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 ügyfél szignó 

 

Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

  44/2019. Korm. rendelet szerinti 44_2019BKF001_04 

BABAVÁRÓ HITEL Folyósítást Követő Események Bejelentés és Kérelem 
 

 
 

 

 
Bank tölti ki! 

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  
Adós/Támogatott személy 1. adatai 

Bank tölti ki! 
ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  

Adóstárs/Támogatott személy 2. adatai 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

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

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

Születési név1:  ...............................................................  

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

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

Személyi ig. szám1:  .......................................................  

Lakcímkártya száma1:  ...................................................  

Adóazonosító jel1:  .........................................................  

Állampolgárság1:  ...........................................................  

Jogállása2:  .....................................................................  

Állandó lakcím1:   ..............................................  

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

Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel 

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

Telefonszám:  .................................................................  

E-mail cím:  ....................................................................  

SZEMÉLYI ADATOK 

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

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

Születési név1:  ...............................................................  

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

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

Személyi ig. szám1:  .......................................................  

Lakcímkártya száma1:  ...................................................  

Adóazonosító jel1:  ..........................................................  

Állampolgárság1:  ............................................................  

Jogállása2:  .....................................................................  

Állandó lakcím1:   ..............................................  

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

Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel 

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

Telefonszám:  .................................................................  

E-mail cím:  .....................................................................  
1 Nem szükséges kitölteni, ha az ügyfél hozzájárul személyes okmányai másolásához. 
2 Bevándorolt, letelepedett, hontalan jogállású szereplő esetén szükséges kitölteni 

 
A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• támogatott személyek személyi igazolványát, 

• támogatott személyek lakcímkártyáját 

• támogatott személyek adóazonosító jelét tartalmazó kártyát (vagy hivatalos NAV igazolást). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bank tölti ki! 
Cenzúraszám (CJK): …………………. 

  

A bejelentés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem 
releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! 
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Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

A vonatkozó bejelentési rész töltendő és az előtte szereplő négyzet jelölendő! 

 
A mai napon bejelentem/bejelentjük, hogy  
 
a) Megszületett gyermek esetén 
 
  .……………………….. napján ……………………..…………………………………………………..…………………….. nevű 

gyermekünk született. A gyermek megszületését a …………………………………………………………………… számú 

Születési anyakönyvi kivonattal igazoljuk. 

A gyermek lakcímkártyájának száma: …………………………  

A gyermek adóazonosító jele: …………………………….  

A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

• lakcímkártyáját és 

• adóazonosító jelét tartalmazó kártyát (vagy hivatalos NAV igazolást). 
 

b) Örökbefogadott gyermek esetén 
 

……………………….……………………….  nevű gyermekem a ………………………………….. számú örökbefogadást 

engedélyező végleges határozattal a háztartásunkba került …………………………………………………………….. napján 

A gyermek születési anyakönyvi kivonatának száma: ………………………… 

A gyermek lakcímkártyájának száma: …………………………  

A gyermek adóazonosító jele: …………………………….  

A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

• lakcímkártyáját, 

• adóazonosító jelét tartalmazó kártyát (vagy hivatalos NAV igazolást), 

• az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot 

c) Legalább 12. hetet betöltött magzat esetén  
 
A várandóság legalább 12. hetét betöltött magzatainak száma jelen kérelem benyújtásakor: ……..    
 
Várandósgondozási könyv alapján a szülés várható időpontja:    
 

 Hozzájárulunk ahhoz, hogy a várandósgondozási kiskönyvet a születés várható időpontját tartalmazó adattal a 
Bank lemásolja és a babaváró kölcsön és támogatáshoz kapcsolódóan kizárólag ezen adatot felhasználja.  

 
A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

 I. Megszületett vagy örökbefogadott gyermek/legalább 12. hetet betöltött magzat bejelentése, leigazolása 

(több gyermek bejelentése gyermekenkénti adatlap kitöltése mellett lehetséges) 
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Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

• a szültés várható idejét tartalmazó várandósgondozási könyv / kormányrendelet által elvárt tartalmú orvosi igazolás 
 
Nyilatkozunk, hogy a fent bejelentett gyermeket házasságkötésünket követően született és a saját háztartásunkban 
neveljük és azt vállaljuk a gyermek felnőtté válásáig. 
 
Tudomásunk van róla, hogy a magzat megszületését követő 180 napon belüli bejelentési kötelezettségünk van a Bank felé. 
(Halva születés, vetélés esetén orvosi igazolás bemutatás szükséges). 
 

 

□  Kérjük a törlesztés 3 éves szüneteltetését a fenti I. pontban bejelentett gyermek/magzat után a 44/2019 (II.12.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

□  Kérjük a törlesztés szüneteltetés megszüntetését. 

