
OTP ADLAK – ADÓMENTES 
LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS
Munkáltatói tájékoztató a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez nyújtható 
vissza nem térítendő támogatáshoz

2014. január elsejétől lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 
5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtsanak munkavállalóiknak lakáscélú hiteleik 
törlesztéséhez is. A rendelet a támogatás folyósításához szükséges adómentesség feltételeinek 
igazolási kötelezettségét a munkavállalókra, azok ellenőrzési kötelezettségét pedig a munkáltatókra 
telepíti. A jogszabály ugyanakkor meghagyja a lehetőséget, hogy ez utóbbi feladat pénzügyi szolgáltató 
megbízásával is ellátható legyen. Azoktól a munkáltatóktól, akik e támogatást cafeteria elemhez 
hasonlóan rendszeresen, vagy esetileg kínálják majd munkatársaiknak, az OTP Bank teljes egészében  
át tudja vállalni a folyamat lebonyolításának terhét az OTP ADLAK szolgáltatáscsomagjával.  
A szolgáltatást munkavállalójuk bármelyik bank által nyújtott hitele esetén igénybe vehetik és a teljes 
körű szolgáltatási szerződés megkötéséhez nem kell vállalati számlával sem rendelkezniük bankunknál.

A támogatás jogszabályi hátterét többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: SZJA törvény) 
és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendeletben találjuk.



A rendelet szerint a munkáltatónak van számos  bejelentési, vizsgálati és adminisztrációs kötelezettsége: 

•  Az egyik legnagyobb felelősséggel és munkával járó feladat, hogy meg kell vizsgálnia a támogatás  
adómentességének feltételeit *,

•  Átutalni a támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára,
•  A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési 

kötelezettsége van.
•  Nyilatkoztatnia kell dolgozóit a máshonnan korábban igénybevett vissza nem térítendő támogatásról. 

* Ez azért külön kiemelendő feladat, mert ha pontatlanság csúszik a rendszerbe, és utólag kiderül, hogy 
nem lehetett volna adómentesen nyújtani a támogatást, az adóköteles összeg 20%-al növelt értéke után 
kell megfizetnie mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak a hatályos előírások szerinti adót és 
járulékokat.

Az adómentesség feltételei:

•  A támogatás kizárólag hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól, vagy korábbi munkáltatótól felvett 
lakáscélú kölcsön (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott 
hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) előtörlesztésére, havi törlesztő részletének 
kifizetésére, visszafizetésére használható fel. Bővítés esetén feltétel, hogy a munkálatok során a lakás 
alapterülete legalább egy lakószobával bővüljön, korszerűsítési munkálatok esetén pedig meg kell 
felelni a 12/2001. (I.31) lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott 
feltételeknek.

•  A támogatás összege nem haladhatja meg vásárlás esetén az ingatlan vételárának, míg építés, bővítés 
vagy korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-át.

•  A megelőző négy évben és az aktuális évben maximum 5 millió Ft lehet(ett) a támogatás összege.
•  Igazolni kell, hogy a lakás a munkavállaló saját tulajdonában áll, vagy a lakásban haszonélvező. 

A támogatás eladott lakás esetén is igényelhető, ha az eladott lakás megvalósításához igénybe 
vett hitel még fennáll.

•  A lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy az 
ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

•  A lakáscélú hitelszerződésben az igénylő adós, vagy adóstárs minőségben szerepel, és a hitel nem 
lehet felmondott, lejárt.

•  A lakás szobaszáma nem haladhatja meg a méltányolható lakásigényt (szobaszám, méret, együttlakók  
tekintetében):

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három, vagy több gyermeket 
nevelő család esetében minden további személynél a felső határ egy lakószobával nő.

•  A Munkavállaló a folyósított támogatást a célszerinti hitel törlesztésére fordítja. Az átutalt támogatás 
összege nem lehet több az adott adóévi törlesztések (ide értve a havi törlesztő részleteket, előtörlesztés 
és végtörlesztés összegét és annak díjait) összegénél. Amennyiben a támogatás folyósítása saját 
bankszámlára történik, úgy a támogatás felhasználását évente külön is igazolni szükséges.

