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a hitelszerzdddsb6l ered6 kdtelezettsdgeiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem€lyek
lakhatSsdnak biztositdsSrdl sz6l6 2011. 6vi CIXX. tdrv6nyr6l

l) A NET programra vonatkoz6 jogszabily:

A Nemzeti Eszkdzkezeldre vo natkoz6 sza bdlyokat

- a hitelszerz5d6sbdl ered6 kdtelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szemdlyek
lakhatiisiinak biztosit;5siir6l sz6l6 2011. 6vi CLXX. tiirv6ny valamint

- a Nemzeti Eszktizkezeld Zrt. mfiktiddsdvel kapcsolatos egyes szabiilyokr6l sz6l6 L28l2Ot2. (V1.26.)

Korm.rendelet

tartalmazza.

lll Mia NET program l6nyege?

A NET program a kormiiny Otthonv6delmi Akcidterv6nek keretein beliil a leginkdbb riiszorult
hitelad6sokon kivdn segiteni. A program a hiirom szerepld - hitelad6s, hitelez6, vatarnint a Magyar
Altam - kdzds dldozaturillaldsdn alapul. Ennek keretdben:

. a hitelad6s lemond az ingatlan tulajdonjog6r6l, 6s b6rl6k6nt otthondban maradhat;
r A MagyarAllam megvdsiirolja a felajiinlott ingatlant
. a hitelez6 elengedi a hitelad6s fennmarad6 tartozdsdt.

lll) A lak6ingatlan Sllam Sltali rnegvdsdrldsinak feh6telei

Az Eszkiizkezeld abban az esetben viisCrolja meg a hitelad6s dlial felajiinlott ingatlant ha a NET
to rv6 nyben e 16 irt feltdte I ek m indegyi ke teljesii l.

Az ingatlanra 6s a hitelre vonatkozd felt6telek, amikrdl a bank nyilatkozik:

1. az ingatlan forgalmi r{rt6ke a jelziiloghitel-szerz6dds megktit6sekor nem haladta meg
Budapesten 6s a megyei jogf viirosokban a 15 milli6 forintot, egydb telep0l6seken a 10
milli6 forintot;

2. a hitelszerzdd€s megkdt€sekor a bankt6l kapott kdlcsrin iisszege az ingatlan forgalmi
€rtdkinek a 25 6s 80 szdzal6ka kiizd esett

3. a tiirv6ny hatilyba l6p6sekor a hitelad6s a lakiishitel-tartoz;isiit legal6bb 180 napja nem
tdrleszti;

4. a hitelszerz6d6st 2009. december 30. el6tt kiitdtt6k;
5. a lak6ingatlan az ingatlan-nyilviintartdsban lak6hiizkdnt, lakiisk6nt vagy tanyakdnt

szerepel;
6. a jelzSloghitel rndgtitt fedezetkdnt csak a megvisdrliisra felajiinlott ingatlan szerepel.

A hitelad6sra {vagy zilogkotelezettre} vonatkoz6 szociiilis feltrStelek, amiket a hiteladdsnak kell
igazolnia
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o A hitelad6sl zdlogkotelezett vagy a vele egy hdztartdsban 616 hdzastiirsa/ 6lettdrsa a jegyzf
dlta I megii ll apitott d pol dsi d ijban r6szesti l;

vsqy

r legaliibb egy, csalddi p6tl6kra jogositd gyermek neveldse mellett
o rendszeres szoci:llis seg6lyben vagy i
o foglalkoztatiist helyettesitd tdmogatiisban vagy
o lakdsfenntart6si tdmogatiisban r6szestil.

o A hitelad6s/ ziilogkiitelezett rilland6 lakcime 20L1. szeptember 28-iin 6s azt k0vet6en
folyamatosan a hitelfedezet6iilszolgd16, megv6telre felajdnlott lak6ingatlan;

e a hitelad6snakl ziilogkStelezettnek a felaj6nlott ingatlanon kiviil nincs miis ingatlanon
haszndlati joga.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az tinkorm6nyzat kdpviseldtestiilete dltal a 18 6ven feliili tart6san
beteg hozzdtartoz6 iipoliSsa jogcirnen foly6sitott dpoliisi dij nem jogosit fel a Nemzeti Eszkozkezel6
progra mjdban tdrt6n6 rdszv6telre.

