

A lakás-takarékpénztár számlavezetési díjat számít fel megtakarítási évenkénti utólagos terhelés-
sel. Nem teljes megtakarítási év esetén idôarányos díj fizetendô, és minden megkezdett hónap teljes 
hónapnak számít. A számlavezetési díj mértékét a mindenkori hatályos Díjtáblázat tartalmazza, 
összege jelenleg 1 800 Ft/év.

Javasold ügyfelednek, hogy a számlavezetési díjat ne évente, hanem havonta fizesse a megtakarítási 
díjjal együtt, hiszen így elkerülhetô az, hogy megtakarítási év végén a kamatokból kerüljön levonásra.  
Inkasszós fizetés esetén az ajánlatra célszerû a vállalt havi megtakarításhoz a havi 150 Ft-os szám-
lavezetési díjat is hozzátenni (pl. optimális megtakarítás esetén 20 150 Ft-ot írj be), így a Fundamenta 
minden hónapban automatikusan annyit fog vonni és nem kell az ügyfélnek a számlavezetési díj uta-
lására külön figyelnie.

Lényeges, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél már megkötött szerzôdések feltételei a teljes 
szerzôdéses idôszak alatt változatlanok maradnak, és a törvény értelmében sem az állam, sem a 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem változtathatja meg azokat. Igaz ez a betéti- és lakáskölcsön kama-
tokra, a kezelési költségre és az állami támogatás mértékére egyaránt. 

2.5. A szerzÔdés szakaszai

1.  Megtakarítási idÔszak: az ügyfél rendszeresen betétet helyez el a Fundamenta- Lakáskassza Zrt.-
nél vezetett számláján. A lakáskölcsön-jogosultság eléréséhez a szerzôdéses összeg kb. 40%-át kell 
megtakarítani, ami a következô forrásokból gyûlik össze: saját befizetés, állami támogatás és betéti 
kamat. Ez az idôszak minimum 4, maximum 10 év lehet.

2.  Kiutalási idÔszak: az értékelési fordulónaptól a kiutalási idôpontig tartó 3 hónap, amely során 
az ügyfélnek döntenie kell, hogy mire kívánja felhasználni a szerzôdéses összegét, hogy kíván-e 
élni a lakáskölcsön lehetôségével, továbbá beszerzi a szükséges dokumentumokat, a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt. pedig megvizsgálja az ügyfél hitelképességét kölcsönigénylés esetén.

3.  Törlesztési idÔszak: az az idôszak, amely alatt az ügyfél a felvett kölcsönt elõre meghatározott 
részletekben visszafizeti.

2.6. A lakás-takarékpénztári szerzÔdés módosítása

A lakásszámla nemcsak biztonságos és jó hozamot nyújtó befektetés, de emellett rendkívül rugalmas 
konstrukció is, hiszen egészen a kiutalási idôszak második hónapjának utolsó napjáig a szerzôdés 
összes fontos tényezôje (szerzôdéses összeg, rendszeres megtakarítás mértéke, megtakarítási idô 
stb.) változtatható. 

Így bármilyen élethelyzet adódik ügyfeleid életében, megtakarításaikat tudják azokhoz igazítani.
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Milyen esetekrôl lehet szó?

A szerzÔdés átruházható, vagyis módosulhat a szerzÔdÔ személye:
 •  a szerzôdést az eredeti lakáselôtakarékoskodó közeli hozzátartozója minden esetben folytat

hatja;
 •  az elôtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett, vagy annak hiányában az örökösök 

folytathatják a szerzôdést.

Módosulhat a kedvezményezett személye:
 •  a lakáselôtakarékoskodó a kiutalási idôszak második hónapjának végéig bármikor megváltoz-

tathatja, töröltetheti a kedvezményezett személyét;
 •  ha a kedvezményezett meghal, minden joga a lakás-elôtakarékoskodóra száll vissza.

Módosulhat a szerzÔdéses összeg: 
 •  A szerzôdéses összeg növelhetÔ, amennyiben az ügyfél idôközben többet tud megtakarítani, 

mint a számla megkötésének idején.
 • Amikor beérkezik a szerzôdéses összeg emelésérôl a Bejelentôlap, a Fundamenta központja
  levelet küld az Ügyfélnek, melyben tájékoztatja az emelés tényérôl, díjáról és annak befize-
  tési módjáról:

   1. Ha az ügyfél csekkes fizetô, kérjük, hogy a számlanyitási díj különbözetet és a 2 000
    Ft módosítási díjat, csekken fizesse be!

   2. Amennyiben az ügyfél átutalással teljesíti havi megtakarításait, az emelés díjait a
    küldött levélben megadott számlaszámra kérjük átutalni.

   3. Inkasszós ügyfeleinket pedig arról tájékoztatjuk, hogy a következô havi megtakarítás 
    beszedésekor az emeléssel járó költségeket is leemeljük folyószámlájáról. 

   4. A lakásszámla egyenlegét - az esetleges állami támogatás veszteség elkerülése miatt
    - automatikusan nem terheljük meg az emelés díjával, csak abban az esetben, ameny-
    nyiben az ügyfél nem fizeti be külön a vállalt megtakarításain felül.   

 • A szerzôdéses összeg csökkenthetÔ is, ha kisebb összeg is elegendô, vagy a családnak ne-
  hézséget okoz a kezdetben vállalt megtakarítás fizetése.

