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NYILATKOZATOK  
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  16/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet (továbbiakban R1) hatálya alá tartozó 
CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK), ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI 

TÁMOGATÁS ÉS CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL 
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

(többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása) 
 

Igénylő I. adatai  6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő:  

           /        . év   . hó   . nap 

Igénylő II. adatai  6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

  

Nagykorú gyermek adatai  6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

Nem támogatott személy hiteladós adatai: 6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

Szerződéses adatok  

Családi Otthonteremtési Kedvezmény ügylet azonosítója: Adó-visszatérítési támogatás ügylet azonosítója: 

            

CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel ügylet 
azonosítója: 

 

       

Lakáscéllal érintett ingatlan adatok  

Helyrajzi száma:  

       

Ingatlan tulajdoni lap szerinti címe: Ingatlan természetbeni címe1: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            
 

  

                                                
1 Csak abban az esetben töltendő, amennyiben eltér a tulajdoni lap szerinti címtől 
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1. Tudomással bírok arról, hogy az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 
(II. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban:R1)  

1.1. 20. § alapján a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott 
személyek szerezhetnek tulajdont. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi 
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott 
személyek kizárólagos használati joga áll fenn, a feltételt teljesítettnek kell tekinteni. Házastársak, fiatal házaspár és 
élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. 
Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban 
annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a családi otthonteremtési kedvezmény 
iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, 
a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy 
vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő 
mértékben - a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont. 
 

1.2. 25. § (1) bekezdés alapján az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási 
szerződés akkor köthető, ha az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény 
alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési 
kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni 
szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy az új lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő 
a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja az új lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A 
lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények 
kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet. 
Kivételt képez ez alól a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, 
hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, 
de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az 
egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem 
rendelkező új lakás vásárlása, amely esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet 
csak a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi. 

 
Igénylő I. 

Igénylő I. neve:       Igénylő I. aláírása: 

  

Igénylő II. 

Igénylő II. neve:       Igénylő II. aláírása: 

  

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában NYILATKOZOM arról, hogy az R1.  

2.1. 14.§ (2) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy büntetlen előéletű2 vagyok és 
HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a 
járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel 
jogszerűségének ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje. 

Igénylő I. neve:       

 
büntetlen előéletű vagyok 
nem vagyok büntetlen előéletű 

Igénylő I. aláírása: 

  
 

 Hozzájárulok 
 NEM járulok hozzá 

 

Igénylő I. aláírása                                                          

Igénylő II. neve:       
 
 

büntetlen előéletű vagyok 
nem vagyok büntetlen előéletű 

Igénylő II. aláírása: 

  
 

  Hozzájárulok 
 NEM járulok hozzá 

 

Igénylő II. aláírása                                                         

                                                
2 Az R1 14.§ alapján a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltétele, hogy az igénylő büntetőjogi felelősségét a 
bíróság az R1 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg, vagy megállapította de az igénylés 
időpontjában az igénylő bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már 
mentesült. 
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2.2. 15.§ bekezdés alapján - amennyiben nem szerepelek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes 
adatbázisban - büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy nincs köztartozásom. 

Igénylő I. 

Igénylő I. neve:       Igénylő I. aláírása: 

  
Igénylő II. 

Igénylő II. neve:       Igénylő II. aláírása: 

  
 

2.3. 30.§ (1) a) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy  
A köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytatok: 
 

 Igen,      Oktatási intézmény neve:                                                                                                          Nem 
 
Képzés jellege:  
 
Tanulmányok megkezdésének időpontja:                             Tanulmányok várható befejezésének időpontja:  
 
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 
tanulmányokat folytatok:  

 Igen,         Oktatási intézmény neve:                                                                                                      Nem 
 
Képzés jellege:  
 
Tanulmányok megkezdésének időpontja:                              Tanulmányok várható befejezésének időpontja: 
 

Igénylő I. neve: Igénylő I. aláírása: 

       
 

A köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytatok: 
 

 Igen,      Oktatási intézmény neve:  
 
Képzés jellege:  
 
Tanulmányok megkezdésének időpontja:                               Tanulmányok várható befejezésének időpontja: 
 

 Nem 
 
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 
tanulmányokat folytatok:  

 Igen,         Oktatási intézmény neve:  
 
Képzés jellege:  
 
Tanulmányok megkezdésének időpontja:                                Tanulmányok várható befejezésének időpontja: 
 

 Nem 

Igénylő II. neve: Igénylő II. aláírása: 

       
 

2.4. 30.§ (3) bekezdés alapján NYILATKOZOM, hogy amennyiben házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén 
legalább az egyik fél a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam 
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt állok, akkor vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötését 
követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válok. 

