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Kedves Partnerünk! 
 
 
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel Bankunkhoz benyújthatók 
azok a lakossági jelzáloghitel kérelmek is, amelyekhez a Földhivatali érkeztető pecsétet még nem 
tartalmazó adásvételi szerződés kerül mellékelésre.  
 
A könnyítés vonatkozik a támogatott OTK és OTK extra hitelekre, illetve a CSOK kérelmekre is.   
 

 A földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés eredeti példányát szerződéskötés előtt be 
kell nyújtani a bankfiókba,  
 

 a szerződéskötés abban az esetben lehetséges, amennyiben az eredetileg benyújtott még 

nem érkeztetett adásvételi szerződés és a szerződéskötés előtt benyújtott érkeztetett 

példány teljesen megegyező tartalmú. 

 Fontos: a bírálathoz az eddigiekkel megegyező módon szükséges, hogy a célingatlan 
tulajdoni lapján az adásvétel már széljegyen szerepeljen,  
 

 az adásvételi szerződésekre vonatkozó további szabályokban nincs változás, azok 

továbbra is érvényben vannak, 

 az előzetes értékbecslés (az előminősítési dokumentáció benyújtásával) változatlanul 

indítható az adásvételi szerződés rendelkezésre állása nélkül is. 

 
Bízunk benne, hogy ezzel a szabályváltozással is segítjük a jelzáloghitelek benyújtásának 
rugalmas ügymenetét. 
 
 
 
A bankfióki ügyintézés során kérjük a koronavírus elleni védekezésben történő 
együttműködésed: 
  

 a bankfióki ügyintézéshez, így a hitelkérelmek benyújtásához is, minden esetben 

egyeztess emailben / telefonon időpontot a hitelszakértő munkatársainkkal, illetve 

 kérjük, a bankfiókba csak akkor fáradj be, amennyiben nincs ügyfél a munkatársunknál, 

akihez érkeztél, illetve  

 kérjük, egymástól és az ügyfelektől tarts legalább 1 méter távolságot, továbbá 

 aki az elmúlt 14 napban külföldön tartózkodott, vagy kapcsolata volt külföldön járt 

személlyel, azt fokozottan kérjük, hogy ne intézze személyesen banki ügyeit! 

 
Felmerülő kérdés esetén keresd bizalommal hitelszakértőinket és partnertámogató munkatársainkat 
(elérhetőségeik a következő oldalon található).  
 
 

Köszönjük együttműködésed és sikeres értékesítést kívánunk! 

Bognár Mihály főosztályvezető 
Értékesítési partnerek főosztály   
 
 
Budapest, 2020. március 23. 
 



 
 

Confidential 

 
 
 
 
 
 
 
Regionális partnertámogató munkatársaink: 

 
 
 

JAKAB CSILLA 
Területi hatókör:  Budapest és Pest megye 
Mobil:  +36-20/666-7400 
E-mail: Csilla.Jakab@kh.hu 
 

MAJOR NIKOLETT 
Területi hatókör:  Budapest és Pest megye 
Mobil:   +36-70/410-22-35 
E-mail:   Nikolett.Major@kh.hu 

 
KOTTÁN PÉTER 

Területi hatókör: Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron 
megye 

Mobil: +36-70/360-3517 
E-mail: Peter.Kottan@kh.hu 

 
HATVANI OLIVÉR 

Területi hatókör: Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Mobil: +36-30/383-3425 
E-mail: Oliver.Hatvani@kh.hu 

 
OROSZ GÁBOR 

Területi hatókör: Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy, Baranya megye 
Mobil:   +36-70/907-1324 
E-mail:   Gabor.Orosz@kh.hu 
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