Toviibbi feltdtele a lakdingatlan Sllam iiltali megvdsdrldsiinak, hogy a hitelez6 p6nziigyi int6zmdnyek
hozziijiiruljanak az addsvdtelhez, 6s elengedjdk a hitelad6s fennmarad6 tartozds6t.

lvl Az iigyint6z6s rnenete:

A hitelt nydjt6 p6nz0gyi int6zmdny ir6sban tdjdkoztatja a hitelad6st arr6l, hogy a rendelkezdsdre iilld
informdcidk szerint (tehdt a hitelszerzdd€s is ingatlan alapjiin) valdszinfsithet6, hoBy megfelel a
trirvdnyi felt6teleknek.

A bank, vagy kdveteldskezel6 level€t6l f0ggetlentil a hitelad6s is kezdem6nyezheti a programba

keriil6st. Ha a hitelad6s szeretne bekerfilni a Nemzeti Eszktizkezeld programjdba, akkor keresse fel az
hitelt nyfjt6 p6nziigyi int6zm6ny fi6kj6t. A bankfidkban tdj6koztatj:ik arr6l, hogy a hitelszerz6ddsre,
valamint az ingatlanra vonatkoz6 felt6telek teljesiilnek -e vagy sem

Ha a lak6ingatlanra az ingatlan-nyilvdntart6sba jelziiloghitel-szerz6d6s alapjrin t{ibb p6nziigyi

intdzmdny javiira is jelziilogjogot jegyeztek be, a rangsorban el6r6bb dll6 p6nzi.igyi int6zm6nyn6l
I e het a la k6ingatla n rnegv6sri rliisiit kezdem 6 nyezni.

A szociilis feltdtelek megl6t6t a hitelad6snak a hitelezd bank fidkjdban kell igazolnia, amihez
mindbssze az aliibhi k6t igazolist kell beszereznie 6s a szilnd€knyilatkozathoz csatolnia:

' A hitelad6s {vagy a hiteladdssal egy hdztartdsban €16 hiizastdrs, illetve 6lettiirs} ripolisi
dijhan, lak6sfenntartdsi tdmogatdsban, illetve rendseeres szoci6lis seg6lyben, vagy
foglalkoztat6st helyettesit6 tdmogat6sban r6szesiil. Ezt az dnkormSnyzati jegyz6 igazolja.

' A hitelad6s {vagy a hiteladdssal egy hiztartdsban 616 hiizastiirs, illetve 6lettdrs) legaliibb egy
gyermeket nevel, akik ut6n csal:idi p6tl6kra jogosult. Ezt a Magyar Allamkincstiir igazolja.

Az eljiiriis sorSn az Eszkiizkezeld akkor veszi fel a kapcsolatot a hitelad6ssal, amikor mdr minden
jelziilogjoggal rendelkezd pinziigyi intdzmdny

' j6viihagyta azt, hogy a tulajdonjog a Magyar Albmhoz keriilj6n;
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. elfogadta az Eszkozkezel6 6ltal fizetendd v6teliirat;
' lemondott a hitelad6ssal szemben fenniil16 minden tovdbbi kovetel6serSl.

Az Eszktjzkezel6hoz az iigyet a hitelezd p6nziigyi int6zm6ny tovdbbitja.

A Magyar Allam nevdben az Eszkozkezel6 minden olyan ingatlant megvdsdrol, amelynek eladiisiihoz a
hitelez6 p6nziigyi int6zm6nyek hozzdjiirultak. Az Eszkozkeze16 ennek 6rdek6ben felveszi a
kapcsolatot a hitelad6ssal, id6pontot egyeztet vele, hogy a lak6ingatlant leltdrba vegye, valamint,
hogy megk<iss6k az addsv6teliszerz6d6st 6s b6rleti szerz6d6st. Ennek eredmdnyek6ppen a hitelad6s
mint b6rl6 tovdbbra is az otthondban maradhat, rigy hogy az Eszkdzkezel6t(il hatiirozatlan
iddtartamra bdrli az ingatlant havi bdrleti dij megfizet6se ellen6ben.

