
TÁJÉKOZTATÁS A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ OTTHONVÉDELMI PROGRAMJÁRÓL  

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az Országgyűlés a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult 
természetes személyek lakhatási problémáinak megoldása, valamint a gazdasági válság hatásainak 
tompítása érdekében megalkotta a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem 
tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényt (a 
továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelőről szóló törvény).  
 
A törvény célja, hogy a Magyar Állam biztosítsa a szociálisan leginkább rászorult természetes személy 
hiteladós lakhatását a lakóingatlanoknak a Magyar Állam általi megvásárlásán és ezt követően a 
megvásárolt lakóingatlannak a hiteladós részére, bérleti díj fizetése ellenében történő bérbe adásán 
keresztül.  
 
A törvény céljainak megvalósítása érdekében Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. létrehozta a 
Nemzeti Eszközkezelőt.  
 
A Nemzeti Eszközkezelő programjának keretén belül:  
- a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és bérlőként otthonában maradhat,  
- a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott ingatlant és  
- a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó tartozását. 
 
 

I. Ki kezdeményezheti az eljárást? 
 

A hiteladós - ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen - a 
lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény útján írásban, szándéknyilatkozat 
benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan állam által történő megvásárlását. 
 
A Nemzeti Eszközkezelő programja szempontjából hiteladósnak az a természetes személy minősül, 
aki  

- a pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt és nem teljesített 
fizetési kötelezettségének összege eléri vagy meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresét  
és  

-  2015. január 1. napján 180 napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn, 
ideértve a 2015. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott 
jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozást is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből 
eredő tartozás 2015. január 1-jén fennáll (Nemzeti Eszközkezelőről szóló Törvény 1. § d).  

 
 
A Nemzeti Eszközkezelő programja szempontjából zálogkötelezett  

-  a hiteladós személyétől eltérő 
-  azon természetes személy,  
- akinek lakóingatlanán pénzügyi intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerződés biztosítékaként 

jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba (Nemzeti Eszközkezelőről szóló Törvény 
1. § m). 

 



II. Mi a teendő, ha a lakóingatlant több pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjog 
terheli? 
 

- a lakóingatlan forgalmi értéke és a folyósított kölcsönösszeg vonatkozásában meghatározott 
jogszabályi feltételek teljesülését azon jelzáloghitel-szerződés esetében kell vizsgálni, 
amely a legelőrébb álló ranghelyen lévő pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzálogjogot 
alapította, továbbá a rangsorban előrébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan 
megvásárlását kezdeményezni.  

 
III. Milyen ingatlanok megvásárlására jogosult a Nemzeti Eszközkezelő? 

 
- Magyarország területén lévő,  
- a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló,  
- a pénzügyi intézmény jelzálogjogával terhelt,  
- lakás céljára létesített és  
- az ingatlan-nyilvántartásban  

o  lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre 
váró ingatlan – ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzátartó 
földrészlettel és egyéb építményekkel,  
vagy  

o  tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos 
helyrajzi szám alatt hozzá tartozó földrészlettel. 

 (Nemzeti Eszközkezelőről szóló Törvény 1. § f) (=jelzáloghitel-szerződés) és h) (=lakóingatlan)      
              alapján) 
 

IV. Milyen feltételei vannak a lakóingatlan megvásárlásának? 
 

A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – illetőleg, ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában 
van, a zálogkötelezettel együttesen - megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja 
meg, ha  
 
a) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a Kormány rendeletében foglaltak 
szerint szociálisan rászorult személy,  
b) a hiteladós, a zálogkötelezett vagy ezek közeli hozzátartozói bejelentett lakóhelye 2014. december 
31-én és a kérelem benyújtásakor az állam számára megvételre felajánlott lakóingatlan,  
c) a hiteladósnak - vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek - 
más lakhatást biztosító használati joga nincs, illetve ha a hiteladósnak - vagy ha a lakóingatlan nem a 
hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek - más lakhatást biztosító használati joga van, 
abban az esetben az adott ingatlan már nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó 
méltányolható lakásigénynek, amennyiben a hiteladós - vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós 
tulajdonában van, a zálogkötelezett - és megvételre felajánlott lakóingatlanban lakó házastársa, 
bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermeke, 
örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülője, vagy testvére is az adott ingatlanban lakna,  
d) a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2013. 
december 31-e előtt megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre,  
e) a jelzáloghitel-szerződés ingatlanfedezetét az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon 
kívül más lakóingatlan nem képezi,  
f) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke  

 Budapesten, a megyei jogú városokban és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeken 
(agglomeráció) a huszonötmillió forintot,  

 egyéb településeken a húszmillió forintot nem haladta meg,  



 és a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor jelzáloghitel-szerződésben meghatározott hitel 
összege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel kihelyezésekor megállapított forgalmi 
értékének a 90 %-át, a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalás esetén a 100 
%-át, de elérte a 25 % - át,  

g) a rangsorban legelőrébb álló pénzügyi intézmény megkötötte a Nemzeti Eszközkezelővel a törvény 
szerinti együttműködési keretszerződést,  
h) a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkező minden pénzügyi intézmény  

- külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra 
átruházásra kerüljön, és elfogadja a Nemzeti Eszközkezelőről szóló törvény szerint 
meghatározott, a Nemzeti Eszközkezelő által fizetendő vételár rá eső hányadát, és  

-  lemond a jelzáloghitel-szerződésből eredő, a hiteladóssal szemben fennálló minden 
fennálló minden további követeléséről  

(Nemzeti Eszközkezelőről szóló Törvény 8. § (1) alapján).  
 

