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PREAMBULUM 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a lakáscélú munkáltatói 
támogatásról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet, valamint az egyetem Kollektív Szerződése alapján 
az egyetem Szenátusa – a Közalkalmazotti Tanáccsal egyetértésben – a közalkalmazottak 
lakásépítésének munkáltatói támogatásáról szóló szabályozást az alábbiakban határozza meg. 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) Az egyetem a közalkalmazottak lakásproblémáinak megoldása, a megfelelő törzsgárda kialakítása 
érdekében a szabályzat előírásai szerint támogatja a lakásépítési, vásárlási (csere), illetve 
korszerűsítési tevékenységet. Támogatásban az egyetemnél főfoglalkozású jogviszonyban lévő 
közalkalmazottat lehet részesíteni. 
 
(2) A Lakásépítési Alapból a támogatás biztosítása, jóváhagyása a Közalkalmazotti Tanács egyetértése 
mellett a rektor hatáskörébe tartozik. 
 
(3) A közalkalmazottak lakásépítésének támogatására a Lakásépítési Alap szolgál, az éves 
felhasználási összeget a rektor határozza meg. 
 
(4) A támogatás formája hosszú lejárat, kamatmentes, vagy a törvényi előírás szerinti kamatozású 
kölcsön (a továbbiakban: kölcsön). Az egyetem vissza nem térítendő támogatást nem biztosít, a 
kölcsönöknél a kamat mértékéhez hozzájárulhat. 
 

A Lakásépítési Alap forrásai 
2. § 

 
(1) A Lakásépítési Alap forrásai a következők: 

a) az elkülönített Lakásépítési Alap a kölcsönben részesült közalkalmazott által visszafizetett 
törlesztés összege (az ügyleti) és a késedelmi kamat, 

b) a kölcsönben részesült áthelyezett közalkalmazottat átvevő munkáltató által fizetett megtérítés. 
 
(2) A Lakásépítési Alap pénzeszközeit a felhasználásra vonatkozó döntéstől kezdődően az Országos 
Takarékpénztár kezeli.  
 

A Lakásépítési Alap felhasználása 
3. § 

 
(1) A Lakásépítési Alap felhasználható a közalkalmazottaknak kölcsön nyújtására: 

a) a tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez, vásárlásához és cseréjéhez tekintet 
nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja; 

b) az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldaléképítéshez, továbbá lakások 
műszaki megosztásához (és korszerűsítéséhez); 

c) „lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről” szóló 1993. évi LXXVII. törvény 
rendelkezéseiben foglalt összeg megfizetéséhez; 
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d) lakásépítés és lakásvásárlás esetén a használatbavételi engedély kiadását követő 2 éven belül 
a ténylegesen hátralévő munkák költségeire vagy a pénzintézeti kölcsöntartozás 
csökkentésére. 

 
(2) Indokolt esetben az egyetemhez áthelyezéssel kerülő áthelyezéssel kerülő közalkalmazott előző 
munkáltatójánál fennálló, az ottani lakásépítési (vásárlási) alapot terhelő tartozás – az egyetemi 
gyakorlatnak megfelelő mértékű – teljes vagy részbeni átvállalása. 
 
(3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében nem számít jövedelemnek a 
munkáltató által adott lakáscélú hitel abban az esetben, ha azt a munkáltató pénzintézet útján, annak 
igazolása alapján a munkavállalónak olyan lakás építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, 
bővítéséhez nyújtotta, amely lakás nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban 
meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét. 
 
(4) A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet szerint a méltányolható 
lakásigény mértéke – az együttlakók, fiatal gyermektelen házaspár esetében további egy vállalt 
gyermekkel együtt számításba vett személyek számától függően – a következő: 

a) 2 személy esetében egy-két lakószoba, 
b) 3 személy esetében másél-két és fél lakószoba, 
c) 4 személy esetében kettő-három lakószoba, 
d) minden további személy esetében félszobával nő a lakásigény mértékének felső határa. 

 
A Lakásépítési Alapból történő kölcsönnyújtás feltételei 

4. § 
 
(1) Kölcsön akkor nyújtható, ha a 3. §-ban meghatározott estekben a kölcsönt igénylő egész, önálló 
lakást kíván megszerezni (ilyen lakás tulajdonosa vagy házastársával, szülőjével résztulajdonosa), 
amelyet harmadik személy joga és elidegenítést korlátozó, kizáró tény nem terhel. Amennyiben ilyen 
teher fennáll, kölcsön akkor nyújtható, ha a terhe ellenére biztosítható az, hogy az ingatlan bírósági 
végrehajtás alá vonható és annak keretében értékesíthető legyen és ennek eredményeként az egyetem 
megtérítési igénye kielégítést nyerjen. 
 
