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DOKUMENTUMLISTA A MEGTAKARÍTÁS KIFIZETÉSÉHEZ, A LAKÁSKÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉHEZ 

 ILLETVE A LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS UTÓLAGOS IGAZOLÁSÁHOZ 
 

Az Erste Lakástakarék Zrt. (a továbbiakban: Lakás-takarékpénztár) a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan: 
➢ a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően előállított számlát,  
➢ lakáscélú hitelintézeti kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást 

fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján, illetve felmondással történő 
megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt 
követően keletkezett.  

1. A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges 
dokumentumok lakáscélonként: 

Általános elvárás: 
Társasház esetében a kiutalásra adott nyilatkozat mellé kötelezően csatolandó: 

• amennyiben az ügylet elbírálásához szükséges a hatályos szervezeti és működési szabályzat, 

• a közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési határozat, vagy a jegyzőkönyv másolata, 

• a közgyűlés döntése a kiutalás elfogadásáról, vagy elutasításáról, illetve az előbbi esetben a lakáscélú 
felhasználás meghatározása. 

• amennyiben a közös képviselő jogi személy a hatályos alapszabály, 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

• amennyiben a társasházat megillető összeg kiutalását nem arra a számlára kérik, amelyről a megtakarítás 
teljesítése történt, a Lakás-takarékpénztár csak akkor teljesíti a kifizetést, ha hitelt érdemlően bizonyítást nyer, 
hogy a kifizetésnek ezen módja a Társasházi közgyűlés jóváhagyását bírja. 

Lakásszövetkezet esetében a kiutalásra adott nyilatkozat mellé kötelezően csatolandó: 

• a hatályos alapszabály, 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

• a képviseletre jogosult személyek aláírási címpéldánya és/vagy meghatalmazása 

 
 
 
 

Az igénybe venni kívánt összeg kifizetése 
előtt benyújtandó 

Az igénybe venni kívánt 
összeg kifizetését 

követően benyújtandó 

Kiegészítő információk, egyéb 
feltételek 

Lakóingatlan felújítása, korszerűsítése 

 

• 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap 
másolatot  a felújítás tárgyát képező társasházi / 
lakásszövetkezeti ingatlanról 

 

A kifizetést követő 180 napon 
belül benyújtandó  
 

• a Társasház / 
Lakásszövetkezet nevére 
szóló és a felhasznált 
anyagokat, szolgáltatásokat 
tartalmazó számlák és az 
esetlegesen szükséges 
kapcsolódó kivitelezési 
szerződés (ek).  

 

Hitelkiváltás 

• 30 napnál nem régebbi, a hitelező/lízingbeadó 
pénzügyi intézmény, biztosító intézet vagy 
települési önkormányzat cégszerűen aláírt 
igazolása a fennálló lakáscélú tartozásról, a 
törlesztési számla rendelkezőjéről és 
számlaszámáról, 
 

• valamint a lakáscélú kölcsön, hitel és 
lízingszerződés (módosítás esetén az alap 
szerződés és annak a módosítása is) másolati 
példánya, 

 

• 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap 
másolatot  a felújítás tárgyát képező tházi / 
lakásszövetkezeti ingatlanról. 

 

 

A kifizetést követő 60 napon 
belül benyújtandó 
 

•  a lakáscélú kölcsön  
törlesztéséről szóló igazolást 

Teljesítendő feltétel, hogy a lakáscélú 
igazolásra vonatkozó szabály szerinti 
legkorábbi időpontban (lásd jelen jegyzék 
elején) még legalább a lakás-takarékpénztári 
szerződésből igényelt összegnek 
megfelelően legyen fennálló 
hitel/lízingtartozás.  
Lakás-takarékpénztári szerződéses 
összegből nem teljesíthető az 
elő/végtörlesztési díj valamint a késedelmi 
kamat  (kizárólag a kiváltandó hitel tőkére 
és kamataira, valamint a törlesztő részlet 
részét képező kezelési költségre 
fordítható) 

 
 

http://www.erstelakastakarek.hu/


ERSTE Lakástakarék Zrt.                H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.                 Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047080                                       Telefon: 06 1 298 0222 
                  Postacím: Budapest 1920  www.erstelakastakarek.hu 
    

 
 

                v20221212        2. oldal 
   

 

2. A lakáskölcsön igényléséhez és a teljesítendő kötelmek teljesítéséhez szükséges dokumentumok 
listája: (Kölcsönkérelem esetén kérjük, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. fiókjában kérelmezze a teljes 
dokumentum csomag átadását.) 

 
Társasház esetén:  
Kölcsön kérelmi nyomtatvány,  
Aláírt Bevétel-Kiadás kimutatás az elmúlt 2 lezárt évre vonatkozóan. 
Képviseletet ellátó aláíró adatai 
Közgyűlési jegyzőkönyv mindenképpen és megbízási szerződés -ha van-, melyekből kiderül ki jogosult a 
társasházat képviselni, ezen kívül magánszemély esetén a személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, 
cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, társasági szerződés és aláírási címpéldány. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
Lakásszövetkezet esetén: 
Kölcsön kérelmi nyomtatvány, KHR dokumentumok, a célingatlan, aláírt beszámoló az elmúlt 2 lezárt évre 
vonatkozóan, eredeti Aláírási Címpéldány, cégkivonat (30 napnál nem régebbi) 

Mind társasház, mind lakásszövetkezet esetében: 

1.) LTP megtakarítási ütem-számítások 
Hány darab szerződés lesz, mekkorák a szerződéses összegek, mi lesz a lejárat és az engedményezhető 
összeg? A hitel előterjesztésekor már pontos, később a szerződésben is szereplő adatokat kell megadni, 
azaz a legjobb ha már megkötött LTP szerződésekkel rendelkezik a társasház, amikor hitelért folyamodik. 

2.) Nyilatkozat a lakók fizetési moráljáról 
A közös képviselő nyilatkozata, hogy az elmúlt két évben a lakók mekkora százalékának volt, a 90 napot 
is meghaladó lejárt közös költség tartozása. 

3.) Nyilatkozat a felújítási és –alapszámláról 
A közös képviselő nyilatkozata arról, hogy a társasház mióta (legalább 4 lezárt éve), mekkora összegben 

(min. 6-12 ft/m²/hó) képez felújítási alapot, és hogy azt hitelintézeti számlán helyezte-e el, vagy 
felújításra költötte. 

4.) Nyilatkozat a Közös Költség emeléséről 
A közös képviselő nyilatkozata arról, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan (a hitel kamatainak törlesztésére 
és az LTP megtakarításokra/tőke törlesztésre) mekkora közös költség emelést szavaztak meg a lakók 
(eddig mennyi volt a közös költség -ft/m²/hó- és ezután mennyi lesz). A nyilatkozatból ki kell derülnie, hogy 
a hitel és az LTP havi költsége milyen forrásból lesz fedezve, és hogy ez a forrás biztosan rendelkezésre 
áll.  

5.) Költségvetés a felújításról 

6.) Fővállalkozói szerződés (előszerződés, árajánlat) 

7) Adószámot igazoló hivatalos dokumentum, ha van adószám 

8.) Tulajdoni lap – törzslap 
Ez 30 napnál nem régebbi. Érdemes figyelembe venni, hogy amikor számlát nyit a Társasház / 

Lakásszövetkezet az ERSTE Banknál, (és ez elkerülhetetlen a hitel felvételéhez) a fiók kér majd egy 30 
napnál nem régebbi tulajdoni lapot 
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