□  Jelen magzat/gyermek leigazolásával egyidejűleg a szüneteltetést nem kérjük. 

 
Kizárólag ikrek esetén: 

□  Kérjük a törlesztés 3+2 éves szüneteltetését. 

 
Tudomásunk van róla, hogy a törlesztés szüneteletetés kizárólag 3 éves időtartamra, a hitelkérelem befogadását követően 
teljesített első és második gyermekre jár. (3 éven belül született két gyermek utáni szüneteltetés esetén a szüneteltetés 
3 éves időtartama nem adódik össze. Ikrek esetén csak egyszer vehető igénybe a 3 év szüneteltetés, illetve igény esetén 
további 2 évig, melynek feltétele, hogy a 3 év szüneteltetés lejárata előtt legkésőbb 60 napig kérelmezzék.) 
Továbbá tudomásunk van róla, hogy a szüneteltetést legkésőbb a gyermek megszületését követő 180. napig, illetve 
örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180. napig tudjuk 
igényelni, valamint a törlesztés szüneteltetésére nem vagyunk jogosultak, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi 
lakcímmel. 
A szüneteltetés kérelmet a bank díjmentesen teljesíti, azonban a korábban kért szüneteltetés megszüntetése díjköteles, 
melynek díját a Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza. 

 

 

 Támogatott személyek kijelentjük, hogy jelen kérelmünkkel - a gyermek adatainak kitöltésével - egyidejűleg 
igényeljük a Gyermekvállalási támogatást. 

 
Tudomásunk van róla, hogy a támogatott személyek vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak a 
kölcsönszerződés hatályba lépését követően született 2. és 3. gyermek esetén. 
Tudomásunk van arról, hogy a gyermekvállalási támogatásra való jogosultság érvényesíthető  

• a kölcsönszerződés hatályba lépésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott 
személyeknek a legalább 12. hetét betöltött magzata után, 

• a 2019. július 1. napja után született, vagy a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után. 
A gyermekvállalási támogatás összege:  

 II. Szüneteltetés kérése/utólagos módosítása 

 III. Gyermekvállalási támogatás 
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Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

• második megszületett gyermekük esetén a még fennálló kölcsöntartozás 30%-a, 

• harmadik megszületet gyermekük esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozás. 
A Bank a hiánytalan dokumentáció benyújtását követően megvizsgál, jogosultságot ellenőriz, és amennyiben minden, - a 
vonatkozó kormányrendeletben előírt - feltétel teljesítése igazolásra került, a Támogatást folyósítja. A gyermekvállalási 
támogatás kizárólag a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére, 
előtörlesztésként kerül elszámolásra. 
A támogatott személyek tudomásul veszik, hogy a gyermekvállalási támogatásra nem jogosultak, ha egyikük sem 
rendelkezik már magyarországi lakcímmel. 

A mai napon bejelentem/ bejelentjük, hogy a már korábban bejelentett legalább 12. hetet betöltött magzat utáni gyermek 
bejelentési kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni, mert a magzat a terhesség 12. betöltött hetét követően  

□ Vetélés történt 

□ A gyermek halva született  

□ Élve született gyermek elhalálozott 

 
A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• orvosi igazolás a magzat elhalálozásáról, vetélésről 

• halotti anyakönyvi kivonat 
 

Tudomásunk van arról, hogy a magzat elhalását vagy vetélését orvosi igazolással, a halva születést, illetve az élve 
született gyermek elhalálozását halotti anyakönyvi kivonattal tudjuk igazolni.  
Tudomásul vesszük, hogy a fenti okiratok azok keltétől számított 180. napig nyújthatók be a Bank részére és fogadható el 
teljesítés igazolásként. 

 

 

A mai napon bejelentem/ bejelentjük, hogy a 44/2019. (III.12.) kormányrendelet szerinti a futamidő első 5 évében 
teljesítendő legalább egy gyermek/magzat bejelentési kötelezettségünket nem tudunk eleget tenni, tekintettel arra, hogy 
házasságunkat a bíróság jogerősen felbontotta.  

A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• házasságot felbontó jogerős ítélet 

Tudomásunk van róla, hogy a házasság felbontásának jogerőre emelkedését követő első esedékességi naptól a 
kamattámogatás megszűnik, valamint az igénybe vett kamattámogatást a jogerőre emelkedés időpontjától számolt 120 
napon belül egy összegben a Bankon keresztül meg kell fizetnünk. Nem teljesítés esetén a követelés érvényesítése iránt 
Magyar Államkincstár jár el.  