(2) Amennyiben az ingatlant egyéb kölcsön biztosítékaként bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési 
és terhelési tilalom terheli, kölcsön akkor nyújtható, ha ennek a hitelező részére történő kifizetésével az 
általa folyósított kölcsön teljes egészében kifizetésre kerül, vagy az egyetem által nyújtott kölcsön és a 
jelzálogjoggal biztosított kölcsönből fennálló hátralék együttes összege nem haladja meg a lakás 
kölcsön folyósításakor megállapított piaci forgalmi értékének 50%-át. 
 
(3) A bérlő, illetve vevőkijelölési jog megszerezhetősége esetén a kölcsön folyósítására javaslatot tevő 
szerv a kölcsön folyósításának feltételeit esetenként állapítja meg. 
 
(4) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kölcsönt igénylő az egyetemmel megkötendő 
szerződésben hozzájáruljon ahhoz, hogy amennyiben a kölcsön vagy kamata visszafizetésével 
késedelembe esik és az esedékessé vált törlesztő részleteket írásbeli felszólítás ellenére az abban 
megjelölt határidő alatt az egyetem részére nem fizeti meg, az egyetem követelését évi – a mindenkori 
hatályos jogszabályok szerinti – késedelmi kamat felszámítása mellett közalkalmazotti illetményéből a 
bírósági végrehajtás szabályai szerint levonja és törlesztésként elszámolja. 
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(5) A Lakásépítési Alapból nem nyújtható kölcsön 
a) hétvégi ház, nyaraló, üdülő építéséhez; 
b) olyan lakás építéséhez, amelyhez az OTP kölcsönt nem nyújthat; 
c) a közalkalmazott gyermeke önálló lakásának építéséhez, vásárlásához; 
d) lakásépítés, vásárlás céljára annak a közalkalmazottnak, akinek tulajdonában olyan telek, vagy 

egyéb be nem épített ingatlan, illetőleg üdülő van, amelynek a forgalmi értéke az építeni, 
vásárolni kívánt lakás építési költségeit, eladási árát meghaladja; 

e) korszerűsítéssel nem járó fenntartási költségekhez. 
 
(6) A kölcsön biztosításának további feltételei: 

a) az egyetemnél legalább 3 éve fennálló közalkalmazotti jogviszony, ettől kivételes méltánylást 
érdemlő esetben a rektor eltekinthet; 

b) a kölcsönt kérő közalkalmazott vállalása, hogy közalkalmazotti jogviszonyát az egyetemnél a 
kölcsön lejártának időpontjáig nem szünteti meg, illetve annak megszüntetésére nem ad okot. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjjogosultság 
megszerzése miatti felmentéssel, vagy ugyanilyen indokkal lemondással történő 
megszüntetésére. 

c) amennyiben a közalkalmazott jogviszonya határozott időre létesült, a kölcsön visszafizetésének 
határideje nem lehet hosszabb a határozott idő még hátralévő részénél. 

 
(7) A közalkalmazott a kölcsönt 2 és 6 év közötti törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. Kivételes 
esetben a törlesztési idő 10 évig terjedhet. A törlesztési időt úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztő 
részlet legalább 4.000 Ft legyen. 
 
(8) A közalkalmazott a kölcsönt – az OTP területileg illetékes fiókja útján – kamatmentesen 
(kamatokkal), havi egyenlő részletekben tartozik az Alap részére megfizetni. 
 
(9) Ha a közalkalmazott törlesztési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, akkor az OTP a 
mindenkor érvényes késedelmi kamatot számít fel. Adott esetben a késedelmi kamat a Lakásépítési 
Alapot illeti meg. 
 
(10) A közalkalmazott a kölcsönt biztosító határozat kézhezvételétől vagy kihirdetésétől számított 1 
éven belül jogosult a kölcsönszerződés megkötésére. Az 1 éves határidő lejártát követően a kölcsön 
igénylését meg kell ismételni. 
 
