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Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség Az eljárásra a lakás fekvése szerinti megyei kormányhivatal illetékes.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal - Salgótarján, Rákóczi u. 36

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- Lakásvásárlás  esetén  a  lakás  vételét  igazoló  visszterhes
szerződés  (adásvételi  szerződés,  csereszerződés)  és
értékbecslés

- Eljárási  illeték  megfizetését  igazoló  irat,  ha  az  illeték
megfizetése nem illetékbélyeg formájában  történt  (kizárólag
ún. közvetlen átjegyzés esetén)

- Lakásépítés  esetén  a  támogatott  személy  nevére  kiállított
eredeti számlák, használatbavételi engedély

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illetékköteles.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen az illetékes Kormányhivatalnál vagy postai úton.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

Ha a lakás tulajdonosa a felfüggesztési  határidő lejártáig az újabb
lakás  megszerzését  hitelt  érdemlően  igazolja  és  a  korábbi  lakás
elidegenítéséből  származó  teljes  bevételt  –  építés  esetén  –
számlával,  vásárlás  esetén  szerződéssel  és  értékbecsléssel
igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, a Kormányhivatalnak
a  felfüggesztés  megszüntetésével  egyidejűleg  intézkednie  kell  a
lakáscélú  állami  támogatást  biztosító  jelzálogjognak  az  ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az újabb ingatlanra.

Ezzel  egyidejűleg  a  Kormányhivatal  intézkedik  a  letétbe  helyezett
összeg kincstári  letéti  számláról  történő kifizetéséről.  A  Kincstár  a
felfüggesztés  megszüntetéséről  rendelkező  döntés  kézhezvételétől
számított  5  napon  belül  átutalja  a  határozatban  megállapított
összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

A  Kormányhivatal  intézkedik  a  támogatás  visszafizetését  biztosító
jelzálogjognak,  valamint  elidegenítési  és  terhelési  tilalomnak  az
ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése
iránt,  ha a támogatott  személy az elidegenítés bejelentését  követő
legfeljebb 60 napon belül a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a
lakás elidegenítését  követően másik  lakás  építése vagy vásárlása
útján  elégíti  ki.  Közvetlen  –  felfüggesztést  megelőző  –  átjegyzés
esetén  átjegyzést  elrendelő  határozat  csak  a  támogatott  személy
tulajdonjogának  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyzését
követően hozható.

Az állami igény biztosítékainak átjegyzése kizárt, ha a lakásigényét



kielégítő  újabb  lakást  a  támogatott  személy  a  Ptk.  szerinti  közeli
hozzátartozójától vagy élettársától vásárolta. Az előbbiek irányadók
arra  az  esetre  is,  amelyben  a  támogatott  személy  tulajdonosa  az
eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve
egyéni vállalkozóként önmagának, mint magánszemélynek értékesíti
az újabb ingatlant.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.
rendelet

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet

Az  új  lakások  építéséhez,  vásárlásához  kapcsolódó  lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A  használt  lakás  vásárlásához,  bővítéséhez  igényelhető  családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

Időpontfoglalás

 
Ügyintézővel való egyeztetés alapján 32/795-816

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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