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ÚTMUTATÓ ELSŐDLEGESEN TERMÉSZETES SZEMÉLY (FOGYASZTÓ) 
ÜGYFELEK LAKÁSVÁSÁRLÁSA ESETÉRE 

 
Mire kell ügyelni általában a lakás adásvételi szerződése megkötésekor? 

 

Kérjük, az alábbiakat egyeztesse ügyvédjével, jogi tanácsadójával! 

Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az 
eladó és a vevő között, és az az alábbi feltételeknek nem felel meg, úgy azt ügyvéd vagy közjegyző által 
módosíttatni kell legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig, és a módosítást, vagy a módosított 
szerződést ismételten benyújtani az illetékes földhivatalhoz. 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank, vagy a 
Sberbank) felé a kölcsönszerződés megkötéséhez az adásvételi szerződés, valamint annak esetleges 
módosításai eredeti, az illetékes földhivatal (az illetékes kormányhivatal földhivatali (fő)osztálya) által 
érkeztetett példányának a benyújtása szükséges, ezért kérjük, hogy az adásvételi szerződés 
példányainak meghatározásánál erre legyenek figyelemmel.  

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei: 

- A vevő(k) (kölcsönfelvevő) per-, teher és igénymentes ingatlan tulajdonjogát szerzi meg; 

- A vételár kiegyenlítésére szolgáló forrásokat megbontva; 

- A hitelcél finanszírozásának forrásait és azt, hogy vételár egy része - (értelemszerűen) az utolsó 

részlete - a Bank által folyósított kölcsönből kerül kiegyenlítésre, amely a vételár legutolsó része 

lehet, a konkrét összeget meg kell jelölni; 

- A vételár kölcsönből finanszírozott része átutalással kerül kiegyenlítésre a szerződésben 

megjelölt bankszámlára; a saját erő kifizetését az eladó/ellenjegyző ügyvéd köteles igazolni; 

- Több eladó esetén meg kell határozni, hogy a kölcsönből fizetendő vételárrész hogyan oszlik 

meg az eladók között, azaz milyen arányban jogosultak arra. Ez esetben minden eladó megadja 

annak a bankszámlának a számát, amelyre a kölcsönrészt utalni kell. A szerződésben ügyvédi 

letéti számlát is meg lehet jelölni, a Bank erre a számlára teljesít; 

- A vevő(k) és az eladó(k) visszavonhatatlan hozzájárulása ahhoz, hogy a Bank javára az ingatlan 

tulajdoni lapjára - az ingatlan tulajdonjogának vevő(k)re történő átszállását megelőzően - 

jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom ténye kerüljön széljegyzésre; 

- Eladók kötelezettségvállalása arra nézve, hogy az okirat aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe 

helyezik a külön okiratba foglalt, ügyvéd által ellenjegyzett, és az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésre alkalmas okiratra megszabott alakban kiállított tulajdonjog bejegyzési 

hozzájárulásukat (bejegyzési engedélyt), amelyben feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a tulajdonjoguk törlésre, 

egyidejűleg a Vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön. Eladók a bejegyzési engedélyt azzal a 

letéti meghagyással helyezik ügyvédi (tárgyi) letétbe, hogy a letétkezelő ügyvéd az engedélyt 

kizárólag a vételár teljes kiegyenlítésének igazolását követően jogosult és egyben köteles az 

illetékes földhivatalhoz benyújtani, illetve a Bank részére annak kérésére 2 eredeti és 1 másolati 

példányban átadni. Eljáró ügyvéd jelen szerződés ellenjegyzésével kijelenti, hogy a bejegyzési 

engedélyt tárgyi letétbe veszi. 

- Tartalmazza az alábbi, vagy lényegében azonos tartalmú rendelkezést: 

"Felek megbízzák  _______  Ügyvédet / Ügyvédi irodát (székhelye:  ______________  ) jelen 

szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és földhivatali benyújtásával, továbbá jelen 

szerződés szerinti vételár bankkölcsönből finanszírozott hányada megfizetését, folyósítását 

követően a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges iratok földhivatali benyújtásával, e 

vételárhányad folyósítását, kifizetését vagy átutalását követő 8 napon belül." 
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- vagy, az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd az alábbiak szerint vagy lényegében azonos 

tartalommal nyilatkozik: 

"Alulírott _______ ügyvéd (székhely:  ___________ ) kijelentem, hogy ____________ (vevő / 

eladó neve) megbízott / megbíztak az adásvételi szerződés szerinti vételár bankkölcsönből 

finanszírozott hányada megfizetését, folyósítását követően a tulajdonjog bejegyzéséhez 

szükséges iratok földhivatali benyújtásával, e vételárhányad folyósítását, kifizetését vagy 

átutalását követő 8 napon belül." 

