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PREAMBULUM 
 

Jelen Üzletszabályzat – a továbbiakban: Üzletszabályzat – célja, hogy a hitelintéze-
tekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény – a továbbiakban 

rövidítve: Hpt. –, valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tör-
vény – a továbbiakban rövidítve: Ftv. –rendelkezéseinek megfelelően kialakítsa, vala-
mint szabályozza a LENDORG által rendszeresen és üzletszerűen végzett (a) hitel- és 

pénzkölcsön-nyújtási; (b) pénzügyi lízingfinanszírozási – a továbbiakban: finanszíro-
zás– és (c) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, 

illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékeny-
ségre – a továbbiakban: devizakereskedelmi tevékenység - vonatkozó eljárását, 
annak általános rendelkezéseit, a tevékenysége során a felek szerződéses viszonyában 

(az egyedi szerződés(ek) és a devizakereskedelmi tevékenység vonatkozásában a ke-
retszerződés – a továbbiakban: egyedi szerződések) alkalmazandó Általános Szerző-

dési Feltételeit – a továbbiakban: ÁSZF –, valamint a LENDORG és Ügyfelei jogviszonya 
során alkalmazandó eljárásokat. 
 

Az LENDORG azon szolgáltatásai tekintetében, amelyeket fogyasztóknak nyújt, a pénz-
ügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról szóló 9/2020. (VII. 

14.) MNB ajánlásnak megfelelően jár el, abban az esetben is, amennyiben a jelen Üz-
letszabályzat arra kifejezetten nem hivatkozik. 
 

I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 
 

A LENDORG általános adatai: 
Teljes név: LENDORG Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. 

Cégjegyzékszám: 09-10-000629 
Email: lendorg@lendorg.hu 

Tevékenységi engedély száma és dátuma: H-EN-I-558/2021 (2021.08.23.) 
 

A LENDORG tevékenysége felügyeletét ellátó szervezet: 

Megnevezése: Magyar Nemzeti Bank 
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

Felügyelet címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levelezési címe: H-1534 Bp. Pf.: 777. 

Honlap: www.mnb.hu 
 

A LENDORG az MNB vonatkozó engedélye szerint jogosult pénzügyi és kiegészítő pénz-

ügyi szolgáltatások nyújtására, ezek üzletszerű végzésére, az Alapító Okiratban foglal-
tak alapján is, az alábbiak szerint:  

• hitel- és pénzkölcsön nyújtása,  
• pénzügyi lízing,  
• valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, il-

letve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi, tevé-
kenység, és 

• követelésvásárlás. 
 
A LENDORG célja, hogy Ügyfelei részére a fentiekben rögzített engedélyében meghatá-

rozott pénzügyi szolgáltatásokat végezzen. A LENDORG a szolgáltatásokat kellő gon-
dossággal nyújtja és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott 

esetben képes. Az ügyletek bonyolultsága és a jogbiztonság megköveteli az általános 
üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését. 
 

http://www.mnb.hu/
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A LENDORG fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója: Rédl Pál Soma 

 
Jelen Üzletszabályzat vonatkozásában: 

 
Adós (a továbbiakban: Adós) alatt jelen Üzletszabályzat vonatkozásában mind a köl-

csönjogviszony adósi/adóstársi, mind a lízingjogviszony lízingbe vevői pozíciójában levő 
természetes és/vagy jogi személyek értendőek. Amennyiben a konkrét finanszírozási 
ügyletben kezes/zálogkötelezett/egyéb érdekelt is szerepel, úgy ezen személyek vonat-

kozásában jelen Üzletszabályzat Adósokra vonatkozó rendelkezéseit a szerződéses po-
zícióból adódó jogi korlátok között alkalmazni kell. 

 
Üzletfél (a továbbiakban: Üzletfél) alatt jelen Üzletszabályzat vonatkozásában mind 
a valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve 

csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység vevői, 
illetőleg eladói pozíciójában levő jogi személyek értendőek. Amennyiben a konkrét de-

vizakereskedelmi ügyletben kezes/zálogkötelezett/egyéb érdekelt is szerepel, úgy ezen 
személyek vonatkozásában jelen Üzletszabályzat Üzletfelekre vonatkozó rendelkezéseit 
a szerződéses pozícióból adódó jogi korlátok között alkalmazni kell. 

 
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) mindazon természetes és jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akivel/amellyel a LENDORG a 
fent írtak szerint Adósi és/vagy Üzletféli kapcsolatba kerül. Ügyfélnek minősül mindazon 
harmadik személy is, aki/amely a LENDORG jelen Üzletszabályzata szerinti bármely 

szerződéses jogviszonya kapcsán érintett személy (így különösen, de nem kizárólago-
san: Adósok örökösei, dologi kötelezettek, meghatalmazottak stb.). 

 
Az Üzletszabályzat rendelkezései azon Ügyfelek viszonylatában is irányadóak, akiknek, 
vagy amelyeknek tekintetében a LENDORG jogán át valamely más személy gyakorolja 

jogait. 
 

1. Az Üzletszabályzat hatálya 
 
1.1. Az Üzletszabályzat személyi hatálya 

 
Jelen Üzletszabályzat kiterjed a LENDORG, valamennyi olyan Ügyfele kapcsola-

tára, amelynek során a LENDORG az Ügyfelei számára üzletszerűen végzett te-
vékenysége körében kölcsön- és/vagy lízing-finanszírozási és/vagy devizakeres-

kedelmi tevékenységet folytat. 
 
1.2. Az Üzletszabályzat időbeli hatálya 

 
Az Üzletszabályzat annak kihirdetését követően, a kihirdetésben megjelölt napon 

lép hatályba, valamint az Üzletszabályzat szerinti megfelelő módosításáig, vagy 
visszavonásáig alkalmazandó a felek viszonyában. 

 

A LENDORG, valamint az Ügyfél kapcsolatában az alkalmazandó szerződéses ren-
delkezések vizsgálatakor minden esetben az adott egyedi szerződés szerinti jog-

hatás kiváltására alkalmas cselekmény (így különösen, elő- vagy végtörlesztés) 
egyedi szerződés szerint hatályos megtételének napján hatályos Üzletszabályzat 
szerint kell eljárni, kivéve amennyiben a jogszabály vagy az egyedi szerződés 

ettől eltérően rendelkezik, így különösen, amennyiben az egyedi szerződés kife-
jezetten meghatározza az adott díjelem nagyságát, illetőleg mértékét. 
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A LENDORG jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Üzletsza-

bályzat egyoldalú módosítása tekintetében a fogyasztónak nem minősülő Ügyfe-
lek esetében a II. fejezet (Általános szerződési feltételek hitelnyújtás vonatkozá-

sában) „A” Részének (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) 5. pontja (Kamatok, 
díjak, jutalékok, költsége módosításának szabályai), míg a fogyasztónak minő-

sülő Ügyfelek esetében a II. fejezet (Általános szerződési feltételek hitelnyújtás 
vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) 5. pontja (Ka-
matok, díjak, jutalékok, költsége módosításának szabályai) megfelelően irány-

adó. 
 

1.3. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya 
 

Jelen Üzletszabályzat, valamint annak mellékletei szabályozzák a LENDORG és 

Ügyfelei közötti pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony va-
lamennyi rendelkezését (Üzletszabályzat teljes körűsége). 

 
Jelen Üzletszabályzat hatálya nem terjed ki továbbá a LENDORG belső működé-
sével kapcsolatos eljárási szabályokra (így különösen a fizetéskönnyítési és rész-

letfizetés-engedélyezési eljárásokra, valamint az ügyfélvizsgálatra, illetve a 
LENDORG belső, nem nyilvános szabályaira). 

 
Az Ügyféllel kötött egyedi szerződések jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől el-
térő rendelkezéseket tehetnek, azonban az egyedi szerződések kifejezett eltérő 

rendelkezései hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit minden esetben al-
kalmazni kell. 

 
Jelen Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott 
esetre vonatkozóan kötelezően alkalmazandó jogszabály (ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan: a Hpt., az MNB rendeletei, valamint a szerződés tárgyát ké-
pező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk.- rendelkezései, vagy az Euró-
pai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai) vagy az egyedi szerződés elté-
rően nem rendelkezik.  

 
Amennyiben az egyedi szerződés vagy az Üzletszabályzat valamely rendelkezése 

vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatat-
lan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályát vagy végrehajt-

hatóságát. Az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés he-
lyett a felek azt a jogszabályt alkalmazzák – az egyedi szerződés és az Üzletsza-
bályzat egészével összhangban – amelyiknek a rendelkezései legközelebb állnak 

az esetlegesen érvénytelen részhez, rendelkezéshez; ilyen jogszabályi rendelke-
zés hiányában a felek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel 

helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a felek érvénytelen rendelkezés-
ben kifejezett akaratának és gazdasági célkitűzésének.  

 

1.4. Az Üzletszabályzat nyilvánossága  
 

A jelen Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A 
jelen Üzletszabályzat a LENDORG-nak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségei-
ben hozzáférhetően rendelkezésre áll, a LENDORG az Ügyfél kívánságára azt in-

gyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá e-mailben is elérhetővé teszi. 
 

2. Az ügyfél-azonosításra és képviseletre vonatkozó általános szabályok 
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2.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá-

sáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározottak 
szerint, a LENDORG köteles bármely szerződés, megállapodás megkötését meg-

előzően az Ügyfél, illetőleg képviselője/meghatalmazottja személyazonosítását 
elvégezni, továbbá a képviselő/meghatalmazott tekintetében köteles a képvise-

leti jogosultságot ellenőrizni.  
 
2.2. E célból a LENDORG köteles és egyben jogosult megkövetelni a Pmt. rendelke-

zései között meghatározott adatokat igazoló okiratok bemutatását. Amennyiben 
az Ügyfél/képviselő/meghatalmazott az okiratok átadását, bemutatását megta-

gadja, úgy a LENDORG köteles a szerződéskötést megtagadni. 
 
2.3. Az azonosítás során a LENDORG az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kö-

vetelheti meg az Ügyféltől: 
 

a) természetes személy esetén a természetes személy: 
 

(i) családi és utónevét, 

(ii) születési családi és utónevét, 
(iii) állampolgárságát, 

(iv) születési helyét, idejét, 
(v) anyja születési nevét, 
(vi) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

(vii) azonosító okmányának típusát és számát 
 

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 
 

(i) nevét, rövidített nevét, 

(ii) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyen-
nel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét, 

(iii) főtevékenységét, 
(iv) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 
(v) ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az családi és utó-

nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
(vi) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzék-

számát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba véte-
léről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 

(vii) adószámát. 
 

2.4. Az azonosítás során a LENDORG az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg: 

 
a) természetes személy esetén: 

 
(i) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utób-

bit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyaror-
szágon található; 

 
(ii) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító iga-

zolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartóz-

kodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, 
magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben la-

kóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található; 
 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 
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(i) a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy: 
 

A. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkal-
mas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye 
Magyarországon található; 

 

B. külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító 
igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, 

tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító ok-
mányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon ta-

lálható; 
 

(ii) az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot, hogy céget a 
cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét be-
nyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyil-
vántartásba vételre került,  

 
(iii) a (ii) alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létre-

jöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyil-

vántartásba vétel megtörtént,  
 

(iv) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba 
vétele megtörtént  

 
2.5. Az Ügyfél minden esetben köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, ha tényleges tulaj-

donos nevében vagy érdekében jár el. 
 

2.6. A LENDORG a 2.5 pontban meghatározott nyilatkozatban a tényleges tulajdo-

nosra vonatkozó alábbi adatok megadását köteles kérni: 
 

a) családi és utónevét, 
b) születési családi és utónevét, 

c) állampolgárságát, 
d) születési helyét, idejét, 
e) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét.  

 
2.7. Az Ügyfél köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos ki-

emelt közszereplőnek minősül-e. Ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, 
a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. mely pontja alapján minősül ki-
emelt közszereplőnek. 

 
2.8. A LENDORG a fent írt dokumentumokon túlmenően az ügylet eltérő jellegére te-

kintettel további igazolásokat/nyilatkozatokat is bekérhet az Ügyféltől. Ügyfél a 
jogszabályi előírások betartása érdekében köteles a LENDORG-gal együttmű-
ködni és az irányítási/tulajdonosi szerkezetet megfelelően feltárni. Az együttmű-

ködés megtagadása, illetve nem megfelelő együttműködés esetén a LENDORG 
jogosult és köteles az ügyfélkapcsolatot megszüntetni. 
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2.9. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos szemé-

lyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a LENDORG-nak a tu-
domásszerzéstől számított öt munkanapon belül bejelenteni. 

 
2.10. Az ügyfél-azonosítás vonatkozásában és eljárásrendjére vonatkozóan a 

LENDORG pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzata további alkal-
mazandó rendelkezéseket tartalmazhat. 

 

2.11. Meghatalmazott, képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot legalább 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell igazolni. Az ügylet jellegére 

tekintettel a LENDORG előírhatja a meghatalmazás közokiratba foglalásának kö-
telezettségét, vagy kötheti ügyvédi ellenjegyzéshez a meghatalmazás érvényes-
ségét. Az ügylet egyedi sajátosságaira tekintettel a LENDORG jogosult a megha-

talmazástól függetlenül a meghatalmazó Ügyfél személyes eljárását, vagy sze-
mélyes nyilatkozattételét igényelni. A meghatalmazásnak minden esetben konk-

rétan tartalmaznia kell a Hpt. mindenkor hatályos előírása szerinti banktitok alóli 
mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket, e körben Ügyfélnek kifejezett nyilatko-
zatot kell tennie, ennek hiányában a meghatalmazás elfogadását a banktitok vé-

delme érdekében a LENDORG jogosult megtagadni. 
 

2.12. A LENDORG a hozzá bejelentett képviselőket, meghatalmazottakat jogosult 
mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavoná-
sáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a 

LENDORG-hoz igazolható módon be nem érkezik. 
 

2.13. A LENDORG a pénzügyi vállalkozásoktól elvárható gondossággal vizsgálja a sze-
mélyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására be-
mutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltá-

nak gondos vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért a LENDORG felelősségét 
kizárja. 

 
3. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 

 

3.1 A LENDORG és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, 
ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, 

változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Az ügylettel össze-
függő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül vá-

laszt adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. 
 
3.2 A felek haladéktalanul értesítik egymást, ha személyüket vagy jogi státuszukat 

érintő változás történt, elnevezésük, címük, telefoni elérhetőségük, vagy a szer-
ződéses kapcsolatukat érintő más lényeges körülmény megváltozott. E kötele-

zettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 
 
3.3 A LENDORG és az Ügyfél egymással – lehetőség szerint – írásban kötelesek 

kommunikálni, a szóbeli kommunikációt kötelesek írásban is megerősíteni. 
Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, faxon vagy e-mailen küldött értesí-

tés, tájékoztatás, ajánlat, nyilatkozat, kérés, észrevétel, panasz, szerződés. A 
telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása 
esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaiga-

zolás közötti esetleges eltérést. 
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3.4 Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosí-

tást, amely rendelkezésre állását a LENDORG döntéséhez – az adatvédelmi jog-
szabályok betartása mellett –, az ügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szüksé-

gesnek tart. 
 

3.5 Az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb tudomásszerzését követő 8 napon 
belül tájékoztatnia kell továbbá a LENDORG-ot: 

 

a) az ellene esetlegesen indított perekről, nemperes eljárásokról, fizetésképte-
lenségi, vagy végrehajtási eljárásról; 

 
b) minden olyan, az Ügyfelet érintő hatósági intézkedésről, eljárásról, kereset-

ről, vizsgálatról, amely az Ügyfél LENDORG felé fennálló kötelezettségét 

érintheti; 
 

c) minden olyan eljárásról, kötelezésről, korlátozásról vagy egyéb cselekmény-
ről, amely bármely fedezet értékesíthetőségét, értékét vagy jogi helyzetét 
érintheti. 

 
3.6 A LENDORG az értesítéseket az Ügyfél által megadott levelezési címre küldi. A 

címváltozás bejelentésének bármely okból történő elmulasztása miatti jogkövet-
kezmények vétkességtől függetlenül az Ügyfelet terhelik. 

 

3.7 Ügyfél a szerződéskötéskor, annak módosításakor a szerződésben egyéb esetben 
írásban, teljes bizonyító erejű okiratban jogosult olyan elektronikus levelezési cím 

(a továbbiakban: e-mail cím) és az e-mail cím címzettének megadására, amelyen 
keresztül a LENDORG-gal kommunikálni kíván. Valamely e-mail címhez egy vagy 
több címzett rendelhető, azzal, hogy ilyen esetben a címzett telefonszáma is rög-

zítendő az egyedi szerződésben. 
 

3.8 Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy 
 

a) ezen e-mail címre a LENDORG jogosult banktitoknak tekintendő információk 

megküldésére is kizárólag abban az esetben, amennyiben a banktitkot tartal-
mazó dokumentum jelszóval védett és a jelszó kifejezetten a címzett részére 

az e-mailen kívüli csatornán (különösen például SMS-ben) kerül eljuttatásra; 
és 

 
b) ezen e-mail címről érkező leveleket a LENDORG minden esetben úgy tekinti, 

hogy az abban foglaltak az Ügyféltől származnak, az Ügyfél írásbeli nyilatko-

zatának minősülnek. A LENDORG nem jogosult és nem köteles a levél tény-
leges íróját vizsgálni. 

