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Korm.rendelet
tartalmazza.
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Mia NETprograml6nyege?

A NET program a kormiiny Otthonv6delmi Akcidterv6nekkeretein beliil a leginkdbb riiszorult
hitelad6sokonkivdnsegiteni.A program a hiirom szerepld- hitelad6s,hitelez6,vatarninta Magyar
Altam- kdzdsdldozaturillaldsdn
alapul.Ennekkeretdben:

.
r
.

lll)

a hitelad6slemondaz ingatlantulajdonjog6r6l,6s b6rl6k6ntotthondbanmaradhat;
A MagyarAllammegvdsiiroljaa felajiinlottingatlant
a hitelez6elengedia hitelad6sfennmarad6tartozdsdt.

A lak6ingatlanSllam Sltali rnegvdsdrldsinakfeh6telei

Az Eszkiizkezeld
abban az esetben viisCroljameg a hitelad6sdlial felajiinlott ingatlant ha a NET
to rv6nyben e16irt feltdteIek m indegyike teljesiil.
Az ingatlanra6s a hitelrevonatkozdfelt6telek,amikrdla bank nyilatkozik:
1. az ingatlan forgalmi r{rt6ke a jelziiloghitel-szerz6dds
megktit6sekornem haladta meg
jogf
Budapesten6s a megyei
viirosokbana 15 milli6 forintot, egydbtelep0l6sekena 10
milli6forintot;
2. a hitelszerzdd€smegkdt€sekor a bankt6l kapott kdlcsrin iisszege az ingatlan forgalmi
€rtdkinek a 25 6s 80 szdzal6kakiizdesett
3. a tiirv6ny hatilyba l6p6sekora hitelad6sa lakiishitel-tartoz;isiit
legal6bb180 napja nem
tdrleszti;
4. a hitelszerz6d6st2009. december30. el6tt kiitdtt6k;
5. a lak6ingatlan az ingatlan-nyilviintartdsban
lak6hiizkdnt, lakiisk6nt vagy tanyakdnt
szerepel;
6. a jelzSloghitelrndgtittfedezetkdntcsaka megvisdrliisrafelajiinlott ingatlanszerepel.

A hitelad6sra{vagyzilogkotelezettre}vonatkoz6szociiilisfeltrStelek,
amiket a hiteladdsnakkell
igazolnia

Zrt.
NemzetiEszkcizkezel6

o

A hitelad6slzdlogkotelezettvagy a vele egy hdztartdsban616hdzastiirsa/6lettdrsaa jegyzf
dltaI megiillapitott dpoldsid ijbanr6szesti
l;
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legaliibbegy,csalddip6tl6krajogositdgyermekneveldsemellett
o rendszeresszoci:llisseg6lybenvagy
o foglalkoztatiisthelyettesitdtdmogatiisbanvagy
o lakdsfenntart6si
tdmogatiisbanr6szestil.

o
e
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A hitelad6s/ ziilogkiitelezettrilland6 lakcime 20L1. szeptember 28-iin 6s azt k0vet6en
folyamatosana hitelfedezet6iilszolgd16,
megv6telrefelajdnlottlak6ingatlan;
a hitelad6snakl ziilogkStelezettneka felaj6nlott ingatlanon kiviil nincs miis ingatlanon
joga.
haszndlati

Felhivjuka figyelmet arra, hogy az tinkorm6nyzatkdpviseldtestiiletedltal a 18 6ven feliili tart6san
beteg hozzdtartoz6iipoliSsajogcirnenfoly6sitott dpoliisidij nem jogosit fel a NemzetiEszkozkezel6
programjdbantdrt6n6 rdszv6telre.
Toviibbifeltdtele a lakdingatlanSllamiiltali megvdsdrldsiinak,
hogy a hitelez6p6nziigyiint6zmdnyek
hozziijiiruljanak
az addsvdtelhez,
6s elengedjdka hitelad6sfennmarad6tartozds6t.
lvl

Az iigyint6z6s rnenete:

