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Folyószámla-hitelkeretszerződés 
 
amely létrejött az 
 Oberbank AG Magyarországi Fióktelep 
(Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.) 
Cégjegyzékszám: 01-17-000456 
Statisztikai számjel: 22353605-6419-226-01 
Adószám: 22353605-2-42 
képviseli:  
 
meghatalmazással  együttesen  
(a továbbiakban: Bank) 
 
másrészről 
 
Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Cégjegyzékszám: 13-09-123029 
Adószám: 14466881-2-13 
Statisztikai számjele: 14466881-6820-113-13 
képviseli: Boros Iván ügyvezető önállóan 
(a továbbiakban: Hitelfelvevő) 
BANKSZÁMLASZÁM:  HUF 18400010-03494829-97700017 
Szerződésszám: 2311070136 
 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Hitelkeret összege 

 
HUF 3.000.000,00 azaz hárommillió forint. 
A hitelkeret és a terhére folyósított kölcsönök nyilvántartása forintban történik. 
 
 
2. Hitel célja 
 
Izbégi sporttelepen műfüves labdarúgópálya létesítésének áfa finanszírozása 
 
 
3. Futamidő, lejárat, törlesztés 
 
A futamidő 12 hónap, lejárat: 2011. év június hó 30. A Hitelfelvevő a jelen szerződés lejáratáig a teljes folyósított 
hitelösszeg visszafizetésére köteles oly módon, hogy a hitelkeret nyilvántartására szolgáló zárolt technikai számla 
egyenlege nullát mutasson. Hitelfelvevő köteles a jelen szerződéssel finanszírozott beruházáshoz kapcsolódó 
visszatérített áfa összegét, azoknak az APEH általi megfizetésekor közvetlenül a Hitel törlesztésére fordítani, 
ennek megfelelően ezen összegeket a Bankra engedményezni. A Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy ezen 
összegeket az APEH közvetlenül a jelen szerződésben megjelölt zárolt technikai számlára utalja. A zárolt technikai 
számlára beérkezett összegek csökkentik a számlán nyilvántartott tartozás összegét.  
A Bank a Hitelfelvevő kérése alapján jogosult dönteni a futamidő meghosszabbításáról.  
 
 
4. Hitelkeret megnyitásának együttes feltételei 
 
A hitelkeret abban az esetben vehető igénybe, ha a Hitelfelvevő teljesítette az alábbiakban felsorolt feltételeket: 

Az első részfolyósítás feltételei: 
  a Bank javára a kölcsönszerződés biztosítására első zálogjogi ranghelyre HUF 22.800.000,00 azaz 

huszonkettőmillió-nyolcszázezer forint összegű keretbiztosítéki jelzálogot a földhivatal határozattal 
bejegyezte vagy a bejegyzésre irányuló eljárás széljeggyel igazoltan folyamatban van a Szentendre, 
belterület 8505 helyrajzi számú ingatlanon, és ezen bejegyzésen/széljegyen kívül nem tartalmaz 
olyan bejegyzett jogot vagy feljegyzett tényt, amely a zálogjog bejegyzését akadályozná, és ezt a 
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Hitelfelvevő 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat eredeti példányának benyújtásával 
igazolta,  a Hitelfelvevő átadta a Banknak az illetékes földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelem eredeti 
példányát, amelyből megállapítható, hogy a jelzálogjogok bejegyzéséhez szükséges minden irat 
benyújtásra került és a Hitelfelvevő a földhivatali eljárás keretén belül megfizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjat befizette, továbbá bemutatta és másolatban átadta az annak lerovását igazoló 
számlát,  Hitelfelvevő átadta a Banknak az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 30 napnál nem régebbi 
igazolását arra vonatkozóan, hogy a Hitelfelvevőnek fennálló köztartozása nincs,  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók-nál vezetett 12001008-
01076120-00100006 számú számlájára vonatkozó, a számlavezető által – tudomásulvétele jeléül - 
aláírt, azonnali inkasszó felhatalmazó nyilatkozatot,  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a jelen szerződés, a keretbiztosítéki jelzálogot alapító 
szerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalt egy hiteles kiadmányát,  A Hitelfelvevő az egyszeri kezelési költséget a Bank számára megfizette, melynek mértéke a 
Hitelkeret 1%-a,  a Hitelfelvevő Banknál vezetett bankszámláján nem áll fenn, illetve nem áll sorban olyan fizetési 
megbízás (így különösen átutalási vagy kielégítési elsőbbséget élvező azonnali beszedési 
megbízás), amely a hitelcél megvalósítását veszélyeztetné, illetve akadályozná, korlátozná vagy 
lehetetlenné tenné,  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a Hitel folyósítását kérő cégszerűen aláírt lehívó levelet,  A Hitelfelvevő benyújtotta  a Banknak a finanszírozandó projekttel kapcsolatban szabályszerűen 
kiállított számlát, valamint a teljesítés igazolást vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ami igazolja a 
számla kiállíthatóságát és összegét,a folyósítás a benyújtott számla áfa összegében történik,  műfű beszerzés finanszírozása esetén a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó 
projekttel kapcsolatban szabályszerűen kiállított előlegszámlát, a folyósítás a Bankhoz benyújtott 
előlegszámla áfa összegének erejéig történik,  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó számla teljesítésére vonatkozó 
visszavonhatatlan átutalási megbízást,  teljesültek az általános folyósítási feltételek és az ennek megfelelő helyzet folyamatosan fennáll. 

