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Tájékoztató az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. által elfogadható,
ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződések tartalmi
és formai követelményeiről
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) által kínált jelzálogkölcsönök
esetében osztatlan közös tulajdonú ingatlanok meghatározott tulajdoni hányada abban
az esetben szolgálhat fedezetül (terhelhető a Bank jelzálogjogával), amennyiben az
ingatlan használati megosztásáról a tulajdonosok (ideértve a haszonélvezőket is) –
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közokiratba foglalt – szerződésben megállapodnak.
Az ilyen, ún. használati megállapodások esetében a Bank csak bizonyos alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő szerződéseket fogad el. E tájékoztatóval segítséget
kívánunk nyújtani a szerződő felek és a szerződést szövegező ügyvéd (vagy közjegyző)
részére abban, hogy a Bank mely feltételek meglétét vizsgálja a megállapodás
ellenőrzése során. Tájékoztatónk azonban általános jellegénél fogva nem lehet alkalmas
arra, hogy minden lehetséges élethelyzetben születő szerződések tartalmára nézve
kimerítő segítséget nyújtson, ezért javasoljuk, hogy a megállapodás tervezetét aláírás
előtt bocsássa rendelkezésünkre. Így szükségtelen költségtöbblet felmerülése esetleges
módosítási javaslataink esetén is elkerülhető.
Tájékoztatjuk egyben ügyfeleinket, hogy e tájékoztatón túlmenően, honlapunkon
rendelkezésre áll és szabadon felhasználható a Bank e tárgyban létrehozott
szerződésmintája, mely az értelemszerű változó pontok kivételével (pl.: adatok, az
ingatlan térbeli elhelyezkedése, rendhagyó körülmények) mindazokat a fordulatokat
pontosan tartalmazza, melyek minden ingatlan esetében kétség nélkül elfogadhatóak a
Bank szempontjából. A szerződésminta leendő ügyfeleinknek nyújtott segítség, ajánlás,
annak használata nem kötelező. Az elkészült szerződések vizsgálata során továbbra is e
Tájékoztató ajánlásai kerülnek értékelésre.

I.