Továbbá tudomásunk van arról is, hogy amennyiben a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül a támogatott személy újabb 
házasságot köt és az új házastárs megfelel a támogatás jogosultsági feltételeinek, akkor az 5 éves gyermekvállalási időszak 
számítása újra indul és a hitel újra kamattámogatottá válik, valamint az azt követő 5 éven belüli gyermekbejelentés esetén 
a törlesztés szüneteltetés és Gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető a kormányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően. 

 IV. Magzat halva születése, vetélés, gyermek elhalálozása 

 V. Támogatott személyek házasságának felbontása (folyósítást követő 5 éven belüli és gyermek nem került 
leigazolásra) 



 

  
  ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

   

5/7 

 

 ügyfél szignó 

 

Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

 

 

A mai napon bejelentem, hogy a 44/2019. (III.12.) kormányrendelet szerinti, a futamidő első 5 évében teljesítendő legalább 
egy gyermek/magzat bejelentési kötelezettségnek nem tudunk eleget tenni, tekintettel támogatott személy halálára. 

 
A bejelentő dokumentumhoz csatoljuk: 

• halotti anyakönyvi kivonat 
 
Tudomásom van róla, hogy a házastársam halálát követően sem szűnik meg a kamattámogatás, amennyiben a halotti 
anyakönyvi kivonat benyújtásra került a Bank részére a keltétől számolt 60 napon belül. 
 

Továbbá tudomásom van arról is, amennyiben a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül a támogatott személy újabb 
házasságot köt és a folyósítást követő 5 éven belül a gyermekvállalás igazolásra kerül, a kamattámogatásra újból 
jogosultságot nyerünk a hátralévő futamidőre, valamint a törlesztés szüneteltetés és Gyermekvállalási támogatás is 
érvényesíthető a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 

Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt kölcsönügyletet előtörleszteni kívánjuk, egyben tudomásul vesszük, hogy az 
előtörlesztéssel kapcsolatban a Bank nem számít fel előtörlesztési díjat.  
 

□ Teljes előtörlesztése (végtörlesztés)   Értéknapja: …………….. 

(legkorábbi dátum a jelen kérelem átvételi napját követő 5. banki munkanap lehet) 
 

□ Részbeni előtörlesztés    Értéknapja: …………….. 

    (legkorábbi dátum a jelen kérelem átvételi napját követő 5. banki munkanap lehet) 
 
Előtörlesztés összege: ……………………..…………………..  Devizaneme: ………… 
 
Az elő- és végtörlesztést az alábbi számláról kérem teljesíteni. 
 
_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _    Devizanem:  _  _  _ 
 
Tudomásul vesszük továbbá, hogy az előtörlesztés feltétele, hogy Bankhoz benyújtásra került az aláírt előtörlesztési 
nyilatkozat, valamint az előtörlesztés napján esetlegesen fennálló késedelmes összeg, az aktuális havi esedékes törlesztő 
részlet, az előtörleszteni kívánt összeg a fent megjelölt bankszámlán rendelkezésre áll. 
 
Előtörlesztés – a nyilatkozat banki átvételének dátumát követő - tetszőleges banki munkanapon történhet. Amennyiben 

esedékességkor a törlesztő részlet bármely okból nem kerül megfizetésre, a Bank jogosult az előtörleszteni kívánt 
összegből elsődlegesen az esedékes törlesztő részletet rendezni, és csak a fennmaradó összeget előtörlesztésként 
lekönyvelni. Az előtörlesztési nyilatkozatot minimum 5 banki munkanappal az előtörlesztés időpontja előtt be kell nyújtani 
a Bank részére és ezzel egyidejűleg - azaz 5 banki munkanappal az előtörlesztés időpontja előtt - az előtörlesztésre szánt 

 VI. Támogatott személy halála 

 VII. Előtörlesztés (saját forrásból) (Gyermekvállalási támogatással történő előtörlesztés esetén NEM töltendő) 



 

  
  ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

   

6/7 

 

 ügyfél szignó 

 

Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

összeget biztosítani szükséges a Bank által megjelölt számlán / lakossági bankszámláján. Amennyiben a fent megjelölt 
értéknap a kérelem banki átvételét követő 5. banki munkanapon belüli, abban az esetben a Bank az átvételt követő 5. 
banki munkanapon végzi el az előtörlesztést. 
 
Végtörlesztés – a nyilatkozat banki átvételének dátumát követő – tetszőleges banki munkanapon történhet. A 
végtörlesztési nyilatkozatot legalább 5 banki munkanappal a végtörlesztés időpontja előtt be kell nyújtani és ezzel 
egyidejűleg a végtörlesztéshez szükséges összeget biztosítani kell a Bank által megjelölt számlán /lakossági 
bankszámlán. Amennyiben a fent megjelölt értéknap a kérelem banki átvételét követő 5. banki munkanapon belüli, abban 
az esetben a Bank az átvételt követő 5. banki munkanapon végzi el az előtörlesztést. 

