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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

Érvényes: 2018. november 13-ától 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező 

tartalmi elemeket magában foglaló ingatlan adásvételi szerződést fogad el, ezért javasoljuk, hogy a 

jelen dokumentumban foglaltakat az ingatlan adásvételi szerződés aláírása előtt mindenképpen 

alaposan tanulmányozza át.  

 

A kölcsönszerződés megkötése előtt a Vevő köteles a Földhivatal által érkeztetett, jelen okiratban 

foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú ingatlan adásvételi szerződés egy eredeti példányát a Bank 

részére átadni.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adásvételi szerződés valamely kötelező tartalmi eleme 

hiányzik, vagy nem felel meg a jelen dokumentumban támasztott feltételeknek, a Bank jogosult a 

bírálat részeként a már megkötött adásvételi szerződés módosítását kezdeményezni. 

 

I. Ingatlan vásárlásához nyújtott kölcsön esetén 

 

1. A megvásárolni kívánt ingatlannak per-, teher-, és igénymentesnek kell lennie (ide nem értve 

a haszonélvezeti jogot, amennyiben arról a jogosult az adásvételi szerződésben ingyenesen 

vagy ellenérték fejében lemond).  

 

2. Az adásvételi szerződés tartalmazza a felek megállapodását arra nézve, hogy az utolsó 

vételárrész megfizetése a Banktól igényelt kölcsönösszegből történik. Az adásvételi szerződés 

tartalmazza a Vevő nyilatkozatát arról, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár 

kölcsönön felüli részét (mint önerőt) az Eladó részére maradéktalanul megfizeti. A vételárnak 

nem a Bank által folyósított kölcsönösszegből fedezett részének (önerő) megfizetését Vevő az 

Eladó ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által kiállított (a nyilatkozat Eladó által 

történő aláírását a közjegyző hitelesíti) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozatával köteles a Bank felé igazolni. A nyilatkozat eredeti példányát a Vevő köteles a 

Bank részére benyújtani a kölcsönösszeg folyósítását megelőzően.  

 

3. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az Eladó kötelezettségvállalását arra 

vonatkozóan, hogy a tulajdonjog átruházását és a Vevő tulajdonjog bejegyzését 

engedélyező feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonjog bejegyzési engedélyt (a 

továbbiakban: Tulajdonjog Bejegyzési Engedély) az adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezi. 

 

4. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a felek megállapodását, hogy az adásvételi 

szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd (Letéteményes) az Eladó által ügyvédi letétbe 

helyezett Tulajdonjog Bejegyzési Engedélyt a Bank részére jogosult és köteles átadni, 

amennyiben a vételár utolsó részletét jelentő kölcsönösszeg folyósítása megtörténik, és arról 

az Eladó az eljáró ügyvédet nyilatkozatában tájékoztatja.  

 

5. A Tulajdonjog Bejegyzési Engedélyt az ügyvéd jogosult és köteles a vételár utolsó részletét 

jelentő kölcsönösszeg folyósítását követően kiadni a Vevő és a Bank részére (Bank részére 

legalább 2 eredeti példány Tulajdonjog Bejegyzési Engedélyt és 2 példányt az adásvételi 

szerződést szerkesztő ügyvéd által kiállított ingatlan-nyilvántartási kérelemből). A Vevő vagy 

meghatalmazása alapján a Bank gondoskodik a Tulajdonjog Bejegyzési Engedély földhivatali 

benyújtásáról. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Vevő 

kötelezettsége. 
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6. A kölcsönösszegből fizetendő utolsó vételárrész teljesítésének határideje eltérhet a 

kölcsönösszeg tényleges folyósításának dátumától, amelyért a Bankot felelősség nem terheli. 

 

7. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell azt a fizetési számlaszámot, amelyre az Eladó a 

kölcsönösszegből fedezett vételár/vételárrész megfizetését várja. Több Eladó, illetve 

Haszonélvezeti Eladó esetén szerepelnie kell az adásvételi szerződésben a kölcsönösszegből 

fizetendő vételár/vételárrész Eladók, illetve Haszonélvezeti Eladók közötti megoszlását 

(amennyiben a Haszonélvezeti Eladó nem ingyenesen mond le a haszonélvezeti jogáról). 