Fizetési haladék 
A lakás-elôtakarékoskodó elôre nem látható átmeneti fizetési nehézsége miatt benyújtott írásbeli 
kérelmére a Lakás-takarékpénztár engedélyezheti, hogy a szerzôdô fizetési haladékot kérjen vállalt 
betétbefizetéseire a megtakarítási idôszak alatt egy alkalommal, legfeljebb 1 évre.
 
A fizetési haladék idôtartama a megtakarítási idôbe beleszámít. Amennyiben a fizetési haladék kért 
idôtartamának lejárta elôtt a számlára betétbefizetés érkezik, a Lakás-takarékpénztár a fizetési hala-
dék idôtartamát befejezettnek tekinti.  
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Összevonás
Az azonos módozatú szerzôdések összevonhatóak, vagyis két szerzôdésbôl lesz egy. Ebben az esetben 
csak egy betétszámla után igényelhetô az állami támogatás, így az összevonással megszûnô számláról 
a már jóváírt állami támogatás visszautalásra kerül a központi költségvetésnek.

Megosztás
Egy szerzôdés megosztható két szerzôdésre. Ekkor a teljes megtakarítás a "régi", megosztott szerzô-
désen marad, a megosztott és a megosztással létrejött új szerzôdésben meghatározott szerzôdéses 
összegek arányától függetlenül. A szerzôdések kezdetének idôpontja nem változik. A megosztással 
létrejött új szerzôdés kezdô egyenlege és értékszáma nulla lesz. A megosztással létrejött új szerzôdésre 
kedvezményezettet kell megjelölni. 

Módozatváltás
Ügyfeleinknek tarifacsaládon belül lehetôsége van a módozatváltásra is, azaz megváltoztathatják a 
megtakarításra szánt idô hosszát.

4-es tarifa átváltása 8-as tarifába
Mivel a 8-as tarifa a korábbi 4-es módozat utódja, vagyis a fôbb paramétereik (pl. kamatok, betét-hitel 
arány…) megegyeznek, így mindazon 4-as tarifájú lakásszámlák átválhatóak 8-as tarifába, melyeket 
2011. január 1. és  2011. február 28. között nyitottak. Ez az átváltás akár 28%-os szerzôdéses összeg 
emelkedést is eredményezhet az Ügyfél számára. 

A módozatváltás díjköteles, vagyis módosítási díjat számolunk fel, és ha az átváltás szerzôdéses 
összeg  emelkedéssel járt, akkor ez számlanyitási díj különbözetet is eredményez.  

A fenti módosítások kizárólag akkor hajthatók végre, ha az ügyfél szerzôdésszerûen takarékoskodott. 
Amennyiben az ügyfélnek elmaradása van, módosításra csak az elmaradás rendezését követôen van 
mód. 

Az értékesítô munkatárs vagy az ügyfél a Call Center tanácsadóitól kaphatja meg a módosításhoz szük-
séges információt az alábbi telefonszámon:
                                

06-1/411-81-81

A szerzôdés módosításakor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. módosításonként módosítási díjat számít 
fel, amelynek mértékét az ÁSZF és az aktuális Díjtáblázat tartalmazza. 

A fenti módosításokat írásban, a BEJELENTÕ LAP-on (1, 2, 3, 4 vagy 5-ös) jelezheti az ügyfél a 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek.
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2.7. A szerzÔdés kiutalása 

A kiutalás feltételei

A megtakarítási idôszak végén a 3 hónapos kiutalási idôszak következik.  
A szerzôdés kiutalási idôszaka legkorábban akkor indulhat, amikor:

 1.  a megtakarítási idÔ eléri a választott módozathoz tartozó futamidô végét; (vagyis pl. 821-es 
módozat esetében a megtakarítás kezdetétôl számítva eltelt a 49 hónap)

 2.  a teljes megtakarításból összegyÛlik a módozatban rögzített minimális megtakarítási 
hányad (a 8-as tarifacsalád esetében ez a szerzôdéses összeg kb. 40%-a);

 3.  az ügyfél értékszáma eléri az adott módozatban meghatározott minimális célértékszámot. 
(Az a minimális értékszám, amelynek elérése esetén a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. már 
kiutalást végez: 62).

Értékszám

Az értékszám egy képlettel kiszámított objektív mérôszám, az ügyfelek közötti kiutalási sorrend felál-
lításának eszköze, amely alapvetôen az ügyfél megtakarítási rendszerességét mutatja meg.

KÖ x MSZ
SZÖ / 1000

ÉSZ =

Az értékszám akkor lesz megfelelô, ha az ügyfél annyi pénzt helyezett el a számláján, amit vállalt, 
továbbá ha minden hónapban megfelelô idôben tette azt.

Az értékszám (ÉSZ) kiszámításának képlete:
Rövidítések:
 ÉSZ  értékszám
 KÖ   az értékelési fordulónapig megszolgált kamatösszeg
 MSZ  módozati szorzó
 SZÖ  szerzôdéses összeg

A módozati szorzó alkalmazása azért szükséges, hogy a különbözô módozatok (tarifák) értékszáma 
egymáshoz viszonyítható legyen. Az egyes módozatokhoz tartozó szorzókat az érvényben lévô tarifa-
táblázat és az ÁSZF tartalmazza.

