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Tisztelt ( Leendő ) Ügyfeleink! 
 

A MagNet Bank Zrt. („Bank”) ingatlan megvásárlásához a Bank által nyújtott kölcsön 

igénybevétele esetére az alábbiakban kívánja tájékoztatni Önöket az ingatlanra vonatkozó 

adásvételi szerződés, és az ahhoz kapcsolódó szerződések (így különösen: ügyvédi letéti 

szerződés) alaki és tartalmi követelményeiről, segítséget nyújtva a kölcsönigénylés megfelelő 

előkészítése és a kölcsönszerződés megkötése, valamint a folyósítás érdekében: 

 

A) Kölcsönigényléshez 

 

1. A hitelkérelem benyújtásakor Önnek legalább a megvásárolni kívánt ingatlan 

adásvételére vonatkozó előszerződéssel vagy szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie. 

 

2. Javasoljuk, hogy már az előszerződés megkötésénél vegyék figyelembe a végleges 

adásvételi szerződéssel szemben támasztott, B) pontban meghatározott 

követelményeket. 

 

3. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ingatlanra adásvételi előszerződést köt, úgy a 

vonatkozó jogszabályok értelmében a végleges adásvételi szerződést a feleknek meg kell 

kötni. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a felek rendelkezzenek arról az esetről, ha a 

hitelkérelem elutasítása esetén az előszerződés meghiúsul, tehát a végleges adásvételi 

szerződés megkötése elmarad. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előszerződés 

meghiúsulása esetére Bankunk felelősséget nem vállal, a hitelkérelem benyújtása, illetve 

az előszerződés megkötése nem teremt kötelezettséget a Bank részéről az igényelt 

kölcsön folyósítására. 

 

4. A szándéknyilatkozat a vevő(k) egyoldalú nyilatkozata az ingatlan megvásárlására, és a 

következőket kell tartalmaznia: 

 

• eladó(k), vevő(k) adatai, ha több vevő van, milyen arányban vásárolják meg az 

ingatlant 

• a megvásárlandó ingatlan adatai (helyrajzi szám, természetbeni cím, fekvés) 

• vételár, a vevő miből finanszírozza, mekkora az önerő, vesz-e igénybe munkáltatói 

kölcsönt vagy önkormányzati hitelt, támogatást 

• terhelt ingatlan megvásárlása esetén a korábbi hitel önerőből kerül kiegyenlítésre 

vagy eladói hitelkiváltással történik 

 

Amennyiben szándéknyilatkozat kerül benyújtásra, a szándéknyilatkozatot elegendő a 

vevő(k)nek és két tanúnak aláírnia. 

 

5. Ha a hitelkérelem benyújtásakor Ön érvényes adásvételi szerződéssel nem rendelkezik, a 

hitelbírálat folyamata során Bankunk előírhatja, hogy kerüljön benyújtásra, és azt a 

kölcsönszerződés megkötésének feltételéül szabhatja. A lakossági jelzálogkölcsön 

szerződés szerződéskötési feltétele az érvényes és hatályos adásvételi szerződés 

megléte. 
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B) Kölcsönszerződés megkötéséhez 

 

A kölcsönszerződés megkötését megelőzően  – lakossági jelzálogkölcsön szerződés esetén 

illetve mennyiben azt Bankunk a hitelbírálat során előírja - Önnek már végleges adásvételi 

szerződéssel kell rendelkeznie. 

 

Az adásvételi szerződés a következő alaki és tartalmi követelményeknek kell, hogy 

megfeleljen: 

 

1. Az adásvételi szerződés feleljen meg a tényleges ingatlan-nyilvántartási helyzetnek, és – 

ha van - legyen összhangban a társasház alapító okirattal. Az adásvételi szerződés 

tartalmazza az eladó nyilatkozatát arról, hogy nem tud olyan, ingatlan-nyilvántartásba be 

nem jegyzett jogról vagy igényről, amely meghiúsítaná vagy csorbítaná a vevő 

tulajdonszerzését, és/vagy Bankunk jelzálogjogát, vagy bejegyzett jelzálogjogának 

érvényesítését. Az eladónak a szerződésben el kell ismernie, hogy teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a jogszerzés szempontjából jelentős tényt – 

jobb tudomása ellenére – elhallgatott. 

 

2. Az adásvételi szerződésben szerepeljen a vételár részletek megfizetésének határideje, 

módja, teljesítésének helye, továbbá, hogy a vevő az utolsó vételárrészletet a Bankunktól 

igényelt kölcsönből kívánja megfizetni, amely vételárrész megfizetése a Bank által 

folyósított kölcsönből történik  

- az eladó által az adásvételi szerződésben megjelölt számlára, vagy 

- az okiratot szerkesztő ügyvéd letéti számlájára  

történő átutalással. Az adásvételi szerződésben a számlaszámot és a számlatulajdonos 

nevét meg kell jelölni. Több eladó esetén a kölcsönből fizetendő vételárrészre való 

jogosultság eladók közötti aránya és valamennyi számlaszám megjelölendő. 

 

Az utolsó vételárrész fizetési határidejének meghatározásakor kérjük, vegyék figyelembe, 

hogy eddig az időpontig – a tulajdonjog, valamint a jelzálogjog bejegyzésén, és 

esetlegesen az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésén kívül - a folyósítás 

valamennyi feltételét teljesíteni kell. 