 
3.9 Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a LENDORG-ot, ha a 

részére kézbesített kivonat, értesítés olyan tranzakcióról szól, amely jogalap, 

esedékesség vagy összegszerűség vonatkozásában eltér az általa megkötött 
szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az 

Ügyfelet terhelik akkor és olyan mértékben, amikor és amilyen mértékben nem 
a LENDORG érdekkörében felmerült okból került sor a fenti jogalap, esedékesség 
vagy összegszerűség vonatkozásában az adott tranzakció tényleges paramétere-

itől eltérő kivonat vagy értesítés megküldésére. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy 
a LENDORG úgy tekintse, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesí-

tésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem 
érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen 
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pontban hivatkozott kivonatot, értesítést a LENDORG az Ügyfél által elfogadott-

nak tekintse, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 naptári napon belül írás-
ban nem emel kifogást annak tartalma ellen. Az adott jogviszonyra érvényes jog-

szabály szerint fogyasztónak minősülő személy számára ellenbizonyítás lehetsé-
ges. 

 
3.10 Elektronikus levél esetén kézbesítettnek minősül 

 

a) kézbesítési jelentés esetén a levél kézbesítésének időpontjában; 
 

b) minden egyéb esetben a levél igazolható megküldését követő 2. napon. 
 

3.11 Az Ügyfélnek a LENDORG részére szóló írásos küldeményeit arra a címre kell 

küldenie, amit a LENDORG erre a célra megadott az Ügyfél részére. Az írásos 
értesítések elküldését az Ügyfél kézjeggyel és postai bélyegzővel ellátott feladó-

jegyzékkel vagy feladóvevénnyel, illetve a LENDORG által cégszerűen aláírt át-
vételi elismervénnyel igazolhatja. 

 

3.12 A LENDORG lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy telefonon is felvegyék vele a kap-
csolatot, ebben az esetben az Ügyfél köteles magát azonosítani minden esetben. 

Az azonosításhoz a LENDORG az Ügyfél által a szerződéskötéskor megadott egy 
tetszőleges személyes adatot és az ügyfélszámot kéri. Amennyiben bármelyik 
adatot elhibázza a telefonáló, úgy részére az üzleti kapcsolatra vonatkozó infor-

máció nem adható ki. 
 

3.13 A LENDORG a tervezett, illetve előre látható szolgáltatáskiesés esetén – ideértve 
a bankszünnapot is – az Ügyfél felkészülését lehetővé tevő kellő időben, az ügy-
félfogadásra nyitva álló helyiségeiben a figyelem felkeltésére alkalmas helyen és 

módon, illetve indokolt esetben közvetlen tájékoztatás formájában nyújtson rész-
letes tájékoztatást az Ügyfeleknek a tervezett szolgáltatáskiesés időtartamáról, 

az érintett szolgáltatások köréről, valamint a szolgáltatáskieséssel kapcsolatos 
fogyasztói teendőkről, lehetőségekről. 
 

4. A teljesítés helye, ideje, módja 
 

4.1 A LENDORG és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező köte-
lezettségek teljesítésének helye a LENDORG székhelye. 

 
4.2 Az Ügyfél részéről a LENDORG javára történő bármely fizetési kötelezettség tel-

jesítésének (ide értve a lízingdíj fizetési kötelezettséget is), időpontja az a nap, 

amelyen a LENDORG nevén vezetett pénzforgalmi számlán jóváírásra kerül, vagy 
a házipénztárába bevételezésre kerül, kivéve, ha az egyedi szerződés vagy jog-

szabály ettől eltérően rendelkezik. 
 
4.3 Az Ügyfél a fizetési kötelezettségeket a LENDORG egyedi szerződésben, vagy a 

LENDORG által írásban megjelölt pénzforgalmi számlájára történő átutalással 
vagy számlavezető bankjában, illetve házipénztárába történő készpénz befize-

téssel. Az Ügyfél a szerződéses jogviszonya alapján fennálló fizetési kötelezett-
ségeit azonban készpénzátutalási megbízás híján is köteles esedékességkor tel-
jesíteni; annak, vagy bármely fizetési felszólításnak a hiánya nem mentesíti fize-

tési kötelezettségei alól. 
 

4.4 A LENDORG fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a 
LENDORG számláját megterhelték, vagy házipénztárából kifizetést teljesített. 
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Amennyiben a LENDORG-nak bármely okból visszafizetési kötelezettsége kelet-

kezne az Ügyféllel szemben, úgy – tekintettel arra, hogy a LENDORG számlave-
zetési szolgáltatást nem végez – a LENDORG fizetési késedelme mindaddig ki-

zárt, amíg az Ügyfél írásban nem nyilatkozik arról, hogy milyen módon, banki 
átutalás esetén pedig milyen pénzforgalmi számlára kéri a részére járó összeg 

teljesítését. 
 
4.5 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a LENDORG az Ügyféllel szemben fennálló kö-

vetelését bármikor jogosult az Ügyfél jogainak és kötelezettségeinek érintetlenül 
hagyásával más személyre engedményezni, a LENDORG jogainak gyakorlására 

maga helyett mást kijelölni. Ez esetben az Ügyfél a LENDORG értesítő levelének 
kézbesítésétől az abban megjelölt módon fizetési kötelezettségeit az engedmé-
nyes, illetve a kijelölt fél felé köteles teljesíteni. 

 
4.6 Ha az egyedi szerződés szerinti bármely fizetés esedékességének időpontja Ma-

gyarországon, vagy a fizetés devizaneme szerinti országban nem banki nap, a 
fizetési kötelezettség az azt közvetlenül követő banki napon esedékes. Az Ügyfél 
köteles biztosítani, hogy általa a LENDORG javára teljesített fizetések mentesek 

legyenek bármilyen harmadik személy javára járó adó, díj, költség, jutalék, el-
lenkövetelés, beszámítás érvényesítésétől vagy levonásától. 

 
4.7 Az Ügyfél minden fizetés esetén köteles az átutalás megjegyzés rovatában fel-

tüntetni az egyedi szerződése azonosítóját, és szerződő fél nevét ennek hiányá-

ban a LENDORG jogosult az Ügyfélnek az általa ismert, vele szemben fennálló 
tartozására elszámolni az Ügyfél teljesítéseit. 

 
4.8 Ha az Ügyfélnek a LENDORG-gal szemben több tartozása áll fenn (pl.: több szer-

ződése alapján több fizetési kötelezettsége is fennáll egyszerre), és teljesítése 

nem fedezi valamennyi tartozását, az Ügyfél befizetéseit elsődlegesen az Ügyfél 
erre vonatkozó írásos rendelkezése szerint kell elszámolni. Ha rendelkezést az 

Ügyfél nem adott meg, úgy a LENDORG a beérkező teljesítést az alábbi sorszá-
mozás szerinti sorrendben számolja el: 

 

a) a régebben lejárt követelés törlesztésére; 
b) azonos lejárat esetén a kötelezettre terhesebb követelés törlesztésére; 

c) egyenlő mértékben terhes tartozások közül pedig a kevésbé biztosított köve-
telés törlesztésére. 

 
Az egyenlő mértékben biztosított követeléseket a teljesítés arányosan csökkenti. 

 

4.9 A LENDORG Ügyféllel szembeni követelésének kezelésével és érvényesítésével 
kapcsolatos minden felmerülő költség az Ügyfelet terheli. 

 
5. Közreműködő igénybevétele 

 

5.1 A LENDORG jogosult a szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közremű-
ködését igénybe venni, ha ez a legjobb belátása szerint vagy az Ügyfél károso-

dástól való megóvása vagy a saját követelése biztonsága és érvényesítése érde-
kében szükséges.  

 

5.2 A LENDORG a harmadik személy közreműködéséért és eljárásáért úgy felel, 
mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, ha-

tósági rendelkezés vagy szerződés korlátozza, a LENDORG felelőssége is ehhez 
igazodik.  
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5.3 Fogyasztónak minősülő Ügyfélen kívül ha a közreműködő igénybevételét jogsza-

bály írja elő, illetve igénybevételére az Ügyfél károsodástól történő megóvása 
érdekében került sor, a LENDORG a közreműködő eljárásáért felelősséget nem 

vállal.  
 

5.4 Amennyiben az Ügyfél közvetítő közreműködésével, illetve közvetítésével kívánja 
a LENDORG pénzügyi szolgáltatásait igénybe venni, úgy köteles a LENDORG által 
kiállított megbízó levél alapján tájékozódni a közvetítő jogosítványairól. Ennek 

elmulasztásából eredő károkért LENDORG – a Ptk. értelmében fogyasztónak mi-
nősülő Ügyfeleket ért károkat ide nem értve – a felelősséget kizárja. 

 
6. A kiszervezés szabályai 

 

6.1. A LENDORG pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, jogszabály által 
végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgo-

zás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett ki-
szervezheti. 
  

6.2. Az Ügyfél a fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a LENDORG a kiszerve-
zéssel összefüggésben jogosult arra, hogy nyilvántartott adatait a kiszervezett 

tevékenységet végzőnek átadja, köteles azonban gondoskodni az adatvédelmi 
szabályok betartásáról és biztosításáról.  
 

6.3. A LENDORG garantálja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik 
mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály a ki-

szervezett tevékenységre a LENDORG tekintetében előír.  
 

6.4. A kiszervezett tevékenységeket és a kiszervezett tevékenységeket végzők listá-

ját a jelen Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

7. Titoktartás és adatvédelem 
 

7.1. A LENDORG az Ügyfeléről tudomására jutott tény, információ, megoldás vagy 

adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenysé-
gére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, vagy a LENDORG-gal kö-

tött szerződéseire vonatkozó, államtitoknak nem minősülő minden információt a 
Hpt. fogalmai szerint banktitokként kezeli, azokat az üzleti kapcsolatok megszű-

nése után is ekként megőrzi, az adott adatra vonatkozóan érvényes megőrzési 
idő lejártáig, amelyet követően azokat dokumentáltan megsemmisíti. 
 

7.2. Üzleti titoknak minősül a Felek gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - 
egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gaz-

dasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető  -, 
ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azok-
ból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja 

az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 
 

7.3. A titoktartási kötelezettség vonatkozik – időbeli korlátozás nélkül – a LENDORG 
minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint a LENDORG mind-
azon megbízottjaira, képviselőire, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információk-

hoz tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 
 

7.4. Banktitoknak minősül különösen az Ügyfél gazdálkodására, szervezetére, műkö-
désére vonatkozó minden olyan adat, amely nem szerepel bárki által megtekint-
hető nyilvántartásban. 
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7.5. Banktitokként kezeli továbbá a LENDORG az Ügyfelekkel kötött szerződések fel-
tételeire vonatkozó adatokat. 

 
7.6. A LENDORG a banktitok körébe tartozó adatot, ilyen adatot tartalmazó okiratot 

(iratot, bizonylatot, adathordozót) harmadik személynek (illetve szervezetnek) 
csak akkor adhat ki, ha 

 

a) az Ügyfél, illetve annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható 
banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, 
 

b) a Hpt., egyéb jogszabály bármely rendelkezése a banktitok megtartásának 

kötelezettsége alól felmentést ad, 
 

c) a LENDORG érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, 
vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 
 

7.7. A LENDORG az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesí-
téséhez és jogosultságának gyakorlásához harmadik személyek közreműködését 

veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik személyeknek tör-
ténő, banki és üzleti titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a bank- és 
üzleti titok megsértését. 

 
7.8. A LENDORG a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván, kezeli és dol-

gozza fel az Ügyfelek/Adósok személyes adatait. Az adatvédelem, adatkezelés 
részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzata tar-
talmazza. 

 
8. Biztosítékok 

 
8.1. Az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve fennállása alatt a LENDORG kérésére az 

Ügyfél köteles megfelelő biztosítékot nyújtani bármikor és bármely kötelezett-

sége tekintetében, továbbá a LENDORG jogosult megkövetelni az Ügyféltől, hogy 
a már adott biztosítékot egészítse ki. 

 
8.2. A LENDORG a szerződés megkötését megelőzően, valamint a szerződéses jogvi-

szony fennállta alatt belső szabályzatai rendelkezései szerint vizsgálja, hogy a 
konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel meg.  
 

8.3. A LENDORG nem köteles elfogadni olyan biztosítékot, amelyet az Ügyfél, vagy 
harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve azt az 

esetet, amikor olyan jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat ajánl fel az Ügyfél, illetve 
harmadik személy biztosítékul, amely jelzálogjog mögötti tartozás kiváltása a 
kölcsönügylet általi finanszírozásban megtörténik. 

 
8.4. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a LENDORG jogosult 

érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményeseb-
ben szolgálja. 

 
8.5. Az Ügyfél köteles a fedezetként felajánlott ingatlan fenntartásáról, rendeltetés-

szerű használatáról, állagmegóvásáról, üzemeltetéséről gondoskodni, valamint 
viselni az ennek, valamint a biztosítékok érvényesítése során felmerülő valam-
ennyi költséget, kiadást. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségének nem 
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tesz eleget és ezáltal a fedezeti ingatlan állagát, értékét, az arra alapított jogok 

érvényesítését veszélyezteti, úgy a LENDORG jogosult közvetlenül eljárni az Ügy-
fél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást. 

 
8.6. A fedezet ingatlanban bekövetkező bármilyen káresemény, illetve annak 

birtoklásával, vagy használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb más 
problémás körülmény, használat-kiesés, kár, nem érinti az Ügyfél fize-
tési kötelezettségét és az egyedi szerződésekben foglaltak teljesítése 

alól nem mentesíti. 
 

8.7. A LENDORG általában az alábbi biztosítékokat jogosult kikötni, amely biz-
tosítékok sorrendjétől az egyedi szerződésben a felek eltérhetnek. A biztosítékok 
bejegyzésével, érvényesítésével, illetve törlésével kapcsolatosan felmerülő költ-

ségek az Ügyfelet terhelik. 
 

a) Önálló zálogjog ingatlan felett: 
 
Az Ügyfélnek az egyedi szerződésből származó fizetési kötelezettségei megfize-

tése biztosítékául az Ügyfél köteles ingatlanfedezetet rendelkezésre bocsátani. 
Az Ügyfél köteles a LENDORG-gal megkötött zálogszerződésben a fedezeti ingat-

lant terhelő önálló zálogjogot alapítani. 
 
Az ingatlanon végzett valamennyi új beruházás, fejlesztés, kiegészítés, amely az 

ingatlan tartozékává válik az önálló zálogjog hatálya alá tartozik. Az önálló zá-
logjog kiterjed az ingatlan valamennyi törvényes és tényleges tartozékára. 

 
A jelzálogjog érvényesítése esetén az Ügyfél(ek) már az egyedi szerződés meg-
kötésekor kötelezettséget vállal(nak) a zálogszerződés szerinti határidőn belül az 

ingatlan átadására, rendelkezésre bocsátására. 
 

Az Ügyfél köteles az ingatlant az értékesítés céljából a LENDORG, mint zálogjo-
gosult, vagy az önálló zálogjog átruházása esetén a zálogjogot megszerző, mint 
zálogjogosult részére az erre irányuló írásbeli felszólítás kézbesítésétől számított 

8 napon belül természetes és törvényes tartozékaival együtt, kiürített és kitaka-
rított állapotban csereingatlan biztosítása, vagy más elhelyezési igény, illetve 

egyéb térítés, vagy ellenszolgáltatás igénylése nélkül átadni. 
 

Amennyiben az ügyletet zálogjog biztosítja és a LENDORG követelését bírósági 
végrehajtási eljáráson kívül kívánja érvényesíteni, úgy az egyedi szerződés ren-
delkezései és vonatkozó jogszabályok, különösen az elsősorban a fogyasztói zá-

logszerződésekre vonatkozó, a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesí-
tésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának rész-

letes eljárási szabályairól 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai szerint jár-
nak el a felek. 
 

b)  Ingó jelzálogjog 
  

Az ingóságokat terhelő zálogjog tárgya lehet minden forgalomképes ingó vagyon-
tárgy, amely az Ügyfél által ellenőrizhető, illetőleg a rendelkezése alatt áll. Nem 
vehető figyelembe olyan vagyontárgy, amely könnyen romlandó, nehezen érté-

kesíthető, illetve értéke egyéb okok miatt gyorsan csökken. Nem értékelhető fe-
dezetként olyan vagyontárgy sem, amely más jogügylet biztosítékául szolgál. 

Nem fogadható el biztosítékként az el nem vámolt és/vagy honosítási és/vagy 
forgalomba-helyezési engedéllyel nem rendelkező ingóság. 
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Az ingóságon alapított jelzálogjog a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő be-

jegyzéssel jön létre. 
 

c) Követelésen alapított jelzálogjog 
 

A zálogjog tárgya lehet minden forgalomképes követelés, amely a LENDORG által 
ellenőrizhető. Nem vehető figyelembe olyan vagyontárgy, amelynek megterhel-

hetősége jogszabály vagy a vonatkozó szerződés alapján kizárt. Nem értékelhető 

fedezetként olyan vagyontárgy sem, amely más jogügylet biztosítékául szolgál.   

  

A kötelmi kötelezett értesítése az egyedi szerződésben foglaltak alapján megtör-
ténhet a zálogszerződés aláírásakor vagy szerződésszegési esemény vagy más 

azzal azonos hatású esemény (függetlenül annak elnevezésétől) felmerülésekor.  

