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KÉRELEM 

Takarék Fizetéskönnyítő Programban való részvételhez  

jelzáloghitelek esetén 

 

Kérjük a kérelmet nyomtatott nagybetűvel töltse ki! 

 

 

Nyilatkozom, hogy a Hitelintézet képviselője megismertette velem Fizetéskönnyítő Programját és a kérelem 

benyújtásához szükséges dokumentációs elvárásokkal kapcsolatban számomra részletes és teljes körű tájékoztatást 

adott.  

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

 Ügyfél aláírása 

 

 

I. A fizetéskönnyítéssel érintett kölcsönügylet adatai: 

 

Hitelazonosító/Szerződésazonosító:  

Főadós neve:  

 

II. A fizetéskönnyítéssel érintett kölcsönügylet szereplői, a kérelmet kitöltő személyek adatai: 

 

Személyes adatok 

Név: Név: 

Születési név: Születési név: 

Születés helye, ideje: Születés helye, ideje: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Állandó lakcíme: 

 

Állandó lakcíme: 

 

Levelezési címe: 

 
Levelezési címe: 

Telefonszáma: Telefonszáma: 

e-mail címe: e-mail címe: 

 

A kérelmet kitöltő személyek szerepköre a fent megjelölt kölcsönszerződésben 

□ Adós □ Zálogkötelezett □ Haszonélvező □Készfizető kezes 

A főadóssal egy háztartásban él? □ igen □nem 

□ Adóstárs □ Zálogkötelezett □ Haszonélvező  

□ Készfizető kezes 

A főadóssal egy háztartásban él? □ igen □nem 
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Munkahelyi/Jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok 

Rendelkezem munkaviszonnyal vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve rendszeres kereső 

tevékenységet folytatok: □ igen, mely esetben a 

munkaviszony/megbízási jogviszony jellege:  

□ alkalmazott □ vállalkozó  

□ köztisztviselő/közalkalmazott  

□ nyugdíjas □ Egyéb, éspedig: 

…………………………………… 

 

Munkáltató neve: 

 

Munkáltató székhelye: 

 

Munkáltató fő tevékenységi köre: 

 

Foglalkozása/beosztása: 

 

Munkaviszony: □ határozatlan □ határozott, lejárata: 

………………. 

Várhatóan meghosszabbításra kerül: □ igen □ nem □ nincs 

információ 

Rendelkezem munkaviszonnyal vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve rendszeres kereső 

tevékenységet folytatok: □ igen, mely esetben a 

munkaviszony/megbízási jogviszony jellege:  

□ alkalmazott □ vállalkozó  

□ köztisztviselő/közalkalmazott  

□ nyugdíjas □ Egyéb, éspedig: ………………………… 

 

Munkáltató neve: 

 

Munkáltató székhelye: 

 

Munkáltató fő tevékenységi köre: 

 

Foglalkozása/beosztása: 

 

Munkaviszony: □ határozatlan □ határozott, lejárata: 

………… 

Várhatóan meghosszabbításra kerül: □ igen □ nem □ nincs 

információ 

Rendelkezem munkaviszonnyal vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve rendszeres kereső 

tevékenységet folytatok: □ nem 

□ munkanélküli, kezdete: …………………. 

□ háztartásbeli □ Diák 

□ Egyéb, éspedig: ……………….…………… 

Várható-e a közeljövőben munkába állása? □ nem □igen 

………………-tól Igen esetén kérjük a munkáltatói adatokat 

fentieknek megfelelően kitölteni. 

Rendelkezem munkaviszonnyal vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve rendszeres kereső 

tevékenységet folytatok: □ nem 

□ munkanélküli, kezdete: …………………. 

□ háztartásbeli □ Diák 

□ Egyéb, éspedig: ……………….………….… 

Várható-e a közeljövőben munkába állása? □ nem □igen 

………………-tól. Igen esetén kérjük a munkáltatói adatokat 

fentieknek megfelelően kitölteni. 