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 
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2.5. 8.§ (3) bekezdés alapján a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az 
R1 rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem 
térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön  

Igénylő I. 

visszafizetésre az illetékes járási hivatal, a kormányhivatal, a 
Magyar Államkincstár, vagy bíróság jogerősen 

Igénylő I. aláírása: 

 NEM kötelezett  kötelezett.  
Igénylő II. 

visszafizetésre az illetékes járási hivatal, a kormányhivatal, a 
Magyar Államkincstár, vagy bíróság jogerősen Igénylő II. aláírása: 

 NEM kötelezett  kötelezett.  
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
fenti nyilatkozatot nem kell kitöltenie. 
 

2.6. 12.§ (1) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy csak olyan személy után 
igényelek családi otthonteremtési kedvezményt, aki után az R1 vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló 
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt. 

Igénylő I. neve: Igénylő I. aláírása: 

       

Igénylő II. neve: Igénylő II. aláírása: 

       
 

2.7. 43. § (5) bekezdés alapján 
Igénylő I. neve:       
 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. neve:       
 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  
ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a járási hivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából 
az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt 
személyes adataimat kezelje. 
 

2.8. 57.§ (6a) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a gyermek, aki után a családi 
otthonteremtési kedvezményt igénylem, megváltozott munkaképességű .  

Megváltozott munkaképességű személy neve:  
 

Születési hely, idő: 

A döntést hozó hatóság megnevezése: Döntés időpontja: 

  

Igénylő I. aláírása: 
 

 

Igénylő II. aláírása: 
 

 
 
 

KIZÁRÓLAG VÁSÁRLÁS ESETÉN TÖLTENDŐ: 
2.9. 26.§ (1) bekezdés alapján  

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy saját magam és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a 
támogatás folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen az új lakásban lakunk. 
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2.10. 26.§ (2) bekezdés alapján 

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
Nagykorú gyermek 

 Vállalom Nagykorú gyermek aláírása: 

 NEM vállalom  
2.11. hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követő 90 napon belül bemutatom a hitelintézet számára a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy 
a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt  új lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében 
szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt.25.§ (2) 
bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy  

Igénylő I. 

Az eladó(k)  magánszemély(ek)  gazdálkodó szervezet 

Amennyiben az eladó magánszemély:  az eladó 

 NEM közeli hozzátartozóm3 és NEM élettársam  közeli hozzátartozóm3, vagy élettársam. 

Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet: az eladó gazdálkodó szervezetben  

 NEM rendelkezem tulajdonnal   rendelkezem tulajdonnal 

 Igénylő I. aláírása: 

  
Igénylő II. 

Az eladó(k)  magánszemély(ek)  gazdálkodó szervezet 

Amennyiben az eladó magánszemély:  az eladó 

 NEM közeli hozzátartozóm3 és NEM élettársam  közeli hozzátartozóm3, vagy élettársam. 

Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet: az eladó gazdálkodó szervezetben  

 NEM rendelkezem tulajdonnal   rendelkezem tulajdonnal 

 Igénylő II. aláírása: 

  
 

2.12. 48.§ (2) bekezdés alapján  
Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által 
megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi 
intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem. Ha az eladóval előleg vagy foglaló 
megfizetéséről állapodom meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a 
vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthetem. 

 
2.13. 44.§ (1) bekezdés alapján  

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
                                                
3 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér 
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hogy új lakás vásárlása esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításáig az adásvételi 
szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló 
törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a 
hitelintézet részére bemutatom. 