A hitelt nydjt6 p6nz0gyiint6zmdnyir6sbantdjdkoztatja a hitelad6st arr6l, hogy a rendelkezdsdreiilld
informdcidkszerint (tehdt a hitelszerzdd€s
is ingatlanalapjiin) valdszinfsithet6,hoBy megfelel a
trirvdnyifelt6teleknek.
A bank, vagy kdveteldskezel6level€t6lf0ggetlentil a hitelad6s is kezdem6nyezhetia programba
programjdba,akkor keressefel az
keriil6st.Ha a hitelad6sszeretnebekerfilnia NemzetiEszktizkezeld
hitelt nyfjt6 p6nziigyi int6zm6ny fi6kj6t. A bankfidkbantdj6koztatj:ik arr6l, hogy a hitelszerz6ddsre,
valamintaz ingatlanravonatkoz6felt6telekteljesiilnek-e vagysem
jelziiloghitel-szerz6d6s
Ha a lak6ingatlanra az ingatlan-nyilvdntart6sba
alapjrin t{ibb p6nziigyi
intdzmdnyjaviira is jelziilogjogotjegyeztekbe, a rangsorbanel6r6bb dll6 p6nzi.igyiint6zm6nyn6l
Iehet a lak6ingatlan rnegv6srirliisiit kezdem6nyezni.
A szociilis feltdtelek megl6t6t a hitelad6snaka hitelezd bank fidkjdban kell igazolnia,amihez
mindbsszeaz aliibhi k6t igazolistkell 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 tdmogat6sbanr6szesiil.Ezt az dnkormSnyzatijegyz6 igazolja.
A hitelad6s{vagya hiteladdssalegy hiztartdsban616hiizastiirs,illetve 6lettdrs)legaliibbegy
gyermeketnevel,akik ut6n csal:idip6tl6krajogosult.Ezta MagyarAllamkincstiirigazolja.

Az eljiiriis sorSn az Eszkiizkezeld
akkor veszi fel a kapcsolatota hitelad6ssal,amikor mdr minden
jelziilogjoggalrendelkezdpinziigyi intdzmdny
'

j6viihagytaazt, hogya tulajdonjoga MagyarAlbmhoz keriilj6n;

NemzetiEszkozkeze16
Zrt.
.
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elfogadtaaz Eszkozkezel6
6ltalfizetenddv6teliirat;
lemondotta hitelad6ssal
szembenfenniil16mindentovdbbikovetel6serSl.

Az Eszktjzkezel6hoz
aziigyeta hitelezdp6nziigyiint6zm6nytovdbbitja.
A MagyarAllamnevdbenaz Eszkozkezel6
mindenolyaningatlantmegvdsdrol,
amelynekeladiisiihoz
a
hitelez6 p6nziigyi int6zm6nyekhozzdjiirultak.Az Eszkozkeze16
ennek 6rdek6ben felveszi a
kapcsolatota hitelad6ssal,
id6pontotegyeztetvele, hogy a lak6ingatlant
leltdrbavegye,valamint,
hogymegk<iss6k
az addsv6teliszerz6d6st
6s b6rletiszerz6d6st.
Ennekeredmdnyek6ppen
a hitelad6s
mint b6rl6 tovdbbra is az otthondban maradhat, rigy hogy az Eszkdzkezel6t(il
hatiirozatlan
iddtartamrabdrliaz ingatlanthavibdrletidij megfizet6se
ellen6ben.
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Az ingatlanv6telSrdnakmeghatdrozfsa:

Az Eszkdzkezel6
az aliibbiv6teliironvdsdroljameg a hiteladdsingatlaniit:
A jelziiloghitel
szerzdddskor
megiillapitott
forgalmidrtdk
a) 55o/a-a,
ha a lak6ingatlanBudapesten
vagymegyeijog0 viirosbantaliilhat6,
b)SO%-a,
ha a lak6ingatlan
aza) pont hatiilyaalii nem tartoz6vdrosban,
c) 35/ua, ha a lak6ingatlankrizs6gben
taliilhat6.
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A b6rleti szerz6d6ssel
6s a brirletijogviszonnyalkapcsolatostudnivalSk:

