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                                                                        KÖLCSÖNKÉRELEM                                         BK001_06 
44/2019 (III. 12.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN NYÚJTHATÓ  

BABAVÁRÓ HITEL 
IGÉNYLÉSÉRE 

Érvényes 2023.04.03-tól. 
 
Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK):  

I. Igényelt hitel adatai 

Igényelt hitel összege:    Ft  Elfogadható legkisebb összeg:    Ft 

A hitel kért futamideje:  év                                                     Elfogadható maximum futamidő:  év 

Hitel felhasználás célja:                 
                                                         Szabadfelhasználás 
                                                         Idegen banki személyi kölcsön, lakáshitel, jelzáloghitel kiváltása 
                                                         ERSTE Bank által nyújtott személyi kölcsön, lakáshitel, jelzáloghitel kiváltása 

 
A kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában az Igénylők - a várandósság legalább 12. hetét betöltött - magzatainak száma:  
 
Várandósgondozási könyv / kezelőorvos által kiállított igazolás alapján a szülés várható időpontja:    
 
Igénylők tudomásul vesszük, hogy – a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatunkra tekintettel - a törlesztés szünetelésére 
vagyunk jogosultak. 

□ Igénylők ezúton kérjük a törlesztés 3 éves szüneteltetését a kölcsönszerződés megkötését követő naptól, de legkésőbb 

jelen Babaváró hiteligénylésünk Bank általi átvételét elismerő Igazolásban meghatározott elbírálási határidő lejártát követő naptól. 

II. Igénylők adatai 
Bank tölti ki!       ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  

Igénylő1 1. adatai 
Bank tölti ki!         ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  

Igénylő1 2. adatai 
 
Vezetéknév:  ...........................................................................  

Utónév:  ...................................................................................  

Születési név:  .........................................................................  

Anyja születési neve:  .............................................................  

Születési hely, idő: ……………………..    

Személyazonosító okmány típusa:  Személyi igazolvány, 

 Útlevél,                  Kártyaformátumú vezetői engedély 

Személyazonosító okmány száma:  ........................................  

Lakcímkártya száma:  .............................................................  

Adóazonosító jel:  

Állampolgárság:  .....................................................................  

Jogállása 2:  .............................................................................  

Állandó lakcím:   ......................................................  

...…………………………………………………………….……… 

Állandó lakcím bejelentésének időpontja:    

Állandó lakcímen:  Tulajdonos,  Társtulajdonos 

 Családtag,   Albérlő,  Egyéb: ……………………….. 

Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel 

  ............................................................................... 

 ................................................................................................  

 
Vezetéknév:  ...........................................................................  

Utónév:  ...................................................................................  

Születési név:  .........................................................................  

Anyja születési neve:  .............................................................  

Születési hely, idő:  ..................................     

Személyazonosító okmány típusa:  Személyi igazolvány, 

 Útlevél,                  Kártyaformátumú vezetői engedély 

Személyazonosító okmány száma:  ........................................  

Lakcímkártya száma:  .............................................................  

Adóazonosító jel:  

Állampolgárság:  .....................................................................  

Jogállása 2:  .............................................................................  

Állandó lakcím:   ......................................................  

 ................................................................................................  

Állandó lakcím bejelentésének időpontja:    

Állandó lakcímen:  Tulajdonos,  Társtulajdonos 

 Családtag,   Albérlő,  Egyéb: ……………………….. 

Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel 

  ...............................................................................  

 ................................................................................................  

 
1 A Babaváró kölcsönt házaspárok együttes igénylőként igényelhetik. 
2 Bevándorolt, letelepedett, hontalan jogállású igénylő esetén szükséges kitölteni. 
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Igénylő 1. adatai Igénylő 2. adatai 

E-mail cím3: ……………………………………………………… 

Telefonszáma3: ………………………………………………….. 

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az 
Igénylő2-nek én a  Házastársa vagyok. 