KIZÁRÓLAG ÉPÍTÉS ESETÉN TÖLTENDŐ: 
 

2.14. 23.§ (1) bekezdés alapján 
Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy saját magam és - családi otthonteremetési kedvezmény igénylése esetén - azon gyermek, akire tekintettel a 
családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás folyósításra került, a családi 
otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követően 10 évig 
életvitelszerűen az új lakásban lakunk. 
 

2.15. 23.§ (2) bekezdés alapján 
Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
Nagykorú gyermek 

 Vállalom Nagykorú gyermek aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követő 90 
napon belül bemutatom a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy 
esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes 
tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel, illetve az adó-
visszatérítési támogatással épített új lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek 
együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás 
folyósítása történt. 
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
fenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 
 

2.16.  23.§ (4) bekezdés alapján  
Igénylő I. 

Az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben 

 NEM rendelkezem tulajdonnal   rendelkezem tulajdonnal 

Az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet tulajdonosa  

 NEM közeli hozzátartozóm4 és NEM élettársam  közeli hozzátartozóm4, vagy élettársam. 

 Igénylő I. aláírása: 

  
Igénylő II. 

Az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben 

 NEM rendelkezem tulajdonnal   rendelkezem tulajdonnal 

Az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet tulajdonosa  

 NEM közeli hozzátartozóm4 és NEM élettársam  közeli hozzátartozóm4, vagy élettársam. 

 Igénylő II. aláírása: 

  
 

2.17. 44.§ (2) bekezdés és (3) bekezdés alapján  

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  

                                                
4 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér 
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Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy Új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom az adott készültségi 
foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját 
nevemre kiállított számlákat. Illetve a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági 
bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a 
használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt 
történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom az adásvételi 
szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett 
vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a 
gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat. 
 

2.18. 44.§ (8) bekezdés és (9) bekezdés, illetve a 69.§ (3) alapján  
Igénylő I. 

 Tudomásul veszem Igénylő I. aláírása: 

 NEM veszem tudomásul  
Igénylő II. 

 Tudomásul veszem Igénylő II. aláírása: 

 NEM veszem tudomásul  
hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására  

 családi otthonteremtési támogatás igénybevétele esetén: az építési engedély vagy az egyszerű 
bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor illetve  

 adó-visszatérítési támogatás igénybevétele esetén a 2015. január 1-jén vagy azt követően került sor, 
valamint  

amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában 
az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja. 
 

2.19. 45.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés alapján  
Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás utolsó 
részfolyósításáig bemutatja a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt 
bemutatom/bemutatjuk.  
Amennyiben fiatal házaspárként az új lakás építéséhez a családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezményét 
igénylek, a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a 
bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentésekor kiállított bejelentéshez kötött épület felépítésének 
megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt a kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel 
tudomásulvételét követő 45 napon belül a hitelintézet részére bemutatom/bemutatjuk. 

 
KIZÁRÓLAG VÁLLALT (MEGELŐLEGEZETT) GYERMEK, ILLETVE MAGZAT ESETÉN TÖLTENDŐ: 

 
2.20. a 32. § alapján 

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy az R1. rendelet alapján megállapított határidőig a fentiekben vállalt számú gyermekünk megszületik, vagy az erre 
vonatkozó kötelezettségünket az R1. rendelet által elfogadott egyéb módon teljesítem/teljesítjük. 

 
2.21. 16.§ a) pont alapján  

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  
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Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  
ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális 
nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa. 
 

2.22. 16.§ b) pontja alapján  

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy ha a gyermek születését követően NEM igénylek családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30) Korm.rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti 
családtámogatási kifizetőhelyen igénylem, a gyermek születési adatait, adóazonosító jelét büntetőjogi felelősség 
vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban bejelentem, továbbá a gyermek lakcímét 
igazoló hatósági igazolványát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek 
születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatom. 
 

