7. számú melléklet
dátum

kamatplafon
kieg. kamattámogatásos

forrásoldali kamattámogatásos

állampapír referencia hozamai előző féléves a szerződés alapjául szolgáló jelzáloglevél
átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét: a) kamatánál
legalább
1%ponttal
változó, illetőleg a legfeljebb egy évig állandó alacsonyabb kamatozású kölcsön
kamatozású kölcsön esetén az egyéves
futamidejű, b) egy évnél hosszabb időszakra
állandó kamatozású kölcsön esetén az ötéves
futamidejű
2002.03.01 nem változott
ha a jelzáloglevél legalább öt évig állandó
kamatozású:
a
forrásul
szolgáló
jelzáloglevél kamatánál a támogatás
időtartama
alatt
legalább
2
százalékponttal
alacsonyabb,
de
legfeljebb 6 százalék;
ha a jelzáloglevél öt évnél rövidebb ideig
állandó kamatozású: a forrásul szolgáló
jelzáloglevél kamatánál a támogatás
időtartama
alatt
legalább
2
százalékponttal alacsonyabb.
2003.04.17 nem változott
nem változott
2003.06.16 a változó, illetőleg a legfeljebb egy évig állandó új lakás építése, vásárlása esetén legfeljebb
kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi 5 százalék, használt lakás vásárlása,
rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző lakásbővítés
és
lakáskorszerűsítés
három naptári hónapban tartott 12 hónapos esetén
legfeljebb
6
százalék.
névleges futamidejű diszkont kincstárjegy
aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon
elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani
átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét, az
egy évnél hosszabb időszakra állandó
kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi
rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző
három naptári hónapban tartott ötéves névleges
futamidejű államkötvény aukcióin kialakult
átlaghozamok adott aukciókon elfogadott
mennyiségekkel
súlyozott
számtani
átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét.

2002.01.01
(2001.12.-2002.2.28.)

2003.12.22 (2004.
3.31-ig)

nem változott

állampapírhozam 110 százaléka, növelve
4
százalékponttal,
csökkentve
a
kamattámogatással.

2

dátum

támogatás mértéke
kiegészítő kamattámogatásos

forrásoldali kamattámogatásos

2%-kal, futamidő első 5 évében 7%, de maximum a jelzáloglevél kamata
2002.01.01 állampapírhozam
(2001.12.- jelzáloglevéllel fin. forrásból nyújtott
2002-.2.28.) hitelre 3,5%-kal csökkentett mérték

2002.03.01 nem változott

A kamattámogatás mértéke a támogatás alapjául szolgáló
jelzáloghitel-ügylet futamidejének első 5 évében a támogatással
érintett, még nem törlesztett jelzáloglevelek kamatát 2
százalékponttal meghaladó mérték, de legfeljebb 10
kiegészítő
százalékpont.
Amennyiben
a
jelzáloglevél
kamattámogatású kölcsön forrásául szolgál, a kamattámogatás
mértéke a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet
futamidejének első 5 évében a támogatással érintett, még nem
törlesztett jelzáloglevelek kamatának 1 százalékponttal
csökkentett mértéke, de legfeljebb 7 százalékpont. A támogatás
további időszakára vonatkozó támogatási mértéket a Kormány 2004.
június 15-e előtt oly módon határozza meg, hogy a támogatással
érintett jelzáloghitel-ügylet adósainak terhei ne növekedjenek.
2003.04.17 nem változott
nem változott
2003.06.16 A kiegészítő kamattámogatás a (2) a) A kamattámogatás mértéke megegyezik új lakás építésénél,
bekezdésben
meghatározott vásárlásánál a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet
állampapírhozam 2 százalékponttal forrását képező, még nem törlesztett jelzáloglevelek kamatával,
csökkentett mértéke. Jelzáloglevéllel használt lakás vásárlásánál, bővítésnél, korszerűsítésnél ennél 1
fin. forrásból nyújtott hitelre a százalékponttal kevesebb, de legfeljebb: új lakás építésénél,
kiegészítő kamattámogatás a (2) vásárlásánál a jelen bekezdés szerinti állampapírhozam 105%-a,
bekezdésben
meghatározott használt lakás vásárlásánál, bővítésnél, korszerűsítésnél az így
állampapírhozam 3,5 százalékponttal számítottnál 1 százalékponttal kevesebb. Állampapírhozamként az
csökkentett mértéke.
Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban: ÁKK Rt.) által havi
rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári
hónapban tartott állampapír aukciókon kialakult átlaghozamok az
adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagát
kell figyelembe venni. A támogatás mértékét a forrásul szolgáló
jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre, ilyen hiányában pedig a
legközelebbi futamidőre vonatkozó állampapírhozam alapulvételével
kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi
futamidő is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok
számtani átlagát kell figyelembe venni. Futamidőként a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti
hátralévő átlagos futamidőt kell figyelembe venni. A támogatás
mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás esetén a
jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam alapján kell
meghatározni a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20
évre. Amennyiben a jelzáloglevél kiegészítő kamattámogatású
kölcsön forrásául szolgál, a kamattámogatás 3 százalékponttal
kevesebb, mint a (3) bekezdés szerinti támogatás.

3
dátum

támogatás mértéke
kiegészítő kamattámogatásos

forrásoldali kamattámogatásos

2003.12.22 (3) A kiegészítő kamattámogatás a A kamattámogatás mértéke megegyezik új lakás építésénél,
(2004. 3.31- (2)
bekezdésben
meghatározott vásárlásánál a jelen bekezdés szerinti állampapírhozam 60%-ával,
ig)
állampapírhozam 60%-a.
használt lakás vásárlásánál, bővítésénél, korszerűsítésénél annak
40%-ával. Állampapírhozamként az Államadósság Kezelő Központ
(a továbbiakban: ÁKK Rt.) által havi rendszerességgel közzétett, a
közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapíraukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott
mennyiségekkel súlyozott számtani átlagát kell figyelembe venni.
A támogatás mértékét a forrásul szolgáló jelzáloglevél-sorozattal
azonos futamidőre, ilyen hiányában pedig a legközelebbi futamidőre
vonatkozó állampapírhozam alapulvételével kell meghatározni azzal,
hogy amennyiben két legközelebbi futamidő is felmerül, akkor az
ezekhez tartozó állampapírhozamok számtani átlagát kell figyelembe
venni. A támogatás mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel
biztosított forrás esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes
állampapírhozam alapján kell meghatározni a jelzáloglevél teljes
futamidejére, de legfeljebb 20 évre. Amennyiben a kamattámogatást
jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön után igénybe veszik, úgy
ahhoz az ügylethez a 13. § szerinti kiegészítő kamattámogatás nem
vehető igénybe.