Több Eladó, illetve Haszonélvezeti Eladó esetén szükséges a fizetési számlák Eladók, illetve 

Haszonélvezeti Eladók szerinti megjelölése. Amennyiben az Eladók, illetve Haszonélvezeti 

Eladók csak az egyikük fizetési számláját jelölik meg a kölcsönösszegből fedezett 

vételár/vételárrész fogadására, úgy az Eladók, illetve Haszonélvezeti Eladók kötelesek 

nyilatkozni arról, hogy a megjelölt fizetési számlára történő teljesítést az Eladók, illetve 

Haszonélvezeti Eladók saját kezükhöz történő teljesítésként fogadják el.  

 

8. Amennyiben a Vevő házas természetes személy, és az adásvétellel érintett ingatlan kizárólag 

a Vevő tulajdonába kerül, úgy a nem Vevő házastársnak az adásvételi szerződésbe foglaltan, 

vagy külön, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy  

 az adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul; és 

 kijelenti, hogy az adásvételi szerződéssel megszerzett ingatlan a Vevő (a 

kölcsönszerződés tekintetében az Adós) külön tulajdonába kerül és a házastársak ettől 

eltérően a későbbiekben sem rendezik vagyoni viszonyaikat, illetve a megszerzett 

ingatlan vonatkozásában ahhoz a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

A nem Vevő házastárs nyilatkozata minden esetben szükséges, akkor is, ha a házastárs 

nincs/nem lesz tulajdonosként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, illetve abban az 

esetben is, ha a házastárs a kölcsönügyletbe Adósként bevonásra kerül. 

 

9. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a tulajdonjog bejegyzésének függőben tartása 

iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján, a Tulajdonjog Bejegyzési Engedély benyújtásáig, de legfeljebb az okirat 

ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. 

 

10. A Vevő kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bank javára a kölcsön összege és járulékai 

erejéig, a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg önálló zálogjog és azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalmat kerüljön be-és feljegyzésre. Az önálló zálogjog bejegyzése és 

az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási kérelmet a Vevő 

vagy a Vevő meghatalmazása alapján Bank nyújtja be az illetékes Földhivatalba. Az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Vevő kötelezettsége. 

 

11. Kérjük az adásvételi szerződésben az alábbi szöveg szerepeltetését: 

 

„Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevővel mindenben együttműködik annak 

érdekében, hogy a Vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön, és a kölcsönösszeg 

folyósításának feltételei teljesülhessenek. Eladó vállalja, hogy megtesz minden olyan 

ésszerűen megkövetelt nyilatkozatot, ideértve az adásvételi szerződés esetleges módosítását 

is, amennyiben ezt a Bank előírja, feltéve, hogy ezen nyilatkozat vagy szerződésmódosítás 

nem érinti az Eladó és Vevő által megállapított vételár összegét.”  

 

12. Az adásvételi szerződés tartalmazza a felek megállapodását arra vonatkozóan, hogy a 

kölcsön folyósítását követően csak a Bank írásbeli előzetes hozzájárulását követően jogosultak 

az adásvételi szerződést megszüntetni, felbontani, felmondani, vagy attól elállni.  
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13. Az adásvételi szerződés nem tartalmazhat semmilyen az adásvételi szerződés tárgyát képező 

ingatlanon fennmaradó terhet, ide nem értve a kölcsönszerződés alapján a Bank javára be-

és feljegyzendő önálló zálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat.   

 

14. Az adásvételi szerződés nem tartalmazhat az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra 

vonatkozó eladási, visszavásárlási, vételi jogot.    

 

15. Az adásvételi szerződés nem tartalmazhat felfüggesztő vagy bontó feltételt a szerződés 

érvényességét, vagy hatályosságát illetően, kivéve, ha az adásvételi szerződés hatályba 

lépésének vagy hatályban maradásának feltétele a Banknak a kölcsönkérelem pozitív 

elbírálását írja elő. 

 

16. Az adásvételi szerződés érvényessége vagy hatályossága nem függhet harmadik személy 

hozzájárulásától, ide nem értve a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen 

szerződő fél nevében eljáró törvényes képviselő nyilatkozatát, illetve a vonatkozó jogszabály 

által előírt gyámhatósági hozzájárulást, illetve záradékolást.   

 

17. A Bank nem nyújt kölcsönt olyan ingatlan megvásárlásához, amelyre vonatkozóan az Eladó a 

vételár teljes megfizetésére tekintettel a tulajdonjogot már (az adásvételi szerződésben) 

átruházta a Vevőre.  

 

II. Terhelt ingatlan adásvételéhez nyújtott kölcsön esetén (hitelkiváltásnál) a fentieken túlmenően az 

alábbi feltételeknek is teljesülniük kell: 

 

1. Terhelt ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a teher pontos 

megjelölését és jogosultját, valamint a fennálló tartozás pontos összegét.  