Értékelési fordulónap

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. minden hónap utolsó napján - az értékelési fordulónapon - megvizs-
gálja az összes szerzÔdését és leválogatja azokat, melyek megfelelnek a kiutalás feltételeinek. 
Ezzel egyidejûleg az értékszám alapján kiutalási sorrendet állít fel ezen ügyfelek között. 
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Elôször az kapja meg a szerzôdéses összegét, akinek a legmagasabb az értékszáma. Ezután a 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mindaddig folytatja a kiutalási összeg szétosztását az egyre alacso-
nyabb értékszámmal rendelkezô ügyfelek között, amíg az adott kiutaláskor rendelkezésre álló teljes 
kiutalási összeget szét nem osztotta. 

Az értékelési fordulónappal veszi kezdetét a 3 hónapos kiutalási idôszak, melynek utolsó napja a kiuta-
lás idôpontja. Ez a nap nem azonos a kifizetési idôponttal!
A kiutalási idôszakban az ügyfél kézhez kapja a kiutalási értesítôt (az ún. "AVISO-levelet") és a kiuta-
lási csomagot.

Az Ügyfél az alábbi lehetÔségek közül választhat: 

 1. a teljes szerzôdéses összeget kéri, vagyis a lakáskölcsönt is;
 2.  csak a teljes megtakarítás összegét (a saját befizetéseit, az állami támogatást, és a mindezek 

után járó betéti kamatokat) kéri - a hitelrôl lemond;
 3.  most nem kéri a kiutalást - határozatlan idôre elhalasztja azt - és esetleg tovább takarékosko-

dik (késôbb neki kell jeleznie kiutalási igényét);
 4.  csak a saját befizetéseit és a jóváírt kamatokat kéri, az állami támogatásról lemond (pl. nincs 

igazolható lakáscél).

Az ügyfél igényeinek megfelelô, kitöltött és aláírt nyilatkozatnak legkésôbb a kiutalási idôpont elôtt 30 
nappal vissza kell érkeznie a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-hez, továbbá az AVISO-s nyilatkozatával 
együtt a lakáscél igazolását szolgáló dokumentumok valamelyikét is csatolnia kell a lakáscél-
nak megfelelÔen. 

 •  Lakótelek, lakás vagy családi ház vásárlása, cseréje esetén: végleges adásvételi szerzôdés, a 
vásárolandó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.

 •  Lakás vagy családi ház építése, bÔvítése esetén: a jogerôs építési engedély másolata, továbbá 
a telek vagy a bôvítendõ ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja. 

 •  Lakáscélú kölcsön kiváltása esetén: a lakáscélú kölcsönt folyósító pénzintézet igazolása a 
fennálló hiteltartozásról.

 •  Felújítás, korszerÛsítés esetén: a felújítandó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni 
lapja.

Természetesen miután az ügyfél részére kifizetésre került a szerzôdéses összege, azt is igazolnia kell, 
hogy a kifizetett összeget, amely magába foglalja az állami támogatást és a kamatokat is, lakáscélra 
fordította. 

 •  Adásvétel esetén: a kifizetést követô 120 napon belül, eladói nyilatkozattal a teljes vételár 
kifizetésérôl, és a tulajdonjog átruházásáról.

 •  Felújítás, korszerÛsítés: szintén a kifizetést követô 120 napon belül a felhasználást igazoló 
eredeti számlákkal.

 •  Építkezés: kifizetést követô 18 hónapon belül a felhasználást igazoló eredeti számlákkal.
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    Fejezetzáró kérdések

1. Milyen célokra ajánlható a lakásszámla?

2. Ki nyithat lakásszámlát? Ki lehet kedvezményezett?

3. Mit nevezünk szerzôdéses összegnek?

4. Mekkora lehet az ügyfél megtakarítása minimum és maximum?

5. Milyen módon helyezheti el betéteit az ügyfél a lakásszámlájára? Melyek a csoportos beszedés     
     elônyei?
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6. Ismertesd a lakásszámlához kapcsolódó állami támogatás fô jellemzôit!

7. Milyen szakaszai vannak a lakásszámlának? Mi történik az egyes szakaszokban?

8. Miért rugalmas befektetés a lakásszámla?

9. Mely feltételeknek kell teljesülnie, hogy a lakásszámla kiutalásba kerüljön?

10. Mi az értékszám? Mit mutat meg?
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3. Kölcsöntermékeink

3.1. A lakáskölcsön

Amennyiben az ügyfél a kiutalási idôszakban úgy találja, hogy a teljes megtakarítás (saját befizetések, 
állami támogatás és kamatok) nem elengedô céljai megvalósítására, élhet a Fundamenta Zrt. által 
felajánlott fix kamatozású, forint alapú lakáskölcsön lehetôségével. 

Ebben az esetben a lakás-takarékpénztár a kölcsön folyósítása elôtt a kölcsönkérelem és a benyújtott 
dokumentumok alapján adós- és ügyletminôsítést végez. A kölcsön bírálatához igazolni kell a lakáscélú 
felhasználást, és megfelelõ személyi és/vagy dologi biztosítékkal kell rendelkezni. 

A biztosíték elsôsorban az az ingatlan lehet, amelyre a kölcsönt felhasználják, vagy amelyet a köl-
csönbôl vásárolják. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakáskölcsön igénylése esetén kötelezôen csak 
1 500 000 Ft összesített kockázat felett kér ingatlanfedezetet, melyre jelzálogot jegyeztet be.