- Az adásvételi szerződés nem tartalmazhat felfüggesztő vagy bontó feltételt a szerződés 

érvényességét vagy hatályát illetően, illetve nem függhet harmadik személy jóváhagyásától. 

- Rögzítése annak, hogy hitelígérvény/folyósítás utáni elállás/felmondás/módosítás csak előzetes 

írásbeli banki hozzájárulással lehetséges. 

- Kézbesítési megbízott állítása, amennyiben az ügyletben szereplők valamelyike 

Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik. Kézbesítési megbízott lehet 

devizabelföldi természetes személy vagy ügyvédi iroda. 

EU polgár devizakülföldi számára nyújtott kölcsönből megvásárlásra kerülő ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell: A vevő devizakülföldi, _"X"  

állampolgár. 

 

Ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és 

vevők között, amely a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy azt ügyvéd vagy közjegyző előtt módosítani 

kell. A jelen fejezetben megfogalmazott követelményeknek megfelelő adás-vételi szerződés a 

kölcsönszerződés aláírását követően is köthető, de a kölcsön folyósításának feltétele a fenti tartalommal 

bíró végleges adás-vételi szerződés megléte. 

 

Egyes, meghatározott finanszírozási célra irányadó további feltételek: 

 

1. Használt lakás, vagy már elkészült, illetve használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás 

vásárlása esetén, vagy olyan vásárlás esetén, ahol a rendelkezésre tartási idő max. 5 hónap, vagy az 

adásvételi szerződés földhivatalhoz történő benyújtása és a tulajdonjog bejegyzési engedély 

földhivatalhoz történő benyújtása között kevesebb, mint 6 hónap fog előreláthatólag eltelni: 

Adásvételi szerződés kötelező plusz tartalmi eleme 

A szerződő felek - tulajdonjog fenntartás kikötése nélkül - a vevő tulajdonjogának bejegyzésében 

állapodnak meg, azzal, hogy az eladó visszavonhatatlanul hozzájárul a vevő tulajdonjogának széljegyre 

kerüléséhez, és annak elbírálását - az Inytv. 47/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a tulajdonjog 

bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb 6 hónapig kéri függőben tartani. Döntéshozói 

hatáskörben külön engedélyezett esetben tulajdonjog fenntartással történő eladást tartalmazó adásvételi 

szerződés is elfogadható. (Ebben az esetben azonban a Bank háromoldalú (tulajdonos - jövőbeni 

tulajdonos - Bank) zálogszerződés megkötését írja elő folyósítási feltételként). 

 

2. Építés alatt álló, illetve használatbavételi engedéllyel nem rendelkező új lakás vásárlása esetén, ahol 

az adásvételi szerződés földhivatalhoz történő benyújtása és a tulajdonjog bejegyzési engedély 

földhivatalhoz történő benyújtása között több, mint 6 hónap fog előreláthatólag eltelni, vagy a 

rendelkezésre tartási idő több mint 5 hónap:  

Az adásvételi szerződés kötelező plusz tartalmi eleme: 

A szerződő felek az eladó tulajdonjog bejegyzési engedélyének benyújtására megjelölt határidő 
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megjelölésével kérik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését. 

 

3. Lakás vásárlási hitelcél esetében, amennyiben az vevő otthonteremtési kamattámogatást, és 

/ vagy családi otthonteremtési kedvezményt kíván igénybe venni: 

 

Otthonteremtési kamattámogatás igénylése esetében:  

Jogszabály előírása alapján, lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere 

esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben, a fennmaradó fizetési 

kötelezettség az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben 

meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást 

nyilvántartó technikai számlára teljesíthető.  

 

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetében:  

Jogszabály előírása alapján, mind új, mind használt lakás vásárlása esetén a lakást vásárló 

igénylőnek a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár- különbözetet az eladó által 

megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – ún. fizetési 

számlára („hétköznapi nevén” bankszámlára, avagy folyószámlára) vagy pénzügyi intézmény által 

vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára kell teljesítenie. Ha az eladó és a vevő 

előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, akkor az lakás vásárlása esetén a telekárat is 

tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is 

teljesíthető. 