   

A követelésen alapított jelzálogjog a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő be-

jegyzéssel jön létre.  

 

d) Elidegenítési és terhelési tilalom 
 

Az Ügyfél a LENDORG mint zálogjogosult javára megalapított zálogjog biztosítása 

érdekében a tulajdonjog tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat alapít, amely 
elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő.  

 
 Az Ügyfél az elidegenítési és terhelési tilalom alapján a LENDORG előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül különösen a zálogtárgyat el nem idegenítheti, nem terhel-
heti meg, bérbe nem adhatja, birtokát, vagy használatát másnak semmilyen jog-
címen át nem engedheti, továbbá gazdasági társaság részére nem pénzbeli be-

tétként sem a zálogtárgy tulajdonjogát, sem bármilyen jogcímen alapuló hasz-
nálati jogát rendelkezésre nem bocsáthatja. 

 
e) Elővásárlási jog: 
 

A LENDORG és valamely fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a LENDORG javára 
a fedezeti ingatlan értékesítésének más személyeket megelőző sorrendiséggel 

történő értékesítése érdekében, illetve az ingatlan értékesítésének korlátozása 
céljából biztosítékként – külön szerződésbe foglaltan – elővásárlási jogot alapít-
hatnak a LENDORG javára. 

 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elővásárlási jogra történő felhívás során, vé-

teli ajánlat megküldésekor, illetve vevőállításkor köteles jóhiszeműen eljárni, il-
letve – abban az esetben, ha a LENDORG az elővásárlási jogot gyakorolni nem 
kívánja – a befolyt vételárat elsődlegesen a tartozás törlesztésére fordítani. 

 
f)  Biztosítás kötése a fedezeti ingatlanra: 

 
Amennyiben a fedezet ingatlan nem beépítetlen terület, az Ügyfél köteles saját 
díjfizetési kötelezettsége mellett, az egyedi ügylet hatályának időtartamára teljes 

körű vagyonbiztosítást kötni és azt az egyedi ügylet teljes futamideje alatt fenn-
tartani. 

 
Az Ügyfél köteles a biztosítási szerződés kizárólagos kedvezményezettjeként a 
LENDORG-ot megjelölni, illetve felhatalmazni a Biztosítót arra, hogy káresemény 

bekövetkezése esetén a kárrendezés összegét közvetlenül a LENDORG elszámo-
lási számlájára utalja át. A biztosítási szerződés egy másolati példányát az Ügyfél 
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a biztosítási szerződés megkötését követően haladéktalanul, a díjfizetés teljesí-

tését igazoló bizonylatokat a biztosítási díj esedékességét követő 3 napon, a 
LENDORG kedvezményezettségét tartalmazó kötvény másolatot pedig 60 napon 

belül köteles a LENDORG részére megküldeni. 
 

Káresemény bekövetkezése esetén az Ügyfél 24 órán belül köteles a LENDORG-
ot erről írásban értesíteni és a kárrendezéssel kapcsolatos eljárásban minden in-
tézkedést haladéktalanul megtenni. Az Ügyfél a káresemény miatt a LENDORG-

gal szemben semminemű követelést nem támaszthat. 
 

A biztosítás alapján járó kárrendezés összege a LENDORG-ot illeti meg mindad-
dig, amíg az Ügyfélnek a jogviszonyból eredően a LENDORG-gal szemben bár-
mely jogcímen tartozása áll fenn. Helyreállítható (javítható) kár esetén, a bizto-

sítás alapján járó kárrendezés összegének kifizetésére, illetve felvételére a 
LENDORG a javítást végző személy Ügyfél által ellenjegyzett számlájának és a 

javítás megfelelő elvégzését igazoló munkalapjának bemutatása esetén a javítást 
végző részére meghatalmazást adhat. Amennyiben az Ügyfélnek tartozása áll 
fenn a LENDORG-gal szemben, a LENDORG jogosult a kárrendezés összegét kö-

vetelésének kiegyenlítésére fordítani, de ebben az esetben is köteles az Ügyfél a 
sérült ingatlant eredeti állapot szerint szakszerűen helyreállíttatni. 

 
Helyre nem állítható kár (megsemmisülés) bekövetkezése esetén a felek a Bizto-
sító által ténylegesen megfizetett kárrendezés összegének beszámítása mellett 

az egyedi szerződésben foglaltak szerint elszámolnak egymással. 
 

g) Tartozáselismerő nyilatkozat: 
 
Az Ügyfél az egyedi szerződés megkötését követően külön közjegyzői okiratban 

megerősíti az egyedi szerződésben és az Üzletszabályzatban foglalt kötelezettsé-
geit és azok teljesítésére visszavonhatatlan kötelezettséget vállal. Az Ügyfélnek 

közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozata kifejezetten tartalmazza a fedezet in-
gatlan kiürítésére és a LENDORG birtokába való adására szóló egyoldalú kötele-
zettség-vállalását.  

 
Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy a közjegyzői okiratba foglalt kötelezett-

ségvállalása és tartozást elismerő nyilatkozata alapján az egyedi szerződés, va-
lamint a tartozáselismerő nyilatkozat értelmében közvetlen bírósági végrehajtás-

nak van helye, ha a kötelezettség teljesítési határideje letelt. 
 

h)  Engedményezés  

  

A nem fogyasztónak minősülő Ügyfél biztosítékként a LENDORG-ra engedmé-
nyezheti valamely szállítási, vállalkozási stb. szerződéses jogviszonyból fennálló 

követelését (árbevétel engedményezés). Az engedményezésnél tekintettel kell 
lenni arra, hogy a követelés valós és beazonosítható legyen, valamint tartós part-
neri kapcsolaton alapuló szerződésből származzon, és a fizetésre kötelezett stabil 

gazdasági helyzetben lévő legyen. Az engedményezésről a kötelezettet minden 
esetben értesíteni kell. A kötelezett kifogása esetén az engedményezési szerző-

dés érvénytelen.  
 
i) Vételi opció 

  
A nem fogyasztónak minősülő Ügyfél a LENDORG javára ingó- és ingatlan va-

gyontárgyaira vételi jogot engedhet, mely esetleges érvényesítésekor a 
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LENDORG a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vo-

natkozó megállapodást írásba kell foglalni a dolog és a vételár megjelölésével. 
Az opciós vételárat a dolog forgalmi értékének alapul vételével konkrét összeg-

ben kell megállapítani. A várható piaci trendekre tekintettel a szerződő felek kö-
zös megegyezéssel eltérhetnek a szerződéskötéskori forgalmi értéktől.  
 

 

j) Készfizető kezes bevonása: 
 
A LENDORG – az ügylet jellege, illetve az Ügyfél(ek) teljesítőképessége, valamint 

a biztosítékok megfelelősége alapján – előírhatja kezes bevonását az ügyletbe. 
Kezességi kötelezettségvállalással – amelyet vagy az egyedi szerződésben, vagy 

külön okiratban, írásban kell rögzíteni – a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy 
amennyiben az Ügyfél(ek) nem teljesít(enek) a LENDORG felé, úgy maga fog 

Ügyfél(ek) helyett a LENDORG-nak teljesíteni. 
A kezességvállalás minden esetben készfizető kezességvállalás, azaz a 
LENDORG, ha az Ügyfél elmulasztja az esedékes kötelezettségének a teljesítését, 

minden további feltétel nélkül a kezes ellen fordulhat, és a kezes nem tagadhatja 
meg a helytállást arra való hivatkozással, hogy a követelés az Ügyféltől behajt-

ható. 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a biztosítéki ingatlanban bármilyen 

károsodás áll be, vagy a LENDORG egyéb módon, indokoltan veszélyeztetve látja 
az egyedi szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését, a LENDORG az 

Ügyféltől pótlólagos biztosíték nyújtását kérheti. 
 

k)  Óvadék  

 

Az óvadék olyan Ptk. szerint meghatározott biztosíték, amelyből az Ügyfél nem-
teljesítése esetén a LENDORG közvetlenül, végrehajtási eljárás nélkül jogosult 

követelését kielégíteni a Ptk.-ban meghatározott feltételeknek megfelelően.  
 
Amennyiben az óvadék tárgyát a LENDORG értékesíti, vagy tulajdonába veszi, 

úgy a követelést meghaladó óvadék összeget az Ügyfélnek vissza kell szolgál-
tatni. A követelés megszűnésével az óvadék tárgya, amennyiben alkalmazandó, 

visszajár. Az óvadék létrejöttéhez az erre vonatkozó biztosítéki szerződés meg-
kötésén kívül szükséges az óvadék tárgyának átadása.   

  

Óvadékként elfogadható:  

(i) számlapénz,  

(ii) állampapír és értékpapír.  

  
Óvadékba csak olyan értékpapírt lehet elfogadni, amelynek lejárati időpontja 
nem lehet korábbi, mint az alapügylet lejárati időpontja. Az óvadékba adónak 

szavatosságot kell vállalnia az értékpapír per-, igény- és tehermentességéért. 
Értékpapír óvadék esetében különösen vizsgálni kell, hogy forgalomképes-e, il-

letve nem szerepel-e az értékpapír a letiltott, semmissé nyilvánított értékpapírok 
listáján. A névre szóló részvények óvadékba helyezését a részvénykönyvben sze-
repeltetni kell. A névre szóló értékpapírokat üres forgatmánnyal kell ellátni.  

 
9. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás 

 
A központi hitelinformációs rendszerre (a továbbiakban csak: KHR) vonatkozó 

tájékoztatást a jelen Üzletszabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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10. Jogviták rendezése 

 
10.1. A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik 

meg rendezni. A jogvita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkoza-
tait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. A 

vitás kérdések rendezésének részletes szabályait a Társaság Panaszkezelési sza-
bályzata tartalmazza, amely elérhető az Ügyfél számára a LENDORG székhelyén. 
 

10.2. Amennyiben a Felek közöttük felmerült vitás kérdéseket nem tudják békés úton 
rendezni, úgy az egyedi szerződésből eredő jogvita eldöntésére a polgári per-

rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti illetékes magyar bíróságok 
rendelkeznek hatáskörrel.  
 

10.3. Az Ügyfél és a LENDORG közötti jogviszonyokra – ellentétes kikötés hiányában – 
a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. 

 
10.4. Az Üzletszabályzat alapján a LENDORG és az Ügyfelei közötti bármely jogvi-

szonyra a magyar jog az irányadó. A LENDORG az irányadó jogról való tájékoz-

tatás megtörténtét belefoglalja az egyes szerződésekbe. 
 

11. Felelősség 
 

11.1. A LENDORG nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárít-

ható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelke-
zés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása foly-

tán – következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a LENDORG vagy 
valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti, vagy 
korlátozza működését. Amennyiben a LENDORG valamely szerződéses partnere 

jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor a 
LENDORG hirdetményben értesíti az Ügyfelet, hogy a szolgáltatásai nem érhetők 

el. 
 

11.2. Nem vállal a LENDORG felelősséget olyan, kisebb jelentőségű hibákért (mulasz-

tásokért), amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható 
gondosság mellett is előfordulhatnak. 

 
11.3. Nem felel a LENDORG az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, 

ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik 
személy felróható magatartása akadályozza. 
 

11.4. A LENDORG nem felelős azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet a telefon-, vagy 
telefaxvonalak, illetve az internetes kapcsolat hibájából érik úgy, hogy az üzenet 

egyáltalán nem, érthetetlenül, vagy hibásan érkezik meg. A LENDORG nem felel 
a rossz kiejtésből vagy a telefonvonal, a telefaxadás minőségéből keletkező el-
hallás vagy azonosíthatatlanság miatti károkért. 

 
11.5. A LENDORG általi mulasztás vagy késedelem nem minősül jogról való lemondás-

nak; bármely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyan-
azon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő 
gyakorlását. 
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II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELNYÚJTÁS 

VONATKOZÁSÁBAN 
 

„A” Rész – Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek 
 

Jelen „A” Rész (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) célja rögzíteni azon általános 
szerződési feltételeket, amelyeket minden egyedi, fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel 
megkötött egyedi szerződés vonatkozásában – az egyedi szerződések kifejezett eltérő 

rendelkezése hiányában – alkalmazni kell a LENDORG, valamint a fogyasztónak nem 
minősülő Ügyfél vonatkozásában.  

 
A félreértések elkerülése érdekében ezennel rögzítésre kerül, hogy amennyiben a jelen 
„A” Részben (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) az Ügyfél megjelölésre, illetőleg 

használatra, abban az esetben fogyasztónak nem minősülő Ügyfél értendő. 
 

1. A jogviszony létrejötte 
 
1.1. A hitelkérelmet – a továbbiakban csak: hitelkérelem – bármilyen formában be 

lehet nyújtani a hitelösszeg, az adósok, a tervezett futamidő, a hitelezési cél és 
a rendelkezésre álló biztosítékok megjelölésével. A hitelkérelem átvétele a 

LENDORG részéről nem minősül az ajánlat automatikus elfogadásának, így a 
befogadás ténye szerződéskötési kötelezettséget a LENDORG terhére nem je-
lent. 

 
1.2. Az Adós köteles a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg a hitelkérelemhez mel-

lékelve megtenni mindazon nyilatkozatokat, illetve csatolni mindazon okirato-
kat, amelyeket a LENDORG a hitelkérelem elbírálásához a hiteligénylő adatlapon 
maradéktalanul és teljeskörűen meghatároz.  

 
1.3.  A LENDORG fenntartja a jogot, hogy a hitelbírálat mindaddig nem kezdődik el, 

amíg a hitelkérelem annak valamennyi, a LENDORG által előírt mellékletével be-
nyújtásra nem kerül. 
 

1.4. A hitelkérelem benyújtására közvetlenül a LENDORG székhelyén kerülhet sor. A 
hitelkérelem átvételéről az Adós ezirányú kérése esetén a LENDORG köteles 

megfelelő átvételi elismervényt adni. 
 

1.5. Az Adós a hitelképessége, valamint hitelezhetőségének mértéke vizsgálatához 
köteles megadni mindazon információkat, amelyeket a LENDORG erre vonatkozó 
nyomtatványain kérdez, illetve köteles mind jövedelmei, mind kiadásai tekinte-

tében teljes körű tájékoztatást adni a LENDORG részére. A LENDORG jogosult a 
tájékoztatásban, nyilatkozatokban szereplő adatok megfelelő igazolását kérni az 

Adóstól, illetve egyedi esetekben jogosult a hitelezhetőséget további tájékozta-
tások, illetve igazolások megadásához kötni. 

 

1.6. Az Ügyfelet a tájékoztatóban megadott információk, valamint a 
LENDORG részére átadott igazolások valódisága és valóságtartalma te-

kintetében büntetőjogi felelősség terheli, amely felelősséget az egyes 
nyilatkozat megtételével, illetve igazolások átadásával külön erre vo-
natkozó nyilatkozat nélkül is elismer. 

 
1.7. Az Adós az egyedi szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a LENDORG jo-

gosult a hitelbírálat megtagadására és a hitelkérelem visszautasítására minden 
további indokolás nélkül, ha 
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a) az Ügyfél a kért nyilatkozatokat, illetve információkat nem, hiányosan, 

vagy nem a LENDORG által megjelölt határidőn belül adja meg; 
b) az információk nyilvánvalóan valótlan tényeket tartalmaznak; 

c) az átadott információk, nyilatkozatok alapján alappal feltételezhető, hogy 
az egyedi szerződés megkötését követően, annak felmondásának lenne 

helye; 
d) az egyedi szerződés megkötése nyilvánvalóan jogszabályba ütközne; 
e) az Ügyfél a Pmt. szerinti azonosítási kötelezettségének nem, vagy hiányo-

san tesz eleget. 
 

1.8. A LENDORG a hitelnyújtás előtt és annak lejárati ideje alatt is bármikor jogosult 
tájékozódni az Ügyfél, illetve a kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeiről 
és várható fejlődéséről, a követelést biztosító mellékkötelezettségek értékéről 

és érvényesíthetőségéről. 
 

1.9. Az érdemi bírálat a kért kiegészítések maradéktalan biztosítása után kezdődik. 
A LENDORG az érdemi bírálat alapján előírhatja további biztosíték bevonását 
(pótlólagos ingatlanfedezet, adóstárs, kezes bevonása stb.) az ügyletbe, illetve 

tájékoztatja az Ügyfelet a hitel maximálisan adható összegéről.  
 

1.10. A hitelkérelem sikeres elbírálását követően a LENDORG annak eredményéről tá-
jékoztatja az Adóst.  

 

1.11. A LENDORG által az Adós rendelkezésére bocsátott dokumentum kizárólag ab-
ban az esetben minősül finanszírozási ajánlatnak, amennyiben az adott doku-

mentum kifejezetten így rendelkezik. Az ajánlati kötöttség az ugyancsak meg-
határozottak szerint irányadó.  

 

1.12. A hitelezési jogviszony az egyedi szerződésnek, valamint a LENDORG által előírt 
biztosítéki szerződéseknek az írásba foglalásával és azoknak a LENDORG, vala-

mint az Ügyfelek általi aláírásával jön létre. A szerződések aláírásával hatályát 
veszti az adott finanszírozási ügylet vonatkozásában a szerződéskötést megelő-
zően kiadott bármely szerződéses nyilatkozat, illetve kötelezettségvállalás. 