 

 

 

A háztartás tagjai 

A háztartás teljes létszáma: …………..…. fő Eltartottak száma: ……..……. fő  ebből kiskorú:……………... fő 

Fent felsorolt személyeken felül a háztartásban élők felsorolása: 

 

A háztartásban önálló jövedelemmel rendelkezők száma : ……..……. fő   

A háztartásban önálló jövedelemmel rendelkező személyek összes nettó jövedelme: … Ft 

 

 

A háztartás bevételei 

Munkaviszonyból származó jövedelemigazolással igazolható 

nettó jövedelem: (Ft) 

Munkaviszonyból származó jövedelemigazolással 

igazolható nettó jövedelem: (Ft) 

Társas / egyéni vállalkozásból származó havi nettó 

jövedelem: 

Társas / egyéni vállalkozásból származó havi nettó 

jövedelem: 

Egyéb rendszeres havi nettó jövedelem 

(pl:ösztöndíj,értékpapírból származó jöv. kifizetések, bérleti 

Egyéb rendszeres havi nettó jövedelem 

(pl:ösztöndíj,értékpapírból származó jöv. kifizetések, bérleti 
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díj stb) 

Típusa Összege (Ft) 

  

  
 

díj stb) 

Típusa Összege (Ft) 

  

  
 

A gyermekek ellátásához és gondozásához kapcs. támogatások összege:  

(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás)     

 ………………………………Ft 

 

A háztartás összes havi nettó bevétele (Ft):      

 ………………………………Ft 

 

A háztartás havi rendszeres kiadásai 

A háztartás nélkülözhetetlen (nem törlesztésre fordított) megélhetéshez szükséges havi kiadása egy összegben (különös 

tekintettel a lakhatásul szolgáló ingatlan fenntartási költségeire, a rendszeres havi alapvető fogyasztási kiadásokra 

(élelmiszer, ruházkodás, tisztálkodás és higiéniai kiadások összege), továbbá a háztartás tagjai egészségi állapotának 

tartós romlásából adódó kiadások) :      

 ……………………………… Ft 

A háztartásban törlesztésre fennmaradó összeg (Összes havi nettó bevétel - mínusz a fent írt összes havi költség): 

 …………………………..…. Ft 

Hiteltörlesztések 

Adósnak/Adóstársnak4 van más hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál kölcsöntartozása? □ igen □ nem 

A tartozás 

jellege1 
Hitelnyújtó neve 

Szerződött /fennálló 

összege 

Státusza: 

késedelmes/ nem 

késedelmes, 

felmondott 

Törlesztő 

részlete 

Végrehajtással 

érintett? i/n 

       

       

       

       

       

    Összesen:   
 

Közüzemi vagy köztartozások 

A háztartásnak van közüzemi vagy köztartozása? □ igen  □ nem 

A tartozás jellege 

(közüzemi/adótartozás) 
Jogosult 

Közüzemi vagy 

köztartozás 

összege (Ft) 

Végrehajtással 

érintett? 

Megállapodás esetén 

havi törlesztő részlet 

     

     

     

     

     

 Összesen:    
 

A háztartás szabadon felhasználható jövedelme (Összes havi nettó bevétel mínusz az összes havi rendszeres kiadás 

mínusz a havi hiteltörlesztésre/közüzemi vagy köztartozás törlesztésérére fordított összeg):  

 …………………………. Ft  

Adós(ok) jelen kérelemmel érintett Hitelintézeti kölcsönének törlesztésére önként vállalt/javasolt összege: 

 …………………………. Ft  

Adós(ok) összes Hitelintézeti kölcsönének együttes törlesztésére vállalt/javasolt összege:  …………………………. Ft 

                                                 
1 lakáshitel, szabadfelhasználású jelzáloghitel, személyi hitel, folyószámlahitel, hitelkártya, áruhitel, gépjármű hitel, lízing 
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Adós(ok) lakhatását biztosító ingatlan adatai:2  

Ingatlan címe: …………………………………..……………………………………………………………………………………… 

A tartózkodás jogcíme:  □ családtag, □ bérlő □ egyéb, éspedig …………………………………………………………………. 