Megkívánt formai követelmények, alaki feltételek:
1. Az összes tulajdonosnak és haszonélvezőnek félként (aláíróként) kell szerepelnie.
2. A szerződésben a következő személyes (azonosításra alkalmas) adatok feltüntetése
kötelező:
- magánszemélyek esetén
o személyi azonosító,
o születési név,
o anyja neve,
o személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
o lakcímkártyán regisztrált lakcím,
o születési hely és idő.
- vállalkozások esetén
o teljes megnevezés,
o rövid megnevezés (ha rendelkezik ilyennel),
o statisztikai azonosító,
o székhely,
o cégjegyzékszám,
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o a cég képviseletében aláírók megnevezése, a képviselet alapja (pl.
ügyvezető) és legalább kettő, kétséget kizáró azonosításra alkalmas
személyes adata.
3. Vállalkozások esetén a megállapodás mellé szükséges bemutatni az aláírók aláírási
címpéldányát is.
4. Amennyiben a tulajdonosok (haszonélvezők) hivatalosan bejelentett lakcíme eltérő a
tulajdoni lapon szereplő lakcímétől, akkor erre utalni szükséges a szerződésben.
5. Az okiratot folyamatos sorszámozással és oldalszámozással (az első oldalon is) kell
ellátni.
6. Az ellenjegyző ügyvédnek az összes oldalt alá kell írnia és le kell pecsételnie, és
legalább az utolsó oldalt szárazbélyegzője lenyomatával kell ellátnia. Közokiratnak
mindenben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
7. Az ellenjegyzést tartalmazó rész akkor fogadható el, ha tartalmazza az ellenjegyző
személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az
„ellenjegyzem”
megjelölést.
Az
ügyvéd
által
teljesített
ellenjegyzés
elfogadhatóságának további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.
8. A szerződés kötelező melléklete az ingatlan fekvését, beosztását, térbeli kiterjedését,
valamint a felek által használt ingatlanrészek feltüntetését tartalmazó, ügyvédi
ellenjegyzéssel ellátott (váz-)rajz. (A rajzon az ingatlanrészek megjelölésére
számokat, betűket, sormintát kell használni; erre a célra – bármilyen technológiával
előállított – színezés nem alkalmas.)
9. A megállapodásban pontos megjelöléssel (pl. 1. sz. melléklet) utalni szükséges arra,
hogy a vázrajz a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
10. A rajzmellékletnek tartalmaznia kell a következőket:
o egyértelmű és a szerződéssel összhangban lévő címzés (pl.: „1. számú
melléklet a …….. napján kötött, ingatlan használatának megosztásáról szóló
szerződéshez”),
o a felek aláírását,
o az ellenjegyző ügyvéd legalább pecsétes aláírását.
11. A szerződésnek a szerződő felek kézjegyét minden oldalon, aláírását pedig az utolsó
oldalon tartalmaznia kell.
12. A szerződést és a rajzmellékletet keltezni kell (a dátum és az aláírás helye
megjelölésével).
II. Az ingatlan és környezete meghatározását a vázrajzon nyomon követhető módon a
következők figyelembevételével szükséges körülírni:
1. Az ingatlannak egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, meg kell jelölni a
o helyrajzi számot,
o térmértéket,
o az ingatlan megnevezését,
o természetbeni címét (ha több cím van feltüntetve a tulajdoni lapon, akkor
minden címet).
2. A tulajdonostársak tulajdonában álló eszmei hányadrészeknek megfelelő
ingatlanrészt egyenként fel kell tüntetni, és jelezni kell, hogy melyik tulajdonos(ok)
kizárólagos használatában van. (A szerződés nem tartalmazhat olyan tartalmú
szöveget, amely szerint az ingatlan valamely része vagy valamely felépítmény a felek
valamelyikének kizárólagos tulajdonában van, mert a szerződést kifejezetten e
körülmény hiányára tekintettel szükséges megkötni.)
3. A felek rögzítsék, hogy a felépítményeket hogyan használják – e körben kiemelten
fontos rendelkezni arról, hogy az ingatlan mely részeit használják teljes mértékben
elkülönülten, illetve vannak-e az ingatlanon közösen használt épületrészek. A leírás
során kérjük, hivatkozzanak a vázrajzra is.
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4. Az elkülönülten használt részek (mind a beépítetlen területek, mind a felépítmények)
megközelítését (bejáratait) is meg kell határozni, a vázrajzon pedig ezeket „bejárat”,
„kapu” szavakkal jelölni célszerű.
5. A telek (kert, udvar) használatáról akkor is rendelkezni kell, ha az továbbra is közös –
osztatlan – használatban marad.
6. A (telekrész-)határok meghatározását az elkülönülten használt részek esetében
elmozdíthatatlan tereptárgyak vagy távolságok szerint (ha szükséges, a kettő
kombinációjával) kell meghatározni. Utalni szükséges a kerítésre, illetve annak
anyagára, és azt a vázrajzon is egyértelműen fel kell tüntetni.
III. Elvárt tartalmi elemek
1. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a kizárólagos használathoz nem
kapcsolódó (azaz a teljes ingatlant érintő) szükséges ráfordításokat a tulajdonosok
miként (közösen és tulajdoni hányaduk arányában vagy másként) viselik.
Amennyiben ilyen ráfordítások nem merülhetnek fel, erre és e tény okára utalni
szükséges.
2. A feleknek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a kizárólagos használatú
ingatlanrészek, illetve a közösen használt telekrész használata során egymás
szükségtelen zavarásától tartózkodnak.
3. A megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kölcsönös hozzájárulását, hogy saját
tulajdoni hányadaikat szabadon megterhelhetik.
4. Ki kell térni arra, hogy az ingatlan műszakilag megosztott-e, a tulajdonostársak
kizárólagos használatában álló részek műszakilag önállóan használhatóak-e.
5. Rögzíteni kell, hogy a közművek megosztottak-e, a felek rendelkeznek-e külön
közműbekötéssel, a víz-, villany- és gázórák külön vannak-e felszerelve a
kizárólagosan használt ingatlanrészeken. Ki kell térni arra, hogy a felek a közüzemi
szolgáltatások díjait regisztráltan külön fizetik, vagy ha nem, akkor milyen logika
alapján osztják meg a közműköltségeket.
6. A feleknek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a velük egy háztartásban élőkkel a
megállapodásban foglaltakat betartatják.
7. A megállapodásban a feleknek nyilatkozni kell arról, hogy áll-e fenn olyan körülmény,
amelyre vonatkozóan többlethasználat címén térítést igényelnek a másik féltől. Ha
ilyen térítési igénye egyik félnek sincs, kérjük, állapodjanak meg abban, hogy a
használat szerződésben szabályozott módja figyelembevételével többlethasználat
címén egymástól térítést nem igényelnek.
8. A megállapodásnak tartalmaznia kell egy olyan kikötést, amely szerint a felek a
megállapodást jogutódokra kiterjedő hatállyal kötik meg. Rögzíteni kell, hogy az
ingatlan elidegenítése esetén a felek az ingatlanhasználati szerződés tartalmát az új
tulajdonossal megismertetik, a tulajdonjogot átruházó szerződésben mindezek
tudomásulvételét szerepeltetik, valamint az eszmei hányadrészekre vonatkozó
bármilyen jövőbeni tulajdonátruházó szerződésben a használati szerződés
rendelkezéseit legalább mellékletként szerepeltetik.
9. A szerződésben ki kell kötni, hogy az érintett megállapodással a felek között
korábban kötött minden, az ingatlan használatának megosztásáról szóló
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megállapodás hatályát veszti. Rögzíteni kell azt is, hogy a felek között a
megállapodásban foglaltakon túl más szerződés sem szóban, sem írásban nem jött
létre.
10. A megállapodásnak tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan
használatának megosztásával kapcsolatosan a felek között jogvita vagy per nincs
folyamatban.
11. Ki kell térni arra, hogy a használati megállapodás egyben tényvázlat is, vagy rögzíteni
kell, hogy készült tényvázlat és a megállapodást az ellenjegyző ügyvéd annak
megfelelően készítette el.
12. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt, hogy a felek mindegyike érti és beszéli-e a
magyar nyelvet.

Felhívjuk szíves figyelmét arra a körülményre, hogy a fentiek csak sorvezetőül szolgálnak a
használati megállapodás elkészítéséhez, annak Bank általi elfogadhatóságáról csak az
ingatlan körülményeinek alapos átvizsgálását követően tudunk végleges jelleggel nyilatkozni,
ezért a Bank e tájékoztatóban fel nem sorolt követelményeket is támaszthat a szerződéssel
szemben.
Reméljük, tájékoztatónk hatékony segítségnek bizonyul a szerződéskötés során és
hamarosan kölcsönt felvevő ügyfeleink között üdvözölhetjük! Amennyiben a tájékoztatóval
kapcsolatban kérdései merülnének fel, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal
(+361/429-9400 vagy info@nhbbank.hu).
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
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