KIZÁRÓLAG VÁLLALT (MEGELŐLEGEZETT) GYERMEK ESETÉN TÖLTENDŐ: 
 

2.23. 8.§ (3) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy korábban  

Igénylő I. 

 nem vettem igénybe. Igénylő I. aláírása: 

 igénybe vettem.  
Igénylő II. 

 nem vettem igénybe. Igénylő II. aláírása: 

 igénybe vettem.  
megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást (ide értve a megelőlegező kölcsönt, vállalt gyermek 
után igényelt CSOK-ot). 
 
Korábban igénybe vett megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatás igénybevétele esetén: 

a. A korábbi gyermekvállalás 
 

Igénylő I. 

 teljesült 
Megelőlegezett formában nyújtott korábbi lakáscélú állami 
támogatással érintett ingatlan adatai: 

 NEM teljesült HRSZ:       Település:       
Folyósító pénzintézet neve Igénylő I. aláírása: 

       

Igénylő II. 

 teljesült 
Megelőlegezett formában nyújtott korábbi lakáscélú állami 
támogatással érintett ingatlan adatai: 

 NEM teljesült HRSZ:       Település:       
Folyósító pénzintézet neve Igénylő II. aláírása: 

       
 

b. a gyermekvállalásra tekintettel vissza nem térítendő támogatásra vagy azt megelőlegező kölcsönre kötött 
szerződés a támogatás folyósítását megelőzően  

 

Igénylő I. 

 megszüntetésre került (elállás, közös megegyezés, 
felmondás során) 

Igénylő I. aláírása: 

 NEM került megszüntetésre  
Igénylő II. 

 megszüntetésre került (elállás, közös megegyezés, 
felmondás során) 

Igénylő II. aláírása: 

 NEM került megszüntetésre  
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KIZÁRÓLAG KORÁBBI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT, MEGLÉVŐ GYERMEK UTÁN IGÉNYELT CSALÁDI 
OTTHONTERETMÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELE ESETÉN TÖLTENDŐ: 

 
2.24. 12.§ (5) bekezdés alapján a R1. 12. § (1) bekezdése szerinti korábbi vissza nem térítendő állami támogatás 

igénybevétele esetén büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában nyilatkozom/nyilatkozunk arról, hogy a 
fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési kedvezményre illetve CIB Otthonteremtési 
Kamattámogatott Hitelre vonatkozó igénylőlap „Gyermek adatai / C Meglévő gyermek(ek) adatai / Korábbi vissza nem 
térítendő támogatás adatai” részen feltüntetésre került a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai 
megjelölésével, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi 
számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vettem/vettünk igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást. 
 

KIZÁRÓLAG NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ESETÉN TÖLTENDŐ: 
 

2.25. 37.§ (8) bekezdés alapján  

Igénylő I. 

 Vállalom Igénylő I. aláírása: 

 NEM vállalom  
Igénylő II. 

 Vállalom Igénylő II. aláírása: 

 NEM vállalom  
hogy tartózkodási jogosultságom fennállását évente, legkésőbb január 31-éig a hitelintézet részére igazolom, valamint 
a tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül a hitelintézetnek bejelentenem. 
 

KIZÁRÓLAG TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMAT TÁMOGATÁSA IGÉNYBEVÉTELE 
ESETÉN TÖLTENDŐ: 

 
2.26. Kijelentem, hogy a 72/A.§ alapján nem támogatott személy hiteladósként a többgyermekes családok otthonteremtési 

kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa vagyok, aki a támogatott személyek legalább 
egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és az alábbi feltételeket teljesítem: 
 
Nyilatkozom, hogy az R1 rendelet szerinti kölcsönszerződést 
 

Nem támogatott személy hiteladós teljes neve:       

 
 Kötöttem 
 NEM kötöttem  

 

Nem támogatott személy hiteladós aláírása:                                                                                                               
 
Vállalom, hogy a későbbiekben sem kötök az R1 rendelet szerinti kölcsönszerződést, nem támogatott személy 
hiteladósként további R1 rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepelek és nem létesítek lakóhelyet az R1 
rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban 
 

Nem támogatott személy hiteladós teljes neve:       

 
 Vállalom 
 NEM vállalom 

Nem támogatott személy hiteladós aláírása:                                                                                                               
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, az állampolgárságra vagy hontalanságra 
vonatkozó adatot, lakcímet és postacímet, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány számát, adóazonosító jelét, 
valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének 
ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár részére: 

Nem támogatott személy hiteladós teljes neve:       

 
 Hozzájárulok 
 Nem járulok hozzá 

Nem támogatott személy hiteladós aláírása:                                                                                                               
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MINDEN ESETBEN 

 
3. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok: 

 
3.1. Adatkezelési tájékoztató 

 
Ki kezeli az Ön személyes 
adatait? 
 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Medve utca 4-14.).  
 