 
2. Folyósítás 

 
2.1. a LENDORG a következő folyósítási feltételek együttes megvalósulását köve-

tően a szerződésben megjelölt vagy meghatározott időpontban és módon folyó-
sítja az Adós részére: 
 

a) az Ügyfél hatályos (de 30 napnál nem régebbi) cégkivonatának (egyéb 
nyilvántartási dokumentumának) másolata rendelkezésre áll; 

b) az Ügyfél hatályos társasági szerződésének (létesítő okiratának) másolata 
rendelkezésre áll; 

c) amennyiben az Ügyfél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 

adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem ré-
gebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nemleges adó 

és egyéb köztartozásának igazolása rendelkezésre áll; 
d) az egyedi szerződést aláírók közjegyző által hitelesített aláírási címpéldá-

nyának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata;  

e) az egyedi szerződés és az egyedi szerződéseket biztosító biztosítéki szer-
ződések minden fél által aláírt eredeti példányai rendelkezésre állnak; és 

f) amennyiben alkalmazandó, bizonyíték arra, hogy a vonatkozó biztosítékok 
bejegyzésre kerültek, vagy amennyiben ezen bejegyzésekre nem kerülhet 
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sor a biztosítéki szerződések aláírásával egyidőben, vagy haladéktalanul 

azt követően, akkor a vonatkozó eljárások megindításra kerültek. 
 

2.2. A LENDORG a finanszírozás összegét a szerződéskötéstől számított 90 napig 
tartja az Adós rendelkezésére (ún. rendelkezésre tartási időszak). A rendel-

kezésre tartási időszak alatt a LENDORG az egyedi szerződésben és/vagy a Hir-
detményben meghatározott rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. 

 

2.3. A folyósításra az Adós írásos –kérelmére kerül sor, a kérelemben megjelölt bon-
tásban, az Adós által megjelölt pénzforgalmi számlára történő utalással vagy 

ennek hiányában készpénzben, illetve készpénzt helyettesítő eszköz útján tör-
ténő kifizetéssel. 

 

2.4. A LENDORG a folyósítást megelőzően kizárólag a folyósítási kérelem valódiságát 
köteles vizsgálni, annak tartalmát Adós határozza meg. Abban az esetben, ha 

az Adós a folyósítást részben/egészben nem a saját számlájára, hanem harma-
dik személy javára kéri, úgy ennek mögöttes jogcímét kizárólag az alábbi ese-
tekben köteles vizsgálni a LENDORG: 

 
a) ha a fedezeti ingatlan terhelt, ebben az esetben felek eltérő szerződéses 

megállapodása hiányában a finanszírozásnak elsődlegesen a tehermente-
sítést kell szolgálnia; 

b) ha a LENDORG által nyújtott finanszírozás meghatározott célra szolgál (pl.: 

lakásvásárlási kölcsön, hitelkiváltó kölcsön, lakáslízing stb.), úgy a finan-
szírozás összegét kizárólag e célra lehet fordítani. 

 
3. A tőkeösszeg visszafizetése 

 

3.1. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Adós az egyedi 
szerződés alapján folyósított kölcsön szerinti, a kölcsöntőke visszafizetésére vo-

natkozó kötelezettségének havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. 
napjáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó 
hónapjának 10. napjáig köteles eleget tennie. 

 
3.2. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor változó ka-

matozás esetében az Adós az egyedi szerződés alapján folyósított kölcsön sze-
rinti, a kölcsöntőke visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének a lentiekben 

meghatározott kamatfizetési napon köteles eleget tenni.  
 

3.3. Az egyes törlesztőrészletek összege az egyedi szerződésben kerül meghatáro-

zásra. 
 

3.4. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Adós a tőketör-
lesztési kötelezettségének a LENDORG-nak az egyedi szerződésben meghatá-
rozott számlájára történő utalással tesz eleget. 

 
4. Kamatok, díjak, költségek 

 
4.1. Az Ügyfél a hitelműveletek végzéséért a LENDORG részére az egyedi szerző-

désben és/vagy a Hirdetményben meghatározott mértékű ügyleti kamatot, 

költségtérítést, díjat fizet, az ott meghatározott módon és határidőben. 
4.2. A szerződéses jogviszony során felmerült költségek, a postaköltségek, az est-

leges hatósági és egyéb eljárási díjak, illetve az illetékek – eltérő rendelkezés 
hiányában – az Ügyfelet terhelik.  

 



 
Üzletszabályzat 

 

23 / 68 
 

 

4.3. Az Ügyfél szerződésszegése esetén viseli a jogérvényesítés költségét.  

 
4.4. Amennyiben az egyedi szerződés és a jelen Üzletszabályzat eltérően nem ren-

delkezik, az Ügyfelet terhelő kamat, díjak, jutalékok, költségek megfizetése 
azok felmerülésével egyidejűleg esedékesek. 

 
Ügyleti kamat 
 

4.5. A LENDORG az ügyleti kamatot, ha az egyedi szerződés másként nem rendel-
kezik, a következő módon számolja el: 

 
Tőke x Kamatláb %-ban x naptári napok száma 

360 x 100 

 
Fix kamat 

 
4.6. A kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának a napja, utolsó napja a 

lejárat előtti nap (amennyiben lejáratkor a teljes tartozás megfizetésre kerül), 

illetve ha a kölcsön lejárat előtt törlesztésre, vagy a hitelkeret megszüntetésre 
kerül, akkor a törlesztés, illetve megszüntetés napja. 

 
4.7. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél a felhal-

mozódott ügyleti kamatot havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. nap-

jáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó hó-
napjának 10. napjáig köteles megfizetni. 

 
Változó kamat 
 

4.8. Változó kamatozású egyedi szerződés esetében a kamat felhalmozódására és 
megfizetésére kamatperiódusonként kerül sor, ahol a kamatperiódus hossza az 

egyedi szerződésben foglalt referencia-kamatláb futamidejének megfelelő idő-
közhöz igazodik. Az első kamatperiódus kezdő napja a kölcsön folyósításának a 
napja, utolsó napja az adott kamatperiódus szerinti utolsó naptári hónap utolsó 

naptári napja, és minden további kamatperiódus a megelőző kamatperiódus 
utolsó napján kezdődik, és az adott kamatperiódus szerinti utolsó naptári hónap 

utolsó naptári napja végződik, kivéve, ha a kölcsön lejárat előtt törlesztésre, 
vagy a hitelkeret megszüntetésre kerül, akkor a törlesztés, illetve megszünte-

tés napja. A kamatfizetés napja minden egyes kamatperiódus utolsó napja. Egy 
adott kamatperiódus tekintetében alkalmazandó referencia-kamatláb a kölcsön 
folyósításának és a továbbiakban minden egyes kamatperiódus utolsó napján 

alkalmazandó referencia-kamatláb. 
 

Késedelmi kamat 
 

4.9. Amennyiben az egyedi szerződés alapján bármely tőkeösszeg vagy kamat nem 

kerül az esedékesség időpontjában vissza, illetőleg megfizetésre, az Ügyfél kö-
teles az egyedi szerződésben, vagy a Hirdetményében, ezek hiányában, jog-

szabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni a meg nem fize-
tett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra.  
 

Hitelbírálati díj 
 

4.10. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) egyszeri hitelbírálati díjat köteles 
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fizetni a LENDORG részére az Ügyfél hitelkérelmének elbírálásával kapcsolatban 

felmerült költségek ellentételezéseként. 
 

Kezelési költség 
 

4.11. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) kezelési költséget köteles fizetni a 
LENDORG részére az egyedi szerződés kezelésével kapcsolatban a LENDORG-

nál felmerült költségek ellentételezéseként. 
 

Folyósítási díj 
 

4.12. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) folyósítási díjat köteles fizetni a 
LENDORG részére az egyedi szerződés szerinti folyósítással vagy folyósítások-

kal összefüggésben. 
 

4.13. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a folyósítási díj 

egyösszegben a kölcsön folyósításakor vagy a hitelkeret megnyitásakor beszá-
mításra kerül az Ügyfél LENDORG-gal szembeni követelésébe. 

 
Rendelkezésre tartási jutalék 
 

4.14. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) rendelkezésre tartási jutalékot kö-

teles fizetni a LENDORG részére hitelkeret rendelkezésre tartásának ellentéte-
lezéseként. 
 

4.15. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a rendelkezésre 
tartási jutalék a rendelkezésre tartási időszak kezdőnapjától (így különösen a 

hitelszerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási időszak utolsó nap-
jáig (így különösen a hitelkeret szerinti kötelezettségvállalás teljes, Ügyfél általi 
felhasználásáig)) merül fel. 

 
4.16. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a LENDORG a ren-

delkezésre tartási jutalékot a következő módon számolja el: 
 

Rendelkezésre álló tőke x rendelkezése tartási jutalék %-ban x naptári napok 
száma 

360 x 100 

 
4.17. Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a rendelkezésre 

tartási jutalék a rendelkezésre tartási időszak utolsó napján fizetendő. 
 
Hitelígérvény díja 

 
4.18. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) hitelígérvény kiállítása esetén a 
LENDORG részére díjat köteles fizetni. 
 

Módosítási díj  
 

4.19. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) módosítási díjat köteles fizetni a 
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LENDORG részére az egyedi szerződés és a vonatkozó biztosítéki szerződés(ek) 

módosítása esetén. 
 

Elő- vagy végtörlesztési díj 
 

4.20. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) köteles a LENDORG részére előtör-
lesztési díjat fizetni fennálló tartozásának részleges előtörlesztése esetén, ille-

tőleg végtörlesztési díjat fizetni fennálló tartozásának teljes, egy összegű elő-
törlesztése esetében.  

 
4.21. Egy adott előtörlesztés esetében vagy az előtörlesztési díj vagy végtörlesztési 

díj fizetendő a LENDORG részére. 

 
4.22. Amennyiben az Ügyfél által elő- vagy végtörlesztési díj kerül megfizetésre, eb-

ben az esetben módosítási díj megfizetésének szükségessége nem merülhet fel. 
 

Értékbecslési díj  

 
4.23. Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) értékbecslési díjat köteles fizetni a 
LENDORG részére a biztosíték ingatlan külső harmadik személy szolgáltató által 
elvégzett értékbecslésének ellentételezéseként. 

 
Monitoring díj  

 
4.24. Az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározottak szerint (így, különösen fi-

zetési határidő és összeg) rendszeres időközönként monitoring díjat köteles fi-

zetni a LENDORG részére az egyedi szerződés és a vonatkozó biztosítéki szer-
ződés(ek) LENDORG általi nyomonkövetésével kapcsolatban. 

 
Levelezési díj 
 

4.25. Az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározottak szerint (így, különösen fi-
zetési határidő és összeg) levelezési díjat köteles fizetni a LENDORG részére az 

írásbeli kapcsolattartással kapcsolatban felmerült költségek ellentételezése-
ként. 

 
Felszólítási díj 
 

4.26. Az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározottak szerint (így, különösen fi-
zetési határidő és összeg) felszólítási díjat köteles fizetni a LENDORG részére a 

felszólító levéllel kapcsolatban felmerült költségek ellentételezéseként. 

 

5. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek módosításának szabályai 
 

5.1. A LENDORG kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor jogosult 
egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha az egyedi szer-

ződés ezt a LENDORG számára egyértelműen meghatározott feltételek, illetve 
körülmények esetére lehetővé teszi. Amennyiben az egyedi szerződés az egy-
oldalú módosításra nézve rendelkezést nem tartalmaz úgy ezen jog a 

LENDORG-ot nem illeti meg. 
 

5.2. A LENDORG a kölcsön kamatát, díját, vagy egyéb szerződési feltételt érintő 
egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról és a törlesztőrészlet 
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ebből adódó változásáról az érintett Ügyfelet a módosítás hatályba lépését 

megelőzően legalább 60 nappal értesíteni köteles a módosuló Üzletszabályzat 
vagy Hirdetmény LENDORG székhelyén történő kifüggesztésével vagy, ameny-

nyiben ez a módosuló Üzletszabályzat vagy Hirdetmény kifüggesztése alapján 
nem kivitelezhető, akkor a módosuló feltételek postán történő megküldésével. 

 
5.3. Az 5.1 pont szerinti egyoldalú módosítás jogát a LENDORG – eltérő rendelkezés 

hiányában - az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően jogo-

sult gyakorolni.  
 

5.4. Az Ügyfél a módosítás hatályba lépéséig jogosult a szerződés díjmentes felmon-
dására, ellenkező esetben a módosítás hatályba lép. Az Ügyfél a felmondással 
egyidejűleg köteles a kölcsön teljes összegét, együttesen minden felmerült és 

még meg nem fizetett kamattal, illetőleg bármely esedékes díjjal maradéktala-
nul vissza, illetőleg megfizetni.  

 
5.5. Az egyedi szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség beveze-

tésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemeknek az egyedi szerződésben 

vagy a Hirdetményben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél 
számára kedvezőtlenül nem módosítható. 

 
5.6. Az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy 

megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben 

változik. Az Ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. 
 

5.7. Az alábbiakban megjelölt valamely ok változása önmagában nem feltétlenül 
eredményezi az egyedi szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének módosí-
tását, azok vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a LENDORG az egyoldalú 

módosítás vonatkozásában: 
  

5.8. A jogi, szabályozói környezet megváltozása  
 

a) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és köz-

vetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy 
ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a 

LENDORG-ra kötelező egyéb szabályozók megváltozása;  
b) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és köz-

vetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) válto-
zása, a kötelezőtartalékolási szabályok változása.  
 

5.9. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása  
 

a) a LENDORG forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehető-
ségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:  

b) Magyarország hitelbesorolásának változása,  

c) az országkockázati felár változása (credit default swap),  
d) jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása. 

 
5.10. Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása  

 

a) Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsoro-
lása a LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközmi-

nősítési szabályzata, vagy belső Ügyfél- és partnerminősítési szabályzata 
alapján – különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőké-
pességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új kockázati 
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kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott 

kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  
b) A LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősí-

tési szabályzata, vagy a LENDORG belső Ügyfél- és partnerminősítési sza-
bályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve 

ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott 
kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kocká-
zati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló Ingatlanfedezet értékében 
bekövetkezett legalább 10%-os változás.  

 
5.11. A LENDORG vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és 

tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig 

módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A LENDORG ezen intézkedés al-
kalmazását – az MNB egyidejű tájékoztatása mellett – a nyilvánosságra hozza.  

 
6. A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A szerződés módosítására sor kerülhet az Ügyfél kérelmére. A kérelmezett mó-
dosítást – a 6.2. pont szerinti előtörlesztési kérelem kivételével – a LENDORG 

nem köteles elfogadni. A módosítást minden esetben írásban kell kezdemé-
nyezni, és kizárólag az egyedi szerződés módosítás aláírásával lép hatályba. 
Nem minősül szerződésmódosításnak a LENDORG bármilyen írásos egyoldalú 

visszaigazolása, azt felek kötelesek minden esetben a szerződéssel alakilag 
megegyező okiratban rögzíteni. 

 
6.2. Az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint, írásbeli (kü-

lön alakisághoz nem kötött) bejelentést követően jogosult előtörlesztésre. A 

bejelentést követően a LENDORG meghatározza a tartozás kalkulált összegét, 
és erről az Ügyfelet nyilatkozattal tájékoztatja (kalkulált tartozás). Ezen nyi-

latkozat nem minősül szerződés-módosításnak. A LENDORG rögzíti, hogy a 
tényleges tartozás összege – tekintettel arra, hogy az ügylet zárására az Ügyfél 
befizetését követően, az egyedi szerződés rendelkezései szerint kerül sor – a 

kalkulált tartozás összegétől eltérhet. 
 

6.3. A LENDORG javára megterhelt ingatlan tehermentesítése a LENDORG és a re-
finanszírozó pénzintézet részéről kizárólag azt követően történik, hogy a kalku-

lált és a tényleges tartozás esetleges különbözete megfizetésre került a 
LENDORG részére. 

 

6.4. Az előzetesen írásban be nem jelentett soron kívüli törlesztést a felek eltérő 
írásos megállapodása hiányában a LENDORG nem tekinti előtörlesztésnek (nem 

jogosít fel utókalkulációra), hanem az ilyen módon befizetett összeggel az Ügy-
fél lejárt tartozásai, majd a soron következő esedékességű fizetési kötelezett-
ségei csökkennek. Az ily módon előtörlesztett összeget a LENDORG az esedé-

kesség napjáig HUF-ban tartja nyilván. 
 

7. Az egyedi szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelke-
zések 

 

7.1. Az egyedi szerződés megszűnik: 
 

a) a kölcsön és járulékai kötelezettség Ügyfél részéről történő szerződésszerű 
teljesítésével, vagy a futamidő lejártát megelőzően történő előtörlesztés-
sel; 
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b) a LENDORG azonnali hatályú felmondásával; 

c) ha a felek – jogviszonyuk elszámolásával egyidejűleg – az egyedi szerző-
dést közös megegyezéssel megszűntetik. 

 
7.2. A LENDORG jogosult az egyedi szerződést – előzetes értesítés nélkül – azonnali 

hatállyal felmondani az egyedi szerződésben részletesen felsorolt, de különösen 
az alábbi esetekben: 

 

a) az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az 
Ügyfél felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; 

b) a kölcsönnek az egyedi szerződésben meghatározott célra való fordítása 
lehetetlen, vagy az Ügyfél a kölcsönösszeget nem erre a célra használja 
fel; 

c) az Ügyfél a LENDORG-ot megtévesztette, és ez az egyedi szerződés meg-
kötését vagy annak tartalmát befolyásolta; 

d) az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, 
biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot 
akadályozza; 

e) az Ügyfél fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön 
visszafizetésének lehetőségét; 

f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen 
csökkent, és azt az adós a LENDORG felszólítására nem egészíti ki; vagy 

g) az Ügyfél az egyedi szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége tel-

jesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. 
 