Házasságkötés helye, ideje: 

…………………………….………...……    

Háztartásban élők száma:  fő 

Ebből eltartottak száma (életkortól függetlenül):            fő 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 8 általános alatt,  Általános iskola,  Szakmunkásképző, 
szakiskola  Szakközépiskolai érettségi,  Gimnázium,  
 Technikum,  Főiskola,  Egyetem 

 Az Igénylők háztartásában van személyautó 

E-mail cím3:  ............................................................................  

Telefonszáma3:  ......................................................................  

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az 
Igénylő1-nek én a  Házastársa vagyok. 

Házasságkötés helye, ideje: 

……………………………….………...……    

Háztartásban élők száma:  fő 

Ebből eltartottak száma (életkortól függetlenül):            fő 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 8 általános alatt,  Általános iskola,  Szakmunkásképző, 
szakiskola  Szakközépiskolai érettségi,  Gimnázium,  

 Technikum,  Főiskola,  Egyetem 

 

Munkahelyi információk 

Foglalkozás: ………………………………………………….. 

Foglalkoztatás jogviszony (több is megjelölhető): 

 Alkalmazott,   

 Közeli hozzátartozó vállalkozásában alkalmazott, 

 Egyéni vállalkozó, 

 Az összevontan adózó jövedelem saját társas vállalkozás-
ból származik, 

 Nyugdíjas, 

 Jelenleg GYES/GYESE/GYED/CSED/GYOD, 

 Háztartásbeli 

Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem átlagos 
havi nettó összege:  

   Ft 

Nyugdíj átlagos havi nettó összege:  

  Ft 

GYES/GYESE/GYED/CSED/GYOD átlagos havi nettó összege: 

  Ft 

Családi pótlék átlagos havi nettó összege: 

  Ft 

Egyéb jövedelem nettó összege és jogcíme: 

   Ft ………………………………….. 

Munkaviszony jellege: 

 Határozatlan idejű, 

 Határozott idejű, lejárata     

Jelenlegi munkaviszony kezdete:    

Próbaidő alatt áll-e?   Igen          Nem 

Munkáltató neve: …………………………………………………. 

Munkáltató címe:   ...................................................  

 ................................................................................................  

Foglalkozás: ………………………………………………….. 

Foglalkoztatás jogviszony (több is megjelölhető): 

 Alkalmazott,   

 Közeli hozzátartozó vállalkozásában alkalmazott, 

 Egyéni vállalkozó, 

 Az összevontan adózó jövedelem saját társas vállalkozásból 
származik, 

 Nyugdíjas, 

 Jelenleg GYES/GYESE/GYED/CSED/GYOD, 

 Háztartásbeli 

Munkaviszonyból/vállalkozásból származó jövedelem átlagos 
havi nettó összege:  

   Ft 

Nyugdíj átlagos havi nettó összege:  

  Ft 

GYES/GYESE/GYED/CSED/GYOD átlagos havi nettó összege: 

  Ft 

Családi pótlék átlagos havi nettó összege: 

  Ft 

Egyéb jövedelem nettó összege és jogcíme: 

   Ft ………………………………….. 

Munkaviszony jellege: 

 Határozatlan idejű, 

 Határozott idejű, lejárata     

Jelenlegi munkaviszony kezdete:    

Próbaidő alatt áll-e?   Igen          Nem 

Munkáltató neve: …………………………………………………. 

Munkáltató címe:   ...................................................  

 ................................................................................................  

 
3 A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező megőrzési 

idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen megkeressen. 
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Igénylő 1. adatai Igénylő 2. adatai 

Bankkapcsolatok 

Fő számlavezető bank neve: …………………………………… 
 
Bankszámlanyitás dátuma:    
 

Mióta érkezik erre a számlára a jövedelme? 

 nem érkezik rá          kevesebb mint 3 hónapja       

 legalább 3 hónapja      legalább 6 hónapja 
 

Munkabér utalás, vagy jóváírás vállalása 

 Vállalom, hogy a hitel futamideje alatt a munkabéremet, vagy 
azzal megegyező pénzösszeget az Erste Banknál vezetett, a 
hitelem törlesztésére szolgáló bankszámlára utalok/utaltatok. 