(Azonban megfelelô jövedelemmel és adóstárssal nem rendelkezô igénylôink illetve a magasabb koc-
kázatú kölcsöntermékeink esetében - Áthidaló Kölcsön és Azonnali Áthidaló Kölcsön - már alacsonyabb 
összegnél is kérünk ingatlanfedezetet illetve egyéb biztosítékokat.)
 

A lakáskölcsön törlesztése

Mivel ez esetben az ügyfél a kiutaláskor a teljes szerzôdéses összeget kapja meg, a lakáskölcsön 
nagysága értelemszerûen a szerzÔdéses összeg és a kifizetéskori számlaegyenleg  különbsége.

A lakáskölcsön kamata fix, mértéke a 8-as tarifacsalád esetében évi 3,9%, ami a törlesztési idôszak 
alatt nem változtatható meg. 

A kölcsönt egyenlÔ nagyságú törlesztÔ-részletekben kell visszafizetni, amelynek nagysága a szerzô-
déses összeg ezrelékében van meghatározva, a tarifatáblázat szerint.

Az ügyfél már a szerzôdés megkötésekor tudja, hogy a törlesztési idôszakban pontosan meddig és mek-
kora részletekben kell a kölcsönt visszafizetnie.

A kiutalt lakáskölcsönt minden évben kezelési költség terheli, amelynek mértéke a mindenkori hitelév 
elsô napján fennálló tartozás tarifa szerinti %-a (8-as módozati család esetében évi 1%), ez a költség 
azonban a tarifatáblázatban megadott havi törlesztô-részletekben már benne van.
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3.2. Az Áthidaló Kölcsön és az Azonnali Áthidaló Kölcsön

Elõfordulhat, hogy az ügyfélnek a megtakarítási idôszak letelténél korábban van szüksége pénzre. A 
megtakarítási idôszakban a Lakás-takarékpénztár a feltételek teljesülése esetén Áthidaló Kölcsönt 
(ÁK), illetve még korábban Azonnali Áthidaló Kölcsönt (AÁK) nyújthat, amelynek összege a szerzô-
déses összeg.

Az Áthidaló Kölcsön igénylésének minimális feltételei:

 •  legalább 2 év rendszeres elôtakarékoskodás;
 •  a szerzôdéses összeg legalább 10%ának a számlán léte;
 •  lakáscélú felhasználás.

Az ún. egyoldalú szerzôdésmódosításra vonatkozó 2009. évi XIII. törvény értelmében valamennyi ÁK 
kamatlábat rögzítettünk.  Vagyis az Áthidaló kölcsön kamata is fix,  tehát nem változtatható. 
A kamat mértéke különbözô nagyságú attól függôen, hogy ingatlanfedezettel biztosított az ügylet vagy 
sem. (A kamat mértékét a mindenkori aktuális Díjtáblázat tartalmazza.)
Amennyiben az ügyfél Áthidaló Kölcsönt igényel, úgy vállalt megtakarítását mindaddig fizetnie kell, 
amíg a megtakarítási hányad eléri a módozatbeli kiutaláshoz elôírt értéket.
Befizetéseire természetesen kapja az állami támogatást és a betéti kamatot is, a megtakarításain kívül 
azonban egészen a kiutalási idôszak végéig fizeti az Áthidaló Kölcsön kamatait is. 
Majd a kiutalással az áthidaló kölcsönszakasz lezárul, ezt követôen megkezdi az ügyfél a lakáskölcsön 
törlesztését a tarifatáblázat szerinti egyenlô havi törlesztô-részletekben. 

Az Azonnali Áthidaló Kölcsönt azoknak az Ügyfeleknek ajánljuk, akik 2 megtakarítási év elôtt vagy 
akár azonnal a lakásszámla megnyitásakor szeretnék lakáscéljukat megvalósítani. Továbbá a lejáró vagy 
lejárt betétszerzôdéssel rendelkezô ügyfeleink is jogosultak Azonnali Áthidaló Kölcsön igénylésére. 

Az Azonnali Áthidaló Kölcsön szintén fix kamatozású, vagyis mértéke nem változtatható, és nagysága 
függ az ügyfél betétszerzôdésének státuszától. (A kamat mértékét a mindenkori aktuális Díjtáblázat 
tartalmazza.) 
 

Áthidaló kölcsön 821-es módozat esetén. 
A diagram alsó része az ügyfél havi kiadásait mutatja ÁK igénylése esetén.

ÁK = SZÖ

1%

       Állami 
támogatás

Saját
befizetések

49.hóÁK évek

évek

Lakáskölcsön
fix 3,9%

Havi terhek

Ft
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    Fejezetzáró kérdések

1. Milyen eljárás elôzi meg a kölcsön folyósítását?

2. Mekkora a 8-as módozati család esetében a Lakáskölcsön kamata? A kamaton kívül milyen egyéb 
     költség terheli a lakáskölcsönt?