7.3. Az egyedi szerződés felmondása esetén az Ügyfél valamennyi fennálló tartozása 
egy összegben esedékessé válik, melyet köteles a felmondás igazolt közlésétől 
számított 5 napon belül kiegyenlíteni. 

 
7.4. Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésből eredő kötelezettségeit nem szer-

ződésszerűen teljesíti és/vagy az egyedi szerződés az Ügyfél érdekkörében fel-
merült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Ügyfél köteles megfi-
zetni: 

 
a) az egyedi szerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt 

tőke és ügyleti kamattartozását, az esetleges díjakat; 
b) a felmondással esedékessé vált tőketartozását; 

c) az egyedi szerződés szerinti késedelmi kamatot; 
d) egyéb lejárt, vagy esedékessé váló az egyedi szerződésben részletezett 

díjakat és költségeket; 

e) a LENDORG követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem 
peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült ki nem egyen-

lített költségeket (illeték, ügyvédi munkadíj stb.), valamennyi szükséges 
és igazolt költséget, amelyeket az egyedi szerződés, illetve a LENDORG 
Hirdetménye tartalmaz; és 

f) a LENDORG egyéb biztosítéki joga gyakorlása során felmerülő egyéb költ-
ségeket (vagyonbiztosítás, őrzés, értékbecslés, értékesítési megbízás díja, 

vagyonátruházási illeték stb.). 
 

7.5. Az Ügyfél fizetési kötelezettségeit csökkenti: 

 
a) a biztosító által ténylegesen megfizetett kárrendezés összege; 

b) a LENDORG által valamely jogi biztosíték, vagy egyéb, az egyedi szerződésen 
alapuló követelése érvényesítésével befolyó összeg, különösen az önálló zá-
logjog érvényesítése kapcsán befolyt követelés ÁFA nélküli összege; és 
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c) Ügyfél általi önkéntes (rész)törlesztés összege. 

 
7.6. Az elszámolást a LENDORG a teljes tartozás (beleértve tőke, kamat, díjak és 

költségek) megtérülését, illetve az egyes biztosítékok (így különösen a biztosí-
téki ingatlan sikeres értékesítése és birtokbavétele, zálogtárgy sikeres értéke-

sítése) sikeres érvényesítését követően, a legutolsó befolyt összegnek a 
LENDORG pénzforgalmi számláján történt jóváírását, illetve – készpénzbefize-
tés esetén – a pénztárába történő befizetést követő 60 napon belül készíti el és 

küldi meg az Ügyfél részére. Indokolt esetben, pl. ha bármilyen fizetési kötele-
zettség merülne fel, úgy az elszámolásra a LENDORG ezen tartozások, fizetési 

kötelezettségek rendezését követő 60 napon belül köteles. 
 

7.7. A felek az elszámolást követően 8 napon belül rendezik az esetleges kintlévő-

ségeiket egymással szemben. Amennyiben az elszámolás tartalmát írásban, an-
nak kézhezvételét követő 8 napon belül nem kifogásolja az Ügyfél, úgy az el-

számolást elfogadottnak kell tekinteni. 
 
7.8. A természetes személy Ügyfél elhalálozása esetén, a jogerős hagyatékátadó 

végzés keltétől számított 15 napon belül, a jogerős határozattal írásban kezde-
ményezhető, hogy az egyedi szerződésbe az elhunyt Ügyfél helyére – a 

LENDORG által számított törlesztés és a felmerült kamatok megfizetése, illetve 
a LENDORG által elfogadott biztosíték(ok) nyújtása mellett – beléphessen(ek).  

 

7.9. Amennyiben a 7.8 pontban foglaltakra nem kerül sor, úgy az örökösök kötele-
sek az egyedi szerződésből eredő teljes tartozást, annak felmerült valamennyi 

kamatával, díjával és költségével együttesen, a kölcsönszerződésbe való belé-
pésre nyitva álló határidő leteltétől, illetve a LENDORG elutasításának közlésétől 
számított 15 napon belül kiegyenlíteni. 

 
8. Eltérő rendelkezések 

 
8.1. A LENDORG rögzíti, hogy a jelen II. fejezet (Általános szerződési feltételek hi-

telnyújtás vonatkozásában) „A” Részének (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfe-

lek) 1. pontjától (A jogviszony létrejötte) - 7. pontjáig (Az egyedi szerződés 
megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezések) foglaltaktól az 

egyedi szerződésben a jogszabályi előírások betartása mellet, az Ügyfél hátrá-
nyára eltérhet. 
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„B” Rész – Fogyasztónak minősülő Ügyfelek 

 
Jelen „B” Rész (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) célja rögzíteni azon általános szerző-

dési feltételeket, amelyeket minden egyedi, fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött 
egyedi szerződés vonatkozásában – az egyedi szerződések kifejezett eltérő rendelke-

zése hiányában – alkalmazni kell a LENDORG, valamint a fogyasztónak minősülő Ügyfél 
vonatkozásában.  
 

A félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen „B” Részben 
(Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) az Ügyfél megjelölésre, illetőleg használatra, abban 

az esetben fogyasztónak minősülő Ügyfél értendő. 
 

1. A jogviszony létrejötte 

 
1.1 A hitelkérelmet – a továbbiakban csak: hitelkérelem – bármilyen formában be 

lehet nyújtani a hitelösszeg, az adósok, a tervezett futamidő, a hitelezési cél és 
a rendelkezésre álló biztosítékok megjelölésével. A hitelkérelem átvétele a 
LENDORG részéről nem minősül az ajánlat automatikus elfogadásának, így a 

befogadás ténye szerződéskötési kötelezettséget a LENDORG terhére nem je-
lent. 

 
1.2 Az Adós köteles a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg a hitelkérelemhez 

mellékelve megtenni mindazon nyilatkozatokat, illetve csatolni mindazon okira-

tokat, amelyeket a LENDORG a hitelkérelem elbírálásához a hiteligénylő adat-
lapon maradéktalanul és teljeskörűen meghatároz. 

 
1.3  A LENDORG fenntartja a jogot, hogy a hitelbírálat mindaddig nem kezdődik el, 

amíg a hitelkérelem annak valamennyi, a LENDORG által előírt mellékletével 

benyújtásra nem kerül. 
 

1.4 A hitelkérelem benyújtására közvetlenül a LENDORG székhelyén kerülhet sor. 
A hitelkérelem átvételéről az Adós ezirányú kérése esetén a LENDORG köteles 
megfelelő átvételi elismervényt adni. 

 
1.5 A LENDORG tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Hpt., az Ftv., valamint a körültekintő 

lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. 
(XII.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kizárólag a hitelkockázati fe-

dezet (jellemzően ingatlan) értéknek figyelembevételével hitel nem nyújtható, 
az Adós hitelképességét, valamint hitelezhetőségének mértékét a LENDORG sa-
ját belső – nem nyilvános – szabályzata alapján minden esetben köteles ellen-

őrizni, illetve meghatározni. 
 

1.6 Az Adós a hitelképessége, valamint hitelezhetőségének mértéke vizsgálatához 
köteles megadni mindazon információkat, illetőleg benyújtani azokat a doku-
mentumokat, amelyeket a LENDORG erre vonatkozó nyomtatványain kérdez, 

illetve bekér az ezen nyomtatványokban meghatározott határidőn belül, illetve 
köteles mind jövedelmei, mind kiadásai tekintetében teljes körű tájékoztatást 

adni a LENDORG részére. A LENDORG által bekért információk, illetőleg doku-
mentumok köre arányos, a hitelképesség megfelelő vizsgálatához szükséges 
információkra korlátozódik. Amennyiben szükséges a LENDORG felhívja az Ügy-

felet az információk pontosítására. A LENDORG jogosult a tájékoztatásban, nyi-
latkozatokban szereplő adatok megfelelő igazolását kérni az Adóstól, illetve 

egyedi esetekben jogosult a hitelezhetőséget további tájékoztatások, illetve 
igazolások megadásához kötni. 
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1.7 A LENDORG az egyedi szerződés megkötését megelőzően egy, a LENDORG 

székhelyén megtartott személyes találkozó során az Adós részére köteles olyan 
felvilágosítást adni, amelynek alapján az Adós felmérheti, hogy az igénybe 

venni tervezett hitel megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképessé-
gének. Ennek során a LENDORG az Adós rendelkezésére bocsátja a különböző 

ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy 
az Adós megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése 
tekintetében.  

 
1.8 A fenti 1.7 pont szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az 

ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, az Adós pénzügyi helyzetére gya-
korolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen 
a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. 

 
1.9 A fenti 1.7 pont szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyúj-

tani, hogy az az Adós számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív 
példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jöve-
delmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet 

jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, 
ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is. 

 
1.10 A fenti 1.7 pont szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást 

kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fo-

gyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Ma-
gyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági 

eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről. 
 

1.11 Az egyedi szerződésre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és az egyedi szer-

ződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érde-
kében a LENDORG a fentiek szerinti felvilágosítás mellett, a fent hivatkozott 

személyes találkozó, vagy egy másik, azonos feltételek mellett, de minden 
esetben azt megelőzően megtartott személyes találkozó során, hogy az Ügyfe-
let bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles az Ügyfelet az általa 

megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében - az Ftv. 
1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával papíron vagy más tar-

tós adathordozón az Ftv.-ben meghatározott adatokról tájékoztatni.  
 

1.12 Ha az Adós a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előny-
ben részesített hitel jellemzőit, a LENDORG a teljes hiteldíj mutatóról és az Adós 
által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást. 

 
1.13 Ha az egyedi szerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, 

és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszol-
gáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a LENDORG az adott hi-
teltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a LENDORG a tájé-

koztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj 
mutatót eredményezhet. 

 
1.14 Az Adós – az egyedi szerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó 

formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy 

az fenti és egyébként az Ftv.-ben szabályozottaknak megfelelő egyedi szerző-
dés megkötését megelőző tájékoztatást megkapta. 
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1.15 Az egyedi szerződés megkötését megelőző előzetes tájékoztatás lépései, illető-

leg a vonatkozó tájékoztatók összeállítása során a LENDORG az Ftv. alkalma-
zandó rendelkezései alapján jár el.   

 
1.16 Az Ügyfelet a tájékoztatóban megadott információk, valamint a 

LENDORG részére átadott igazolások valódisága és valóságtartalma te-
kintetében büntetőjogi felelősség terheli, amely felelősséget az egyes 
nyilatkozat megtételével, illetve igazolások átadásával külön erre vo-

natkozó nyilatkozat nélkül is elismer. 
 

1.17 Az Adós az egyedi szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a LENDORG 
jogosult a hitelbírálat megtagadására és a hitelkérelem visszautasítására min-
den további indokolás nélkül, ha 

 
a) az Ügyfél a kért nyilatkozatokat, illetve információkat nem, hiányosan, 

vagy nem a LENDORG által megjelölt határidőn belül adja meg; 
b) az információk nyilvánvalóan valótlan tényeket tartalmaznak; 
c) az átadott információk, nyilatkozatok alapján alappal feltételezhető, hogy 

az egyedi szerződés megkötését követően, annak felmondásának lenne 
helye; 

d) az egyedi szerződés megkötése nyilvánvalóan jogszabályba ütközne; 
e) az Ügyfél a Pmt. szerinti azonosítási kötelezettségének nem, vagy hiányo-

san tesz eleget. 

 
1.18 A LENDORG a hitelnyújtás előtt és annak lejárati ideje alatt is bármikor jogosult 

tájékozódni az Ügyfél, illetve a kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeiről 
és várható fejlődéséről, a követelést biztosító mellékkötelezettségek értékéről 
és érvényesíthetőségéről. 

 
1.19 Az érdemi bírálat a kért kiegészítések maradéktalan biztosítása után kezdődik. 

A LENDORG az érdemi bírálat alapján előírhatja további biztosíték bevonását 
(pótlólagos ingatlanfedezet, adóstárs, kezes bevonása stb.) az ügyletbe, illetve 
tájékoztatja az Ügyfelet a hitel maximálisan adható összegéről.  

 
1.20 A LENDORG a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja 

az Ügyfelet a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, 
ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került 

sor. 
 
1.21 Amennyiben a Lendorg az Adóssal egyedi szerződést kíván kötni, az Adós sze-

mélyes adataival és az egyedi ügylet feltételeivel kitöltött egyedi szerződés ter-
vezetének egy példányát díj-,költség-, és egyéb fizetési kötelezettség nélkül az 

Adós rendelkezésre bocsátja.  
 
1.22 Jelzáloghitel szerződés esetén a fentiek szerint elkészített szerződéstervezet a 

LENDORG részéről tett kötelező jellegű ajánlatnak minősül és az legalább 3 
nappal a szerződéskötést megelőzően kerül az Adós részére átadásra. Az egyedi 

szerződés megkötésére csak az egyedi szerződés tervezetének átadását követő 
három nap elteltét követően kerülhet sor. A LENDORG ajánlati kötöttsége a 
szerződéstervezet Adós részére történő átadásától számított 30 napig áll fenn. 

Amennyiben a szerződéskötésre a fenti határidőn belül nem kerül sor, úgy a 
LENDORG a szerződés megkötésére a továbbiakban nem kötelezhető, illetve a 

LENDORG jogosult a szerződéskötést ismételt – teljes vagy részleges – hitelké-
pességi, hitelezhetőségi vizsgálathoz kötni. 
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1.23 A hitelezési jogviszony az egyedi szerződésnek, valamint a LENDORG által előírt 

biztosítéki szerződéseknek az írásba foglalásával és azoknak a LENDORG, vala-
mint az Ügyfelek általi aláírásával jön létre. Ezen szerződések aláírásával hatá-

lyát veszti az adott finanszírozási ügylet vonatkozásában a szerződéskötést 
megelőzően kiadott bármely szerződéses nyilatkozat, illetve kötelezettségvál-

lalás. 
 

2. Folyósítás 

 
2.1 a LENDORG a következő folyósítási feltételek együttes megvalósulását kö-

vetően a szerződésben megjelölt vagy meghatározott időpontban és módon fo-
lyósítja az Adós részére: 

 

a) amennyiben alkalmazandó, a biztosítéki ingatlanra vonatkozó vagyonbiz-
tosítás megkötésre került; 

b) az egyedi szerződés és az egyedi szerződéseket biztosító biztosítéki szer-
ződések minden fél által aláírt eredeti példányai rendelkezésre állnak; és 

c) amennyiben alkalmazandó, bizonyíték arra, hogy a vonatkozó biztosíté-

kok bejegyzésre kerültek, vagy amennyiben ezen bejegyzésekre nem ke-
rülhet sor a biztosítéki szerződések aláírásával egyidőben, vagy haladék-

talanul azt követően, akkor a vonatkozó eljárások megindításra kerültek. 
 
2.2 A LENDORG a finanszírozás összegét a szerződéskötéstől számított 90 napig 

tartja az Adós rendelkezésére (ún. rendelkezésre tartási időszak). A rendel-
kezésre tartási időszak alatt a LENDORG az egyedi szerződésben és/vagy a Hir-

detményben meghatározott rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. 
 
2.3 A folyósításra az Adós írásos –kérelmére kerül sor, a kérelemben megjelölt bon-

tásban, az Adós által megjelölt pénzforgalmi számlára történő utalással vagy 
ennek hiányában készpénzben, illetve készpénzt helyettesítő eszköz útján tör-

ténő kifizetéssel. 
 
2.4 A LENDORG a folyósítást megelőzően kizárólag a folyósítási kérelem valódiságát 

köteles vizsgálni, annak tartalmát az Adós határozza meg. Abban az esetben, 
ha az Adós a folyósítást részben/egészben nem a saját számlájára, hanem har-

madik személy javára kéri, úgy ennek mögöttes jogcímét kizárólag az alábbi 
esetekben köteles vizsgálni a LENDORG: 

 
a) ha a fedezeti ingatlan terhelt, ebben az esetben felek eltérő szerződéses 

megállapodása hiányában a finanszírozásnak elsődlegesen a tehermente-

sítést kell szolgálnia; 
b) ha a LENDORG által nyújtott finanszírozás meghatározott célra szolgál (pl.: 

lakásvásárlási kölcsön, hitelkiváltó kölcsön, lakáslízing stb.), úgy a finan-
szírozás összegét kizárólag e célra lehet fordítani. 

 

3. A tőkeösszeg visszafizetése 
 

3.1 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik az Adós az egyedi 
szerződés alapján folyósított kölcsön szerinti, a kölcsöntőke visszafizetésére vo-
natkozó kötelezettségének havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. 

napjáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó 
hónapjának 10. napjáig köteles eleget tennie. 
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3.2 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor változó ka-

matozás esetében az Adós az egyedi szerződés alapján folyósított kölcsön sze-
rinti, a kölcsöntőke visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének a lentiekben 

meghatározott kamatfizetési napon köteles eleget tenni. 
 

3.3 Az egyes törlesztőrészletek összege az egyedi szerződésben kerül meghatáro-
zásra. 

 

3.4 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Adós a tőketör-
lesztési kötelezettségének a LENDORG-nak az egyedi szerződésben meghatá-

rozott számlájára történő utalással tesz eleget. 
 