Fő számlavezető bank neve: …………………………………….. 

 
Bankszámlanyitás dátuma.    
 

Mióta érkezik erre a számlára a jövedelme? 

 nem érkezik rá          kevesebb mint 3 hónapja       

 legalább 3 hónapja      legalább 6 hónapja 
 

Munkabér utalás, vagy jóváírás vállalása 

 Vállalom, hogy a hitel futamideje alatt a munkabéremet, vagy 
azzal megegyező pénzösszeget az Erste Banknál vezetett, a hi-
telem törlesztésére szolgáló bankszámlára utalok/utaltatok. 

Fennálló hiteltartozások 

1. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő1 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, 
jelzáloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

2. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő1 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

1. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő2 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, jel-
záloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

2. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő2 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 
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Igénylő 1. adatai Igénylő 2. adatai 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, 
jelzáloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

3. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő1 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, 
jelzáloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

4. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő1 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, 
jelzáloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, jel-
záloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

3. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő2 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, jel-
záloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 

4. Hitelintézet / Pénzügyi vállalkozás / Munkáltató / Önkor-
mányzat neve: 

…………………………………………………………………… 

Igénylő2 szerepe az ügyletben: 

 Adós  Adóstárs   Kezes 

Tartozás típusa: 

 Lakáshitel  Szabad felhasználású jelzáloghitel  

 Személyi kölcsön   Folyószámlahitel   

 Ingatlan lízing   Hitelkártya   Munkáltatói hitel   

 Gépjárműhitel   Gépjármű lízing   

 Diákhitel    Áruhitel  Önkormányzati hitel   

 Egyéb:……………………………………… 

Fennálló tartozás/hitelkeret összege: 

   Ft  

Törlesztő részlet/hó:   Ft 

Hitelhez kombinált megtakarítás összege/hó: 

  Ft  

Hitelkiváltás esetén (kizárólag személyi kölcsön, lakáshitel, jel-
záloghitel) kiváltásra kerül?  

 Igen        Nem 



 

5/10  Igénylő / Társigénylő szignó 

III. IGÉNYLŐK NYILATKOZATAI 

Alulírottak, mint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12) számú Kormányrendeletben foglalt babaváró hitelt, támogatást 

(továbbiakban: kölcsön és támogatás) igénylők (továbbiakban Igénylők) büntetőjogi és polgári jogi felelősség vállalásával az 

alábbi nyilatkozatokat tesszük és nyilatkozatomat/nyilatkozatunkat jelen dokumentum végén aláírással erősítjük meg: 

 

1/A. □ Igénylő1 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, a 44/2019 (III.12.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségemet a bíróság nem 
állapította meg, vagy büntetőjogi felelősséget a bíróság megállapította, de jelen igénylés időpontjában a bűncselekmé-
nyek vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem. Egyúttal 
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataimat a hitelintézet, az állami adóható-
ság és a kormányhivatal a kölcsönre és támogatásra való jogosultságom megállapításának és az igénybevétel jogszerű-
sége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje. 

1/B. □ Igénylő2 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, a 44/2019 (III.12.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségemet a bíróság nem 
állapította meg, vagy büntetőjogi felelősséget a bíróság megállapította, de jelen igénylés időpontjában a bűncselekmé-
nyek vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem. Egyúttal 
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataimat a hitelintézet, az állami adóható-
ság és a kormányhivatal a kölcsönre és támogatásra való jogosultságom megállapításának és az igénybevétel jogszerű-
sége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje. 

2/A. □ Igénylő1 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom, 

vagy a köztartozásom nem haladja meg az 5.000 Ft-ot. 

