
TAGI KÖLCSÖN KERETSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött 
egyrészről ……………………………… (lakcím/székhely: ……………………..…………. 
anyja neve: …………………….. adószáma/adóazonosító jele: …………………………….), 
mint  kölcsönbe adó (a továbbiakban: Hitelező), 
 
másrészről ………………………….. (lakcím/székhely: ……………………..………….anyja 
neve:…………………….. adószáma/adóazonosító jele: ………………………………….), 
mint  kölcsönbe vevő (a továbbiakban:Adós) 
 
között,  
tagi hitel biztosítás és az e szerinti hitel folyósítása tárgyában, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Előzmények, megalapozások 
A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Hitelező tulajdonnal rendelkezik az adós jegyzett 
tőkéjében. 
A tagi hitel-keret biztosításának, tagi hitel folyósításának és a jelen szerződés alapján nyújtott 
tagi hitel visszafizetésének feltételeit a jelen tagi hitel keretszerződésben szabályozzák a 
szerződő felek. 
 
2. A tagi hitel-keret biztosításának és a tagi hitel-keret folyósításának célja 
A társaság nem rendelkezik megfelelő szabad forgóeszközzel. Szükség van tehát a tagi 
kölcsönre pénzügyi finanszírozás átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében. 
 
3. A tagi hitel-keret összege 
A Hitelező a jelen tagi hitel keretszerződés aláírásával mindösszesen ………………………, 
azaz ………………………………………. összegű tagi hitel-keretet biztosít az Adós részére 
és a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy ezen keretösszeg a jelen tagi hitel-keret 
szerződés aláírásakor rendelkezésre áll 
Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ezen hitel-keret, azaz a ………..………Ft összeget 
…………………napjától határozatlan ideig az Adós rendelkezésére tartja, az Adós részére 
biztosítja. 
 
4. A tagi hitelek folyósítása, a kölcsön felvétele 
A Hitelező a jelen tagi hitel keretszerződés aláírásával egyidejűleg az Adós részére a teljes 
tagi hitel-keret összegét az alábbiak szerint folyósítja: 
……………………………… Ft,        201…. év ………………. hó …………………..nap 
 
5. A kölcsön kamatai 
A jelen tagi hitel keretszerződés alapján folyósított tagi hitel összege után az Adós a tagi hitel 
folyósításának időpontjától kezdődően a folyósított hitelösszeg után kamatot nem fizet a 
Hitelező nem jogosult felszámítani. 
 
6. A kölcsön futamideje, a kölcsön visszafizetése 
A jelen tagi hitel keretszerződés alapján folyósított tagi hitelt, a tőkeösszeget és a kamatot az 
Adós az alábbi feltételek szerint köteles visszafizetni. 
A kölcsön futamideje: határozatlan. 
 
 



7. A hitel visszafizetésével kapcsolatos egyéb megállapodások 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adós részére a jelen tagi hitel keretszerződés 
szerint folyósított tagi hitel futamideje, a jelen tagi hitel szerződés érvényességi ideje alatt 
mindenkor figyelembe veszik az Adós gazdasági, pénzügyi helyzetét, likviditását. Ennek 
keretében, amennyiben az Adós gazdasági, pénzügyi helyzete, likviditása lehetővé teszi a 
jelen tagi hitel keretszerződés 4. pontjában meghatározott összeget visszafizeti. 
 
8. Az alkalmazandó jog, a szükséges eljárások meghatározása 
A jelen tagi hitel keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
Magyarországon érvényes Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános 
szabályai és a kölcsönszerződésről szóló rendelkezései, valamint a Magyarországon 
érvényben lévő jogszabályok előírásai az irányadóak. 
 
9. Egyéb, a kölcsön biztosítékaira vonatkozó megállapodások 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező a jelen tagi hitel keretszerződés 
alapján folyósított tagi hitel, mint tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására külön 
biztosítékot az Adóstól nem kér, mivel a Hitelező az Adós tagja, a hitel folyósítása, a tagi 
kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. 
 
10. A tagi hitelszerződés hatályba lépése, érvényessége 
A jelen tagi hitel keretszerződés a szerződő felek, illetve képviselőik részéről történő 
aláírásával lép hatályba. 
Ezt követően a szerződő felek, illetve képviselőik a jelen tagi hitel keretszerződést átolvasták, 
azt együttesen értelmezték és megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
az együttesen jelen lévő tanúk előtt aláírták. 
 
Kelt: Budapest, ………………………… 
 
a Hitelező részéről:      az Adós részéről: 
 
 
 
……………………………………   ………………………………… 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ……………………………..  Név: ………….…………………………….. 
 
lakcím:…………………………….  lakcím:……………… ……………………. 
 
aláírás: ……………………………..  aláírás:………………….………………….. 
 
adóazonosító jel:……………………. adóazonosító jel: ………………………….. 