 

Fedezeti ingatlanra vonatkozó adatok 

 

1. Fedezeti ingatlan címe: …………………………………………………. Helyrajzi száma: …………………………………. 

Típusa: □ panel lakás  □ egyéb lakás  □ családi ház □ üdülő/nyaraló  □ építési telek □ szántó □ 

egyéb:………… 

(Lakó)épület hasznos alapterülete : ……………. nm  Szobák száma:……….……. db 

Az Adós/Adóstárs lakhatására szolgál? □ igen □nem  Bérbe adott?  □ igen □ nem 

Állapota: □ újszerű □ felújított □ átlagos állapotú □ felújítandó □ rossz állapotú 

Szándékukban áll-e a fedezeti ingatlan értékesítése?  □ igen □ nem  

 Tett-e már intézkedéseket az ingatlan eladása tekintetében? □ igen □ nem (Hirdetési 

ár:………………….…….…….Ft) 

További, nem adóssal azonos tulajdonostárs/haszonélvező együttműködő? □ igen □ nem 

 

2. Fedezeti ingatlan címe: …………………………………………………. Helyrajzi száma: …………………………………. 

Típusa: □ panel lakás  □ egyéb lakás  □ családi ház □ üdülő/nyaraló  □ építési telek □ szántó □ 

egyéb:………… 

(Lakó)épület hasznos alapterülete : ……………. nm  Szobák száma:……….……. db 

Az Adós/Adóstárs lakhatására szolgál? □ igen □nem  Bérbe adott?  □igen □nem 

Állapota: □ újszerű □ felújított □ átlagos állapotú □ felújítandó □ rossz állapotú 

Szándékukban áll-e a fedezeti ingatlan értékesítése?  □ igen □ nem  

 Tett-e már intézkedéseket az ingatlan eladása tekintetében? □ igen □ nem  Hirdetési 

ár:…………..……….…….…….Ft 

Egyéb megjegyzés: 

 

 

Vagyonleltár 

Adós /Adóstárs 3 rendelkezik olyan ingatlannal, amely a kölcsönnek nem fedezete? □ igen  □ nem 

 

 

1. Ingatlan címe: …………………………………..…………………………….. Helyrajzi száma: 

……………………………………….…………… 

Típusa: □ panel lakás  □ egyéb lakás  □ családi ház □ üdülő/nyaraló  □ építési telek □ szántó □ 

egyéb:………… 

Tulajdoni hányad: …………………..…..   □ tehermentes □ jelzálogjoggal terhelt  

Az Adós/Adóstárs lakhatására szolgál? □ igen □nem  Bérbe adott?  □ igen □nem Becsült forgalmi értéke: 

…………………. Ft 

Telek területe ……………… nm   Ingatlan hasznos alapterülete : ……………. nm  Szobák száma:……….…….db 

Állapota: □ újszerű □ felújított □ átlagos állapotú □ felújítandó □ rossz állapotú  

Szándékukban áll-e az ingatlan értékesítése?  □ igen □ nem  

Tett-e már intézkedéseket az ingatlan eladása tekintetében? □ igen □ nem Hirdetési ár: ……….………….……..…….Ft 

2. Ingatlan címe: …………………………………..…………………………….. Helyrajzi száma: 

…………………….……………………………… 

Típusa: □ panel lakás  □ egyéb lakás  □ családi ház □ üdülő/nyaraló  □ építési telek □ szántó □ 

egyéb:………… 

                                                 
2 abban az esetben kell kitölteni, ha a lakhatást biztosító ingatlan nem egyezik meg a kölcsön fedezetével, vagy abban az adós nem tulajdonos. 
3 A megfelelő aláhúzandó! 
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Tulajdoni hányad: …………………..…..   □ tehermentes □ jelzálogjoggal terhelt  

Az adós/adóstárs lakhatására szolgál? □ igen □nem  Bérbe adott?  □ igen □nem Becsült forgalmi értéke: 

…………………. Ft 

Telek területe ……………… nm   Ingatlan hasznos alapterülete : ……………. nm  Szobák száma:…………….db 

Állapota: □ újszerű □ felújított □ átlagos állapotú □ felújítandó □ rossz állapotú  

Szándékukban áll-e az ingatlan értékesítése?  □ igen □ nem  

Tett-e már intézkedéseket az ingatlan eladása tekintetében? □ igen □ nem Hirdetési ár: ………………………….…….Ft 

Egyéb megjegyzés: 

 

Adós háztartása/Adóstárs 4rendelkezik személygépjárművel?  □ nem □ igen száma: ……….…… db 

Szándékában áll a lent megjelölt személygépjármű esetleges értékesítéséből származó bevételt is az 

adósságrendezésre fordítani? 