3. Mit jelent, hogy a Lakáskölcsön kamata fix? 

4. Melyek az Áthidaló kölcsön igénylésének alapvetô feltételei?

5. Mekkora lehet az Áthidaló Kölcsön összege?

6. Mely Ügyfeleinknek ajánljuk fel az Azonnali Áthidaló Kölcsönt?
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TESZTBANK 

1. Jelöld meg a Fundamenta-Lakáskassza fô részvényesét!
 A  q Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
 B  q Generali - Providencia Biztosító Zrt.
 C  q UniCredit Bank

2. Mely szervezet ellenôrzi a lakás-takarékpénztárak mûködését?
 A  q Bankfelügyelet
 B  q Általános Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet
 C  q Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

3. Ki nem tulajdonos a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-ben?
 A  q Generali-Providencia Biztosító Zrt.
 B  q Magyarországi Volksbank Zrt.
 C  q Magyar Nemzeti Bank

4. Mely állítás hamis?
 A  q A lakás-takarékpénztárak nagyrészt részvényekbe fektetik a betétesek számláin gyûlô  
  összegeket.
 B  q A lakás-takarékpénztárak kizárólag lakáscélú betétgyûjtéssel és hitelezéssel, vala-  
  mint Áthidaló kölcsön nyújtásával foglalkoznak.
 C  q A lakás-takarékpénztárak csak és kizárólag betétszerzôdéssel rendelkezô Ügyfeleik-
  nek adnak kölcsönt.

5. Az Országos Betétbiztosítási Alap garanciája mekkora összeghatárig nyújt védelmet?
 A  q 1 millió forintig 100%, az 1 millió forint összeghatár feletti betétrésznek pedig a   
  90%-áig, de maximálisan személyenként és hitelintézetenként összevontan 6 millió  
  forintig.
 B  q 100 000 euró összeghatárig 100%-ban a befagyott betét tôke- és kamatösszegére   
  vonatkozóan is, személyenként és hitelintézetenként összevontan.
 C  q 13 millió forintig 100 %-ban a befagyott betét tôke- és kamatösszegére vonatkozóan  
  is, személyenként és hitelintézetenként összevontan.

6. Mely törvény szabályozza a lakás-takarékpénztárak mûködését?
 A  q 1996. évi CXII. sz. törvény.
 B  q 1997. évi CXIII. sz. törvény.
 C  q 1996. évi CXIII. sz. törvény. 

7. Magyarországon mióta lehet Lakásszámlát nyitni?
 A  q 1996.
 B  q 1997.
 C  q 1998.
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8. Mit vállal az Ügyfél a lakás-elôtakarékossági szerzôdésben?
 A  q Kiválasztja a takarékoskodásra szánt idôt.
 B  q Vállalja, hogy családja tagjai használják fel a megtakarított pénzösszegét.
 C  q A megtakarítási idô alatt elôre meghatározott rendszerességgel, egyenlô részletek - 
  ben történô befizetéssel meghatározott összeget legalább négy megtakarítási év   
  idôtartamra betétként leköt.

9. Mit vállal a Lakás-takarékpénztár a lakás-elôtakarékossági szerzôdésben?
 A  q Amennyiben az Ügyfél a szerzôdésben vállaltakat teljesíti és hitelképes, akkor a   
  törvényben meghatározott fix kamatozású kölcsönt nyújt számára.
 B  q Az éves megtakarítások alapján az Államkincstárból a 30% Állami támogatást meg-
  igényli.
 C  q Az Ügyfél megtakarításaira betéti kamatot fizet.

10. Milyen célokra nem használható a Lakásszámla szerzôdéses összege?
 A   q belterületi telek megvásárlása
 B   q lakáscélú kölcsön kiváltása
 C  q zártkerti lakóingatlan bôvítése
 D  q árok kialakítása
 E  q szilárd burkolatú út építése
 F  q nyaraló felújítása
 G  q haszonélvezeti jog vásárlása
 H  q kábeltelevízió bekötése
 I  q tanyai lakóingatlan korszerûsítése
 J  q nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog 
  vásárlása
 K  q üdülési jog vásárlása Horvátországban

11. A szerzôdéses összeg felhasználható-e lakóközösségek közös lakáscéljaira?
 A  q Nem, csakis magánszemély használhatja fel.
 B  q Igen.
 C  q Igen, de csak ha egyenként nyitnak lakásszámlát.

12. Mi a különbség a Szerzôdô és a Kedvezményezett között?
 A  q Semmi, a kettô mindig ugyanaz.
 B  q Mindig különbözô, a Szerzôdô halála esetén a Kedvezményezett kapja a megtakarítási 
  összeget.
 C  q Lehet ugyanaz, vagy bármely közeli hozzátartozó. A Kedvezményezett javára érkezik  
  az Állami támogatás, és a szerzôdéses összeget is ô használja fel.

13. Lehete Szerzôdô 17 éves magyar férfi?
 A  q Igen, amennyiben már van bejelentett munkahelye.
 B  q Nem, mert kiskorú nem lehet Szerzôdô fél.
 C  q Igen, amennyiben van adószáma.
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14. Lehete kedvezményezett a Szerzôdô testvérének a fia?
 A  q Nem, ô nem a Szerzôdô közeli hozzátartozója.
 B  q Igen.
 C  q Csak abban az esetben, ha a Szerzôdô a keresztszülô.