A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant megvásárolhatja akkor is, ha a 
szociális rászorultság feltételei a zálogkötelezett, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 
tekintetében, és a fenti b) pontban meghatározott feltétel a zálogkötelezett tekintetében fennáll. 
(Nemzeti Eszközkezelőről szóló Törvény 8. § (3) alapján).  
 
 

V. Mik a szociális rászorultság feltételei? 
 
A hiteladós és/vagy a zálogkötelezett – a vonatkozó jogszabály alapján – az alábbi esetekben minősül 
szociálisan rászorultnak a Szociális rászorultság feltételei és igazolásának módjáról szóló 128/2012. 
(VI. 26.) Kormányrendelet alapján.  
 
1. A hiteladós, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója, illetve a zálogkötelezett vagy a vele 

egy háztartásban élő hozzátartozója 
a) családi pótlékra jogosult és 

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, 
vagy aktív korúak ellátására jogosult, 

ab) a háztartásában nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy 

ac) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, 
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján időskorúak járadékában 

vagy ápolási díjban részesül,  
c) sajátjogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat -

, szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, 
kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel, 

d) a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban 
részesül, vagy 

e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján 
folyósított nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül (128/2012. (VI. 26.) 
Kormányrendelet 2. § (1) alapján). 
 

2. A Nemzeti Eszközkezelő a fent meghatározott feltételek hiányában a megvételre felajánlott 

lakóingatlant akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, vagy a zálogkötelezett háztartásának az egy 

fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (128/2012. (VI. 26.) 

Kormányrendelet 2. § (2) alapján). 



3. A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 

a)  az első nagykorú személy arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő 
szülő arányszáma 0,2-del növekszik, 

b)  a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, 
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, 
d)  a harmadik és minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, 
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont 

alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá 
f)  az a) és b) pont szerinti arányszám 0,2-del növekszik, ha a személy fogyatékossági 

támogatásban részesül (128/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet 2. § (3) alapján). 
 

4. A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – 

a pénzügyi intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja 

a) a családi pótlékra való jogosultságról a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított 

igazolását és 

aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra 

való jogosultságról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről a lakóingatlan fekvése 

szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 

harminc nappal nem régebben kiállított igazolását, 

ab) az aktív korúak ellátására való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi 

és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a szándéknyilatkozat 

benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását, 

ac) a közfoglalkoztatásról a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában fennálló 

foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által 

hitelesített másolatát; 

b) az időskorúak járadékára, az ápolási díjra, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való 

jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatalának, vagy a gyermeknevelési támogatás esetén a lakóingatlan 

fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak a szándéknyilatkozat 

benyújtása időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását; 

c) az 1.c) pontjában meghatározott esetben az ellátást megállapító határozatot vagy az ellátás 

évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítést, valamint 

ca) postai úton történő kifizetés esetén az ellátás átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat 

benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebbi szelvényt vagy 

cb) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára átutalással történő kifizetés esetén az ellátás 

jóváírását is igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem 

régebbi számlakivonatot (128/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet 2. § (4) alapján). 

Társaságunk a szándéknyilatkozat Nemzeti Eszközkezelő részére történő továbbításakor a 

szándéknyilatkozathoz csatolja azt a nyilatkozatot, hogy a 2. pontban foglalt feltételek teljesüléséről 



szóló igazolásokat megkapta, és azok alapján elvégezte a 2. és 3. pont szerinti jövedelemvizsgálatot. 

(128/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet 2. § (5) alapján) 

 
VI. Hogyan tud bejelentkezni a Nemzeti Eszközkezelő Programjába?  

 
Ügyfeleink, Társaságunk útján benyújtott, írásbeli szándéknyilatkozat alapján kezdeményezhetik a 
lakóingatlan állam által történő megvásárlását. Társaságunk a Nemzeti Eszközkezelő által erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványokat – szándéknyilatkozatok, igazolások, tájékoztató dokumentum 
–, kérésre, postai úton juttatja el Ügyfelei részére.  
 
Társaságunk a szándéknyilatkozat benyújtásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a 
programban való részvétel feltételei fennállnak-e és erről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.(Nemzeti 
Eszközkezelőről szóló Törvény 12. § (1) alapján) 
 
Társaságunk a szándéknyilatkozat benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül dönt arról, hogy 
a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához előzetes elvi hozzájárulását adja-e. (Nemzeti 
Eszközkezelőről szóló Törvény 12. § (2) alapján) 
 
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Társaságunk részéről a hozzájárulás megadása nem 
törvényi kötelezettség, így a CASPER Consumer Finance Zrt-nek lehetősége van, de nem köteles – az 
eset összes körülményét mérlegelve – hozzájárulását adnia az ingatlan Nemzeti Eszközkezelő 
részére való felajánláshoz. 
 
Amennyiben a jelen tájékoztatásban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele 
merül fel, a CASPER Consumer Finance Zrt. munkatársai az alábbi elérhetőségeken állnak szíves 
rendelkezésére: 
 
Nemzeti Eszközkezelő programjával kapcsolatos személyes ügyfélszolgálat: 
1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. 
Hétfőtől csütörtökig: 08:30-16:00 
Pénteken: 08:30 – 14:00 
 
Nemzeti Eszközkezelő programjával kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat: 

Telefon: (06-1) 885-5689 
Hétfő: 08:00-20:00 
Kedd – csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
Telefax: 06-1-885-5607 
E-mail: behajtas@casperconsumer.hu 
 
Kelt: Budapesten, 2018. október 16. napján 

CASPER Consumer Finance Zrt. 
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