 
További részletek folyósítási feltételei:  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a Hitel folyósítását kérő cégszerűen aláírt lehívó levelet,  A Hitelfelvevő benyújtotta  a Banknak a finanszírozandó projekttel kapcsolatban szabályszerűen 

kiállított számlát, valamint a teljesítés igazolást vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ami igazolja a 
számla kiállíthatóságát és összegét,a folyósítás a benyújtott számla áfa összegében történik,  műfű beszerzés finanszírozása esetén a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó 
projekttel kapcsolatban szabályszerűen kiállított előlegszámlát, a folyósítás a Bankhoz benyújtott 
előlegszámla áfa összegének erejéig történik,  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó számla teljesítésére vonatkozó 
visszavonhatatlan átutalási megbízást,  teljesültek az általános folyósítási feltételek és az ennek megfelelő helyzet folyamatosan fennáll.  

 
5. A Hitelkeret igénybevétele 
 
A Bank a folyósítási feltételek hiánytalan teljesítését követő 2 munkanapon belül a hitelkeret terhére folyósítja a 
számla áfa összegének megfelelő összegű kölcsönt. A folyósítás akként történik, hogy a 18400010-03494829-
97700017 számú zárolt technikai számla a folyósítandó összeggel megterhelésre kerül, és az összeg a 
Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett 18400010-03494829-90100014 számú fizetési számláján jóváírásra kerül.  
 
 
6. Kamat, késedelmi kamat 
 
A referencia kamatláb mértéke 1 havi BUBOR. 
A mindenkori kamatláb mértéke a meghatározott referencia kamatláb és évi 2,75.% kamatfelár összege.  
A referencia kamatláb mértéke kamatperiódusonként változó. 
A kamatperiódus hossza egy hónap, amely az adott naptári hónapnak felel meg, kivéve az első és az utolsó, tört 
kamatperiódust. Az első kamatperiódusban a kamat a folyósítás napján érvényes referencia kamatláb alapul 
vételével kerül meghatározásra. 
Az ezt követő időszakra az adott kamatperiódusra járó kamat mértéke, a kamatperiódust megelőző hónap utolsó 
napján érvényes referencia kamatláb alapulvételével a fenti módon kerül megállapításra. Amennyiben a hónap 
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utolsó napja nem banki nap vagy aznapra esetleg nincs érvényes referencia kamatláb közölve, úgy az azt 
megelőző legközelebbi banki napon érvényes referencia kamatláb kerül alkalmazásra. 
Az egyes referencia kamatlábak mértékének megállapítására a Reuters megfelelő oldalán, tárgynapon (11 óra 
után) közzétett adatok alapján történik. 
 