15. A felsoroltak közül ki lehet Szerzôdô egy lakás-elôtakarékossági szerzôdésben?
 A   q alapítvány (a gyermekvédelmi gondoskodásban élô gyermek mint kedvezményezett  

 javára)
 B   q 17 éves személy
 C  q menekültként elismert személy
 D  q magyar állampolgárságú, 44 éves férfi
 E  q lakásszövetkezet (a tagjai közös tulajdonában álló lakóingatlan felújítására)
 F  q gyámság alatt álló, nem cselekvôképes személy
 G  q amerikai állampolgárságú személy, aki nem rendelkezik a magyar hatóságok által   
  kiállított személyazonosító okmányokkal
 H  q bevándorolt, letelepedett személy

16. Mit nevezünk szerzôdéses összegnek?
 A  q SZÖ = saját befizetés + állami támogatás + kamat
 B  q SZÖ = saját befizetés + állami támogatás + ezekre jóváírt kamat + lakáskölcsön
 C  q SZÖ = összes saját befizetés + állami támogatás + lakáskölcsön

17. Az Ügyfél lakásszámláján a Betéti kamat és a Lakáskölcsön hitelkamat mértékét lehet-e módo-
sítani?
 A  q Igen.
 B  q Nem.
 C  q Amennyiben az Ügyfél hozzájárul, akkor igen.

18. Melyek a Lakásszámla szakaszai?
 A  q Megtakarítási idôszak, törlesztési idôszak
 B  q Megtakarítási idôszak, kiutalási idôszak, törlesztési idôszak
 C  q Megtakarítási idôszak, kiutalási idôszak, törlesztési idôszak, újrakötési idôszak

19. Mit nevezünk értékszámnak, és mire szolgál?
 A  q Az értékszám az Ügyfelek befizetéseit figyeli. Aki többet fizet be, hamarabb jut el a   
  kiutaláshoz.
 B  q Az értékszám arra szolgál, hogy az Ügyfelek között a szerzôdéses összegek nagysága  
  alapján sorrendet állítson fel.
 C  q Az értékszám az Ügyfél megtakarításainak rendszerességét mutatja az eltelt idô függ- 
  vényében.

20. Egybeesik-e a szerzôdés kezdete és a megtakarítási idô kezdete minden esetben?
 A  q Igen, mert a szerzôdés kezdetével indul a megtakarítási idô.
 B  q Nem, mert a szerzôdés kezdete az ajánlat aláírásának idôpontjával esik egybe, míg a  
  megtakarítás kezdete az elsô betételhelyezéssel kezdôdik.
 C  q Igen, minden esetben.
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21. Melyik állítás igaz a lakás-elôtakarékossági szerzôdés kapcsán, az Állami támogatásra vonat-
kozóan?
 A  q Ugyanazon személy javára, egy naptári évben csak egy szerzôdés után igényelhetô az  
  Állami támogatás.
 B  q Az Állami támogatást egy jogosult több szerzôdésben is felhasználhatja.
 C  q Az Állami támogatást egy jogosult személy egy évben - a Lakás-takarékpénztár
  engedélyével - több szerzôdésben is érvényesítheti.

22. Mekkora az Állami támogatás összege?
 A  q A befizetéstôl függôen 10% és 20% között választható.
 B  q Évente egyösszegû, ez 72 000 Ft.
 C  q Szerzôdésenként a befizetett összeg 30%a, maximum 72 000 Ft évente.

23. Mi az optimális megtakarítási összeg meghatározása?
 A  q Az a havi megtakarítás, amely rendszeres befizetése esetén a maximális Állami támo 
  gatás vehetô igénybe.
 B  q Az Ügyfél anyagi helyzete határozza meg.
 C  q Az Optimum csomag megtakarítási összege.

24. Az Állami támogatásra vonatkozó megállapítások közül melyik nem fedi a valóságot?
 A  q Felsô határa – magánszemély esetén – évi 72 000 Ft.
 B  q Az Ügyfél részére a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. igényli meg az Magyar Államkincs- 
  tártól.
 C  q Amennyiben az Ügyfél hitelt érdemlôen bizonyítja a lakáscélú felhasználást, úgy 4   
  évnél korábban is felhasználható.

25. Mekkora a számlanyitási díj?
 A  q A szerzôdéses összeg 1%-a.
 B  q Az Állami támogatás 3%-a.
 C  q A Lakáskölcsön 6%-a.

26. Melyik állítás igaz? A megtakarítási idôszak kezdete…
 A  q …a tarifa szerint megállapított elsô betét elhelyezési hónapjának elsô napja.
 B  q …az elsô betét elhelyezését követô hónap elsô napja.
 C  q …az elsô betét elhelyezését követô év elsô napja.

27. Mekkora a Lakásszámla 8-as módozatának betéti kamata?
 A  q 3%.
 B  q 1%.
 C  q 3,9%.

28. Hogyan kamatozik az Ügyfél Lakásszámlája?
 A  q A Lakásszámlán jóváírt összeg napi kamatozású.
 B  q Évente kamatozik.
 C  q A Lakásszámlán jóváírt összeg a futamidô végén kamatozik. 
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29. Mekkora összegû a Számlavezetési díj?
 A  q 1 800 Ft / megtakarítási év.
 B  q 2 000 Ft / megtakarítási év.
 C  q A számlanyitási díj 1 %-a.

30. Mikor esedékes a Számlavezetési díj?
 A  q A szerzôdéskötési díjjal együtt esedékes.
 B  q Minden naptári év végén, utólagosan esedékes.
 C  q A futamidô végén esedékes.

31. Vane lehetôség a megtakarításokra fizetési haladékot kérni?  
 A  q Igen, a futamidô alatt bármikor.
 B  q Nem. Ha a Szerzôdô nem tud fizetni, akkor a Kedvezményezett fizet tovább.
 C  q Igen, a megtakarítási idô alatt egyszer maximum egy évig.