Vl Az ingatlan v6telSrdnak meghatdrozfsa:

Az Eszkdzkezel6 az aliibbi v6teliiron vdsdrolja meg a hiteladds ingatlaniit:

A jelziiloghitel szerzdddskor megiillapitott forgalmi drtdk

a) 55o/a-a, ha a lak6ingatlan Budapesten vagy megyei jog0 viirosban taliilhat6,

b)SO%-a, ha a lak6ingatlan az a) pont hatiilya alii nem tartoz6 vdrosban,

c) 35/ua, ha a lak6ingatlan krizs6gben taliilhat6.

vtl A b6rleti szerz6d6ssel 6s a brirletijogviszonnyal kapcsolatos tudnivalSk:

hatiirozatlan iddtartam0 b6rleti szerz6d6s
6vaddkot nem kell letenni, kivdve, ha a p6nzint6zet kiel6git€s6t kovet6en a Nemzeti
Eszkdzkezel6 Zrt. dltal fizetett vdteliirb6l fennmarad (ebben az esetben az 6vad6k
m6rt6ke legfeljebb 6 havi bdrletidij!

alb6rletbe nem adhat6 ki az ingatlan

a lak6ingatlan fenntartiisiinak k<ilts6gei-, idedrtve az dllagmeg6vdshoz sziiks6ges
kcilts6geket is, a kdzUzemi dijakat 6s tiirsashiiz eset6n a kdz6s kdlts6get bdrl6t

terhelik.

B6rleti dii: A bdrleti dij mdrt6k6t kormdnyrendelet szabiilvozza, att6l elt6rni nem lehet. A

rendelet szerint a fizetend6 lakb6r alapja a lak6ingatlan hitelfelv6telkor megdllapltott
forgalmi 6rt6k6nek 1,5 sz6zal6ka. Ezt az osszeget 12 h6napra eloszWa havonta, egyenl6

dsszegekben fizeti meg a b6rl6. Egy 15 millid forint forgalmi €rt6kfi ingatlant alapul v6ve a

lakbdr havonta 18 750 forintot tesz ki. Egy 10 milli6 forint forgalmi 6rtdkfi ingatlanniil a havi

lakbdr 12 500 forint lesz

Vlll. Visszavdsdrliisijoggal kapcsolatostudniva16k

A tcirv6ny alapjdn a hitelad6st a lak6ingatlanra visszavdsiirli isijog illeti meg az a16bbifelt6telekkel:

r a Nemzeti Eszkiizkezel6 Zrt.-vel kdtdtt addsvdteli szerz6d6s megkdt6s6t kiivetd
. 6. h6napt6l 24. h6napig gyakorolhat6,

I

I

I

I
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'amennyiben az ingatlan tulajdonjoga a telepilldsi onkormdnyzathoz keri.ilt, a visszavdsdrldsi
jog a telepiil6si on kormiinyzatta I szemben is gyako rolhat6,
. a visszavdsdrldsijog megszfinik, ha a bdrletijogviszony megsz0nik,

Amennyiben a b6rl6 nem 6l visszavdsdrliisi jogdval, az ingatlanban tovaibbra is maradhat
bd116k6nt.

A visszav6sdrliisi iir:

. a jelzdlogszerz6d6sben meghatiirozott hitel cisszege csokkentve a
' a NET-programba l6p6sig kifizetett t6ketorlesztd rdszletek risszegdvel,

vagy

. a Nemzeti EszktizkezelS iltal fizetett v6teliir €s
'a b6rletiiogviszony id6tartama alatt szdmitott jegybanki alapkamat risszege

kciziit a magasabb 6rt6k.

lX) Z6logkiitelezettrevonatkoz6szabilyok:

Abban az esetben, ha nem a hitelad6s tulajdoniiban van a jelziiloghitel-szerz6d6s fedezet60l szolgiild
ingatlan, abban az esetben a hitelad6snak a ziilogkritelezettel egyiitt kell az ingatlan megvdsiirldsiit
kezdem6nyeznie.

Az ingatlant abban az esetben is megviisdrolja az Eszktizkezel6, ha a szociiilis feltdteleknek a
ziilogkiitelezett felel meg. Ebben az esetben az Eszkdzkezel6 a b6rleti szerz6d6st a zdlogkdtelezettel
kdt imeg.

X) Dijalq ad6k, illet€kek:

A hiteladdst az iigyint6z6s sordn nem terheli semmilyen dij, illet6k 6s ad6fizet6si kdtelezettsdg.

Xll NET-program tdj6koztatds

Az EszktizkezelS az 6rdekl6d6k sziimdra a www,netzrt.hu oldalon, vagy az aliibbi, kedvezm6nyesen
hivhat6 k6k szimon nydjt tdjdkoztatdst ny(jtani a NET-program16l:

06-40-10a-444

Konkr6t iigyekben a bankfi6kok tudnak informdci6val szolgdlni.