□ igen □ nem 

 

1. gépjármű típusa: ……………….………  életkora: ……… év becsült forgalmi értéke ………………….…………Ft 

2. gépjármű típusa: ……………………….  életkora: ……… év becsült forgalmi értéke: ………………..…………..Ft 

A háztartás rendelkezik-e 300.000,-Ft egyedi értéket meghaladó egyéb vagyontárggyal? □ igen □ nem 

Szándékában áll az alábbiakban felsorolt vagyontárgyak esetleges értékesítéséből származó bevételt is az 

adósságrendezésre fordítani? 

□ igen □ nem 

Vagyontárgy megnevezése Becsült értéke (Ft) elidegenítést akadályozó körülmény? 

   

   
 

Adós háztartása rendelkezik-e megtakarítással/tartós befektetéssel? □ nem □ igen, éspedig:  

 

 

A következő 6 hónapon belül tervez nagyobb összegű kiadást? 

□ igen, jellege: …………………………………………………..  □ nem 

Számít valamilyen forrásból nagyobb bevételre a következő 6 hónapban, amely érintheti vagyoni helyzetét? □ nem 

□ igen:  

típusa: □ folyamatban lévő ingó/ingatlan eladásból származó árbevétel összege:  ………………..….. Ft 

□ prémium összege: ………………….… Ft 

□ öröklés összege: ………………….… Ft 

□ egyéb: ……………………… összege: ……………………. Ft 

 

III. A fizetési nehézség oka: 

 

□ Munkanélküliség □ Csökkenő jövedelem □ Megnövekedett megélhetési költség □ Családi okok (pl. válás) 

□ Egészségügyi okok □ Egyéb:………………………….……... 

A fizetési nehézség várhatóan:  □ Átmeneti □ Tartós 

 

IV. Fizetéskönnyítésre vonatkozó adatok 

 

A szerződésmódosítás tervezetét az alábbi módon szeretném átvenni: 

□ Személyesen a …………………………… kirendeltségben kívánom átvenni. 

□ E-mailben a következő címre kérem küldeni: ……………………….……………………………… 

 

Az egyösszegű hátralékrendezést vállalom:   igen          nem 

 

Vállalható havi törlesztőrészlet:  ............................................................................  

                                                 
4 A megfelelő aláhúzandó! 
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5Új adóstársként ________________________________(név), _________________________ (születési hely), 

__________________________ (születési idő), ___________________________________________________ címen lakó, 

velem  ________________________ (rokonsági fok) rokonságban álló személy bevonását kérem. 

 

Új fedezetként a _________________________ helyrajzi számú, ________________________________ címen található 

___________________________________________ tulajdonában álló ingatlan bevonását kérem.  

 

A kérelem benyújtásának szöveges indoklása, elképzelés a fizetési nehézség megszüntetésére:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Nyilatkozatok: 

 

Tudomásul veszem, hogy Hitelező jogosult a kérelmet elbírálni, a kérelem alapján a módosításra vonatkozó ajánlatot tenni.  

 

Kijelentem, hogy a kérelemmel kapcsolatban felmerülő díjakról és költségekről tájékoztatást kaptam, azokat megismertem és 

saját magamra kötelező érvényűnek tartom. A díjak és költségek tekintetében Hitelező mindenkor érvényes vonatkozó 

Hirdetménye az irányadó. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból nem kerül sor, vagy a 

szerződés nem lép hatályba, a kérelmemmel kapcsolatos díjakat, költségeket köteles vagyok megfizetni. Kifejezetten 

felhatalmazom a Hitelezőt arra, hogy a ……………………………………………………………. számú bankszámlámat a 

ténylegesen felmerült díjak és költségek erejéig – akkor is, ha jelen kérelmet visszavonom, vagy szerződéskötésre nem kerül 

sor, avagy a szerződés nem lép hatályba – megterhelje. 