 

Tudomásunk van róla, hogy amennyiben a kölcsön folyósítását követő 5 évben, legalább egy gyermek/magzat leigazolása 
előtt előtörlesztés kezdeményezünk, mely mértéke eléri vagy meghaladja a felvett hitel összegének 50%-át, akkor arra a 
részre igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetnünk a Bankon keresztül. Tudomásunk van arról is, hogy amennyiben 
később a gyermek/magzat a hitel futamidejének első 5 évében leigazolásra kerül, a visszafizetett igénybe vett támogatást 
a Kincstár megtéríti (Kormányrendeletben előírt feltétek teljesítése esetén). 

 

 

Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt kölcsönügylet futamidejét módosítani kívánjuk. 

Módosítás típusa:   □ Hosszabbítás     □ Rövidítés 

 
Eredeti futamidő: ……………… hónap Új futamidő: ………………hónap 

  
Tudomásunk van róla, hogy a vonatkozó 44/2019 (III.12.) kormányrendelet a futamidőre és lehetséges törlesztő részlet 
nagyságára vonatkozóan feltételeket tartalmaz, mely értelmében a kölcsön futamideje nem haladhatja meg a 20 évet (nem 
számítva az első gyermek/magzat után igénybe vett 3 év törlesztés szüneteltetés miatti futamidő módosulást) és a havi 
kezességvállalási díjat is tartalmazó törlesztő részlet nem haladhatja meg a havi 50.000 Ft-ot. 
A módosítás díjköteles, mely díját a Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza. 

 

 

Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt kölcsönügylet mögött jelenleg beállított törlesztésre szolgáló bankszámlát módosítani 
kívánjuk. A módosítás díjköteles, mely díját a Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza. 
 
Módosítást követő bankszámlaszám (kizárólag adós vagy adóstárs nevén nyilvántartott normál pénzforgalmi lakossági 
bankszámlaszám állítható be): 

_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _     
 
 
 
 
 

 

 VIII. Futamidő módosítás 

 IX. Törlesztési számla módosítás 
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Jelen kérelem benyújtási napjának a Bank azt a napot tekinti, amikor a 

kérelem utolsó kötelezően elvárt mellékelte is hiánytalanul beérkezett! 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nyilatkozatok, meghatalmazások 

 

1.) Alulírott támogatott személy büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben 
megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

2.) Alulírott támogatott személy önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom,  hogy a Bank az Üzletszabályzat, 
valamint az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint, a személyazonosító okmányaimról a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) megjelölt ügyfél-azonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések 
megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében másolatot 
készítsen, továbbá azok valósiságát és érvényességét központi nyilvántartásokban ellenőrizze, továbbá az általam 
benyújtott egyéb bizonylatokról, dokumentumokról másolatot készítsen, és azt megőrizze. 

3.) Alulírott támogatott személy kijelentjük, hogy tudomásunk van róla, hogy amennyiben az Erste Banknál más vissza nem 
térítendő támogatást is igénybe vettünk (pl. MCSOK, CSOK), akkor azon támogatások kormányrendeletben foglalt 
feltételeinek teljesítéséhez külön bejelentési lap kitöltése mellett tudok eleget tenni, azaz jelen Babaváró hitel miatti 
gyermek bejelentés nem minősül egyéb támogatásban foglalt kötelezettség megtételének. 

 
 

Keltezés helye:……………………………………….  Keltezés ideje:.....................………………...................... 
 
 

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

Adós/Támogatott személy 1. Adóstárs/Támogatott személy 2. 
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. Név:  ...........................................................................................................  2. Név:  .........................................................................................  
Lakcím ............................................................................................................  Lakcím:  ........................................................................................  
Sz. ig. sz.*:  .....................................................................................................  Sz. ig. sz.*:  ..................................................................................  
Aláírás: ............................................................................................................  Aláírás:  ........................................................................................  
*EBH munkavállaló esetén töltendő! 

Kelt: ………….……………………, ……….... év ……………………….. hó ……. napján 

 X. Hitelt, támogatást érintő egyéb bejelentés, kérés 

(pl. a támogatott személyek nem nevelik közös háztartásban a gyermeket, megszűnt magyarországi cím bejelentése, a futamidő 

első 5 évében a gyermekvállalás nem teljesül, válást/halálesetet követő újraházasodás és jogosultságigazolás, stb.) 