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi ideig 
kerülnek kezelésre az Ön 
személyes adatai? 
 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat 
foglalja össze: 
 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt. szerződéskötése tárgyában 
hozandó döntésének meghozatalához 
szükséges előzetes kockázatértékelés 
 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 
adatkezelő a megkötendő szerződés, s 
különösen a szerződés nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítése jelentette 
kockázatok felméréséhez fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye 
szerint ezen érdekekkel szemben nem 
élveznek elsőbbséget az érintett oldalán 
az érdekmérlegelés során figyelembe 
veendő érdekek, alapvető jogok, 
szabadságok 

(i) ha az előzetes kockázatértékelés alapján 
a CIB Bank Zrt. akként dönt, hogy nem köti 
meg a szerződést, akkor a személyes adatok 
kezelése a döntés meghozataláig tart 
(ii) ha a szerződés megkötésre kerül, a 
személyes adatok kezelése – ha jogszabály 
eltérő nem rendelkezik – azon jogviszonyból 
eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 
amely jogviszony kapcsán a személyes 
adatok kezelésre kerülnek 
 

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő szerződés 
teljesítése 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-vel 
megkötött szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

az adatkezelés – ha jogszabály eltérő nem 
rendelkezik – azon jogviszonyból eredő 
jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 
amely jogviszony kapcsán a CIB Bank Zrt. a 
személyes adatokat kezeli 
 

a CIB Bank Zrt.-t a jogszabályok alapján 
terhelő kötelezettségek, így 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (Pmt.), illetve az Európai Unió és az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. 
évi LII. törvényekben előírt kötelezettségek 
teljesítése, így különösen ügyfélátvilágítás, 
és esetleges bejelentés megtétele 
– a bizonylatok megőrzésének a 
számvitelről szóló 2000. évi C törvény és 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján fennálló 
kötelezettségének, 
teljesítése 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re mint 
adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

az adatkezelés azon jogviszonyból eredő 
jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 
amely jogviszony kapcsán a CIB Bank Zrt. a 
személyes adatokat kezeli. kivéve, ha 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik, így 
a Pmt. esetében az adatkezelés az üzleti 
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 
megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, 
a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása 
esetén tíz év elteltéig tart. A pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtása során kezelt adatok esetében a 
megőrzés időtartama a szűréstől számított 
nyolc év 
– a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
alapján a bizonylatok megőrzési idője 8 év, 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján a bizonylatok megőrzési 
ideje 5 év. 
 

a családi otthonteremtési kedvezményre 
való jogosultság megállapítása és az 
igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése 
a büntetlen előéletről tett nyilatkozatában 
foglalt személyes adatok vonatkozásában 
 

az érintett adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a családi otthonteremtési 
kedvezményre való jogosultság 
megállapításának és az igénybevétel 
jogszerűsége ellenőrzésének időtartamáig 
vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás 
visszavonásáig tart. 

a CIB Bank Zrt.-vel való nem postai úton 
történő kapcsolattartás 
 

az érintett adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

célcsoport meghatározása 
 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 
adatkezelő új szerződések 
létrehozatalához fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye 
szerint ezen érdekekkel szemben nem 
élveznek elsőbbséget az Ön oldalán az 

az adatkezelés az adatkezeléssel szembeni 
tiltakozásig tart 
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érdekmérlegelés során figyelembe 
veendő érdekek, alapvető jogok, 
szabadságok 
 

a CIB Bank Zrt. által nyújtott lakossági 
jelzáloghitel refinanszírozása a fedezetül 
kikötött önálló zálogjog adásvétele útján  