Együttlakók száma Méltányolható lakószobák száma legfeljebb
1-2 személy 3

3 személy 3,5

4 személy 4



Munkavállaló feladata:

•  A munkavállalónak jelezni kell a munkáltatója felé, hogy élne ezzel a lehetőséggel.
•  Ezt követően nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet 

szerint az alábbi lehet: 
− a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla).
− a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám – amennyiben 

az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes)
− a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája 

ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül 
bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését).

•  Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére.

Hitelintézetek feladata

A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a hitelszámlát 
vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé 
adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig.

1 a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján: A fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 nm-t meghaladja, de nem haladja meg a 12 nm-t, a lakószoba hasznos 
alapterülete meghaladja a 12 nm-t, de - a meglévő, kialakult állapotot kivéve - legfeljebb 30 nm, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell 
számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 
60 négyzetmétert, úgy - egy lakás esetén egy alkalommal - két szobaként kell figyelembe venni. A lakószoba legalább egy 2 méter széles - ajtó és ablak 
nélküli - falfelülettel rendelkezik. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.
2 Együttlakó családtag: házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a lakáscélú állami támogatásról szóló Kormányrendelet 7. §-ban a jövedelmüktől 
függetlenül meghatározott családtagok úgy mint:  a gyermek, ha a 18. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 
életévét még nem érte el, ha a 18. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év 
alatt előreláthatóan nem szűnik meg, továbbá az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, 
ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű személy (élettárs / házastárs/ kiskorú gyermek/ gyermek / építtetőnek 
(vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy megváltozott 
munkaképességű személy).



Az OTP Bank szerepvállalása 

A munkáltatók számára jelentős, olykor nem vállalható mértékű adminisztrációs terhet jelent az új 
támogatás nyújtása, ami ráadásul hiba esetén az adóbüntetés kockázatával fenyeget. A munkáltatókban 
megfogalmazódott az az igény, hogy professzionális szolgáltatót bízzanak meg a folyamat egyes 
elemeinek vagy adott esetben a teljes folyamat lebonyolításával. Erre a szabályozó rendelet lehetőséget 
biztosít. Ezért az OTP Bank a piacon elsőként bevezette a munkáltatói adómentes lakáscélú hitel 
támogatások lebonyolításának támogatására szolgáló OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási 
Szolgáltatáscsomagját.

Alapszolgáltatás – Csak OTP Banknál vezetett vállalati számla esetén elérhető
Azon munkáltatók, akik eseti jelleggel kívánják munkavállalóik számára a támogatást folyósítani, illetve 
az átutalást és az adómentességi kritériumok vizsgálatát is maguk kívánják lebonyolítani, a rendeletben 
előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek a www.otpbank.hu/vnt oldalon elérhető munkáltatói 
nyilatkozattételt biztosító portálon keresztül tehetnek eleget. A támogatás átutalását, majd az adatok 
rögzítését követően a támogatás folyósításának tényét igazoló nyilatkozat kitöltése, kinyomtatása és 
aláírása is szükséges. A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az OTP Bank Nyrt. Hiteladminisztrációs Back-
Office Főosztály (1475 Budapest, Pf. 150) részére kell továbbítani.
Ez az NGM rendelet 2. § (4) pontja szerinti igazolás kiállításának feltétele.
A személyes adatok átadásához a munkavállaló hozzájárulása szükséges, amelyet az átadhatóság 
érdekében a munkáltatónak kell beszereznie. Az OTP Bank a munkáltatói nyilatkozat befogadása során 
úgy tekinti, hogy a munkáltató az ehhez szükséges hozzájárulások birtokában adja át a munkavállalók 
személyes adatait a banknak.

Az OTP Bank a rögzítés során a munkáltató által megadott e-mail címre küldi el a támogatás 
folyósításáról szóló hitelintézeti igazolás kiadásával kapcsolatos információkat.