 

2. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell azt a fizetési számlaszámot (a teher jogosultja 

által megjelölt fizetési számlaszám, amely megegyezik a jelen okirat II./6. pontjában megjelölt 

igazoláson feltüntetett számlaszámmal), amelyre a kiváltandó kölcsön teljes (vagy részleges) 

előtörlesztése történik, és amely fizetési számlaszámra vonatkozóan Eladó (több Eladó esetén 

Eladók) kijelenti(k), hogy a Bank oda érkező teljesítését szerződésszerű teljesítésnek 

fogadja(/ák) el. 

 

3. Vevő kifejezetten felhatalmazza Bankot az adásvételi szerződésben arra, hogy a 

kölcsönösszeg (utolsó vételárrész) tényleges, a teher jogosultja javára történő megfizetését 

követően a Bank a teher jogosultját megkeresse, valamint a teher törlésére vonatkozó 

engedélyt, vagy a fennálló terhek törléséhez szükséges bármely jognyilatkozatot a teher 

jogosultjától bekérje, illetve átvegye, az abban foglalt adatokat megismerje, vagy a teher 

jogosultjától a fennálló, illetve törlesztett kölcsönnel (teherrel) kapcsolatban információkat 

igényeljen. Vevő ebben a körben Bank részére a teher jogosultját terhelő titoktartási 

kötelezettség alól felmentést ad a teher jogosultja részére.  

 

4. A Vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben bármilyen ok következtében nem 

elegendő a Bank által folyósított kölcsönösszeg a kiváltandó kölcsön kiegyenlítésére, a 

fennmaradó különbözetet önerőből fizeti meg a teher jogosultja részére és azt teljes bizonyító 

erejű magánokirattal a Bank felé igazolja.  

 

5. Az adásvételi szerződésben az alábbi szövegrész szerepeltetése szükséges:  

 

„Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Ingatlant terhelő teher(ek) 

törlését célzó törlési kérelmet a jelen szerződésen alapuló tulajdonjog bejegyzést 

megelőzően legelőször intézze el az ingatlan-nyilvántartást vezető földhivatal; vagyis a 

korábbi széljegyen iktatott tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet megelőzően intézze el a 
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később széljegyzett törlési kérelmet, ezzel az ingatlant a vevői tulajdonjog bejegyzés előtt 

vagy azzal egyidejűleg tehermentesítse. [RANGSORCSERE Inytv. 44. § (2)].”            

 

6. Bank a terhelt ingatlan megvásárlásához akkor nyújt kölcsönt, ha a folyósítást megelőzően 

benyújtásra kerül Bank részére egy 30 napnál nem régebbi, a teher jogosultjától származó 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Szándéknyilatkozat, amely 

 tartalmazza a kiváltandó kölcsön adósainak nevét és adatait, 

 tartalmazza a kiváltandó kölcsön adatait, 

 tartalmazza a fedezetül szolgáló ingatlan adatait, 

 tartalmazza a teher jogosultjának nyilatkozatát a kölcsön kiváltásához szükséges, a 

Bank által meghatározott időpontban, de legalább a következő esedékességig 

fennálló tartozás pontos összegéről,  

 tartalmazza azt a bankszámlaszámot (a teher jogosultja által megjelölt számlaszám), 

amelyre a teher jogosultja a kiváltandó kölcsön teljes (vagy részleges) előtörlesztését 

várja, 

 tartalmazza a teher jogosultjának kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az 

utolsó vételárrész megfizetésével haladéktalanul kiállítja a teher törlésére vonatkozó 

törlési engedélyt, amelyet a Bank részére átad, 

 tartalmazza a teher jogosultjának kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az 

utolsó vételárrész megfizetését követően nem tesz a törlendő teher (zálogjog) 

fenntartására irányuló nyilatkozatot, 

 elidegenítési és terhelési tilalom esetén e tilalom jogosultja kötelezettséget vállal arra, 

hogy az utolsó vételárrész megfizetésével haladéktalanul kiállítja a tilalom törlésére 

vonatkozó törlési engedélyt és azt Eladó részére átadja, 

 tartalmazza, hogy a teher jogosultja a hitelkiváltásra átutalt kölcsön összeget az Eladó 

kölcsönszámláján történő jóváírásig úgy kezeli, hogy az összeg felett Eladó nem 

rendelkezhet. 

 

 

 

 


