
Az ingatlan hitelezést érintő rendkívüli tájékoztatás  

  

  

 

    

Az OTP Bank a koronavírus terjedése miatt kialakult válsághelyzet ellenére 
továbbra is befogad jelzáloghitel és közvetlen lakáscélú állami támogatás 
iránti kérelmeket ügyfeleitől. Ugyanakkor a hitelezési folyamatainkat több 
külső körülmény is lassítja (értékbecslői, közjegyzői, földhivatali kapacitások 
csökkenése), amelyeknek kezelésére jelen levelünkben részletesen kitérünk.  
Amíg a jelenlegi helyzet azt lehetővé teszi bankunk a szokásos 
üzletmenetben végzi továbbra is jelzáloghitelezési tevékenységét.  
 

 

 

  

Részletek 

 

1. A hitelek átfutási idejének növekedése 

A kialakult helyzetre való tekintettel azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy az adás-vételi szerződésben fizetési 
határidőként hosszabb, legalább 90-120 napot rögzítsenek, mivel  

 a hiteligényléshez szükséges dokumentumok és igazolások beszerzése 

 az értékbecslés átfutási ideje 

 a banki ügyintézési idő 

 az ügyvédek/közjegyzők rendelkezésre állása 

 a földhivatali ügyintézés postai útra terelése 

miatt a teljes ügyintézési idő hosszabb lehet. 
 

A vis major helyzetek kivédése érdekében az adás-vételi szerződésben a következők feltüntetését kéri a bank: 
 
„Felek rögzítik, hogy Magyarország Kormánya a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely kormányrendelet 2020. március 11. napján 15 óra 00 perckor 
lépett hatályba. A veszélyhelyzet kihirdetése különleges jogrend alkalmazását vonja maga után, az annak 
során teendő intézkedéseket egyelőre a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet részletezi, ugyanakkor a 
különleges jogrend idején bármikor hozható hasonló tartalmú jogszabály, amely a banki pénzforgalomra 
vonatkozó késedelmet eredményezheti. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a veszélyhelyzet során 
alkalmazandó különleges jogrendből fakadó, előre nem látható esetleges késedelmes, a II.2.3. pontban 
meghatározott határidőt túllépő hitelfolyósítás a Vevők érdekkörén kívül felmerülő ok, ezért az nem 
tekinthető a Vevők szerződésszegésének.” 

 
 
 
 



2. Hiteligényléshez, támogatások igényléséhez szükséges dokumentumok befogadását érintő 

módosítások 

Információink szerint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 
társadalombiztosítási igazolást papír alapon személyesen nem, de postai úton kiadja. Az ügyfeleket arról kérjük 
tájékoztatni, hogy az ilyen igazolásokat vagy papír alapon, postai úton kérje, vagy olyan elektronikus példányt 
kérjen, amelyen e-szignó is szerepel. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben az ügyfél kizárólag papír alapú számlákkal rendelkezik, az postai úton is 
befogadható. Ebben az esetben a hitelintézet az eredeti számlát – letörölhetetlen jelzéssel ellátva – postai úton 
visszaküldi az ügyfél részére. 
 
Abban az esetben, ha az ügyfél nem tud eleget tenni a 90 napos lakcímbejelentési kötelezettségének, erről a 
hatályos eljárásrend szerint az illetékes Kormányhivatalt a Bank az ügy iratainak megküldésével tájékoztatja. A 
továbbiakban a Kormányhivatal fogja eldönteni, hogy az adott körülmények között milyen méltányosságot tud 
gyakorolni. 

 

3. Földhivatali ügyintézés 

A földhivatalok a koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel az ügyfélszolgálatokon 
megszüntették a személyes kontaktus lehetőségét. Jelenleg a kérelmeket az eljárási díj befizetéséről szóló, 
helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt 

 félfogadási időben, a bejáratnál kihelyezett iratdobozba lehet bedobni, amelynek kiürítése rendszeresen 
megtörténik. (A beadványok iktatása folyamatos, a széljegyzés a beadás napján ellenőrizhető a tulajdoni 
lapon) vagy 

 postai úton is megküldhetők a földhivatal postafiók címére.  