4. Kamatok, díjak, költségek 

 
4.1 Az Ügyfél a hitelműveletek végzéséért a LENDORG részére az egyedi szerző-

désben, és/vagy a Hirdetményben meghatározott mértékű ügyleti kamatot, 
költségtérítést, díjat fizet, az ott meghatározott módon és határidőben. 
 

4.2 A LENDORG a kamaton kívül az Ügyfél terhére csak olyan költséget állapíthat 
meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan – az Ügyfél számára hát-

rányosan, amelyet az egyedi szerződésben tételesen meghatározott, és amely 
költség az egyedi szerződés megkötése, módosítása és az Ügyféllel való kap-
csolattartás során közvetlenül az Ügyfél érdekében, harmadik személy szolgál-

tatásával összefüggésben a Ügyfélre áthárítható módon merült fel. 
 

4.3 A LENDORG a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a hitel folyósításához, 
a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Ügyfél általi előtörlesztéshez 
közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat 

– az egyedi szerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a 
szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel 

összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. 

 

4.4 Amennyiben a jelent Üzletszabályzat vagy az egyedi szerződés eltérően nem 
rendelkezik, az Ügyfél a jelen pontban foglalt kamatok, illetőleg díjak megfize-

tésére vonatkozó kötelezettségének a LENDORG-nak az egyedi szerződésben 
meghatározott számlájára történő utalással tesz eleget. 

 
4.5 Az Ügyfél szerződésszegése esetén viseli a jogérvényesítés költségét.  

 

4.6 Amennyiben az egyedi szerződés és a jelen Üzletszabályzat eltérően nem ren-
delkezik, az Ügyfelet terhelő kamat, díjak, jutalékok, költségek ellenértékének 

megfizetése azok felmerülésével egyidejűleg esedékes.  
 
Ügyleti kamat  

 
4.7 A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződés-

ben meghatározott: 
 
a) fix kamatozással, vagy 

 
b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött 

változó kamatozással és fix kamatfelárral 
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nyújtható, és e hitel kamatfeltételei az Ügyfél számára hátrányosan egyoldalúan 

nem módosíthatók.  
 

4.8 A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, 
 

a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött 
változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves 
kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, 

 
b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy 

 
c) fix kamatozással 
 

nyújtható. 
 

Fix kamat 
 

4.9 A kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának a napja, utolsó napja a 

lejárat előtti nap (amennyiben lejáratkor a teljes tartozás megfizetésre kerül), 
illetve ha a kölcsön lejárat előtt törlesztésre, vagy a hitelkeret megszüntetésre 

kerül, akkor a törlesztés, illetve megszüntetés napja. 
 

4.10 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél a felhal-

mozódott ügyleti kamatot havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. nap-
jáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó hó-

napjának 10. napjáig köteles megfizetni. 
 

Változó kamat 

 
4.11 Változó kamatozású egyedi szerződés esetében a kamat felhalmozódására és 

megfizetésére kamatperiódusonként kerül sor, ahol a kamatperiódus hossza az 
egyedi szerződésben foglalt referencia-kamatláb futamidejének megfelelő idő-
közhöz igazodik. Az első kamatperiódus kezdő napja a kölcsön folyósításának a 

napja, utolsó napja az adott kamatperiódus szerinti utolsó naptári hónap utolsó 
naptári napja, és minden további kamatperiódus a megelőző kamatperiódus 

utolsó napján kezdődik, és az adott kamatperiódus szerinti utolsó naptári hónap 
utolsó naptári napja végződik, kivéve, ha a kölcsön lejárat előtt törlesztésre, 

vagy a hitelkeret megszüntetésre kerül, akkor a törlesztés, illetve megszünte-
tés napja. A kamatfizetés napja minden egyes kamatperiódus utolsó napja.  

 

4.12 Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-
kamatláb mértékét az egyedi szerződésben meghatározott referenciakamat fu-

tamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó 
munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. 

 

4.13 A LENDORG a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamat-
periódusok lejárta után: 

 
a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nem-

zeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, 

b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nem-
zeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató 

 
alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. 
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4.14 Ha a LENDORG a fenti 4.13 pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoz-

tatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél 
kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatpe-

riódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvez-
ményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe 

betudhatja. 
 

4.15 Az egyedi szerződésben meghatározott kamatváltoztatási, kamatfelár-változta-

tási mutatót vagy referencia-kamatlábat és az - ideértve annak bármely össze-
tevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. 

 
4.16 Amennyiben alkalmazandó, az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy 

kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatvál-

toztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell meg-
állapítani. 

 
4.17 A LENDORG nyilvántartja és a LENDORG székhelyén elérhetővé teszi a kamat 

kiszámításához általa felhasznált referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és ka-

matfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának idő-
szakát. 

 
4.18 A LENDORG az ügyleti kamatot, ha az egyedi szerződés másként nem rendel-

kezik, a következő módon számolja el: 

 
Tőke x Kamatláb %-ban x naptári napok száma 

360 x 100 
 
4.19 A kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának, illetve hitelkeret meg-

nyitásának a napja, utolsó napja a lejárat előtti nap (amennyiben lejáratkor a 
teljes tartozás megfizetésre kerül), illetve ha a kölcsön lejárat előtt törlesztésre, 

vagy a hitelkeret megszüntetésre kerül, akkor a törlesztés, illetve megszünte-
tés napja. 
 

4.20 Kivéve amennyiben az egyedi szerződés eltérően rendelkezik, az Ügyfél a fel-
halmozódott ügyleti kamatot havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. 

napjáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó 
hónapjának 10. napjáig köteles megfizetni. 

 
Késedelmi kamat 
 

4.21 Amennyiben az egyedi szerződés alapján bármely tőkeösszeg vagy kamat nem 
kerül az esedékesség időpontjában vissza, illetőleg megfizetésre, az Ügyfél kö-

teles az egyedi szerződésben és a Hirdetményben, ezek hiányában, jogszabály-
ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett ösz-
szeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. 

 
4.22 Az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a LENDORG 

legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel az Ügyféllel szem-
ben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat más-
félszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet ma-

gasabb, mint a hitelszerződésekre az Ftv. 17/A. §-ban meghatározott teljes 
hiteldíj mutató maximális mértéke. 

 
Hitelbírálati díj 
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4.23 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) egyszeri hitelbírálati díjat köteles 
fizetni a LENDORG részére az Ügyfél hitelkérelmének elbírálásával kapcsolatban 

felmerült költségek ellentételezéseként. 
 

Kezelési költség 
 

4.24 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) kezelési költséget köteles fizetni a 
LENDORG részére az egyedi szerződés fenntartásával, illetőleg nyomonköveté-

sével kapcsolatban a LENDORG-nál felmerült költségek ellentételezéseként. 
 

Rendelkezésre tartási jutalék 

 
4.25 Az Ügyfél a Hirdetményben és egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) rendelkezésre tartási jutalékot kö-
teles fizetni a LENDORG részére hitelkeret rendelkezésre tartásának ellentéte-
lezéseként. 

 
4.26 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a rendelkezésre 

tartási jutalék a rendelkezésre tartási időszak kezdőnapjától (így különösen a 
hitelszerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási időszak utolsó nap-
jáig (így különösen a hitelkeret szerinti kötelezettségvállalás teljes, Ügyfél általi 

felhasználásáig)) merül fel. 
 

4.27 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a LENDORG a ren-
delkezésre tartási jutalékot a következő módon számolja el: 

 

Rendelkezésre álló tőke x rendelkezése tartási jutalék %-ban x naptári napok 
száma 

360 x 100 
 
 

4.28 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a rendelkezésre 
tartási jutalék a rendelkezésre tartási időszak utolsó napján fizetendő. 

 
Módosítási díj  

 
4.29 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) módosítási díjat köteles fizetni a 

LENDORG részére az egyedi szerződés és a vonatkozó biztosítéki szerződés(ek) 
módosítása esetén. 

 
4.30 Amennyiben az egyedi szerződés módosítására elő- vagy végtörlesztés alapján 

válhat szükségessé, abban az esetben az Ügyfél a LENDORG részére nem kö-

teles módosítási díjat fizetni. 
 

Elő- vagy végtörlesztési díj 
 

4.31 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) előtörlesztési díjat a fennálló tarto-
zásának részleges előtörlesztése esetén, illetőleg végtörlesztési díjat a fennálló 

tartozásának teljes, egy összegű előtörlesztése esetében a LENDORG részére. 
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Amennyiben az egyedi szerződés nem minősül jelzáloghitelnek, akkor előtör-

lesztési vagy végtörlesztési díj abban az esetben fizetendő, ha az előtörlesztés 
vagy a végtörlesztés olyan időszakra esik, amikor az ügyleti kamat rögzített. 

 
4.32 A Hirdetményben meghatározott fix, százalékos érték a LENDORG-nak: 

 
a) az előtörlesztéshez vagy végtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, felme-

rült méltányos és objektíven indokolható költségeit jeleníti meg; és 

 
b) jelzáloghitel esetén az előtörlesztéshez vagy végtörlesztéshez közvetlenül 

kapcsolódó, felmerült, méltányos költségeit 
 

jeleníti meg.  

 
4.33 A 4.32 a) pontban meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az 

előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és az egyedi 
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy 
évet. 

 
4.34 A 4.32 a) pontban meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az 

előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és az egyedi 
szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az 
egy évet. 

 
4.35 A 4.32 a) pont szerinti költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés idő-

pontja és az egyedi szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra 
fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek 
figyelembevételével. 

 
4.36 A 4.32 b) pont esetében az érvényesített költségek összege nem haladhatja 

meg a LENDORG pénzügyi veszteségét és mértéke nem haladhatja meg az elő-
törlesztett összeg 1,5 százalékát.  

 

4.37 Egy adott előtörlesztés esetében vagy az előtörlesztési díj vagy végtörlesztési 
díj fizetendő a LENDORG részére. 

 
4.38 Nem illeti meg a LENDORG-ot a fentiek szerinti, előtörlesztéssel kapcsolatos 

költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási 
szerződés alapján történt. 
 

4.39 Nem illeti meg a LENDORG-ot a fentiek szerinti, előtörlesztéssel kapcsolatos 
költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ügyfél által teljesített 

előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. 
 
4.40 A LENDORG nem érvényesít előtörlesztési, illetőleg végtörlesztési díjat, ha az 

előtörlesztésre, illetőleg a végtörlesztésre a LENDORG, az egyedi szerződés 
vagy jogszabály által kötelezően előírt esetben került sor, vagy az egyedi szer-

ződésnek a LENDORG általi felmondásának eredményeként. 
 

4.41 Amennyiben az Ügyfél által elő- vagy végtörlesztési díj kerül megfizetésre, eb-

ben az esetben módosítási díj megfizetésének szükségessége nem merülhet fel. 
 

4.42 A LENDORG az előtörlesztési vagy végtörlesztési díj megállapítása, illetőleg an-
nak mértéke során mindenkor az Ftv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. 
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Értékbecslési díj  

 
4.43 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) értékbecslési díjat köteles fizetni a 
LENDORG részére a biztosíték ingatlan külső harmadik személy szolgáltató által 

elvégzett értékbecslésének ellentételezéseként. 
 
Monitoring díj  

 
4.44 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) rendszeres időközönként monitor-
ing díjat köteles fizetni a LENDORG részére az egyedi szerződés és a vonatkozó 
biztosítéki szerződés(ek) LENDORG általi nyomonkövetésével kapcsolatban. 

 
Levelezési díj 

 
4.45 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 

(így, különösen fizetési határidő és összeg) levelezési díjat köteles fizetni a 

LENDORG részére az írásbeli kapcsolattartással kapcsolatban felmerült költsé-
gek ellentételezéseként. 

 
Felszólítási díj 
 

4.46 Az Ügyfél a Hirdetményben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint 
(így, különösen fizetési határidő és összeg) felszólítási díjat köteles fizetni a 

LENDORG részére a felszólító levéllel kapcsolatban felmerült költségek ellenté-
telezéseként. 

 

4.47 A szerződéses jogviszony során felmerült költségek a postaköltségek, az estle-
ges hatósági és egyéb eljárási díjak, illetve az illetékek – eltérő rendelkezés 

hiányában – az Ügyfelet terhelik.  
 
5. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek módosításának szabályai 

 
5.1 A LENDORG az Ügyfél számára hátrányosan kizárólag az egyedi szerződésben 

megállapított kamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyolda-
lúan, feltéve, hogy az Ftv. ezt lehetővé teszi, és a felek ezt az egyedi szerző-

désben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosí-
tásra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan a 
LENDORG nem módosít.  

 
5.2 A fenti 5.1 szerinti egyoldalú módosítás jogát a LENDORG az egyedi szerződés-

ben - az Ftv.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően - rögzített fel-
tételek szerint jogosult gyakorolni. 

 

5.3 Ha az egyedi szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a 
kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a 

LENDORG-nak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Ügyfél javára ér-
vényesíteni kell. 

 

5.4 Az egyedi szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség beveze-
tésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott 

számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosít-
ható. 
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5.5 Az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy 

megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben 
változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. 

 
5.6 A LENDORG az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az 

ügyféllel kötött szerződés feltételeit. 
 

5.7 A LENDORG az egyedi szerződésben foglalt: 

 
a) kamatfeltételek módosítása esetén a kamatperiódus lejártát megelőző leg-

alább 90 nappal köteles papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni 
az Ügyfelet: 

 

(i) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértéké-
ről; valamint 

 
(ii) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, 

és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gya-

korisága változik, ennek tényéről; 
 

b) a kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatályba-
lépését megelőző legalább 30 nappal kell az Ügyféllel közölni a módosítás 
tényét, a díj vagy költség új mértékét és a fenti 5.8 a)(ii) pont szerinti tájé-

koztatást; és 
 

c) egyéb feltételek fentiek szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalé-
pését megelőzően legalább 60 nappal értesíti az Ügyfelet papíron vagy más 
tartós adathordozón. 

 
5.8 A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek az 5.75.7 ponttól 

eltérően az egyedi szerződésben megállapodhatnak arról, hogy a LENDORG az 
Ügyfelet rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyisé-
gében közzététel útján tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. 

 
5.9 Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing esetén a LENDORG a refe-

rencia-kamatláb változásakor az új törlesztőrészlet összegéről az Ügyfél részére 
papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatást ad. 

 
5.10 Az alábbiakban megjelölt valamely ok változása önmagában nem feltétlenül 

eredményezi az egyedi szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének módosí-

tását, azok vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a LENDORG az egyoldalú 
módosítás vonatkozásában: 

  
a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása  

 

(i) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és 
közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó 

vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy 
a LENDORG-ra kötelező egyéb szabályozók megváltozása;  
 

(ii) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és 
közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) 

változása, a kötelezőtartalékolási szabályok változása.  
 

b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása  
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(i) a LENDORG forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési le-
hetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:  

 
(ii) Magyarország hitelbesorolásának változása,  

 
 

(iii) az országkockázati felár változása (credit default swap),  

 
(iv) jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak válto-

zása. 
 

c) Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása  

 
(i) Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átso-

rolása a LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő esz-
közminősítési szabályzata, vagy belső Ügyfél- és partnerminősítési sza-
bályzata alapján – különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében 

és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az 
új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal 

az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indo-
kolttá.  
 

(ii) A LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminő-
sítési szabályzata, vagy a LENDORG belső Ügyfél- és partnerminősítési 

szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyle-
tek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megválto-
zása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az al-

kalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  
 

(iii) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló Ingatlanfedezet érté-
kében bekövetkezett legalább 10%-os változás.  

 

d) A LENDORG vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- 
és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fenn-

állásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A LENDORG ezen 
intézkedés alkalmazását – az MNB egyidejű tájékoztatása mellett – a nyil-

vánosságra hozza.  
 
e) A LENDORG a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy 

alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. 
 

f) Ha az egyedi szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a 
kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az Ügyfélre 
hátrányosan változik, az Ügyfél az egyedi szerződés költség- és díjmentes 

felmondására jogosult. Ezen felmondást az Ügyfélnek a kamatperiódus le-
jártát megelőző 60 nappal kell közölnie a LENDORG-gal, és annak érvé-

nyességéhez az is szükséges, hogy az Ügyfél a fennálló tartozását legké-
sőbb a kamatperiódus utolsó napján a LENDORG részére teljesítse. 

 

6. Teljes Hiteldíj Mutató (THM)  
 

6.1 A THM számításánál a Teljes Hiteldíj Mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint figyelembe kell 
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venni az Ügyfél által az egyedi szerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ide-

értve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kap-
csolódó szolgáltatások költségeit, ha a LENDORG számára ismertek, továbbá a 

szolgáltatás igénybevételét az egyedi szerződés megkötéséhez vagy ajánlat 
szerinti megkötéséhez a LENDORG előírja, ideértve különösen:  

 
a) az Ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját,  
b) építésnél a helyszíni szemle díját,  

c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának 
költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, 

d) az Ingatlan-nyilvántartási eljárás díját - ide nem értve az Ingatlan megvé-
telével kapcsolatos díjakat -, valamint  

e) a biztosítás és garancia díját.  

 
6.2 A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a szerződés szerinti futam-

idő alatt az egyedi szerződésben foglaltak szerint kerül teljesítésre.  
 