A Bank fenntartja magának a jogot a kamat egyoldalú megváltoztatására. A Felek rögzítik, hogy a mindenkori 
kamatláb mértéke nemcsak a pénzpiaci változások függvényében alakul, hanem egyaránt befolyásolják az 
Hitelfelvevő fizetőképességének és fizetési moráljának változásai, valamint az üzleti kapcsolat jogilag szabályszerű 
biztosítéki fedezettsége is.  
 
A késedelmi kamat mértékét a Bank üzlethelyiségeiben kihelyezett Kondíciós lista és kamattájékoztató 
tartalmazza. 
A Bank minden esedékességkor szerződésszerűen nem teljesített tőketartozás után - az ügyleti kamaton felül - évi 
6% mértékű, míg a kamat és minden egyéb a Hitelfelvevőt terhelő fizetési kötelezettség összege után ügyleti kamat plusz évi 6,00 % mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatszámítás első napja a 
késedelembe esés napja, utolsó napja pedig a teljesítés/befizetés számlán történő jóváírását megelőző nap. 
 
 
7. Kamat megfizetése 
 
A Kamat megfizetése havonta, minden hónap utolsó banki munkanapján, illetve a hitel lejáratakor esedékes a 
tárgyhónap egyes napjain igénybe vett Hitelösszeg (vagyis a 18400010-03494829-97700017 számú technikai 
számláján fennálló negatív egyenleg) után. A Hitelfelvevő meghatalmazza a Bankot, hogy a 18400010-03494829-
90100014 számú, valamint a Banknál vezetett egyéb fizetési számláját külön rendelkezés nélkül megterhelje az 
esedékessé vált kamatok összegével. Hitelfelvevő köteles gondoskodni arról, hogy a kamat megfizetéséhez 
szükséges egyenleg 18400010-03494829-90100014 számú fizetési számláján esedékességkor rendelkezésre 
álljon. 
A Hitelfelvevő köteles a mindenkor felgyülemlett záró tételeket – amennyiben ezek fedezésére a fennálló hitel 
keretében nem kerül sor - a mindenkori számlazárás kézhezvételét követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 
14 napon belül kiegyenlíteni. 
 
 
8. Kamatszámítás módja 
 
Mindenkori kamatok kiszámítása 360 napos év alapulvételével havonta történik, és az eltelt napok számának 
figyelembe vételével utólag kerül levonásra. 
 
 
9. Költségek és díjak 
 
A Bank jelen szerződés aláírásával egyszeri kezelési költséget számít fel, melynek mértéke a Hitelkeret 1%-a.  
Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy a folyósítási jutalék összege bankszámláján a folyósítást megelőzően 
rendelkezésre álljon. A Hitelfelvevő meghatalmazza a Bankot, hogy a 18400010-03494829-90100014 számú, valamint a Banknál 
vezetett egyéb fizetési számláját külön rendelkezés nélkül megterhelje az esedékessé vált költségek és díjak 
összegével. Hitelfelvevő köteles gondoskodni arról, hogy a költségek és díjak megfizetéséhez szükséges egyenleg 
a fizetési számláján esedékességkor rendelkezésre álljon. 
 
A Hitelfelvevő köteles megfizetni a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét, további a földhivatali 
igazgatásszolgáltatási díjakat és a biztosítékok bejegyzésével kapcsolatos esetleges további költségeket és 
díjakat. Amennyiben Hitelfelvevő szerződésszerűen nem teljesít, úgy Hitelfelvevő köteles viselni, illetve 
amennyiben a Banknál merülnek fel, a Banknak megtéríteni a jelen szerződés felmondásával, annak 
kézbesítésével és a banki követelés behajtásával, így a biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos minden díjat, 
költséget és illetéket. A forintban felmerülő költségek megtérítése is forintban esedékes.  
 