A földhivatal által érkeztetett dokumentumok eljárásrendi szabályai:  

Akár postai, akár a fentiek szerinti „személyes” úton történik a kérelmek benyújtása, a földhivatalok minden esetben 
visszaküldenek egy, a földhivatal által érkeztetett példányt. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében azonban 

 javasolt a visszaküldést külön írásban is (pl. az ingatlan-nyilvántartási kérelmen) kérni, nevesítve a 
dokumentumot. Erre azért van szükség, hogy ne csak a nyomtatványt, hanem pl. az adásvételi szerződést/ 
hozzájáruló nyilatkozatot is küldje vissza a hivatal, azon is legyen érkeztető bélyegző, továbbá 

 egyes földhivatalok (pl. Bp) esetében felcímzett és felbélyegzett borítékot is mellékelni kell az 

iratanyaghoz és  

 biztosítani kell a megfelelő számú fénymásolat rendelkezésre állását. 

Tekintettel a kivételes helyzetre, mind a piaci, mind pedig a támogatott hitelek esetén a hitelkérelem 
befogadásához, illetve piaci hitelek esetén a kölcsön folyósításához az is elfogadható, ha az adásvétel tárgyában 
eljáró ügyvéd – az ügyfél felhatalmazása alapján - arról nyilatkozik, hogy a hiteligényléshez benyújtott adás-vételi 
szerződés eredeti példányát benyújtotta az illetékes földhivatalhoz. A nyilatkozat akkor fogadható el, ha: 

 a nyilatkozat és a földhivatalba benyújtott dokumentum elválaszthatatlan módon össze van fűzve (pl. 
öntapadós etikett címkével, amelyet a felragasztás után az ügyvéd szárazbélyegzővel látott el), vagy 

 a nyilatkozat és földhivatalba benyújtott dokumentumot az ügyvéd elektronikusan hiteles formában, 
elektronikus úton (.es3 kiterjesztésű fájlként csatolva) küldi meg a Bank részére.  

 Támogatott hitelek és állami támogatások esetén azonban legkésőbb szerződéskötésre 
rendelkezésre kell hogy álljon a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés. A szerződéskötést 
megelőzően az érkeztett adásvételi szerződés tartalmának egyezőségét a Bank vizsgálja. Ha az ügyfél az 
igényléskor - a földhivatal jelenlegi gyakorlata miatt - nem tud érkeztetett adásvételi szerződést benyújtani 
– a Bank nyomatékosan fel hívja  a figyelmet arra, hogy szerződéskötésre kizárólag a korábban benyújtott 
adásvételi szerződéssel azonos tartalmú, érkeztetett adásvételi szerződés benyújtása esetén van 
lehetőség. 

A tulajdonjogról lemondó nyilatkozat esetében – ha annak benyújtása nem kivitelezhető - a földhivatal által 
érkeztetett példánytól a Bank kivételes esetben eltekint. 

Folyósítási feltétel, hogy a zálogbejegyzés legalább széljegyen szerepeljen a tulajdoni lapon. A megkötött 
zálogszerződéseket, a Banknak kell megküldenie tértivevénnyel, postai úton a földhivatal részére és a benyújtást 
a földhivataltól visszaérkezett tértivevénnyel kell igazolni.  



 

4. Vagyonbiztosítási dokumentumok elfogadására vonatkozó szabályok 

A biztosítók elektronikusan előállított vagyonbiztosítási ajánlatai, kötvényei és záradékai, valamint a befizetést 
igazoló fedezetigazolást elektronikus formában, e-mailben is a Bank elfogadja. A vagyonbiztosítás fennállását 
fedezetigazolás benyújtásával is kell igazolni. (További részletszabályokról a Banki ügyintéző ad tájékoztatást) 

 

5. Közjegyzői ügyintézés 

A Közjegyzői Kamara munkatársai korábbi tájékoztatásunknak megfelelően „az egészségügyi korlátozásokhoz 
mérten biztosítják a közjegyzői szolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét”. A Bank tájékoztatja ügyfeleit arról, 
hogy a kapott információk szerint melyik közjegyzőhöz kell fordulnia a kölcsönszerződés alapján tett egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalhatósága érdekében. A közjegyző megkeresése az ügyfél 
feladata. 

 

6. Kölcsönszerződés-módosítások 

Korábbi gyakorlatunk alapján közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerzdődést kizárólag egy másik közjegyzői 
okiratba foglalt kölcsönszerződéssel lehetett módosítani. A különleges helyzetre tekintettel a Bank lehetővé teszi, 
hogy amennyiben ez a fiókhálózat munkatársai számára nem kivitelezhető, és a közjegyző vállalja, a korábbi, 
közokiratba foglalt kölcsönszerződés banki szerződéssel kerüljön módosításra, melynek tartalmáról az ügyfélnek 
közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie. 
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