I

I

I
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hatiirozatlaniddtartam0b6rleti szerz6d6s
6vaddkotnem kell letenni,kivdve,ha a p6nzint6zetkiel6git€s6tkovet6ena Nemzeti
Eszkdzkezel6
Zrt. dltal fizetett vdteliirb6l fennmarad(ebben az esetben az 6vad6k
m6rt6kelegfeljebb6 havi bdrletidij!
alb6rletbenemadhat6ki azingatlan
a lak6ingatlanfenntartiisiinakk<ilts6gei-,idedrtve az dllagmeg6vdshozsziiks6ges
kcilts6geketis, a kdzUzemidijakat 6s tiirsashiizeset6n a kdz6s kdlts6get bdrl6t
terhelik.

B6rleti dii: A bdrleti dij mdrt6k6t kormdnyrendeletszabiilvozza,
att6l elt6rni nem lehet. A
rendelet szerint a fizetend6 lakb6r alapja a lak6ingatlanhitelfelv6telkormegdllapltott
forgalmi 6rt6k6nek 1,5 sz6zal6ka.Ezt az osszeget12 h6napra eloszWahavonta, egyenl6
dsszegekben
fizeti meg a b6rl6. Egy15 millid forint forgalmi€rt6kfi ingatlantalapulv6ve a
lakbdrhavonta18 750 forintottesz ki. Egy10 milli6forint forgalmi6rtdkfiingatlanniila havi
lakbdr12 500forint lesz
Vlll.

Visszavdsdrliisijoggal
kapcsolatostudniva16k

A tcirv6nyalapjdna hitelad6sta lak6ingatlanra
visszavdsiirliisijog
illetimegaza16bbifelt6telekkel:
r a NemzetiEszkiizkezel6
Zrt.-velkdtdtt addsvdteliszerz6d6s
megkdt6s6tkiivetd
. 6. h6napt6l24. h6napiggyakorolhat6,

NemzetiEszkozkeze16
Zrt.
'amennyibenaz ingatlantulajdonjogaa telepilldsionkormdnyzathoz
keri.ilt,a visszavdsdrldsi
jog a telepiil6sionkormiinyzatta
I szembenis gyakorolhat6,
. a visszavdsdrldsijog
megszfinik,
ha a bdrletijogviszony
megsz0nik,
jogdval,az ingatlanbantovaibbrais maradhat
Amennyibena b6rl6 nem 6l visszavdsdrliisi
bd116k6nt.
A visszav6sdrliisi
iir:
. a jelzdlogszerz6d6sben
meghatiirozotthitel cisszege
csokkentvea
' a NET-programba
l6p6sigkifizetettt6ketorlesztdrdszletekrisszegdvel,
vagy
. a NemzetiEszktizkezelS
iltal fizetett v6teliir €s
'a b6rletiiogviszony
id6tartamaalattszdmitottjegybankialapkamatrisszege
kciziita magasabb6rt6k.
lX)

Z6logkiitelezettrevonatkoz6szabilyok:

Abbanaz esetben,ha nem a hitelad6stulajdoniibanvan a jelziiloghitel-szerz6d6s
fedezet60lszolgiild
ingatlan,abban az esetbena hitelad6snaka ziilogkritelezettelegyiitt kell az ingatlanmegvdsiirldsiit
kezdem6nyeznie.
Az ingatlant abban az esetben is megviisdroljaaz Eszktizkezel6,
ha a szociiilisfeltdteleknek a
ziilogkiitelezettfelel meg. Ebbenaz esetbenaz Eszkdzkezel6
a b6rleti szerz6d6sta zdlogkdtelezettel
kdtimeg.
X)

Dijalqad6k, illet€kek:

A hiteladdstaz iigyint6z6ssordnnem terheli semmilyendij, illet6k6s ad6fizet6sikdtelezettsdg.

Xll

NET-programtdj6koztatds

Az EszktizkezelS
az 6rdekl6d6ksziimdraa www,netzrt.huoldalon,vagy az aliibbi, kedvezm6nyesen
hivhat6k6k szimon nydjt tdjdkoztatdstny(jtani a NET-program16l:

06-40-10a-444

Konkr6tiigyekbena bankfi6koktudnak informdci6valszolgdlni.