10. Biztosíték 
 
Jelen Hitel biztosítására a Hitelfelvevő az alábbiakban felsorolt biztosítékokat nyújtja:  keretbiztosítéki jelzálog szerződés alapján első zálogjogi ranghelyre bejegyzendő keretbiztosítéki jelzálogjog 

alapítása HUF 22.800.000,00 azaz huszonkettőmillió-nyolcszázezer forint erejéig, a Szentendre, belterület 
8505 helyrajzi számú ingatlanon  

 



Szentendrei  Sportcél ú Kf t  2311070045 KK  h i te l ke re tszerződés 
 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, 1062 Budapest, Váci út 1-3 
Nyilvántartó Bíróság a Fövárosi Bíróság mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 01-17-000456 Nyilvántartásba vételi szám: 36865/7/2006; Dátum: 2007 január 5. 4

 
11. Egyéb kötelezettségek 
 
11.1. Hitelfelvevő köteles a gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és 
lejáratában), illetve szervezetében (átalakulás, beolvadás, kiválás stb.) bekövetkezett minden olyan változást 
haladéktalanul írásban közölni a Bankkal, amely érintheti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.  
Hitelfelvevő közlési kötelezettsége fennáll a szervezetében előállt tulajdonosi szerkezetváltozás, székhely, valamint 
a tulajdonosok, illetve vezető tisztségviselők személyében vagy lakhelyében történt változás esetén is. 
11.2. Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy új folyószámla nyitása esetén tájékoztatja a Bankot ennek 
megtörténtéről valamint 30 napon belül benyújtja a Banknak a számlavezető pénzügyi intézménynél nyitott új 
számlája terhére a Bank azonnali beszedési jogát megalapozó, a számlavezető pénzügyi intézmény által aláírt 
nyilatkozatot.  Amennyiben a Hitelfelvevő a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, úgy a 
szerződő felek ezt a tényt súlyos szerződésszegésnek tekintik és ebben az esetben a Bank jogosult jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 
11.3. A Hitelfelvevő jelen szerződést cégszerűen aláíró felelős ügyvezetője a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
felelősséget vállal annak biztosítására, hogy a vezetőtől az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb 
szakmai gondossággal fog eljárni annak érdekében, hogy a Hitelfelvevő a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek eleget tegyen, ezen belül felelősséget vállal arra is, hogy a Hitelfelvevő üzletvitelét oly módon 
fogja folytatni, hogy a Hitelfelvevő képes legyen a jelen szerződés alapján felvett hitel visszafizetésére. 
11.4. Amennyiben a Hitelfelvevő – vagy kezese, illetve a kölcsön biztosítékául szolgáló jelzáloggal terhelt 
vagyontárgy tulajdonosa – ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás indulna, úgy a 
tudomására jutását követő 3 napon belül arról a Bank részére írásban értesítést küld. Ha a Hitelfelvevő csőd, 
végelszámolási illetőleg felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet kíván előterjeszteni önmaga ellen, ez 
esetben a Hitelfelvevő a döntéshozatalra jogosult szervének ülése előtt legalább 15 munkanappal köteles értesíteni 
Bankot. A csőd, a felszámolási, vagy a végrehajtási eljárás szerződésbeli következményei a súlyos 
szerződésszegéssel egy tekintet alá esnek. 
11.5. Amennyiben a Hitelfelvevő a tevékenységéből eredő bármely fizetési kötelezettség teljesítését elmulasztotta, e 
fizetési kötelezettséget megállapító hatósági, ill. bírósági határozat kézhezvételét követően, függetlenül attól, hogy a 
kötelező határozat jogerős-e, azonnal köteles értesíteni a Bankot. 
11.6. A Hitelfelvevő a rész és teljes műszaki átadás tervezett időpontjáról köteles a Bankot kellő időben tájékoztatni, 
hogy azon a Bank – igénye szerint – részt vehessen. 
11.7. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha az ügylet folyamán más banknál is 
bankszámlával rendelkezne, az esetlegesen ellene indult csőd-, illetve felszámolási eljárás megindításáról szóló 
végzés közzétételével a Banknál vezetett pénzforgalmi számláját tartja fent. 
11.8. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal, hogy tevékenységi körét jelen szerződésből eredő valamennyi 
kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig nem változtatja meg, továbbá jelen szerződésben meghatározott 
Projekteken kívül egyéb beruházást, befektetést vagy egyéb tárgyi eszköz beszerzést csak a Bank előzetes, írásbeli 
engedélyével alkalmaz. 
11.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Bank jelen szerződésből fakadó le nem járt követelését – a Hitelfelvevő 
egyidejű értesítése mellett – részben vagy egészben bármely Banknak vagy más pénzügyi intézménynek, illetve 
más, ilyen ügyletek végzésére felhatalmazott jogi személynek, míg lejárt követelését bármely harmadik személy 
részére engedményezheti. A Hitelfelvevő tartozását harmadik fél csak a Bank írásbeli hozzájárulása alapján 
vállalhatja át, illetve jelen szerződésből fakadó jogait csak a jelen szerződés írásbeli módosítása esetén 
engedményezheti. 
vagy megszűnésük fenyegetne, különös tekintettel arra, ha bármelyik fél szerződésszegést követne el. 
11.10. Hitelfelvevő haladéktalanul köteles értesíteni a Bankot arról, ha a kivitelezési munkák elvégzése akadályba 
ütközik, vagy ha a munkákat a Hitelfelvev elvégezni nem képes, vagy nem szándékozik. 
 