6.3 A THM számításánál nem vehető figyelembe:  

 
a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége,  

b) a késedelmi kamat,  
c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely az egyedi szerződésben vállalt 

kötelezettség nem teljesítéséből származik,  

d) a közjegyzői díj,  
e) kereskedelmi kölcsön esetén az Ügyfél által a termékek vagy szolgáltatá-

sok megvételéért fizetett - a vételáron felüli - díj függetlenül attól, hogy 
készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint  

f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának 

költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a 
számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott Hitelszerződéshez és 

költségeit az Ügyféllel kötött egyedi szerződésben egyértelműen és külön 
feltüntették.  
 

6.4 A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni  
 

 
 
ahol: 

 
Ck:  a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével össze-

függő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,  

Dl:  az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,  
m:  a hitelfolyósítások száma,  

m’:  az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,  
tk:  az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás idő-

pontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, 

ezért t1 = 0,  
sl:  az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy 

díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben 
kifejezve,  

X:  a THM értéke.  

 
6.5 A képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: 
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a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások 
összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; 

b)  a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja;  
c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben 

kell kifejezni; 
d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy 

tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hó-

napot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szö-
kőévről van-e szó; 

e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy 
pontossággal kell meghatározni. 

f) ha az egyedi szerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, 

a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; 
g) ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mér-

téke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó 
ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; 

h) ha az egyedi szerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített 

kamat és ezt követően új hitelkamatot fognak megállapítani, amit rend-
szeres időközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz, 

a rögzített Kamatozású időszakot követően, a megállapodás szerinti mu-
tatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló Kamattal, mint 
változatlan Kamattal kell számolni; 

i) ha a LENDORG egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvez-
ményes Kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem 

kedvezményes Kamatot és a díjat kell figyelembe venni az egyedi szerző-
dés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. 

j) ha az egyedi szerződés megkötésének időpontja és az első lehívás idő-

pontja nem ismert, az első lehívás időpontjának azt az időpontot kell te-
kinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el az Ügyfél első törlesz-

tésének időpontjáig 
 
6.6 Jelzáloghitel esetén a 6.4 pontban meghatározott képletet az alábbiak figye-

lembevételével kell alkalmazni: 
 

a) az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem 
meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy kell te-

kinteni, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifi-
zetésre, 

b) az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatároz-

ható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hogy a 
helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül 

kifizetésre, 
c) ha a LENDORG a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjo-

got egy jelzálog-hitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 

hónapnak kell tekinteni, 
d) ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját 

kell figyelembe venni. 
 

6.7 A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, sem a hitel Ka-

matkockázatát. 
 

6.8 A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (Kamat, díj, jutalék, költség, 
adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét az egyedi szerződés és a vo-
natkozó hirdetmény tartalmazza. 
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6.9 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi-
gyelembevételével történik. A feltételek változása esetén annak mértéke mó-

dosulhat.  
 

7. A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 
 

7.1 Az egyedi szerződés módosítására sor kerülhet az Ügyfél kérelmére. A kérel-

mezett módosítást – a 7.3 pont szerinti előtörlesztési kérelem kivételével – a 
LENDORG nem köteles elfogadni. A módosítást minden esetben írásban kell 

kezdeményezni, és kizárólag a szerződés módosítás aláírásával lép hatályba. 
Nem minősül szerződésmódosításnak a LENDORG bármilyen írásos egyoldalú 
visszaigazolása, azt felek kötelesek minden esetben a szerződéssel alakilag 

megegyező okiratban rögzíteni. 
 

7.2 Amennyiben a jogszabályok szerződésmódosítási lehetőséget biztosítanak a 
LENDORG-nak, a szerződésmódosítást olyan formában és módon teszi közzé, 
hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely szerződéses feltétel mó-

dosult (díj- és költségmódosítás esetén milyen mértékben). 
 

7.3 Az Ügyfél minden esetben élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésé-
vel, az egyedi szerződésben meghatározott írásbeli (külön alakisághoz nem kö-
tött) bejelentést követően. A bejelentést követően a LENDORG meghatározza 

a tartozás kalkulált összegét, és erről az Ügyfelet nyilatkozattal tájékoztatja 
(kalkulált tartozás). Ezen nyilatkozat nem minősül szerződés-módosításnak. 

A LENDORG rögzíti, hogy a tényleges tartozás összege – tekintettel arra, hogy 
az ügylet zárására az Ügyfél befizetését követően, az egyedi szerződés rendel-
kezései szerint kerül sor – a kalkulált tartozás összegétől eltérhet. 

 
7.4 Előtörlesztés esetén a LENDORG csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett 

részlet vonatkozásában az egyedi szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó 
időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb el-
lenszolgáltatással. 

 
7.5 A fedezeti ingatlan tehermentesítése a LENDORG és a refinanszírozó pénzinté-

zet részéről kizárólag azt követően történik, hogy a kalkulált és a tényleges 
tartozás esetleges különbözete megfizetésre került a LENDORG részére. 

 
7.6 Az előzetesen írásban be nem jelentett soron kívüli törlesztést a felek eltérő 

írásos megállapodása hiányában a LENDORG nem tekinti előtörlesztésnek (nem 

jogosít fel utókalkulációra), hanem az ilyen módon befizetett összeggel az Ügy-
fél lejárt tartozásai, majd a soron következő esedékességű fizetési kötelezett-

ségei csökkennek. Az ily módon előtörlesztett összeget a LENDORG az esedé-
kesség napjáig HUF-ban tartja nyilván. 

 

7.7 Ha az Ügyfél jelzi előtörlesztési szándékát, a LENDORG köteles papíron vagy 
más tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátani az előtörlesztésre 

vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a kö-
vetkezmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltétele-
zéseket, ideértve a 4.32 pont szerint érvényesíthető költségeket és azok meg-

állapításának módját is. 
 

8. Az egyedi szerződés megszűnésére, megszűntetésére vonatkozó rendelke-
zések 
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8.1 Az egyedi szerződés megszűnik: 

 
a) a kölcsön és járulékai/lízingdíjfizetési kötelezettség Ügyfél részéről történő 

szerződésszerű teljesítésével, vagy a futamidő lejártát megelőzően történő 
előtörlesztéssel; 

b) a LENDORG azonnali hatályú felmondásával; 
c) ha a felek – jogviszonyuk elszámolásával egyidejűleg – a finanszírozási 

szerződést közös megegyezéssel megszűntetik. 

 
8.2 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a LENDORG jogo-

sult az egyedi szerződést – előzetes értesítés nélkül – azonnali hatállyal felmon-
dani, ha: 

 

a) az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az 
Ügyfél felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; 

b) a kölcsönnek az egyedi szerződésben meghatározott célra való fordítása 
lehetetlen, vagy az Ügyfél a kölcsönösszeget nem erre a célra használja 
fel; 

c) az Ügyfél a LENDORG-ot megtévesztette, és ez az egyedi szerződés meg-
kötését vagy annak tartalmát befolyásolta; 

d) az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, 
biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot 
akadályozza; 

e) az Ügyfél fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön 
visszafizetésének lehetőségét; 

f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen 
csökkent, és azt az Ügyfél a LENDORG felszólítására nem egészíti ki; vagy 

g) az Ügyfél az egyedi szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége tel-

jesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. 
 

8.3 Az egyedi szerződés felmondását megelőzően a LENDORG az Ügyfélnek, a ke-
zesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írás-
beli fizetési felszólításban felhívja Az Ügyfél, a kezes, illetve a zálogkötelezett 

figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és 
késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további 

kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkö-
vetkezményekre. 

 
8.4 Jelzáloghitel-szerződés felmondását megelőzően a LENDORG a 8.18.3 pontban 

meghatározott írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejűleg kö-

teles az Ügyfélnek bemutatni az Ügyfél által az egyedi szerződés megkötésétől 
kezdődően - egyes évekre összesítve, de az Ügyfél külön kérésére havi bontás-

ban is - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt 
kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a 
fennálló tartozás alakulását. 

 
8.5 Az egyedi szerződés felmondása esetén az Ügyfél valamennyi fennálló tartozása 

egy összegben esedékessé válik, melyet köteles a felmondás igazolt közlésétől 
számított 5 napon belül kiegyenlíteni. 

 

8.6 Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésből eredő kötelezettségeit nem szer-
ződésszerűen teljesíti és/vagy az egyedi szerződés az Ügyfél érdekkörében fel-

merült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Ügyfél köteles megfi-
zetni: 
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a) az egyedi szerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt 

tőke és ügyleti kamattartozását, az esetleges díjakat; 
b) a felmondással esedékessé vált tőketartozását; 

c) a szerződés szerinti késedelmi kamatot; 
d) egyéb lejárt, vagy esedékessé váló az egyedi finanszírozási szerződésben 

részletezett díjakat és költségeket; 
e) a LENDORG követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem 

peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült ki nem egyen-

lített költségeket (illeték, ügyvédi munkadíj stb.), valamennyi szükséges 
és igazolt költséget, amelyeket az egyedi finanszírozási szerződés, illetve 

a LENDORG Hirdetménye tartalmaz. 
f) a LENDORG egyéb biztosítéki joga gyakorlása során felmerülő egyéb költ-

ségeket (vagyonbiztosítás, őrzés, értékbecslés, értékesítési megbízás díja, 

vagyonátruházási illeték stb.). 
 

8.7 Az Ügyfél fizetési kötelezettségeit csökkenti: 
 
a) a biztosító által ténylegesen megfizetett kárrendezés összege; 

b) a LENDORG által valamely jogi biztosíték, vagy egyéb, az egyedi szerződésen 
alapuló követelése érvényesítésével befolyó összeg, különösen az opciós vé-

telár, és önálló zálogjog érvényesítése kapcsán befolyt követelés ÁFA nélküli 
összege; 

c) Ügyfél általi önkéntes (rész)törlesztés összege. 

 
8.8 Az elszámolást a LENDORG a teljes tartozás (beleértve tőke, kamat, díjak és 

költségek) megtérülését, illetve az egyes biztosítékok (így különösen a biztosí-
téki ingatlan sikeres értékesítése és birtokbavétele, zálogtárgy sikeres értéke-
sítése) sikeres érvényesítését követően, a legutolsó befolyt összegnek a 

LENDORG pénzforgalmi számláján történt jóváírását, illetve – készpénzbefize-
tés esetén – a pénztárába történő befizetést követő 60 napon belül készíti el és 

küldi meg az Ügyfél részére. Indokolt esetben, pl. ha bármilyen fizetési kötele-
zettség merülne fel, úgy az elszámolásra a LENDORG ezen tartozások, fizetési 
kötelezettségek rendezését követő 60 napon belül köteles. 

 
8.9 A felek az elszámolást követően 8 napon belül rendezik az esetleges kintlévő-

ségeiket egymással szemben. Amennyiben az elszámolás tartalmát írásban, an-
nak kézhezvételét követő 8 napon belül nem kifogásolja az Ügyfél, úgy az el-

számolást elfogadottnak kell tekinteni. 
 
8.10 Az Ügyfél az egyedi szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy 

napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került 
sor. Az Ügyfél a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díj-

mentesen felmondhatja az egyedi szerződést, ha a hitelt már folyósították. 
 

8.11 A lakáscélú hitelszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencve-

nedik nap eltelte után a LENDORG az Ügyfél nem teljesítése miatt a felmondás 
napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó 

mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. 
 

8.12 A természetes személy Ügyfél elhalálozása esetén, a jogerős hagyatékátadó 

végzés keltétől számított 15 napon belül, a jogerős határozattal írásban kezde-
ményezhető, hogy az egyedi szerződésbe az elhunyt Ügyfél helyére – a 

LENDORG által számított törlesztés, valamint a felmerült kamatok megfizetése, 
illetve a LENDORG által elfogadott biztosíték(ok) nyújtása mellett – beléphes-
sen(ek).  
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8.13 Amennyiben a 8.12 pontban foglaltakra nem kerül sor, úgy az örökösök köte-
lesek az egyedi szerződésből eredő teljes tartozást, annak felmerült valamennyi 

kamatával, díjával és költségével együttesen, a kölcsönszerződésbe való belé-
pésre nyitva álló határidő leteltétől, illetve a LENDORG elutasításának közlésétől 

számított 15 napon belül kiegyenlíteni. 
 

8.14 Az Ügyfél az egyedi szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy 

napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került 
sor. Az Ügyfél a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díj-

mentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. 
 

9. Eltérő rendelkezések 

 
9.1 Jelzáloghitel esetén a jelen „B” Rész – Fogyasztónak minősülő Ügyfelek az Ftv.-

ben meghatározottak szerint alkalmazandóak.  
 

  



 
Üzletszabályzat 

 

48 / 68 
 

 

 

III. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI LÍZINGSZERZŐDÉSEK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 
„A” Rész – Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek 

 
Jelen „A” Rész (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) célja rögzíteni azon általános 
szerződési feltételeket, amelyeket minden egyedi, fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel 

megkötött lízingszerződés vonatkozásában – az egyedi lízingszerződések kifejezett el-
térő rendelkezése hiányában – alkalmazni kell a LENDORG, valamint a fogyasztónak 

nem minősülő Ügyfél vonatkozásában.  
 
A félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen „A” Részben 

(Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) az Ügyfél megjelölésre, illetőleg használatra, 
abban az esetben fogyasztónak nem minősülő Ügyfél értendő. 

 
1. A jogviszony létrejötte, valamint a lízingtárgyra vonatkozó általános ren-

delkezések 

 
1.1 Amennyiben a III. fejezet (Általános szerződési feltételek egyedi lízingszerződé-

sek vonatkozásában) „A” Részének (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) 1. 
pontja (A jogviszony létrejötte, valamint a lízingtárgyra vonatkozó általános ren-
delkezések) eltérően nem rendelkezik, a lízingjogviszony vonatkozásában a II. 

fejezet (Hitelnyújtásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek) „A” Részének 
(Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) 1. pontjában (A jogviszony létrejötte) 

foglalt rendelkezések a lízingből fakadó többek között fogalmi eltérések figye-
lembe vételével irányadóak. 
 

1.2 A lízingjogviszony az egyedi szerződésnek, valamint a LENDORG által előírt biz-
tosítéki szerződéseknek az írásba foglalásával és azoknak a LENDORG, valamint 

az Ügyfél(ek) aláírásával jön létre. Ezen szerződések aláírásával hatályát veszti 
az adott finanszírozási ügylet vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően ki-
adott bármely szerződéses nyilatkozat, illetve kötelezettségvállalás. 

 
1.3 Az egyedi szerződés csak mellékleteivel – ilyennek minősülnek különösen, de 

nem kizárólagosan az egyedi szerződésben meghatározott biztosítéki szerződé-
sek stb. – együtt érvényes. 

 
1.4 A LENDORG kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződés, valamint a 

LENDORG által előírt biztosítéki szerződés(ek) megkötését, valamint az egyedi 

szerződésben meghatározott feltételek együttes teljesülését követően a lízing-
szerződés tárgyát képező lízingtárgy vonatkozásában adásvételi szerződést köt 

harmadik személlyel, vagy (visszlízing ügylet esetében) az Ügyféllel. 
 

1.5 A lízingtárgy vonatkozásában a LENDORG rögzíti, hogy minden esetben az Adós 

által megismert és nem kifogásolt állapotú, az Adós által kiválasztott lízingtárgy 
kerül megvételre az Adóssal egyeztetett vételáron. 

 
1.6 A lízingtárgy a szerződés hatályának időtartama alatt a LENDORG kizárólagos 

tulajdonát képezi, amelyet az Adós tart nyilván a könyveiben és számolja el az 

amortizációt. 
 

1.7 Amennyiben az egyedi szerződés megkötését követően a LENDORG neki felró-
ható okból (pl. nem köt adásvételi szerződést) nem szerzi meg a lízingtárgy tu-
lajdonjogát az Adós jogosult az egyedi szerződéstől való elállásra, és a LENDORG 
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köteles az Adós által megfizetett lízingdíjak törvényes késedelmi kamattal növelt 

összegét az Adós részére visszafizetni. 
 

1.8 Amennyiben azonban nem a LENDORG-nak felróható okból hiúsul meg a 
LENDORG tulajdonszerzése, illetve az Adós egyéb súlyos szerződésszegést követ 

el, a LENDORG választása szerint 
 
a) a LENDORG felszólítása alapján az Adós köteles minden szükséges intéz-

kedést megtenni és jognyilatkozatot kiadni, illetőleg beszerezni a 
LENDORG eredményes tulajdonszerzése érdekében, vagy 

 
b) a LENDORG jogosult az egyedi szerződéstől való elállásra és az Adós kö-

teles megtéríteni a LENDORG teljes kárát, ezen felül pedig az Adós által 

megfizetett lízingdíja(ka)t a LENDORG meghiúsulási kötbér címén jogosult 
megtartani. 

 
1.9 A lízingtárgy eladójának késedelméért, teljesítésének elmulasztásáért, illetőleg 

hibás teljesítéséért a LENDORG nem felel. Az Adós tudomásul veszi, hogy a lí-

zingtárgy eladójával felvett jegyzőkönyvben köteles a lízingtárgy valamennyi hi-
báját, hiányosságát megállapítani, ezért a lízingtárgy bármely hibája, hiányos-

sága miatt a LENDORG nem felelős, függetlenül attól, hogy a hiba vagy hiányos-
ság rögzítésre került-e a jegyzőkönyvben, vagy sem. 
 