2/B. □ Igénylő2 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom, 

vagy a köztartozásom nem haladja meg az 5.000 Ft-ot. 

3. □ Igénylők kijelentjük, hogy jelen benyújtott kérelmünkkel párhuzamosan más pénzügyi intézményhez a 44/2019 

(III.12.) Korm. rendelet szerinti kölcsön és támogatás iránti kérelmet nem nyújtottunk be. 

4. □ Igénylők kijelentjük, hogy más pénzügyi intézménynél 44/2019 (III.12.) Korm. rendelet szerinti babaváró kölcsönt és 

támogatást nem vettünk igénybe. 

 

5. Igénylők nyilatkozunk arról, hogy hitelkérelmünk az alábbi módon kerül benyújtásra: 

□ Erste Bank Hungary Zrt. bankfiókjában személyes ügyintézés során. 

□ Közvetítő partner útján: Fővállalkozó neve: ……………………………………………… Kódja: □□□□□□□□ 

                                      Ügynök neve: …………………………………….……………… Kódja: □□□□□□□□ 
6. □ Igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentjük, hogy esetünkben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, 

amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető. 

7. □ Igénylők vállaljuk, hogy legalább egyikünk a kölcsönkérelem benyújtását követően született, vagy örökbefogadott gyer-

mekeinket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli. 

8. □ Igénylők elfogadjuk, és kifejezetten tudomásul vesszük, hogy mindaddig, amíg a Babaváró hitelre vonatkozó Szerződés 

hatályba nem lép, az Erste Banknak nincs hitelnyújtási kötelezettsége. 

9. □ Igénylők nyilatkozunk, hogy az alábbi tájékoztatásokat a Banktól megkaptuk:  

• a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz, fo-
gyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasz-
tóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdemé-
nyezhet 
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• míg a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, és annak joghatásaival kapcsolatos 
jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén a Magyar Nemzeti Bank-
ról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a Pénzügyi Békél-
tető Testülethez fordulhat 

• Nyilatkozunk továbbá, hogy a hitelfelvétel folyamatára vonatkozó részletes szóbeli tájékoztatást megkaptuk. 

10. □ Igénylők büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentjük, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok 

a valóságnak megfelelnek. Egyúttal hozzájárulunk, hogy a kölcsön és támogatás a 44/2019. (III.12) számú kormányrende-
letben meghatározott jogosultsági feltételeinek fennállásáról tett nyilatkozatainkat, illetve az ehhez kapcsolódóan megadott 
adatainkat a Kincstár, az állami adóhatóság és a kormányhivatal ellenőrizhesse. 

11. □ Igénylők nyilatkozunk, hozzájárulunk és tudomásul vesszük, hogy a Babaváró kölcsönre és támogatásra vonatkozó 

adatokat, valamint saját és kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeink: 
 

a) Természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő), az állampolgárságra 
vagy hontalan jogállásra vonatkozó adatait, lakcímét és értesítési címét, adóazonosító jelét, a kölcsönkérelem elbírá-
lása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a Bank 
kezelje és továbbítsa a Kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal részére, és 
 

b) az a) pont szerinti adatokat a Kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal a 44/2019 (III. 12.) kormányrendeletben 
meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a Kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilván-
tartsa. 

12/A. □ Igénylő1 büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről 

szóló 2015. évi CV. törvény alapján az ARE nyilvántartásban (természetes személyek adósságrendezési nyilvántartása, a 
Családi Csődvédelmi Szolgálat által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban) nem szerepelek. 

12/B. □ Igénylő2 büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről 

szóló 2015. évi CV. törvény alapján az ARE nyilvántartásban (természetes személyek adósságrendezési nyilvántartása, a 
Családi Csődvédelmi Szolgálat által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban) nem szerepelek. 