32. Mekkora Módosítási díjat kell fizetnie az Ügyfélnek szerzôdés módosítása esetén?
 A  q Az új SZÖ 0,5 %-át.
 B  q 1 000 Ft egyszeri költséget.
 C  q 2 000 Ft egyszeri költséget.

33. Változik-e a szerzôdéses összeg csökkentése esetén a szerzôdés és a megtakarítás kezdetének 
idôpontja?
 A  q Igen, hiszen módosításkor új idôpont lesz meghatározva.
 B  q Nem változik, csak abban az esetben, ha az Ügyfél is beleegyezik.
 C  q Nem változik.

34.  Felmondhatja-e a Kedvezményezett a lakás-elôtakarékossági szerzôdést?
 A  q Igen, mert ôt illeti meg a szerzôdéses összeg.
 B  q Nem, mert a szerzôdés felett a Szerzôdô rendelkezik.
 C  q Bármelyik közeli hozzátartozó felmondhatja a szerzôdést.

35. Mi a módozatváltás?
 A  q A módozatváltásnál a Szerzôdô a szerzôdés futamidejét változtatja meg. 
 B  q A módozatváltásnál a Szerzôdô a szerzôdés fizetési módját változtatja meg.
 C  q A módozatváltásnál a Szerzôdô a szerzôdés feltételeit változtatja meg, azaz igényel  
  állami támogatást vagy sem.

36. Hogyan módosítható a szerzôdés Kedvezményezettje?
 A  q Nem módosítható a Kedvezményezett személye.
 B  q A megtakarítási idôszakon belül az Ügyfél igényét jelzi a Call Centeren keresztül.
 C  q Az új Kedvezményezett megjelölésével Bejelentô lapot kell kitölteni.
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37. Két összevont szerzôdés esetén mi az új szerzôdés kezdete?
 A  q A régebben rögzített szerzôdés kezdetének idôpontja.
 B  q Amit a lakás-takarékpénztár megállapít.
 C  q Az újabb szerzôdés kezdetének az idôpontja.

38. Melyik állítás az igaz?
 A  q A szerzôdésben meghatározott betéti és a hitelkamat mértékét, valamint a kezelési  
  költség mértékét a szerzôdés idôtartama alatt nem lehet változtatni.
 B  q A kamatok mértéke mindig a piaci kamatokhoz igazodik és bármikor változtatható.
 C  q A kezelési költséget minden hónap adott kiadásai határozzák meg.

39. Módosítható a Szerzôdô személye…
 A  q …amennyiben a Szerzôdô a szerzôdést kizárólag a házastársára ruházza át.
 B  q …amennyiben a Szerzôdô a szerzôdést bármely közeli hozzátartozójára ruházza át.
 C  q …amennyiben a Szerzôdô a szerzôdést kizárólag a gyermekére ruházza át.

40. Melyik szabály vonatkozik a szerzôdéses összeg emelésére?
 A  q A régi SZÖ és az emelt SZÖ különbségének megfelelô számlanyitási díj mértékérôl   
  Ügyfeleinket levélben értesítjük; melyet csekken vagy átutalással teljesíthet, inkasz-
  szós fizetés esetén pedig a következô havi megtakarításával együtt leemeljük azt   
  folyószámlájáról. 
 B  q A régi SZÖ és az emelt SZÖ különbségének megfelelô számlanyitási díjjal a Lakásszám- 
  la egyenlegét megterheli a Lakás-takarékpénztár.
 C  q A régi SZÖ és az emelt SZÖ különbségének megfelelô számlanyitási díjat a Lakásszám- 
  la kiutalásakor, a kiutalandó összegbôl vonja le a Lakás-takarékpénztár.

41. Beleszámíte a megtakarítási idôbe a fizetési haladék ideje?
 A  q Nem.
 B  q Igen.
 C  q Igen, amennyiben a megtakarítási hányad – a fizetési haladék megkezdését megelô 
  zôen – meghaladja a szerzôdéses összeg 25%-át.

42. Melyek a kiutalás feltételei?
 A  q Megtakarítási idô letelte, az Állami támogatás jóváírása, és a Lakáskölcsön meg-
  igénylése.
 B  q A módozatban rögzített minimális megtakarítási idô elérése, a kiutalási hónaphoz
  tartozó célértékszám elérése és a módozatban rögzített minimális megtakarítási   
  hányad elérése.
 C  q Rendszeres megtakarítás és a hitelképesség igazolása.

43. Mi az értékelési fordulónap?
 A  q Minden hónap elsô napja.
 B  q Minden hónap utolsó napja, amikor a Fundamenta megvizsgálja a szerzôdéseket,   
  hogy melyek teljesítették a kiutalás feltételeit és kerülnek 3 hónap múlva kiutalásba.
 C  q Az Ügyfél értékelésének fordulónapja.
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44. Hogyan értesül az Ügyfél az összeg kiutalásáról?
 A  q Nyomdai úton készített, az egyedi adatokat tartalmazó, nyomtatott aláírással ellátott  
  “Kiutalási értesítô” levélben (AVISO) értesíti a Lakás-takarékpénztár.
 B  q A Posta tájékoztatja.
 C  q A Személyi Bankár tájékoztatja.