 

3. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az eladó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy az utolsó vételárrészlet megfizetéseként a Banki kölcsön folyósítást a vételárrészlet 

teljesítéseként elfogadja. 

 

4. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell továbbá 

a) az érintett ingatlan pontos megjelölését (természetbeni fekvése, helyrajzi száma, 

alapterülete, megnevezése) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, 

 b) a jog/tény pontos megjelölését 

 c) a jogváltozás jogcímét (adásvétel), 
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 d) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30) Korm. 

rendelettel összefüggő rendelkezést, ide nem értve azokat az ingatlanokat, amelyekre e 

Korm. rendelet alkalmazási köre nem terjed ki, 

 e) a keltezés helyét és idejét, 

 f) a felek aláírását és több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, és az ellenjegyző 

ügyvéd kézjegyét minden lapon, és 

 g) ügyvédi ellenjegyzést. (Ez akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző személy 

nevét, aláírását, székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést. 

Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a 

szárazbélyegző lenyomata). 

 

5. Az adásvételi szerződésben a tulajdonjog bejegyzését a „függőben tartás” ingatlan-

nyilvántartási intézményével kell rendezni, és a jogok bejegyzése iránti kérelem 

ingatlanügyi hatósághoz való benyújtására az okiratot szerkesztő ügyvédet az adásvételi 

szerződésben fel kell hatalmazni. Az eladónak az adásvételi szerződésben arról kell 

nyilatkoznia, hogy a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó engedélyt az eljáró ügyvédnél 

letétbe helyezi, amely alapján a bejegyzési engedély ingatlanügyi hatósághoz való 

benyújtására egy későbbi időpontban, de legfeljebb az adásvételi szerződés ingatlanügyi 

hatósághoz történő benyújtását követő 6 hónapon belül kerül sor, és eddig az időpontig 

a felek kérik a tulajdonjog bejegyzési kérelem függőben tartását. Az adásvételi 

szerződésben az eladónak vagy az eljáró ügyvédnek kötelezettséget kell vállalnia arra, 

hogy az ingatlan-nyilvántartási kérelem érkeztetett példányának egy másolatát a 

benyújtást követően haladéktalanul eljuttatja Bankunk részére. 

 

6. Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg az aláírt és a szükséges példányban 

kiállított, tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt 

az eladónak az okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe kell helyeznie, és az adásvételi 

szerződésben vagy a letéti szerződésben fel kell hatalmaznia arra, hogy az utolsó 

vételárrészlet átutalásának banki igazolását követően azt a letétből haladéktalanul 

felszabadítsa, és azt az ingatlanügyi hatósághoz – a tulajdonjog bejegyzés iránti, 

korábban benyújtott kérelemhez kapcsolódóan – benyújtsa. Bankunk a letéti 

szerződésen kívül egyes esetekben előírhatja a bejegyzési engedély benyújtásának 

feltételei megvalósulása esetére az ingatlanügyi hatóság előtti eljárásra vonatkozó 

egyoldalú ügyvédi kötelezettségvállalást is. Bankunk a kölcsön összegét (az utolsó 

vételárrészletet) a megkötött kölcsönszerződés alapján akkor folyósítja, ha a tulajdonjog 

és a jelzálogjog (illetve elidegenítési és terhelési tilalom) bejegyzése/feljegyzése iránti 

kérelem a tulajdoni lapon széljegyen szerepel. 

 

7. A kölcsönszerződés megkötése, illetve a folyósítás érdekében a Bankunk részére legalább 

egy eredeti példányban benyújtandó dokumentumok a következők: 

 a) érvényes és hatályos adásvételi szerződés 

 b) a hatálybalépés feltételei teljesülésének hitelt érdemlő igazolása  

 c) ha valamelyik fél részéről meghatalmazott járt el, a meghatalmazás 

 d) ügyvédi letéti szerződés a bejegyzési engedély letétbe helyezéséről 
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 e) igazolás az önerő megfizetéséről (felek adásvételi szerződésbe foglalt nyilatkozatával, 

vagy az eladók teljes bizonyító erejű magánokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba 

foglalt nyilatkozatával, illetve a vételárrészt ügyvédi letétként kezelő ügyvéd által 

kiállított okirattal) 

 f) kiskorú eladó esetében az adásvételi szerződés gyámhivatali hozzájárulásának 

ingatlanügyi hatóság által érkeztetett példánya 

 h) az ingatlan-nyilvántartási kérelem érkeztetett példányának egy másolata. 

 

A jelen tájékoztató a Bankunk által nyújtott kölcsönből vásárolt ingatlan adásvételével 

kapcsolatos általános eljárás menetéről tájékoztat, azonban ettől Bankunk a hitelbírálat, 

illetve a kölcsönszerződés megkötése során eltérhet, és Bankunk Önöktől a fentieken kívül 

további dokumentumok benyújtását vagy feltételek teljesesítésének igazolását is kérheti! A 

jelen tájékoztató nem tartalmazza továbbá a kölcsönszerződés feltételeit, amelyekről az 

egyedi szerződésen kívül Bankunk honlapján is közzétett Üzletszabályzatokból, egyéb 

általános szerződési feltételekből és kondíciókból tájékozódhat. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 30. 

 

 

A sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel: 

       

    

    MagNet Bank Zrt. 