Kiegészítő szolgáltatás – Csak OTP Banknál vezetett vállalati számla esetén elérhető
Azon munkáltatók számára, akik a támogatást maguk kívánják elutalni munkavállalóiknak, ugyanakkor 
a folyósítást megelőzően ellenőrizendő adómentességi feltételek vizsgálatát professzionális szolgáltatóra 
szeretnék rábízni. 

Szerződéskötés kezdeményezése

A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges szerződés megkötését az OTP Bank Nyrt. vállalkozói 
számlavezetéssel foglalkozó, Ön által kiválasztott bankfiókjában kezdeményezheti. A szerződéskötéshez 
szükséges dokumentumok:

•  a munkáltató eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (vagy az ennek megfelelő, munkáltató 
működésére vonatkozó dokumentum),

Az OTP ADLAK 
szolgáltatás-
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•  a cég működési formájának függvényében: a munkáltató képviselőjének eredeti aláírási 
címpéldánya/aláírásmintája.

Amennyiben a szerződést olyan képviselő írja alá, akit korábban a Bank még nem azonosított, 
akkor a képviselő azonosítására is sor kerül.

Az OTP Bank ez esetben az alábbi adómentességi feltételeket vizsgálja:
• mekkora összegű támogatás nyújtható maximálisan az adott ingatlan vonatkozásában
• szobaszám, alapterület, együttköltöző családtagok száma alapján méltányolható–e a lakáscél
• a Személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében lakáscélú-e az adott kölcsönszerződés
• az ügyfél saját tulajdonának tekinthető-e az ingatlan
A támogatás felhasználásának megtörténtét a munkavállalóknak kell igazolniuk a munkáltatók felé.
A munkáltatók a támogatások folyósításával kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek 
az Alapszolgáltatás pontban részletezetteknek megfelelően kell ez esetben is eleget tenniük. 

Teljes körű szolgáltatás
Ha a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört professzionális szolgáltatóra 
szeretnék bízni. Az OTP Bank külön megállapodás keretében a teljes folyamat lebonyolítását átvállalja.

Szerződéskötés online kezdeményezése
A https://www.otpadlak.hu/munkaltatoknak-online-szerzodeskotes/ oldalon keresztül elérhető felületen 
a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződésének megkötését online is kezdeményezheti. A cég 
adatainak rögzítését követően a szerződést kérjük, hogy két példányban nyomtassa ki és cégszerűen írja alá. 

1. Azonosítás és szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
A szerződés megkötéséhez kérjük, hogy a kinyomtatott szerződés végén (valamint a www.otpadlak.
hu oldalon a Letölthető dokumentumok között) elérhető dokumentumlistában a cégformának 
megfelelő dokumentumokkal a szerződést aláíró képviselői keressék fel az OTP Bank Nyrt. vállalkozói 
számlavezetéssel foglalkozó, Ön által kiválasztott bankfiókját a dokumentumok átvétele, valamint a 
képviselők azonosítása érdekében.
A kiválasztott bankfiókban időpont-foglalásra is lehetősége van a +36 1 3666 026 telefonszámon.
Bankfióki munkatársunk a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok ellenőrzését, valamint a 
szerződés aláíróinak azonosítását követően a dokumentumokat és a szerződés Ön által aláírt két 
példányát eljuttatja az OTP Bank Hiteladminisztrációs Back-Office Főosztály részére.

2. Szerződés érvényesítése és regisztráció
Az OTP Bank Hiteladminisztrációs Back-Office Főosztályán az Ön cégének adatai rögzítésre kerülnek 
a munkáltatói nyilvántartásban, majd megtörténik a szerződés Bank általi aláírása. Az aláírást 
követően postai úton küldjük vissza a szerződés Bank által aláírt példányát az Ön részére. Egyidejűleg 
a szerződésben megjelölt kiemelt kapcsolattartója e-mail-ben értesül a www.otpadlak.hu munkáltatói 
Portál-felületének eléréséhez szükséges felhasználói névről és külön e-mail-ben a jelszóról. Az 
e-mail-ben kiküldött kezdeti jelszó megváltoztatására az első bejelentkezést követően van lehetősége 
kapcsolattartójának.

