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KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia mint Kölcsönadó (a 
továbbiakban Kölcsönadó) 
másrészről: 

Név: ………………………………………………. anyja neve: .......................................................... 

Születési hely, idő: ................................................................... szem. ig. száma: ................................. 

Lakcím: .................................................................................... Tel: ..................................................... 

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között a mai napon  és helyen. 

A igénybevevő neve: ............................................................................................................ kora : ............................ 

Az eszköz használatának  helyszíne: .......................................................................................................................... 

Amennyiben a Kölcsönvevő adataiban változás történik, azt haladéktalanul köteles a 
Kölcsönadónak jelezni. 
Ha a Kölcsönvevő bármilyen okból az ápolási eszköz átvételénél nem tud jelen lenni, írásbeli  
meghatalmazottja átveheti az eszközt, de a további felelősség az eszközért, a szerződés aláírásának 
napjától a Kölcsönvevőt terheli. 
 
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek használatra átadja a szerződés tárgyát képező ápolási 
eszközöket: 
 

Dátum S.sz. Eszköz db Eszköz leírása Leltári szám 
-tól -ig 

1.   Kórházi ágy (HES)      
   tartozékok:  
   Értéke:   
2.   Matrac      
    Értéke:  

 3.   Matrac      
    Értéke:  

4.   Tolókocsi      
    Értéke:  

5.   Szobai WC      
   Értéke:  

6.   Egyéb:      
   Értéke  

7.   Egyéb:      
   Értéke:  

8.   Egyéb:      
   Értéke:  
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A kölcsönzés feltételei: 

1. Kölcsönzés időtartama:  Kölcsönadó képviselője az 1. pontban megjelölt eszköz(öke)t a 
jelen szerződéssel, annak aláírásától számított határozatlan időtartamra, vagy ........... év ............ 
hó ........ napjától .......... év ............ hónap ....... napjáig adja  Kölcsönvevő használatába, aki 
azt a szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi. Ezen időszak lejártát követően ezen szerződés 
egyszeri meghosszabbítása – telefonon történő bejelentéssel lehetséges. 

2. A Kölcsönvevő a mellékletben felsorolt eszköz(öke)t kizárólag saját maga használhatja, azt 
harmadik személy használatába nem adhatja és egyéb, a rendeltetéstől eltérő tevékenységre 
nem használhatja. Köteles azt megfelelő helyen tárolni. E kötelezettség megszegése a 
Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg. 

3. A használat fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles az eszköz(öke)t rendeltetésszerűen 
használni, és felelős minden olyan kárért, mely rendeltetés ellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A Kölcsönvevő köteles bármely váratlan eseményről a Kölcsönadót 
azonnal tájékoztatni.  

4. A Kölcsönadó fenntartja magának a jogot, hogy a tulajdonában lévő eszköz(ök) leltározása 
alkalmával, vagy egyéb arra okot adó alkalom esetén az eszköz(ök) ellenőrzését Kölcsönvevő 
otthonában megtegye. 

5. Ha a használat közben az eszköz meghibásodik, a Kölcsönvevő azt haladéktalanul köteles 
jelezni a Kölcsönadó részére. A javítást kizárólag a Kölcsönadó szakembere végezheti. 

6. A Kölcsönvevő, amennyiben már nincs szüksége az eszköz(ök)re, köteles az átvett 
állapotban és tisztán a Kölcsönadó telephelyére – Majosháza, Kossuth u. 71/a. sz. alá 10 
napon belül visszaszállítani, - előzetes egyeztetés alapján. 

Az eszköz a visszaszállításig zárt helyen tárolandó! 
7. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a 

Ptk. 583-585.§-ának szabályai az irányadók. 
 
A szerződő felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint az akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Majosháza,…………év…………… hó   ……. nap 
 
 

……………………………………..  .......................................................... 
       kölcsönadó képviselője    a kölcsönvevő olvasható aláírása  

Tel: 06-20/311-92-42    Tel: .......................................................... 
            szállítás és információk  

  előzetesen egyeztetett időpontban: 
       munkanap 9-15 óra között 

 
Megjegyzés:  
 
Felhívjuk a kölcsönző figyelmét, hogy a telefonszámunk hétköznap, munkaidőben 9-15 óra között 
működik. A visszaszállítást előzetesen szíveskedjenek egyeztetni, a raktárépületben csak a 
visszaszállítás időpontjában tartózkodunk. Köszönjük! 