Amennyiben nem rendelkezem a Hitelintézetnél bankszámlával, úgy kötelezettséget vállalok a díjak hitel-nyilvántartási 

számlára történő megfizetésére Hitelező írásbeli értesítésében foglaltak szerint és határidőben. 

 

Vállalom, hogy a kölcsönügylet összes szereplőjét a kölcsönszerződés módosításának tényéről, időpontjáról és helyéről 

tájékoztatom, valamint gondoskodom arról, hogy az előzőekben felsoroltak ismeretében a kölcsönszerződés módosításán teljes 

létszámban megjelenjenek. 

 

Jelen kérelem kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adataimat Hitelező a kérelem I. 

pontjában meghatározott kölcsönhöz kapcsolódó személyes adatokként kezelje, a kölcsönszerződésben foglaltaknak 

megfelelően. Kijelentem, hogy adataim kezelése önkéntes hozzájárulásomon alapul, és a Hitelező adatkezelési hozzájárulásom 

eldöntéséhez előzetesen felhívta figyelmem a https://takarekbank.hu/takarekbank-adatkezeles# honlapon található általános 

adatkezelési tájékoztatóra.  

 igen 

 nem 

Felhatalmazom egyidejűleg Hitelezőt, hogy a szolgáltatott adatok valóságtartalmáról meggyőződjön, más Hitelintézetnél 

fennálló tartozásaim összegéről, (így különösen, de nem kizárólagosan: a hitel-/kölcsönszerződésből/fizetési számlához 

kapcsolódó hitelkeret túllépéséből eredően fennálló tartozások összegéről) illetve a kapcsolódó törlesztő részletéről 

bankinformációt kérjen. E tekintetben jelen nyilatkozatom, a megkeresett Hitelintézet vonatkozásában a banktitok tartása alóli 

felmentésnek minősül. 

 igen 

 nem 

                                                 
5 Új szereplő kölcsönügyletbe történő bevonása esetén a Kiegészítő Adatlapot is be kell nyújtani. 

 

https://takarekbank.hu/takarekbank-adatkezeles
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Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem benyújtása nem nyújt mentességet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) való 

bekerülés alól, amennyiben hátralékos tartozásom eléri a jogszabály által meghatározott mértéket. 

 igen 

 nem 

 

 

Kijelentem, hogy jövedelmem a Hitelintézet által vezetett …………………………………………….. számú bankszámlára érkezik. 

 

 igen 

 nem 

 

Amennyiben jövedelmem nem a fenti bankszámlámra érkezik vállalom, hogy a jövedelmem átutalása érdekében legkésőbb a 

szerződésmódosítás időpontjáig intézkedek. 

 

 Igen, jövedelmem teljes összegének átutalásáról intézkedek 

 Igen, jövedelmem részösszegének átutalásáról intézkedek 

 Nem 

 

Kijelentem, hogy a fizetéskönnyítésre vonatkozó tájékoztatást során a Hitelintézet képviselője felhívta a figyelmemet az MNB 

honlapján található hiteltörlesztési problémák megoldásával kapcsolatos tájékozatókra, továbbá részletes tájékoztatást kaptam 

a késedelmes fizetés következményeiről. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, velem szemben 

büntetőeljárás nincs folyamatban. 

 

 

Dátum:  ................................................................ , _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap 
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Tanúk: 

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

 Tanú aláírása  Tanú aláírása 

Név:  ......................................................................................  Név: .......................................................................................   

Személyazonosító okmány típusa/ száma: ............................  Személyazonosító okmány típusa/ száma: ...........................   

Lakcím: ..................................................................................  Lakcím: ..................................................................................  

 

Átvétel dátuma: _________________________   Átvevő aláírása: _________________________ 

                                                 
6 a megfelelő aláhúzandó 
7 a megfelelő aláhúzandó 