3. Megrendelés
Kapcsolattartója a www.otpadlak.hu oldalon elérhető Portálon keresztül, a bejelentkezést követően 
adhatja le megrendelését a munkavállalói részére folyósítandó adómentes lakáscélú hiteltörlesztési 
támogatáshoz kapcsolódóan az adómentességi feltételek vizsgálatára, valamint a támogatás 
folyósítására vonatkozóan is.



4. Adómentességi feltételek vizsgálata
A megrendelést követően kiállított számla alapján a vizsgálati díj megfizetését, valamint a támogatásban 
érintett munkavállalók által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat banktitoknak, illetve személyes adatnak 
minősülő információk átadásához című dokumentum postai beérkezése után azon munkavállalóival, 
akik esetében megrendelte az adómentességi feltételek vizsgálatát, az OTP Bank Nyrt. telefonon 
veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a feltételvizsgálathoz szükséges dokumentumok pontos körét. Ezt 
követően a munkavállalót írásban is értesítjük a szükséges dokumentumokról, amelynek leadására a 
kapcsolatfelvételtől számított 60 napon belül van lehetőség.
Amennyiben a munkavállaló lakáscélú hitelét az OTP Bank Nyrt, OTP Jelzálogbank Zrt, valamint az OTP 
Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitelek esetében a feltételvizsgálatot elsődlegesen saját nyilvántartása 
alapján végzi el, így kizárólag az esetlegesen ezen felül szükséges további dokumentumot kell 
munkavállalójának biztosítani.
A feltételvizsgálat elvégzését követően Bankunk a Portálon keresztül teszi elérhetővé kapcsolattartója 
számára a vizsgálat eredményét.

5. Támogatás folyósítása
Kapcsolattartója a www.otpadlak.hu oldalon elérhető Portálon keresztül a bejelentkezést követően 
adhatja le a támogatás folyósítására vonatkozó megrendelését is. A szolgáltatás lebonyolítási díjának 
és a támogatás fedezetének biztosítását – valamint, amennyiben az adott munkavállalónál nem igényelt 
adómentességi feltételvizsgálatot, a munkavállaló által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat banktitoknak, illetve 
személyes adatnak minősülő információk átadásához című dokumentum postai beérkezését - követően a 
támogatás összegének átutalása az egyes munkavállalók célszámláira az adott hónap 20. munkanapján 
(munkaszüneti nap esetén az azt követő munkanapon) történik meg.

6. Tárgyévet követő évben kiállított igazolások, NAV-adatszolgáltatás
A fentiek szerint folyósított támogatásokról a tárgyévet követő év január 31-ig folyósítási igazolást állít ki, 
amelyet a Portálon keresztül tesz elérhetővé kapcsolattartója számára.
Azon munkavállalói esetében, akiknél adómentességi feltételvizsgálatot is rendelt és a támogatás 
célszámlájaként a munkavállaló lakossági bankszámlája került megjelölésre, Bankunk bekéri 
munkavállalójától azon számlavezető banki igazolást, vagy bankszámlakivonato(ka)t, amely alapján 
ellenőrizhető a célhitel tárgyévi törlesztő részleteinek összege. Az igazolás/bankszámlakivonat alapján 
Bankunk elvégzi a támogatás cél szerinti felhasználásának ellenőrzését (a célhitel tárgyévi törlesztő 
részleteinek összege meghaladta-e a folyósított munkáltatói támogatás összegét), majd erről, valamint 
az adott munkavállaló számára a tárgyévben folyósított támogatások alapján tárgyévet követő év április 
15-ig igazolást állít ki, amely tartalmazza, hogy a folyósított támogatás adómentességi 
feltételei teljesültek-e.

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos további részletes információkról 
kérjük, hogy érdeklődjön bármely bankfiókunkban, értékesítési 
munkatársainknál, valamint az OTP ADLAK szolgáltatás 
ügyfél-információs szolgálatán az alábbi elérhetőségeken: 
e-mail: info.adlak@otpbank.hu 
telefon: 06 1 3666 026

OTP Bank Nyrt.