 12. Egyéb rendelkezések 
 
A szerződő felek akként állapodnak meg, a Hitelfelvevő, pedig kötelezi magát arra, hogy vita esetén a jelen 
okiratban elismert hitelből mindenkor fennálló tőke, járulék és egyéb tartozás összegszerűsége tekintetében a 
Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett számlái alapján készült közjegyzői ténytanúsítványt fogadják el. Ennek 
megfelelően a hitel és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetése esetén a végrehajtás alapjául 
szolgáló mindenkor fennálló adósi tőke- és járuléktartozást a Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett számláiról készült 
közokiratba foglalt közjegyzői ténytanúsítvány tanúsítja, amelynek elfogadására a Hitelfelvevő jelen okirat 
aláírásával kötelezi magát. 
 
 13. Információadási kötelezettség 
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A Hitelfelvevő tájékoztatja a Bankot jelenlegi gazdasági fejlődéséről, alátámasztva azt különösen az éves 
beszámolóval. Ezen kívül a Hitelfelvevő a Bank kérésére bármikor további, az adott cég gazdasági helyzetét 
tükröző, átlátható, pénzügyi szempontból az adott időszaknak megfelelő dokumentációkat bocsát a Bank 
rendelkezésére.   
 
A Hitelfelvevő köteles mindig a következő aktuális anyagok bemutatására: 
•       negyedéves követeléseinek és kötelezettségeinek listája  
•       negyedéves riport (mérleg) 
•       negyedéves főkönyvi kivonat 
 
 
14. Banktitkot képező adatok átadása 
 
14.1. Nem jelenti a banktitok sérelmét a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) számára és más referencia 
adat szolgáltató számára való adatszolgáltatás. 
A Bank a KHR számára az alábbi adatokat adja át: 
Azonosító adatok: 
a) cégnév, név, 
b) székhely, 
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 
d) adószám. 
A Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: 
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
c) a szerződés megszűnésének módja, 
d) a szerződés összege és devizaneme, 
e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, 
f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, 
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 
 
14.2. A Hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Oberbank Csoport tagjainak 
(így különösen az Oberbank AG-nak), fenti pontban foglaltakon felül további, a hitelszerződésben vállalt 
kötelezettsége mibenlétéről, illetve az attól való eltérésről, továbbá a követelés biztosítékairól adatot adjon át, e 
körben a Bankot banktitok megtartási kötelezettsége alól felmenti. 
 
