
Tagi Kölcsönszerződés 
 
 

Név: [Név]  

Anyja neve: [Név]  

Lakik: [Cím] 

mint az [Cégnév] tagja (a továbbiakban: Hitelező) és 

 

Cégnév: [Cégnév] 

Székhely: [Cím] 

képviselő: [Név] ügyvezető (a továbbiakban: Adós)  

 

az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. E megállapodás alapján a Hitelező [összeg számmal],-- Ft (azaz [összeg betűvel] forint) 

összegű tagi kölcsönt bocsát az Adós rendelkezésére, aki azt a jelen szerződésben 

meghatározott feltételek szerint köteles visszafizetni.  

 

2. A Hitelező a tagi kölcsön összegét a jelen okirat aláírásával egyidejűleg készpénzben 

fizeti be az Adós pénztárába/vagy a jelen okirat aláírását követő [meghatározott időn 

belül] utalja át az Adós [bank neve]-nál vezetett [bankszámla száma]-jára. 

 

3. A kölcsönt a Hitelező az Adós részére [valamely cél érdekében] nyújtja.  

 

4. A kölcsön összegét az Adós [lejárat meghatározása: év vagy hónap alatt/ vagy dátum 

szerinti időpontig] köteles visszafizetni.  

 

5. Az Adós a kölcsönt tetszés szerinti részletekben / vagy havi [meghatározott összegű] 

részletekben köteles visszafizetni. 

 

6. Felek úgy állapodnak meg, hogy ha az Adós bármely részlet megfizetésével [pl. 5 

munkanapot] meghaladó késedelembe esik, a Hitelező a kölcsönt egy összegben jogosult 

visszakövetelni [ez a pont akkor alkalmazható, ha az Adóst a lejáraton belül nem tetszése 

szerinti visszafizetés illeti meg].    

 

7. A kölcsönt a Hitelező a tagsági jogviszonyra figyelemmel kamatmentesen nyújtja / vagy 

A kölcsön összege után a felek megállapodása alapján a Hitelező [a kamat mértékének 

meghatározása %-ban vagy bármi más határozott módon] mértékű kamatot számít fel.  

 

8. Az Adós a kamatot egy összegben a lejáratkor köteles megfizetni/ vagy A kamat arányos 

részét az adós az esedékes részletekkel egyidejűleg köteles megfizetni.  

 

9. Ha az Adós a kölcsön összegét a lejáratkor nem fizeti vissza, úgy a késedelembe esés 

idejére a jelen szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül, a késedelembe esés 

időpontjától a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 

jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű kamatot / vagy [a felek által 

meghatározott mértékű] késedelmi kamatot köteles megfizetni. 



 

10. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés vonatkozásában felmondási jogot nem 

kötnek ki/vagy A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a Hitelező 

javára 15 napos felmondási időt kötnek ki. 
 

11. A Hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha a kölcsönnek a jelen 

szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen, ha az Adós a kölcsönösszeget a 

szerződésben meghatározott céljától eltérően használja, vagy ha az Adós más súlyos 

szerződésszegést követett el. 

 

12. Felek úgy állapodnak meg, ha a Hitelező a jelen szerződést nem azonnali hatállyal 

mondja fel, hanem a 10. pontban meghatározott rendes felmondással él, akkor őt a 

kölcsön összege után kamat nem illeti meg.  
 

13. A Hitelezőnek a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga a szerződésben 

meghatározott teljes összeg vagy az egyes részletek lejárata szerinti időben, felmondás 

esetén pedig a felmondási idő elteltével nyílik meg. 

 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Polgári Törvénykönyv szerint 

járnak el. 

 

 

[Keltezés] 

 

 

 

 

 

 

Hitelező                                                                           Adós 

 