 

Új lakás vásárlási cél esetében, amennyiben az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt 

és / vagy a otthonteremtési kamattámogatást igényel, és az eladó gazdálkodó szervezet: az 

adásvételi szerződés tartalmi eleme legyen az eladónak az adásvételi szerződésbe foglalt 

nyilatkozata arról, hogy az új lakást természetes személy részére való értékesítés céljára építette 

vagy építtette, és az új lakást első ízben természetes személy részére értékesíti. 

Amennyiben a vevő nem a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényli, 

hanem az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti 

kamattámogatást, és olyan új lakás megvásárlásáról szól az adásvételi szerződés, amelyet 

másodízben értékesítenek természetes személy részére, és a második eladó hitelintézet vagy 

ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, 

egyéni vállalkozó, akkor az adásvételi szerződés tartalmi eleme kell legyen az eladónak az adásvételi 

szerződésbe foglalt, erről szóló nyilatkozata.  

 

 

4. Terhelt ingatlan megvásárlása: 

 

Amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan zálogjoggal terhelt: Az eladó részéről gondoskodni kell 

az ingatlan tehermentesítéséről.  

 

Amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan a jelzálogjogon túl elidegenítési és terhelési 

tilalommal is terhelt: Az eladó részéről szükséges beszerezni az elidegenítési és terhelési tilalom 

jogosultjának a hozzájárulását ahhoz, hogy a Sberbank jelzálogjoga valamint elidegenítési és terhelési 

tilalma az ingatlanra bejegyzésre kerüljön. 

 

Figyelem! Ezek a szabályok mindkettő esetre (jelzálogjoggal terhelt, avagy jelzálogjoggal és 

elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlan) vonatkoznak. Az adásvételi szerződéssel 

megvásárolt, jelzálogjoggal terhelt ingatlan tehermentesítése a jelzálogjog alól elsődlegesen az önerőből 

megfizetett vételárrészekből kell megtörténjen.  
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Amennyiben az adásvételi szerződéssel megvásárolandó ingatlan tehermentesítése az ehhez 

szükséges önerő hiányában részben vagy egészben a Sberbanktól felvenni kívánt kölcsönből történik 

meg, akkor figyelni kell az alábbiakra:   

 a kölcsön folyósításának egyik feltétele az, hogy a Sberbank javára a kölcsönt biztosító 

jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan tulajdoni lapján széljegyen 

szerepeljen; azonban 

 amennyiben az eladó által felvett kölcsön megfizetése a folyósított kölcsönből történik, egyúttal 

azt is jelenti, hogy az eladó hitelezője csak a Sberbank kölcsön (részbeni) folyósítását követően 

fogja kiadni a törlési engedélyt az eladó által felvett kölcsön tekintetében;  

 ahhoz azonban, hogy az eladó kölcsönét biztosító jelzálogjog törlése korábban 

megtörténhessen, mint a vevő tulajdonjogának a bejegyzése, majd ezt rögtön követően a 

Sberbank jelzálogjogának valamint elidegenítési és terhelési tilalmának a bejegyzése, szükség 

van a széljegyzett bejegyzések rangsorának a cseréjére; 

 ehhez azonban az eladónak és a vevőnek együtt kell gondoskodni arról, hogy valamennyi, a 

tulajdoni lapra bejegyzett jogosult (így különösen: az eladó, a vevő, az eladót hitelező bank, 

a Sberbank, ill. esetleges további jogosultak) hozzájáruljanak a széljegyzett bejegyzések 

rangsorának a cseréjéhez. A beadványok rangsora a hatályos jogszabályok alapján valamennyi 

érdekelt közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt hozzájárulása alapján, 

avagy olyan magánokiratba foglalt hozzájárulása alapján változtatható meg, amelyen az 

érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja. Az eladó és a vevő sok esetben már 

az adásvételi szerződésben megteheti ezt a hozzájárulást, amely könnyebbé teszi a későbbi 

ügyintézést, mert ez esetben általában elegendő a többi érdekelt – így pl. a hitelintézetek – 

hozzájáruló nyilatkozatának a beszerzése.  

(Amennyiben valamely szervezetet jogtanácsos képvisel, így pl. valamely hitelintézet kapcsán 

fordulhat elő ilyen, akkor a jogtanácsos ellenjegyzése is megfelelő, amely a gyakorlatban 

célszerűen a hitelintézet részéről tett hozzájáruló nyilatkozat tekintetében szokott előfordulni.)   

 

 

Közzétéve: 2018.12.01.     Sberbank Magyarország Zrt.  

 
 


