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Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és 2022.01.21.
napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok szerint
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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a
továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területén továbbra
is veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította a
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényt,
amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így továbbra is
biztosítható a hatékony és gyors döntéshozatal ahhoz, hogy
a járvány okozta nehézségekre rugalmasan lehessen
válaszokat adni. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé
teszi, a Kormány kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet
korábbi megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig tolták
ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól a
https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon található
tájékoztató anyagban olvashatóak további fontos
információk.

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről
szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁSOK
2018. október 17-től lépett hatályba a lakástakarékpénztárakról
szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi
LXIII. törvény. A hatálybalépést követően, azaz 2018. október
17-től kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakáselőtakarékoskodót állami támogatás már nem illeti meg, a
törvénymódosítás megszüntette a lakástakarékpénztári betét után
járó állami támogatást.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését
megelőzően
kötött
lakás-előtakarékossági
szerződés
megtakarítási
idejének meghosszabbítása
esetén,
állami
támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg
a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen
meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.
2018. október 16-ig volt lehetőség új lakástakarék szerződés
kötésére. A 2018. október 17-én hatályba lépett, 2018. évi LXIII.
törvény szerint: a támogatás mértékének és felső határának
módosítása a már megkötött szerződéseket – a lakáselőtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 2018. október
17-étől történő meghosszabbítását, valamint a szerződéses
összeg emelését kivéve – nem érinti, a meghosszabbított
megtakarítási időre szintén nem jár állami támogatás.
A 2018. október 16-ig aláírt lakástakarék szerződés ajánlatokra jár
az állami támogatás, kivéve, ha ez a szerződés 2018. október 17étől meghosszabbításra vagy emelésre kerül. A módosítást
követően, a meghosszabbított megtakarítási időre vagy megemelt
szerződéses összegre már nem igényelhető állami támogatás.
Az állami támogatással kötött szerződések 2028-ban fognak
kifutni.
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A Fundamenta és az Erste is megjelent új, állami támogatás
nélküli konstrukciókkal. Korábban ezt megtette az OTP
Lakástakarék is, de ez utóbbi 2019. november 1-jétől nem köt
több szerződést, 2020. október 31-től felfüggeszti az értékesítést
az Erste Lakástakarékpénztár, 2020 novemberétől már csak a
Fundamenta Lakáskasszánál köthetünk lakástakarék szerződést.
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