az Ön és a CIB Bank Zrt. közötti 
kölcsönszerződés teljesítése körében 
jelentkező kockázatok kezelése 
szükségessé tehetia a kölcsön 
refinanszírozását a fedezetül kikötött 
önálló zálogjog adásvétele útján. 
Amennyibenez szükségesnek 
mutatkozik és sor kerül az adatok 
átadására a refinanszírozó pénzintézet 
részére, erről tájékoztatást kap 
 

a CIB Bank Zrt.-nek a lakossági jelzáloghitel 
refinanszírozásával kapcsolatos 
adatkezelése az Önnel megkötött 
kölcsönszerződésből eredő jogok és 
kötelezettségek érvényesíthetőségének 
elévüléséig tart 
 

 
Milyen jogok illetik 
meg Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Bank 
Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által 
kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, 
törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes 
adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése 
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az 
adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank Zrt.-re rendelkezésére bocsátott 
és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait a CIB Bank Zrt. 
közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor Ön élhet a tiltakozás jogával, 
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton belüli, az 
alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

  
Kik az Ön személyes 
adatainak a 
címzettjei? 

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A megbízottak és az 
adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes 
körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból 
ismerhetők meg.  
Ha az Ön által megkötött szerződés vonatkozásában szükségessé válik, a CIB Bank Zrt. a refinanszírozással 
kapcsolatos adatokat az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) részére továbbítja. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető az OTP 
Jelzálogbank Zrt. honlapján (https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp, illetve  
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/GDPR_JZB_AdatkezelesiTajekoztato_Refinanszirozas_20180801.pdf).  
 

Miként továbbíthatók 
az Ön személyes 
adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az 
általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő 
adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a 
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben 
részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat 
létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel 
való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a fentiek szerinti 
adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások esetében, 
(i) amelyek 
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével, 
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával, 
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának 
növelésével kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 

A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu honlapról, 

valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti 
adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban, e-mailben (adatvedelem@cib.hu). 
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Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az 
Ön rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, 
illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 
 

Ki az adatvédelmi 
tisztviselő és miként 
érhető el? 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt. Adatvédelem, 1027-Budapest, Medve 
u. 4-14. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu  

  
 

 
A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen 

megteheti a CIB Bank Zrt. fiókjaiban, telefonon, e-mail útján. 
 

 
 
3.2. Nyilatkozatok 
 

3.2.1. Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről 
Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és 
részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 
 
3.2.2. A hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalának körülményei 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott 
döntéseimet a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatás, az Adatkezelési 
tájékoztató alapján hoztam meg. 
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 
Tudomással bírok arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB 
Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adataimat jogi kötelezettségeinek teljesítése 
vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll. 
 

 
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 

3.2.3. Hozzájárulás a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez szükséges 
személyes adatok kezeléséhez 
 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Nagykorú gyermek 

 Hozzájárulok Nagykorú gyermek aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 13. §-ának (1) bekezdésében meghatározott alábbi adatokat a családi otthonteremtési kedvezmény 
szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a CIB Bank Zrt. felhasználja és továbbítsa a járási hivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére: 
a) a saját és velem közös háztartásban élő, velem együtt költöző kiskorú gyermekei alábbi adatait: 
aa) név, 
ab) születési név, 
ac) anyja neve, 
ad) születési hely és idő, 
ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás, 
af) lakcím, 
ag) értesítési cím, 
ah) személyi azonosító és 
ai) adóazonosító jel; valamint 
b) a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó információkat. 
c) a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt   
adatokat  
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 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 

3.2.4. Hozzájárulás a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez szükséges 
személyes adatok kezeléséhez 
 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Nagykorú gyermek 

 Hozzájárulok Nagykorú gyermek aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy - az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 13. §-a (2) bekezdésének megfelelően - a CIB Bank Zrt., a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala 
és az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel 
összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának 
szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, 
illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse. 