 
15. Felmondási ok 
 
A jelen szerződést felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
 
15.1. A Bank a Hitelezőnek a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a hitelkeret összegét 

lecsökkentheti, illetve a további folyósítást megtagadhatja az alábbi esetekben: 
a) a Ptk. 525. §-ban meghatározott bármely esetben;  
b) Hitelfelvevő a jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi, (súlyos szerződésszegés) 
c) a jelen szerződésben kifejezetten ekként meghatározott esetekben 
d) ha a Hitelező vizsgálata szerint Hitelfelvevő gazdasági viszonyaiban jelentős negatív változás, illetve jogi 

státuszában változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti; 
e) ha a Hitelfelvevő ellen csőd-, végrehajtási- vagy felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik személy; 
f) a Hitelfelvevő csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményezett saját maga ellen. 
g) hitelfelvevő a Bankkal kötött egyéb szerződéseiben meghatározott fizetési kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti, illetve ha a Bank a Hitelfelvevővel kötött más szerződését felmondja 
h) A Bank Általános Üzleti Feltételeiben szereplő bármely felmondási ok bekövetkezte. 
 
A Bank azonnali hatályú felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegésnek tekinti az alábbi okokat is:  
a) A Hitelfelvevő bármely esedékességi időpontban nem tesz eleget a jelen szerződés szerinti vagy a Bankkal 

kötött egyéb szerződéséből származó bármely fizetési kötelezettségnek; 
b) A Hitelfelvevő fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetését; 
c) amennyiben a lekötöttség tartama alatt a biztosíték hitelbiztosítéki értéke, értékesíthetősége bármely ok 

miatt olyan mértékben csökken, hogy az veszélyezteti a Bank követelései kielégítését és a Hitelfelvevő a Bank 
felhívására további megfelelő biztosítékot nem nyújt; 

d) a Hitelfelvevő és/vagy Kezes, illetve egyéb Biztosítékot nyújtó személy vagyonára vagy magára a 
biztosítékra bírósági vagy más hatósági végrehajtás indul, illetve azt zárolják vagy zár alá veszik; 
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e) harmadik személy a Zálogtárgyra bármilyen igényt, terhet – a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - 
bejegyeztet; 

f) a Hitelfelvevő a jelen szerződésben előírt határidőben vagy a Bank írásbeli felszólítása kézbesítését követő 15 
napon belül nem igazolja a vagyonbiztosítási szerződés fennállását és a Bank kedvezményezetti státuszának a 
biztosító általi elismerését; 

g) a Hitelfelvevő a biztosítási szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen 
eleget és ezáltal a biztosítási szerződés megszűnik és a Hitelfelvevő haladéktalanul nem köt a Bank által előírt 
feltételeknek megfelelő új biztosítási szerződést a fedezetül szolgáló vagyontárgyra. 

h) Bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Bank megítélése alapján alkalmas arra, hogy a Hitelfelvevő 
vagy a Szerződés vonatkozásában Biztosítékot Nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve 
ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti a Hitelfelvevő vagy a Biztosítékot 
Nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt 
kötelezettségeit teljesítse.  

i) A Hitelfelvevő, vagy a Biztosítékot Nyújtó Harmadik Személy ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik.  

j) Bármely egyéb szerződés alapján, amely a Hitelfelvevőre vagy annak többségi tulajdonában lévő más 
gazdálkodó szervezetre vagy a Biztosítékot Nyújtó Harmadik Személyre fizetési kötelezettségvállalást tartalmaz, 
a Hitelfelvevő vagy a Biztosítékot Nyújtó Harmadik Személy olyan szerződésszegést követ el, amely a Szerződés 
teljesítését, a hozzá kapcsolódó Biztosítékok érvényesíthetőségét a Bank megítélése szerint veszélyezteti.  

k) A Hitelfelvevő a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül eladja, átruházza, vagy megterheli bármely 
vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan 
vagyontárgyainak, stb.) egészét vagy annak egy részét egy vagy több ügylettel, ide nem értve a mindennapi 
szokásos tevékenysége és üzletmenete körében történő vagyon elidegenítését, átruházását, illetve a jogszabály 
által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik, illetve nem 
veszélyeztethetik a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését.  

l) A Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások 
érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik.  

m) A Hitelfelvevő, a Hitelfelvevő tulajdonosa, ügyvezetője, vagy a biztosítékot nyújtó, illetve tulajdonosa, 
ügyvezetője ellen olyan büntetőeljárás indul, amely a Bank megítélése szerint veszélyezteti vagy veszélyeztetheti 
az Ügyfelet, illetve a Biztosítékot nyújtót terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését vagy a biztosítékul 
szolgáló vagyont vagy vagyontárgyat, illetve annak terhére a Bank követelésének megtérülését. 