 

13/A. Igénylő1 tudomásul veszem, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t belső 
hitelekre vonatkozóan nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom 
arról, hogy a Bank, illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, 
Felügyelő bizottságának tagja, Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének 
közeli hozzátartozója hiteligénylő Adósként/Adóstársként/Kezesként 

□ Nem vagyok          □ Vagyok 

13/B. Igénylő2 tudomásul veszem, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t belső 
hitelekre vonatkozóan nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom 
arról, hogy a Bank, illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, 
Felügyelő bizottságának tagja, Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének 
közeli hozzátartozója hiteligénylő Adósként/Adóstársként/Kezesként 

□ Nem vagyok          □ Vagyok 

14. □ Igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor a saját nevünkben és 

javunkra járunk el. Nyilatkozatunk az üzleti kapcsolat fennállása alatti helyzetet is tükrözi. 

15. □ Igénylők kijelentjük, hogy az igényelt kölcsön és támogatáshoz kapcsolódóan a Bank írásos tájékoztatását az igény-

léshez szükséges dokumentumokról átvettük és annak tartalmát megismertük. 

16. □ Igénylők kijelentjük, hogy a Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló MNB által kiadott tájékoztatót átvettük. 

17/A. □ Igénylő1 nyilatkozom arról, hogy jövedelmem után az előírt közterhek tudomásom szerint levonásra, megfizetésre 

kerültek. 

17/B. □ Igénylő2 nyilatkozom arról, hogy jövedelmem után az előírt közterhek tudomásom szerint levonásra, megfizetésre 

kerültek. 
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18. □ Igénylők tudomásul vesszük, hogy a Bank a Kölcsönigénylés elutasítása esetén, az elutasításról írásbeli értesítést küld 

az Igénylők részére. Tudomásul vesszük, hogy a kérelem elutasítása esetén a benyújtott dokumentumok Igénylő1 levele-
zési címére kerülnek visszaküldésre. 

 
19. Igénylők a Bank adatkezelési tájékoztatójának ismeretében hozzájárulunk ahhoz, hogy 

□ a jelen nyomtatványon megadott elérhetőségeinken az Erste Bank az érdeklődésünkre, mint kérésünkre történő jogo-

sultságvizsgálat, hitelbírálat eredményéről tájékoztasson jelen nyilatkozatunk visszavonásáig, legfeljebb azonban a Bank 
adatkezelési tájékoztatójában a hozzájárulások kezelésére meghatározott időtartamig. 

□ a Bank az általunk csatolt irat(ok) kiállító(i)t megkeresse a csatolt irat(ok) és az abban szereplő adatok valódiságának 

ellenőrzése céljából, és ügyféli minőségünkről, valamint a csatolt irat tartalmáról a csatolt irat(ok) kiállító(i)t tájékoztassa, 
valamint amennyiben az irat kiállítója igényli, a jelen irat bemutatásával igazolja a megkeresett felé, hogy jogosult az ellen-
őrzésre. 

□ a Bank személyazonosító okmányainkon túl, személyes adatainkat (is) tartalmazó igazolványunkról, okmányainkról, 

okiratainkról, bizonylatokról, dokumentumokról is másolatot készítsen, illetve ezen adatainkat is kezelje, továbbá lekér-
dezze és ellenőrizze a prudens működés illetve a hitelintézeti törvényben előírt követelményeknek való megfelelés céljából. 

20. □ Igénylők elfogadjuk, és kifejezetten tudomásul vesszük, hogy a kölcsönkérelemben megjelölt igényelt hitelösszegtől 

eltérően kevesebb hitelösszeget és eltérő futamidőt is jóváhagyhat a Bank. 

21/A. □ Igénylő1 kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény 4. §-a alapján kiemelt közszereplőnek minősülök. (Ebben az esetben külön kiemelt közszereplői státuszról szóló 
nyilatkozat töltendő!) 

21/B. □ Igénylő2 kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény 4. §-a alapján kiemelt közszereplőnek minősülök. (Ebben az esetben külön kiemelt közszereplői státuszról szóló 
nyilatkozat töltendő!) 