 
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 

3.2.5. Hozzájárulás az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez szükséges 
személyes adatok kezeléséhez 
 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy - az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 69. §-a (7) bekezdésének megfelelően a CIB Bank Zrt. a rendelet 13. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
foglalt [a fenti 3.2.3. pont a) alpontjában ismertetett] adataimat, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó 
információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából felhasználja és 
továbbítsa a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére. 
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 

3.2.6. Hozzájárulás a büntetlen előélettel kapcsolatos nyilatkozatban szereplő adatok kezeléséhez 
 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy - az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 14. §-a (2) bekezdésének megfelelően-  a büntetlen előéletről tett nyilatkozatban foglalt személyes adataimat 
a CIB Bank Zrt., az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság 
megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje. 

 
 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vétele nélkül – a 
lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie. 

3.2.7. Hozzájárulás a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványban szereplő adatok kezeléséhez 
 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 
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 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy - az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 14. §-a (2) bekezdésének megfelelően-  a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványban foglalt 
személyes adataimat a CIB Bank Zrt. és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság 
megállapításának céljából és időtartamára kezelje. 

 
3.2.9. Hozzájárulás nem postai úton történő kapcsolattartáshoz 

Igénylő I. 

 Hozzájárulok Igénylő I. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

Igénylő II. 

 Hozzájárulok Igénylő II. aláírása: 

 NEM járulok hozzá  

 
ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a megkötendő szerződéshez kapcsolódóan a nem postai úton való (így különösen e-mail 
vagy mobiltelefon révén történő, illetve személyes) kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezelje. 

 
3.3. Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a jelen igénylésem bírálatának eredményéről 

engem elektronikus levél útján értesítsen. Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a jelen 
igénylésem pozitív elbírálása esetén a szerződés tervezetét elektronikus levél útján küldje meg a részemre. 
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy a CIB Bank az elektronikus levelek kiküldését minden esetben a 
felhasználói beavatkozást nem igénylő, erős titkosítást alkalmazó TLS technológiával kezdeményezi, aminek 
eredményes végrehajtását a fogadó oldal technológiai felkészültsége befolyásolja. Emiatt előfordulhat, hogy a nyílt 
hálózaton küldött elektronikus levél titkosítatlan marad. Tájékoztatást kaptam továbbá arról, hogy az elektronikusan 
zajló kommunikáció igénylésével, az elektronikus levélcím megadásával és használatával az üzletfél elfogadja és 
teljes körűen felvállalja az ebből származó kockázatokat, a titkosítás elmaradásából származó esetleges károkért a 
CIB Bank semmilyen felelősséget nem vállal. 

A jelen pontban foglaltakat  elfogadom és azokhoz hozzájárulok  nem fogadom el és azokhoz nem 
járulok hozzá. 

Hozzájárulás esetén megadandó e-mail cím:   

Igénylő I.  

Igénylő I. neve: Igénylő I. aláírása: 

       

a 2.. pontban foglaltakhoz:  

 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá   

Igénylő II.  

Igénylő II. neve: Igénylő II. aláírása: 

       

a 2.. pontban foglaltakhoz:  

 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá   

Nem támogatott személy adóstárs  

Nem támogatott személy adóstárs neve: Nem támogatott személy adóstárs aláírása: 

       

a 2. pontban foglaltakhoz:  

 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá   

 
4. Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatát, 

a fogyasztók részére szóló, az Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó Különös 
Üzletszabályzatát, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló, Biztosítékokra Vonatkozó Különös 
Üzletszabályzatát átvettem, rendelkezéseit elolvastam, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

5. Kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési kedvezményre, Adó-visszatérítési 
támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó igénylőlap aláírása előtt az igényelt 
támogatás, hitel- és kölcsöntermékek tekintetében az alkalmazásra kerülő Kondíciós Listát, mely tartalmazza a kamat-, és 
díjfeltételeket, a THM-et, annak számítási módját megismertem, azokról a Banktól megfelelő tájékoztatást kaptam. 
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6. Tudomásul veszem a Bank tájékoztatását arról, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési 
kedvezményre, Adó-visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó 
igénylőlapon megjelölt szerződés megkötésében közreműködő, a Bankkal együttműködési szerződéssel rendelkező 
pénzpiaci közvetítő, illetve a pénzpiaci közvetítő megbízott közvetítői alvállalkozója részére a fentiekben megjelölt 
azonosítószámú Családi Otthonteremtési kedvezményre, Adó-visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési 
Kamattámogatott Hitelre vonatkozó igénylőlapon megjelölt szerződés megkötéséhez, illetve a kölcsön folyósításához 
szükséges adatokat és információkat a Bank átadja. 