(11) Ha a közalkalmazott jogviszonya a kölcsönszerződésben megállapított visszafizetési határidő előtt, 
a közalkalmazottnak felróható okok miatt szűnik meg, akkor a közalkalmazott tartozik a kölcsöntartozás 
még fennálló részért a visszafizetés napjáig esedékes kamatával együtt a Lakásépítési Alap javára a 
közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő hónap utolsó napjáig egy összegben megtéríteni. 
Amennyiben a közalkalmazott a kölcsönt a fenti időpontig nem fizeti meg, köteles az egyetem részére – 
a visszafizetés napjáig számítva – évi, a mindenkor érvényes mértékű késedelmi kamatot fizetni, 
 
(12) A közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottnak felróható okból szűnik meg, ha 

a) fegyelmi eljárás útján elbocsátják; 
b) közalkalmazotti jogviszonyáról – a 4. § (6) b) pontban meghatározott esetet kivéve – lemond; 
c) a rendkívüli lemondás jogellenességét a bíróság jogerős ítéletben megállapítja. 
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(13) Ha a közalkalmazott jogviszonya felmentés útján szűnik meg, a közalkalmazott köteles a 
kölcsöntartozás fennálló részét a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének napjáig az egyetem 
részére visszafizetni. A rektor a közalkalmazott kérésére – különös tekintettel a közalkalmazottnak a 
jogelőd főiskolán, valamint az egyetemen eltöltött közalkalmazotti jogviszonyára – ez alól a 
közalkalmazottat részben vagy egészben mentesítheti, és az alábbi kedvezményeket adhatja: 

a) a közalkalmazott köteles egy összegben megtéríteni a jogviszonya megszűnésének napjáig a 
hátralék 30%-át és annak a visszafizetés napjáig esedékes kamatát, a különbözetet pedig a 
rektor által megállapított mértékű, havi egyenlő (az esedékes kamatot is tartalmazó) 
részletekben köteles visszafizetni. A részletek nagyságát úgy kell megállapítani, hogy az 
haladja meg az eredeti kölcsönszerződében kikötött mértéket, azonban ne lépje túl annak 
háromszorosát. A fennmaradt tartozást a Ptk. 301. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 
kamattal növelten, valamint a mindenkori kezelési költség megtérítésével kell megfizetni. 

b) a közalkalmazott a hátralék teljes összegét az a) pontban meghatározott módon felemelt 
részletekben, kamat és kezelési költség fizetés terhe mellett köteles megtéríteni. 

 
(14) Ha a közalkalmazott jogviszonya a megállapodásban meghatározott határidő előtt a fentebb 
felsorolt okokon kívül szűnik meg, akkor a tartozást a Ptk. 301. § (1) bekezdésében meghatározott 
mértékű kamattal és a mindenkori kezelési költség megtérítésével, továbbra is egyenlő részletekben 
tartozik megfizetni a Lakásépítési Alap javára. 
 
(15) Ha a közalkalmazott jogviszonya a vállalt határidő előtt áthelyezéssel szűnik meg, akkor a két 
munkáltató között előzetes megállapodásban köteles rendelkezni arról, hogy az új munkáltató a még ki 
nem egyenlített kölcsönt a Lakásépítési Alap javára megtéríti. A megállapodást a rektor írja alá. 
 
(16) Ameddig a munkáltatók között megállapodás nem jön létre, az áthelyezéshez hozzájárulni – az 
alábbiak kivételével – nem lehet.  

a) A rektor hozzájárulhat a közalkalmazott áthelyezéséhez, amennyiben a támogatás összegéből 
fennálló hátralék – a számítandó kamat figyelmen kívül hagyásával – nem haladja meg a 
kölcsön 25%-át, és a kölcsönben részesült részletfizetési kötelezettségének időben eleget tett. 

b) A kölcsönben részesült közalkalmazott áthelyezése esetén jogosult –a kölcsönszerződés 
feltételei szerint – előtörlesztést teljesíteni olyan mértékben, hogy az azt követő fennálló 
hátralék a kölcsön 25%-át ne haladja meg. Ebben az esetben az áthelyezéshez hozzá kell 
járulni. 

 
(17) Ha a közalkalmazott jogviszonya a megállapodásban vállalt határidő lejárta után, de még a 
kölcsöntartozás kiegyenlítése előtt fel nem róhatóan szűnik meg, és a jelen szabályzat eltérően nem 
rendelkezik, a közalkalmazott köteles a még fennálló részleteket változatlan feltételek mellett 
törleszteni. 
 
(18) A közalkalmazott tulajdonában kerülő (tulajdonában lévő) ingatlan a kölcsön fedezetéül szolgál. Az 
egyetem jelzálogjogát, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat az OTP-t követő 
rangsorban jogosult az ingatlan nyilvántartás bejegyeztetni. A bejegyzésről az OTP illetékes fiókja 
gondoskodik. Az ingatlant a tartozás fennállása alatt csak az OTP és az egyetem együttes 
hozzájárulásával lehet elidegeníteni vagy megterhelni. 
 

