
dokumentummal nyilatkozattal

1. Kölcsönkérelem

Kölcsönigénylő nyomtatvány ●

2. Kölcsönkérelem melléletei

Nyilatkozat és Tájékoztató természetes személyek részére a szerződés 

megkötését megelőzően (KHR)
●

A kölcsönkérelem benyújtásakor már 12. hetet betöltött magzat vagy 

ikermagzat esetén Várandósgondozási kiskönyv vagy a kezelőorvos által 

kiállított igazolás

Idegen banki hitel kiváltása esetén 30 napnál nem régebbi Igazolás a 

fennálló tartozásról, mely tartalmazza:

- fennálló tartozás összegét

- végtörlesztéshez kapcsolódó díjakat

- a számlaszámot, melyre az utalást kell teljesíteni

- igazolás arról, hogy nincs elmaradás a hitelen
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Fényképes személyazonosító okirat (érvényes személyigazolvány, 

vezetői engedély, útlevél)
●

Lakcímkártya ●

Adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány 

vagy az adóazonosító jelet tartalmazó hatósági bizonyítvány

●

3.1 Nem magyar állampolgár igénylő esetén

Személyi igazolvány vagy útlevél

Három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

atartózkodásáról szóló törvény szerint regisztrációs kártyával/igazolással, 

vagy érvényes tartózkodási kártyával/állandó tartózkodási kártyával

Hontalan jogállás igazolása határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági 

igazolással
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Amennyiben a biztosított jogviszonyt igazoló dokumentum nem 

tartalmazza a Gyermekgondozási díjat, abban az esetben a 

Gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást 

megállapító szerv által kiállított igazolás.

●

Amennyiben az elvárt TB jogviszony egy részét a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási 

intézményben nappali képzés keretében fennállt hallgatói 

jogviszonnyal igazolja, akkor ennek fennállásáról a felsőoktatási 

intézmény által kiállított igazolás benyújtása szükséges.

●

Kölcsönkérelemben tett nyilatkozat vagy Házassági anyakönyvi kivonat 
●

Szükséges dokumentumok listája Babaváró kölcsön igényléséhez 
és a babaváró támogatásról szóló  44/2019. (III:12.) Korm. Rendelet szerinti kedvezmények és támogatások 

igénybevételéhez

Kötelezően benyújtandó dokumentumok (Adós/Adóstársra 

vonatkozóan) szükséges

Rendelkezésre áll

szükséges

Rendelkezésre áll
3. Személyes dokumentumok

4. Kötelező dokumentumok vagy azokról tett nyilatkozatok
szükséges

Rendelkezésre áll



Kölcsönkérelemben tett nyilatkozat a büntetlen előéletről vagy Erkölcsi 

bizonyítvány
●

Kölcsönkérelemben tett nyilatkozat a köztartozásmentességről vagy 

NAV köztartozásmentes igazolás ●

30 napnál nem régebbi igazolás a 2019.évi CXXII. 

Törvény(továbbiakbak: Tbj.) 6.§-a szerinti biztosítotti jogviszonyról

-miszerint az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan a Tbj. 6.§-a alapján 

biztosított

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási 

intézmányben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban áll

a magyar állampolgár avgy olyan személy, akit a magyar 

állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell 

tekinteni házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam, vagy 

nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet 

társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény ( 

továbbiakban: Ebtv.) 42/E.§-a alapján megállapított gyermekgondozási 

díjban részesült

Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap 

megszakítás volt, valamint a felősoktatásról szóló törvény hatálya alá 

tartozó felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony 

megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító 

jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs.

- Akölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a - 

Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)– i) pontja szerinti jogviszonyban 

töltött időnek kell minősülnie.

- Amennyiben a házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más 

állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet 

társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, akkor elegendő 

a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamra Tbj. 6. § 

(1) bekezdés a), b) vagy d)– i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időt 

igazolni.

●
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5.1. Alkalmazott esetén

Munkáltatói jövedelem igazolás

Elektronikus keresetkimutatás: az eBEV-portálon keresztül igényelhető 

(https://www.nav.gov.hu/nav/ebev_portal), maximum 30 napig 

érvényes.  Önmagában nem elfogadható, 3 havi bankszámlakivonat 

benyújtása kötelező

Utolsó 3 havi bankszámlakivonat a fizetési számláról

5.1.1. Határozott idejű munkaviszony esetén 

Munkáltatói jövedelem igazolás (ugyanazon munkáltatónál minimum 3 

hónapja fennáll és a próbaidő letelt, valamint jelenlegi munkaviszonya 

még legalább 12 hónapig fennáll)

3 havi bankszámlakivonat

NAV jövedelemigazolás

5.2. Nyugdíj esetén

Nyugdíjas törzslap

3 havi bankszámlakivonat

5. Jövedelem igazolás dokumentumai
szükséges

Rendelkezésre áll



5.3. Kft., Kkt., egyszemélyes Zrt., Bt. Tulajdonosai és közeli 

hozzátartozói cégéből

NAV jövedelemigazolás

EVA adózású cégek esetén NAV bővített közteher igazolás

EVA adózású cégek esetén Társasági szerződés

5.4. Egyéni vállalkozó esetén 

      3 havi bankszámlakivonat bármely magyarországi pénzintézetnél

NAV jövedelemigazolás

5.5. Ügyvéd, közjegyző, szellemi szabadfoglalkozású

NAV jövedelemigazolás

5.6. Kiegészítő jövedelmek

5.6.1. GYED

Határozat

3 havi bankszámlakivonat 

5.6.2. GYES/GYESE

Határozat

3 havi bankszámlakivonat 

5.6.3. GYET

Határozat

3 havi bankszámlakivonat 

5.6.4. CSED

Határozat

3 havi bankszámlakivonat 

5.6.5. Cafetéria

Munkáltatói igazolás
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Babaváró kölcsönszerződés ●
Kalkuláció és ajánlat ●
Befogadási nyilatkozat ●

KHR nyilatkozatok ●
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Átadás dátuma: …..........

A hiánytalan dokumentáció átvételének dátuma: …..........

7. Egyéb dokumentumok
szükséges

Rendelkezésre áll

6. Hitelszerződés megkötésekor aláírandó dokumentumok
szükséges

Rendelkezésre áll