 

Igénylő I. 

Igénylő I. neve: Igénylő I. aláírása: 

       

Igénylő II. 

Igénylő II. neve: Igénylő II. aláírása: 

       
Nem támogatott személy adóstárs 

Nem támogatott személy adóstárs neve: Nem támogatott személy adóstárs aláírása: 

       
 

CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL ESETÉBEN 
 

7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési 
kedvezményre, Adó-visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó 
igénylőlapon megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, és a jelen dokumentum aláírásával elismerem, hogy 
tudomással bírok arról, hogy amennyiben a bank a szerződéskötésig az általam szolgáltatott adatok valótlanságáról szerez 
tudomást, úgy – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötést jogosult indokolás nélkül megtagadni, illetve a Magyar 
Nemzeti Bank TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” elnevezésű 
tájékoztató „3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása” pontjában foglalt esetben az ott leírtak szerint jár el, 
figyelemmel a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény rendelkezéseire.  
Kijelentem, és a jelen dokumentum  aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a bank – 
jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötés követően az általam szolgáltatott adatok valótlanságáról szerez 
tudomást, úgy a bank a kölcsönszerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, e körben jogosulttá válhat a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

8. Nyilatkozom, hogy a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) esetén a hitelbírálat során a CIB Bankcsoport 
nyilvántartásában szereplő adatokat kérem figyelembe venni.  

Igénylő I. /(Fő)Adós 

Neve: Aláírása: 

       

Igénylő II. /Adóstárs 

Neve: Aláírása: 

       
Nem támogatott személy adóstárs 

Neve: Aláírása: 

       
 
9. Nyilatkozom, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. CV. törvény alapján bíróságon kívüli 

vagy bírósági adósságrendezési vagy adósságtörlesztési eljárásban 

Igénylő I. /(Fő)Adós 

Neve: Aláírása: 

       

  

 Részt veszek   Nem veszek részt   

Igénylő II. /Adóstárs 

Neve: Aláírása: 

       

  

 Részt veszek   Nem veszek részt   

  



V02 

16 
 

Nem támogatott személy adóstárs 

Neve: Aláírása: 

       

  

 Részt veszek   Nem veszek részt   
 

 
MINDEN ESETBEN 

 
10. Kijelentem (kijelentjük), hogy amennyiben bármely jövőbeli megbízásomat (megbízásunkat) a jelen nyilatkozattól eltérő 

személy nevében, érdekében, javára kezdeményezem (kezdeményezzük), arról írásos nyilatkozatban tájékoztatom 
(tájékoztatjuk) a CIB Bankot a megbízás benyújtásával egyidejűleg. 

 
11. Kijelentem (kijelentjük) továbbá, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési kedvezményre, 

Adó-visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó igénylőlapon, valamint a 
jelen dokumentumon megadott fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és tudomással bírok (bírunk) arról, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
alapján a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül köteles (kötelesek) vagyok (vagyunk) bejelenteni a fenti adatokban 
bekövetkező változásokat. 

 
12. Alulírott tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben a jelen 1-4. pontjában foglaltak tekintetében a 

hozzájárulásomat nem adom meg, abban az esetben a Banknak nem áll módjában szerződést kötni velem. 
 
 
Kelt:   __________________________________ ,  20 ______ . év _________________________  hó _______ . nap 
 
Igénylő I. 

Neve: aláírása: 

       
Igénylő II. 

Neve: aláírása: 

       
Nem támogatott személy adóstárs 

Neve: aláírása: 

       
 
 

Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá. 
 

  
Név 

Lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

2.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely, vagy tartózkodási 
hely helyett a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 
**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az esetben töltendő, a típus 
aláhúzandó! 
 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra,  
amely CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el. 

 