 
15.2. A jelen szerződés Hitelező általi azonnali hatályú felmondása különösen az alábbi jogkövetkezményekkel jár: 
a) Hitelfelvevő összes, a Hitelezővel szemben fennálló tartozása Hitelfelvevő Hitelező által történő 

értesítésének napján lejárttá és esedékessé válik és Hitelfelvevő legkésőbb ettől a naptól kezdődően köteles 
késedelmi kamatot fizetni; 

b) Hitelező jogosulttá válik a jelen szerződésben kikötött valamennyi és bármely biztosíték egyidejű 
igénybevételére; 

c) a felmondás hatályát nem érintik a Hitelfelvevőnek a Hitelező által megküldött és a Hitelfelvevő fizetési 
hátralékát jelző kimutatások. 

 
 

16. Általános Feltételek 
 
A jelen hitelviszonyra a jelen hitelszerződésen túlmenően az alábbi dokumentumok (a továbbiakban: Általános 
Feltételek) mindenkor hatályos változatai irányadók: 

1. Oberbank AG Magyarországi Fióktelep Általános Üzleti Feltételei 
2. Oberbank Általános Hitelfeltételei 

Az ügyfél a hitelszerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a központi hitelinformációs rendszernek, 
továbbá az Oberbank Csoport tagjainak (így különösen az Oberbank AG-nak) a hitelszerződésben vállalt 
kötelezettsége mibenlétéről, illetve az attól való eltérésről adatot adjon át, amennyiben az Adós a 
hitelszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.  
 
Értesítések 
A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Felek egymásnak az alább meghatározott címekre kötelesek írásban 
elküldeni: 
Oberbank AG Magyarországi Fióktelep részére 
1062 Budapest, Váci út 1-3., és a 
Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság részére 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
 
17. Irányadó jog 
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A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. Amennyiben a jelen szerződésről egy idegen nyelvű példány is 
készül, akkor értelmezési vita esetén a jelen szerződés magyar nyelvű változata irányadó.  
 
 
18. A Hitelszerződés és az Oberbank Általános Üzleti- és Hitelfeltételei tudomásul vétele és átvétele 
  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a Hitel folyósítását kérő cégszerűen aláírt lehívó levelet,  A Hitelfelvevő benyújtotta  a Banknak a finanszírozandó projekttel kapcsolatban szabályszerűen 

kiállított számlát, valamint a teljesítés igazolást vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ami igazolja a 
számla kiállíthatóságát és összegét,a folyósítás a benyújtott számla áfa összegében történik  műfű beszerzés finanszírozása esetén a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó 
projekttel kapcsolatban szabályszerűen kiállított előlegszámlát, a folyósítás a Bankhoz benyújtott 
előlegszámla áfa összegének erejéig történik  a Hitelfelvevő benyújtotta a Banknak a finanszírozandó számla teljesítésére vonatkozó 
visszavonhatatlan átutalási megbízást  teljesültek az általános folyósítási feltételek és az ennek megfelelő helyzet folyamatosan fennáll. 

A hitelviszony kötelezettjei a jelen hitel szerződés cégszerű aláírásával igazolják a jelen hitel szerződés és a fent 
hivatkozott Általános Feltételek egyetértő és jogi kötőerővel bíró elfogadását. 
Jelen hitelszerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik, ha az 
igénybevételi lehetőség megszűnik, feltéve, hogy a Hitelfelvevő a Bank felé fennálló teljes tartozását hiánytalanul 
előzetesen megfizette. 
 
 
Mellékletek:  
Biztosítéki szerződések:  2311070052/JZ  
 
 
Budapest, 2010. július  
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