A kölcsön igénylésének módja 
5. § 

 
(1) Az Egyetemi Lakásépítési Alapból a kölcsönt a rektorhoz címzett, a Rektori Hivatalba eljuttatott 
írásbeli kérelemmel lehet igényelni. A kérelmet a tárgyév március 01. napjáig lehet benyújtani. 
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az igénylő és házastársa személyi adatait, gyermekei és eltartottai számát; 
b) az igénylő jelenlegi lakáshelyzetét; 
c) az igénylő és házastársa jövedelmét, vagyoni viszonyait; 
d) az építeni, vásárolni, bővíteni kívánt lakás adatait; 
e) az igényelt kölcsön összegét. 

 
(3) A kérelemhez csatolni kell: 

a) az építési engedélyt; 
b) az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját. Amennyiben a kölcsönt igénylő tulajdonjogát 

a tulajdoni lap csak széljegyként tartalmazza, csatolni kell az ingatlanszerzést tanúsító – az 
illetékes Földhivatalhoz benyújtott – okiratot, vagy ennek hiteles másolatát. Amennyiben a 
kölcsönigénylőt megelőzően több személy tulajdonjog bejegyzési kérelmét is tartalmazza a 
tulajdoni lap, úgy valamennyi – tulajdonjog átruházására kötött – szerződést csatolni kell. 
Amennyiben a kölcsönigénylő szerződése vagy az őt megelőzően száljegyként feltüntetett 
szerződések részletfizetésről rendelkeznek, annak igazolása is szükséges, hogy a 
szerződésekben meghatározott vételár kifizetésre került. 

c) házastárs munkahelyének igazolását, hogy nyújt-e részére támogatást, s ha igen, milyen 
mértékben és feltételekkel; 

d) az igénylő nyilatkozatát arról, hogy: 
• a tervezett lakás építéséhez, vásárlásához rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel, 
• nincs tulajdonában olyan értékű telek, illetve üdülő, amelynek értéke az építeni, vásárolni 

kívánt lakás értékét meghaladja; 
e) OTP határozatot a vevőkijelölésről. 

 
A kérelmek elbírálása és a támogatás folyósítása 

6. § 
 
(1) A beérkezett kérelmeket a Rektori Hivatal a Szociális Bizottság részére átadja, melyeket ez a 
bizottság minden év március hónapjában tartott rendes ülésén bírál el. Maradványösszeg, fel nem 
használt kölcsönösszeg terhére, vagy különleges méltánylást érdemlő egyedi esetben a Szociális 
Bizottság további ülést is tarthat az év során az elnök intézkedése szerint. 
 
(2) A közalkalmazottak kérelmét a Szociális Bizottság szükség szerint helyszíni szemle tartásával 
véleményezi és rangsorolja. Javaslatot tesz a törlesztési idő megállapítására, a kérelem elintézési 
módjára. 
 
(3) A kérelmek elbírálásánál és rangsorolásánál, valamint a kölcsönösszegre és törlesztési időre 
vonatkozó javaslatnál előnyben kell részesíteni a nagycsaládos közalkalmazottat, a fiatal házaspárokat, 
a gyermeküket egyedül nevelő, és alacsony jövedelmű közalkalmazottakat. Figyelembe kell venni a 
közalkalmazott jövedelmi viszonyait, lakáskörülményeit, az egyetemnél végzett munkáját. Mérlegelni 
kell az egyetem munkaerő ellátását. 
 
(4) A Szociális Bizottság javaslatáról írásban tájékoztatja az egyetem kancellárját és a Közalkalmazotti 
Tanácsot. A Közalkalmazotti Tanács álláspontjáról írásban tájékoztatja a kancellárt, aki ezen rangsorolt 
és véleményezett pályázatokat a rektor elé terjeszti. 
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(5) A kölcsönszerződést a közalkalmazottal – a Rektori Tanács véleményének figyelembe vételével – a 
rektor köti meg. A kölcsönszerződést 5 példányban készíti elő a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, 
amelyből a közalkalmazott 2 példányt, a GMF 2 példányt, a Rektori Hivatal irattára 1 példányt kap. A 
gazdasági főigazgató köteles a pénzintézettel Lakásépítési Alap bankszámlaszerződést kötni. A 
közalkalmazottal kötött szerződés egy példányát a gazdasági főigazgató megküldi a pénzintézethez 
azzal egyidejűleg, hogy a közalkalmazott javára szóló pénzügyi diszpozíciót elkészíti. 
 
(6) A gazdasági főigazgatót a szerződés teljesítésére kiható minden körülményről haladéktalanul 
értesíteni kell. Ennek érdekében a gazdasági főigazgató a szerződés további egy példányát a 
Költségvetési és Számviteli Osztálynak átadja nyilvántartásba vétel céljából. 
 