22/A. □ Igénylő1 nyilatkozom arról, hogy egyéni vállalkozással rendelkezem. 

22/B. □ Igénylő2 nyilatkozom arról, hogy egyéni vállalkozással rendelkezem. 

22/C. □ Igénylő1 nyilatkozom arról, hogy az alábbi típusú gazdasági társaság tagja vagyok.  

Kérjük, válasszon a listából: □ Kft. tag          □ Bt. beltag         □ Bt. kültag      □ Kkt. tag 
 

a társaság neve: ………………………….……….…………………, székhelye: …………………………………….……….. 

22/D. □ Igénylő2 nyilatkozom arról, hogy az alábbi típusú gazdasági társaság tagja vagyok. 

Kérjük, válasszon a listából: □ Kft. tag          □ Bt. beltag         □ Bt. kültag      □ Kkt. tag 
 

a társaság neve: ………………………….……….…………………, székhelye: ……………………………………………… 

22/E. □ Igénylő1 anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tulajdonomban vagy résztulajdonomban 

lévő vállalkozás(ok)nak a NAV felé nincs lejárt kötelezettsége, valamint az előbb említett vállalkozás(ok) ellen végrehajtási, 
és/vagy büntetőeljárás nem folyik. 

22/F. □ Igénylő2 anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tulajdonomban vagy résztulajdonomban 

lévő vállalkozás(ok)nak a NAV felé nincs lejárt kötelezettsége, valamint az előbb említett vállalkozás(ok) ellen végrehajtási, 
és/vagy büntetőeljárás nem folyik. 

22/G. □ Igénylő1 kijelentem, hogy egyéni vállalkozásom, vagy gazdasági társaságom az Erste Bankkal hitel-, kölcsön- és/vagy 

egyéb hitel jellegű jogviszonyban áll. 
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22/H. □ Igénylő2 kijelentem, hogy egyéni vállalkozásom, vagy gazdasági társaságom az Erste Bankkal hitel-, kölcsön- és/vagy 

egyéb hitel jellegű jogviszonyban áll. 

23/A. □ Igénylő1 nyilatkozom arról, hogy a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim az Erste Bankkal és az Erste 

Lakástakarék Zrt-vel kölcsön-, hitel- és/vagy hitel jellegű egyéb jogviszonyban állnak. 

23/B. □ Igénylő2 nyilatkozom arról, hogy a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim az Erste Bankkal és az Erste 

Lakástakarék Zrt-vel kölcsön-, hitel- és/vagy hitel jellegű egyéb jogviszonyban állnak. 

24. □ Igénylők kijelentjük, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában az Erste Banknál lakossági bankszámlával 

még nem rendelkezünk, ezért a Babaváró hitel törlesztésére az ERSTE Bankkal bankszámla szerződést kötünk. 

 
25. Igénylők nyilatkozunk, hogy a Babaváró hitel negatív hitelbírálata esetén ezen bankszámlaszerződés -  

□ hitelbírálat időpontjában történő - azonnali hatályú megszüntetését kérjük. 

□ megszüntetését nem kérjük.  

 
Egyidejűleg tudomásul vesszük, hogy a bankszámlaszerződés azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó rendelkezést 
a Bank kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha a bankszámlán még nem történt semmilyen díjterhelés. Díjterhelés esetén – a 
bankszámla automatikus megszüntetésre vonatkozó – nyilatkozat hatálytalan, és a bankszámlaszerződés megszünteté-
sére a bankszámlaszerződés részét képező Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben rög-
zített feltételek az irányadóak. 

26. □ Igénylők kijelentjük, a jelen kölcsönkérelemben megjelölt babaváró kölcsönt lakáscélra kívánjuk igénybe venni.  