45. Igaze az állítás? “A szerzôdéses összeg kiutalása nem azonos a szerzôdéses összeg kifizetésével.”
 A  q Igaz, mert a kiutalás a szerzôdés technikai lezárása, míg a kifizetésre csak a kifizetési  
  feltételek maradéktalan teljesítését követôen van lehetôség.
 B  q Hamis. 

46. Felhasználhatja-e az egyház a szerzôdéses összeget a templom felújítására?
 A  q Igen, amennyiben a templom társasházként van bejegyezve.
 B  q Igen, amennyiben a pap a templomhoz tartozó házrészbe van bejelentve.
 C  q Nem.

47. Mire nem használható fel a Lakásszámla szerzôdéses összege? 
 A  q Gázfûtés korszerûsítésére, csatornázásra.
 B  q Ülôgarnitúra vásárlására.
 C  q Nyugdíjasházi elhelyezésre.

48. Kérheti-e az Ügyfél a kiutalás elhalasztását?
 A  q Nem, erre nincs lehetôsége.
 B  q Igen, egy éven belül kérheti a kiutalást.
 C  q Igen, határozatlan idôre elhalaszthatja a kiutalást.

49. Meddig tart a kiutalási idôszak?
 A  q Az értékelési fordulónaptól számított 3 hónapon át, a kiutalási idôpontig.
 B  q A postai átutalás idôtartamától függ.
 C  q Az ügyfél kívánságától függôen 1-2 hónapig.

50. Melyek a Lakáskölcsön igénylésének alapvetô feltételei?
 A  q Hitelképesség, fedezet, minôsített jövedelmi helyzet.
 B  q A kiutalás elfogadása, lakáscélú felhasználás, hitelképesség, fedezet.
 C  q A minôsített jövedelmi helyzet és kezes.

51. A Lakáskölcsön folyósítása elôtt a Fundamenta-Lakáskassza végez-e hitelvizsgálatot?
 A  q Igen, de csak 700 000 Ft szerzôdéses összeg felett.
 B  q Igen, minden esetben végez.
 C  q Abban az esetben végez, ha az Ügyfél a megtakarítási idôszak alatt nem rendszeresen  
  fizette a megtakarításait.
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52. Hogy számítjuk ki a Lakásszámla hitelösszegét?
 A  q A hitel összege = szerzôdéses összeg – teljes megtakarítás (megtakarítás+ÁT+betéti  
  kamatok).
 B  q A hitel összege = megtakarítás összege.
 C  q A hitel összege = szerzôdéses összeg – állami támogatás – kamat.

53. Mindig lakáscélra kell felhasználni a Lakáskölcsönt?
 A  q Igen, a Lakáskölcsön kizárólag lakáscélú felhasználás mellett nyújtható.
 B  q Nem szükséges a lakáscélú felhasználás, ha az Ügyfélnek 2009. július 1. elôtt kötött  
  8 éves lejáró lakásszámlája van. Ekkor a teljes szerzôdéses összeg felhasználható 
  Állami támogatással együtt.
 C  q Amennyiben a lakás-takarékpénztári szerzôdés nem jogosult Állami támogatásra,   
  akkor nem szükséges.

54. Mekkora a Lakásszámla 8-as módozatának Lakáskölcsön kamata?
 A  q 6%.
 B  q 3,9%.
 C  q 9,9%.

55. Mekkora a Lakáskölcsön összege a 8-as módozat esetében?
 A  q A szerzôdéses összeg és a kiutaláskori számlaegyenleg (teljes megtakarítás) különb- 
  sége, max. 60%.
 B  q A szerzôdéses összeg 40%-a.
 C  q Ugyanannyi, amekkora összeg a kiutaláskor a számlán van.

56. Hogyan állapítjuk meg a Lakáskölcsön törlesztôrészletét?
 A  q A Tarifatáblázat tartalmazza a törlesztôrészlet mértékét, mely magában foglalja a
  hitelkamatot és a kezelési költséget.
 B  q Az Ügyfél által vállalt érték lesz a törlesztôrészlet.
 C  q Életkor és futamidôhöz mérten számolja ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

57. Mi nem minôsül lakáscélú felhasználásnak?
 A  q A lakóingatlan bôvítése.
 B  q Új lakás építése és vásárlása.
 C  q Más pénzintézet által nyújtott személyi hitel kiváltása.

58. Melyek az Áthidaló kölcsön igénylésének alapvetô feltételei?
 A  q Minimum 2 év letelte, az Állami támogatás jóváírása, és az Áthidaló kölcsön meg-
  igénylése.
 B  q Minimum 2 év letelte, 10% túltakarékoskodás, hitelképesség.
 C  q Minimum 2 év letelte, 10% megtakarítási hányad elérése, lakáscélú felhasználás,   
  hitelképesség
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59. Meddig tart az Azonnali Áthidaló kölcsön és az Áthidaló kölcsön idôszaka az Ügyfél számára?
 A  q A futamidô végéig.
 B  q A szerzôdése végéig.
 C  q Az AÁK és az ÁK idôszaka a kiutalási idôpontig tart.

60. Felhasználható-e a szerzôdéses összeg a társasházak tulajdonosainak közös tulajdonában lévô 
épületrészek felújítására, korszerûsítésére?
 A  q Igen, felhasználható.
 B  q Nem, mert a lakás szó korlátozást is jelent a felhasználási körben.
 C  q Igen, felhasználható a korszerûsítés kivételével.
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