(7) A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén, amennyiben a közalkalmazottnak 
kölcsöntartozása áll fenn a Lakásépítési Alap terhére, a munkaügyi csoport köteles a közalkalmazottat a 
rektorhoz irányítani a tartozás rendezése végett. Csak a rektor tartozásra vonatkozó döntését követően 
szüntethető meg fenti esetben a közalkalmazotti jogviszony. 
 

Vegyes rendelkezés 
7. § 

 
(1) A gazdasági főigazgató tartozik intézkedni a pénzintézet útján az egyetemet megillető jelzálogjog 
bejegyzésével kapcsolatos kérdésekben. 
 
(2) A Szociális Bizottság elnöke, a gazdasági főigazgatóval egyetértésben évente egyszer beszámolót 
készít a Lakásépítési Alap felhasználásáról, a végzett munkáról és ezt a beszámolót a Rektori Tanács 
elé terjeszti. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
(1) Az Óbudai Egyetem Közalkalmazottak lakásépítésének munkáltató támogatására vonatkozó 
szabályzatát az Ideiglenes Szenátus 200. december 21-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen 1. 
verziószámú szabályzat 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen szabályzatot az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell tenni. 
 
 
Budapest, 2009. december 21. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudas Imre 
rektor 
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

 
 
mely létrejött egyrészről 
az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) munkáltató, 
továbbiakban: Kölcsönadó 
 
másrészről 
……………………………………..…..dolgozó (név) ………………………………………………….(lakcím), 
továbbiakban: Kölcsönvevő  
 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1) Kölcsönadó a Kölcsönvevő részére a ……………………………………………….szám alatt lévő lakás 
építésének befejezéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez  
 

………………………………….. Ft 
 
azaz …………………………………………………… forint kölcsönt nyújt visszafizetési kötelezettséggel.  
 
2) Kölcsönadó a kölcsönt kamatmentesen, (…….% kamat mellett) nyújtja, mivel a vásárolt, épített lakás 
nem haladja meg (meghaladja) a méltányolható lakásigényt. A kölcsönt ..…… év alatt kell visszafizetni 
az OPT által megállapított időpontig. A törlesztési idő kezdetét az OTP állapítja meg. Fizetési 
késedelem esetén a Kölcsönvevő a mindenkor hatályos szabályok szerint késedelmi kamatot köteles 
fizetni. A kölcsönt a lakóhely szerint kijelölt OTP – kölcsönvevő közötti szerződés szerint az OTP fizeti 
ki. 
 
3) Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Óbudai Egyetemen fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyát a kölcsöntartozás időtartama alatt nem szünteti meg. Amennyiben a Kölcsönvevő 
közalkalmazotti jogviszonyát ezen időszaka alatt megszünteti, akkor a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének napján fennálló tartozását egy összegbe vissza kell fizetnie, 
 
4) A kölcsön összegének visszafizetését a Kölcsönadó részére a lakóhely szerint kijelölt OTP fiók 
biztosítja oly módon, hogy a havi törlesztő részleteket beszedi, illetve nemfizetés esetén behajtja. 
 
5) Az OTP által felszámított kezelési költséget a Kölcsönvevő fizeti. 
 
6) Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy 

a) a munkáltató jelzálogjoga az OTP-t követő rangsorban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerül, 

b) az ingatlant a tartozás fennállásának ideje alatt az OTP és a Kölcsönadó együttes írásbeli 
hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni. 

 
7) A Kölcsönvevő kijelenti, hogy a saját és közeli hozzátartozója, illetve élettársa tulajdonában, vagy 
bármilyen jogcímen használatában álló lakás a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 39/2000. (XII. 
12.) BM rendeltben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét nem haladja meg. 
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8) A Kölcsönvevő kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kölcsön vagy kamata 
visszafizetésével késedelembe esik, és az esedékessé vált törlesztő részleteket írásbeli felszólítás 
ellenére, az abban megjelölt határidő alatt az egyetem részére nem fizeti meg, az egyetem követelését 
a mindenkor érvényes késedelmi kamat felszámítása mellett a közalkalmazotti illetményéből a bírósági 
végrehajtás szabályai szerint levonhatja és törlesztésként elszámolhatja. 
 
9) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az egyetem 
vonatkozó szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 
 

Jelen megállapodást szerződő felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, ___________________ 
 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 Kölcsönvevő Kölcsönadó 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
 
Név: ____________________________________ Név: ________________________________  

Lakcím: _________________________________ Lakcím: _____________________________  

Szem.ig.szám: ____________________________ Szem.ig.szám: ________________________  

 
 


