Tájékoztatás a
lehetőségéről

GINOP-os

felhívásokhoz

kapcsolódó

jelzálogjog

alapításának

A 2014-2020 programozási időszakban a gazdaságfejlesztési és innovációs projekteknél
bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén jelzálogjog alapítására kerülhet sor.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 85. § szerint a Kedvezményezett
által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig
csak az Irányító Hatóság egyedi engedélyével és a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 71. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Irányító Hatósága - az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102. § (1)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/A. § alapján – a GINOP
(„Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program”) jelű támogatási szerződésekben előírt
elidegenítési és terhelési tilalmak jogosultjaként jelen közleményben valamennyi GINOP jelű
támogatási szerződés kedvezményezettjére kiterjedő hatállyal hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés
(projekt) tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy az alábbiakban meghatározott körben az irányító
hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelzálogjog alapításával megterhelésre kerüljön.
Jelen közlemény alapján az irányító hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, de utólagos
bejelentési kötelezettség mellett teher alapítható az alábbi körben és az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén:
-

-

teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából további teher, pl. dologi
hatályú elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása
mellett;
az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag
1
pénzügyi intézmény (Hpt. szerinti hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás);
a jelzálogjog tárgya: a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy;
a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a GINOP jelű támogatási
szerződésben feltüntetett kedvezményezett ott feltüntetett projektjének előfinanszírozását (a
projekt megvalósításához a kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön vagy hitelügylet,
azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási időszakában
nyújtja.

Kedvezményezett a kölcsön- vagy hitelszerződés, valamint a kapcsolódó jelzálogszerződés másolati
példányának, illetve a kölcsön-, vagy hitelfelvétel körülményeiről szóló tájékoztatás megküldésével, és
a jelzálog hiteles nyilvántartásba történő bejegyzésével tesz eleget bejelentési kötelezettségének.
Jelen közlemény a Széchenyi 2020 honlapon (www.szechenyi2020.hu) történő kihirdetése napján lép
hatályba, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény visszavonásig
érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.
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