27. □ Igénylők egyidejűleg nyilatkozunk, hogy jelen kölcsönkérelemben megjelölt babaváró kölcsönön kívül ugyanazon 

lakás vásárlása céljából ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelt is igénylünk valamely hitelintézetnél. 

 
28. Igénylők hozzájárulunk, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt., illetve az Erste Bank Csoport társaságai (így az ERSTE 

Lakástakarék Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-047080) és az ERSTE Befek-
tetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-041373) a saját, az általuk közvetített 
szolgáltatásaival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban az alább megjelölt kommunikációs csatornákon közvetlenül meg-
keressenek, nekünk üzleti ajánlatok adása, reklám, illetve marketing, piackutatás és ügyfél-elégedettségi felmérések vég-
zése céljából reklámküldeményt küldjenek, illetve velünk ilyen tartalmú reklám üzeneteket közöljenek, vagy számunkra 
ilyen tartalmú üzenetet jelenítsenek meg. A kockába tett X-szel megjelölt elérhetőségi módon hozzájárulok a megkeresés-
hez. 

□ E-mail 

□ Internetbanki szolgáltatásokon keresztül: (pl. George Web, Netbroker) 

□ SMS-ben 

□ Telefonon 

□ Közvetlenül levélben 
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IV. Kölcsönkérelem – Babaváró hitel 
TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztató magánszemélyek részére a 
Központi Hitelinformációs Rendszerről  

 
(Kiadja a Magyar Nemzeti Bank) 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram!  

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben4 meg-
határozott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.  

1. Mi az a KHR?  

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felmé-
réséhez.  

A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be, valamint 
az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához.  

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés 
adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra 
használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére enge-
déllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.  

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?  

FONTOS TUDNIA, hogy  

• a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át 

más pénz-ügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájá-

rulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;  

• a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása ér-

dekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitel-képességére vonatkozóan levonható következtetéseket.  

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – 

megfelelő adósnak ítélte. 

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?  

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon 
belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennál-
lása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.  

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás  

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás  

Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, 
értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi 
adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:  

• az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy 

egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)  

• a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, 

megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és deviza-neme, a törlesztés 

módja, gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).  

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás  

A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:  

• rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének ösz-
szege és devizaneme;  

• eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fenn-álló tőketartozás összege és 
pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.  

Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai 
a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor 
visszavon-hatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.  
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás  

3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása  
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege 
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 na-
pon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.  
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FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő 
pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mu-
lasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénz-ügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 
munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.  

A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő 
alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől szá-
mított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.  

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-visszaélések nyilvántartása  

Bekerül a KHR-be,  

• ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy  

• hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá  

• akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.  

A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek 
a KHR-be.  
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók 
a hitelképesség vizsgálatához.  

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilván-tartott adatokat?  

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet 

arról, hogy 

• milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,  

• ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.  

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján 
levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.  

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?  

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak 
helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás 
vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.  

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 
7 munkanapon belül kerül sor.  

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint 
illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot 
is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intéz-
mény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.  

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?  

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalko-
záshoz. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-
lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer.  
Hasznos címek:  

• A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap: 

www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505)  

• Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: www.mnb.hu, telefon: 

(+36 80) 203-776)  

• Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Buda-pest, Szilágyi Er-

zsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)  

 
Kelt: ..................................................,    

 
Igénylő1 neve5: …………………………………………………. Aláírás:………………………………………….. 

 
Igénylő2 neve5: …………………………………………………. Aláírás:………………………………………….. 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név5:  .....................................................................................  2. Név5:  ................................................................................  

 Cím:   ......................................................................   Cím:   ................................................................  

 Sz.ig. szám6:  .........................................................................   Sz.ig. szám6:  ....................................................................  

 Aláírás: ...................................................................................   Aláírás:  ............................................................................  

 
5 Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni. 
6 Erste Bank munkavállaló esetén töltendő! Az igazolvány típusát kötelező feltüntetni! 


