
Tárgy: hozzájárulás adataim Magyar Államkincstár részére történı átadásához 
 
 
Tisztelt Pesti Hitel Zrt.! 
 
Alulírott,  
 
………………………………………….….. (születési családi és utóneve: ………………....……………, 

édesanyja születési családi és utóneve: …………………...………………………., születési helye és ideje: 

…………………….………….., személyi azonosító jele: ……………………………….., adóazonosító 

jele: …………………...….., személyazonosító okmánya megnevezése és száma: ……………………….., 

kölcsönszerzıdése hivatkozási száma: …………) ………………….………………………… szám 

alatti lakos (postacím, amennyiben ez az elıbbi címtıl különbözik: …………………………..…………..)  

 
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintı megtérítésrıl és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az 
alábbi 
 

nyilatkozatot 
 

teszem: 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával megerısítem, hogy a Pesti Hitel Zrt.-vel (székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 
120-122.), mint hitelezıvel szemben fennálló devizakölcsön törlesztési kötelezettségeimet a rögzített 
árfolyam alkalmazásának idıszakában rögzített árfolyamon kívánom teljesíteni, a hitelezıvel ennek 
érdekében győjtıszámla hitelkeret-szerzıdést kívánok kötni, továbbá igénybe kívánom venni a fent 
megjelölt kormányrendelet 2.§ a)-b) pontjaiban meghatározott támogatásokat. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy megismertem a fent megjelölt jogszabály 2.§ a)-b) pontjai 
szerint elérhetı támogatások formáit, így ismerem a jogszabály azon rendelkezését is, miszerint a 
mentesített követelésrész államot terhelı része és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési 
kötelezettség megtérítését a győjtıszámlahitelt folyósító pénzügyi intézmény abban az esetben veheti 
igénybe, amennyiben hozzájárulásomat adom következı adataim, illetıleg a támogatásra vonatkozó 
információknak – a támogatás szabályszerő igénybevételének ellenırzése céljából – a Magyar 
Államkincstár részére történı átadásához: 
 

- természetes személyazonosító adataim,  
- lakcímem és – amennyiben ez különbözı a lakcímemtıl – a postacímem,  
- személyazonosító igazolványom, úti okmányom vagy kártyaformátumú vezetıi engedélyem 

száma,  
- adóazonosító jelem 

 
Jelen nyilatkozat aláírásával tehát hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pesti Hitel Zrt., mint 
hitelezı a mentesített követelésrész államot terhelı része és a legmagasabb árfolyamot 
meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítése érdekében a fent megjelölt adataimat, továbbá a 
támogatásra vonatkozó információkat – a támogatás szabályszerő igénybevételének ellenırzése 
céljából – a Magyar Államkincstár részére átadja. 
 
Jelen nyilatkozatot jogszabályi kötelezettségem teljesítése érdekében állítottam ki. 
 
Budapest, 2012. …….. 
 
 

…….……………………….  
 Hiteladós   