1.10 A LENDORG már az egyedi szerződés aláírásával az Ügyfélre engedményezi a 
lízingtárgy eladójának bármely szerződésellenes magatartása miatti kártérítési, 

szavatossági és jótálláson alapuló jogait, amely alapján az Ügyfél esetleges kö-
veteléseit közvetlenül az eladó ellen jogosult és köteles érvényesíteni.  
 

1.11 A LENDORG a fenti 1.10 pont szerinti engedményezésre tekintettel rögzíti, hogy 
az engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében az Ügyfél a kijavítás 

és az árleszállítás iránti igényét közvetlenül a lízingtárgy eladójával szemben ér-
vényesítheti, a kicserélést a saját nevében, de a LENDORG javára követelheti, 
továbbá az elállási jogot az Ügyfél kizárólag a LENDORG előzetes írásbeli hozzá-

járulása alapján gyakorolhatja. 
 

1.12 A LENDORG – az 1.10 pont szerinti engedményezés alapján – a lízing-
tárgy eladójának szolgáltatásáért való kezesi felelősségét kizárja. 

 
1.13 Az Ügyfél az egyedi szerződés aláírásával lemond arról, hogy az egyedi szerző-

dést, illetve az egyedi szerződéshez kapcsolódó, a lízingtárgyra vonatkozó adás-

vételi szerződést feltűnő értékaránytalanság (jog)címén megtámadja. Szóbeli 
mellék-megállapodások nincsenek. 

 
1.14 Az Ügyfél az egyedi szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul le-

mond az egyedi szerződéssel és annak mellékletében csatolt szerződésekkel, nyi-

latkozatokkal kapcsolatban a Ptk. 6:89. §-a által biztosított jogáról. 
 

2. A tőkerész megfizetése 
 

2.1 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik az Adós az egyedi 

szerződés alapján a LENDORG által rendelkezésre bocsátott tőke visszafizetésére 
vonatkozó kötelezettségének havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. 

napjáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó 
hónapjának 10. napjáig köteles eleget tennie. 
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2.2 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor változó kama-

tozás esetében az Adós az egyedi szerződés alapján a tőkerész visszafizetésére 
vonatkozó kötelezettségének a lentiekben meghatározott kamatfizetési napon 

köteles eleget tenni.  

 

2.3 Az egyes törlesztőrészletek összege az egyedi szerződésben kerül meghatáro-
zásra. 

2.4 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Adós a tőketör-

lesztési kötelezettségének a LENDORG-nak az egyedi szerződésben meghatáro-
zott számlájára történő utalással tesz eleget. 

 
3. Kamatok, díjak, költségek 

 

3.1 Az Ügyfél a LENDORG szolgáltatásának ellenértékeként az egyedi szerződésben 
és/vagy a Hirdetményben meghatározottak szerinti kamatot, illetve egyéb díjat, 

költséget fizet, az ott meghatározott módon és határidőben.  

3.2 Amennyiben a III. fejezet (Általános szerződési feltételek egyedi lízingszerződé-
sek vonatkozásában) „A” Részének (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) 3. 

pontja (Kamatok, díjak, költségek) eltérően nem rendelkezik, a lízingjogviszony 
vonatkozásában a II. fejezet (Általános szerződési feltételek hitelnyújtás vonat-

kozásában) „A” Részének (Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek) 4. pontjában 
(Kamatok, díjak, költségek) és 5. pontjában (Kamatok, díjak, jutalékok, költsége 
módosításának szabályai) foglalt rendelkezések a lízingből fakadó többek között 

fogalmi eltérések figyelembe vételével irányadóak, azzal, hogy a kamatok, díjak 
és költségek tekintetében azon kamatok, díjak és költségek veendőek figye-

lembe, amelyeket a Hirdetmény a lízing kapcsán kifejezetten megjelöl, így szer-
ződéskötési díj, módosítási díj, előtörlesztési díj, értékbecslési díj, monitoring díj, 
levelezési díj és felszólítási díj. Jelen pont az eltérő, kiegészítő rendelkezéseket 

tartalmazza. 

 

3.3 Szerződéskötési díj 

 
Az Ügyfél a Hirdetményben vagy az egyedi szerződésben meghatározottak sze-

rint (így, különösen fizetési határidő és összeg) szerződéskötési díjat köteles fi-
zetni a LENDORG részére az egyedi szerződés megkötésével kapcsolatban a 

LENDORG-nál felmerült költségek ellentételezéseként. 
 

3.4 A bruttó vételáron felül az ingatlan bekerülési értékének részét – ezáltal a finan-
szírozás alapját – képezi a LENDORG-ot terhelő (a LENDORG által előlegezendő, 
de az Ügyfélre terhelendő és részéről megfizetendő) az ingatlan tulajdonjogának 

megszerzésével kapcsolatban felmerülő, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján kalkulált vagyonszerzési illeték várható összege is. Amennyiben az illet-

ékes adóhivatal által számított forgalmi érték az adásvételi szerződésben rögzí-
tett bruttó vételártól eltér és ennek alapján a számított illeték összege eltérő 
összegben kerül meghatározásra, úgy a felek a különbözet összegével 8 napon 

belül elszámolnak. Az Ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy a pénzügyi lízing 
konstrukciók (nyílt végű/zárt végű) eltérése alapján a hatályos jogszabályi ren-

delkezések szerint eltérő mértékű illeték állapítható meg. 

 
3.5 Nem minősül szerződéses költségnek, azonban minden esetben az Ügyfélt terheli 

a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerült, valamint a szerződéses jogviszony 
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alatt szükségessé váló egyéb szerződések, cselekmények költsége, vagyonjogi 

megállapodások elkészítésének költsége, egyéb terhek rendezésének költsége 
stb. 

4. A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 
 

4.1 A lízingtárgyban, valamint a további biztosítékban bekövetkező bármilyen kár-
esemény, illetve azok birtoklásával, vagy használatával kapcsolatosan felmerülő 
egyéb más problémás körülmény, használat-kiesés, kár, nem érinti az Ügyfél(ek) 

fizetési kötelezettségét és az egyedi szerződésben, valamint jelen ÁSZF-ben, il-
letve a biztosítéki szerződésekben foglaltak teljesítése alól nem mentesít. 

 
5. A lízingszerződés megszűnésére, megszűntetésére vonatkozó rendelkezé-

sek 

 
5.1 A LENDORG vállalja, hogy a lízingtárgy, illetve a további biztosítéki ingatlan(ok) 

vonatkozásában a jogviszony felmondását követően legalább 90 napot hagy arra, 
hogy a lízingtárgy, illetve az egyéb biztosítéki ingatlan(ok) értékesítésére az Ügy-
fél keressen megfelelő vevőt, azzal a megkötéssel, hogy az értékesítésből befolyt 

vételárat elsődlegesen a fennálló tartozás rendezésére kell fordítani. 

 

5.2 A LENDORG birtokába visszakerült ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a fen-
tieken túlmenően a LENDORG-ot az alábbi jogosultságok illetik meg: 

 

a) A LENDORG jogosult a visszavett ingatlant mind kereskedelmi forgalom-
ban, mind szabadkézből értékesíteni. 

b) Az Ügyfél az újraértékesítésben jogosult és köteles közreműködni, az ér-
tékesítéshez azonban hozzájárulására nincs szükség. 

c) Amennyiben az Ügyfél az értékesítésben nem működik közre, úgy annak 

vitatására utóbb nem jogosult. 
d) Amennyiben az ingatlan a LENDORG-nak fel nem róható okból csak jelen-

tős késedelemmel, vagy egyáltalán nem értékesíthető, az ebből eredő ká-
rokat az Ügyfél viseli. E körben a LENDORG rögzíti, hogy a LENDORG által 
visszavett ingatlan értékesítéséig terjedő időszakban a LENDORG által az 

ingatlan állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására és a 
szükséges felújítására fordított költségeket, a futamidő végén történő tu-

lajdonjog átszállás elmaradása miatti esetleges bűntetőilletéket, valamint 
az értékesítéssel kapcsolatos többletköltségeket (így különösen, de nem 

kizárólagosan: hirdetés költsége, ingatlanközvetítő igénybevétele stb.) az 
Ügyfél köteles az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
LENDORG részére megfizetni. 

 
5.3 Az egyedi szerződés megszűnése esetén a LENDORG-nak nincs az Ügyfél felé, 

valamint mindazon személyek felé elhelyezési kötelezettsége, akik a lízingtár-
gyat, vagy egyéb biztosítéki ingatlant vele együtt közösen használják, vagy abba 
állandó lakcímre be vannak jelentkezve, még abban az esetben sem, ha az Ügyfél 

a lízingtárgyat, vagy egyéb biztosítéki ingatlant a LENDORG birtokába adta, és 
ennek folytán az Ügyfél vagy hozzátartozói lakás nélkül maradnak. Ügyfél váll-

alja, hogy a lízingszerződés nem szerződésszerű megszűnése esetén – ide nem 
értve az előtörlesztés és ennek alapján az Ügyfél tulajdonába adás esetét – a 
lízingtárgyból 15 napon belül önként kijelentkezik, illetve az ingatlanba bejelen-

tett valamennyi személyt kijelent és ennek tényét a LENDORG részére igazolja. 
Ennek elmaradása esetén Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy 

a LENDORG jogosult ún. kényszerkijelentéssel élni valamennyi bejelentett sze-
mély vonatkozásában. 
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6. Eltérő rendelkezések 

 
6.1. A LENDORG rögzíti, hogy a jelen a III. fejezet (Általános szerződési feltételek 

egyedi lízingszerződések vonatkozásában) 1. ponttól (A jogviszony létrejötte) - 
5. pontig (A lízingszerződés megszűnésére, megszűntetésére vonatkozó rendel-

kezések) foglaltaktól az egyedi szerződésben a jogszabályi előírások betartása 
mellet, az Ügyfél hátrányára eltérhet. 
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„B” Rész – Fogyasztónak minősülő Ügyfelek 
 

Jelen „B” Rész (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) célja rögzíteni azon általános szerző-
dési feltételeket, amelyeket minden egyedi, fogyasztónak minősülő Ügyféllel megkötött 

lízingszerződés vonatkozásában – az egyedi lízingszerződések kifejezett eltérő rendel-
kezése hiányában – alkalmazni kell a LENDORG, valamint a fogyasztónak minősülő Ügy-
fél vonatkozásában.  

 
A félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen „B” Részben 

(Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) az Ügyfél megjelölésre, illetőleg használatra, abban 
az esetben fogyasztónak minősülő Ügyfél értendő. 
 

1. A jogviszony létrejötte, valamint a lízingtárgyra vonatkozó általános ren-
delkezések 

 
1.1 Amennyiben a III. fejezet (Általános szerződési feltételek egyedi lízingszerződések 

vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) 1. pontja (A 

jogviszony létrejötte, valamint a lízingtárgyra vonatkozó általános rendelkezések) 
eltérően nem rendelkezik, a lízingjogviszony vonatkozásában a II. fejezet (Hitel-

nyújtásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek) „B” Részének (Fogyasztó-
nak minősülő Ügyfelek) 1. pontjában (A jogviszony létrejötte) foglalt rendelkezé-
sek a lízingből fakadó többek között fogalmi eltérések figyelembe vételével irány-

adóak. 
 

1.2 Pénzügyi lízing esetén a jelen Üzletszabályzat Hitelnyújtásra vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételeinek „B” Része (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) a jelen „B” 
Rész – Fogyasztónak minősülő Ügyfelek tekintetében az Ftv. 2. § (4)-ben megha-

tározottak szerint alkalmazandó. 
 

1.3 A lízingjogviszony az egyedi szerződésnek, valamint a LENDORG által előírt bizto-
sítéki szerződéseknek az írásba foglalásával és azoknak a LENDORG, valamint az 
Ügyfél(ek) aláírásával jön létre. Ezen szerződések aláírásával hatályát veszti az 

adott finanszírozási ügylet vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően kiadott 
bármely szerződéses nyilatkozat, illetve kötelezettségvállalás. 

 
1.4 Az egyedi szerződés csak mellékleteivel – ilyennek minősülnek különösen, de nem 

kizárólagosan az egyedi szerződésben meghatározott biztosítéki szerződések stb. 
– együtt érvényes. 

 

1.5 A LENDORG kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződés, valamint a 
LENDORG által előírt biztosítéki szerződés(ek) megkötését, valamint az egyedi 

szerződésben meghatározott feltételek együttes teljesülését követően a lízing-
szerződés tárgyát képező lízingtárgy vonatkozásában adásvételi szerződést köt 
harmadik személlyel, vagy (visszlízing ügylet esetében) az Adóssal. 

 
1.6 A lízingtárgy vonatkozásában a LENDORG rögzíti, hogy minden esetben az Adós 

által megismert és nem kifogásolt állapotú, az Adós által kiválasztott lízingtárgy 
kerül megvételre az Adóssal egyeztetett vételáron. 

 

1.7 A lízingtárgy a szerződés hatályának időtartama alatt a LENDORG kizárólagos tu-
lajdonát képezi, amelyet az Adós tart nyilván és számolja el az amortizációt. 
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1.8 Amennyiben az egyedi szerződés megkötését követően a LENDORG neki felróható 

okból (pl. nem köt adásvételi szerződést) nem szerzi meg a lízingtárgy tulajdon-
jogát az Adós jogosult az egyedi szerződéstől való elállásra, és a LENDORG köteles 

az Adós által megfizetett lízingdíjak törvényes késedelmi kamattal növelt összegét 
az Adós részére visszafizetni. 

 
1.9 Amennyiben azonban nem a LENDORG-nak felróható okból hiúsul meg a 

LENDORG tulajdonszerzése, illetve az Adós egyéb súlyos szerződésszegést követ 

el, a LENDORG választása szerint 
 

a) a LENDORG felszólítása alapján az Adós köteles minden szükséges intéz-
kedést megtenni és jognyilatkozatot kiadni, illetőleg beszerezni a 
LENDORG eredményes tulajdonszerzése érdekében, vagy 

 
b) a LENDORG jogosult az egyedi szerződéstől való elállásra és az Adós kö-

teles megtéríteni a LENDORG teljes kárát, ezen felül pedig az Adós által 
megfizetett lízingdíja(ka)t a LENDORG meghiúsulási kötbér címén jogosult 
megtartani. 

 
1.10 A lízingtárgy eladójának késedelméért, teljesítésének elmulasztásáért, illetőleg 

hibás teljesítéséért a LENDORG nem felel. Az Adós tudomásul veszi, hogy a lí-
zingtárgy eladójával felvett jegyzőkönyvben köteles a lízingtárgy valamennyi hi-
báját, hiányosságát megállapítani, ezért a lízingtárgy bármely hibája, hiányos-

sága miatt a LENDORG nem felelős, függetlenül attól, hogy a hiba vagy hiányos-
ság rögzítésre került-e a jegyzőkönyvben, vagy sem. 

 
1.11 A LENDORG már az egyedi szerződés aláírásával az Ügyfélre engedményezi a 

lízingtárgy eladójának bármely szerződésellenes magatartása miatti kártérítési, 

szavatossági és jótálláson alapuló jogait, amely alapján az Ügyfél esetleges kö-
veteléseit közvetlenül az eladó ellen jogosult és köteles érvényesíteni.  

 
1.12 A LENDORG az 1.11 pont szerinti engedményezésre tekintettel rögzíti, hogy az 

engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében az Ügyfél a kijavítás és 

az árleszállítás iránti igényét közvetlenül a lízingtárgy eladójával szemben érvé-
nyesítheti, a kicserélést a saját nevében, de a LENDORG javára követelheti, to-

vábbá az elállási jogot az Ügyfél kizárólag a LENDORG előzetes írásbeli hozzájá-
rulása alapján gyakorolhatja. 

 
1.13 A LENDORG – az 1.11 pont szerinti engedményezés alapján – a lízing-

tárgy eladójának szolgáltatásáért való kezesi felelősségét kizárja. 

 
1.14 Az Adós az egyedi szerződés aláírásával lemond arról, hogy az egyedi szerződést, 

illetve az egyedi szerződéshez kapcsolódó, a lízingtárgyra vonatkozó adásvételi 
szerződést feltűnő értékaránytalanság (jog)címén megtámadja. Szóbeli mellék-
megállapodások nincsenek. 

 
1.15 Az Adós az egyedi szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul le-

mond az egyedi szerződéssel és annak mellékletében csatolt szerződésekkel, nyi-
latkozatokkal kapcsolatban a Ptk. 6:89. §-a által biztosított jogáról. 
 

2. A tőkerész megfizetése 
 

2.1 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik az Adós az egyedi 
szerződés alapján a LENDORG által rendelkezésre bocsátott tőke visszafizetésére 
vonatkozó kötelezettségének havi törlesztés esetén minden naptári hónap 10. 
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napjáig, illetőleg negyedéves törlesztés esetén minden naptári negyedév utolsó 

hónapjának 10. napjáig köteles eleget tennie. 

2.2 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor változó kama-

tozás esetében az Adós az egyedi szerződés alapján a tőkerész visszafizetésére 
vonatkozó kötelezettségének a lentiekben meghatározott kamatfizetési napon 

köteles eleget tenni.  

2.3 Az egyes törlesztőrészletek összege az egyedi szerződésben kerül meghatáro-
zásra. 

2.4 Amennyiben az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, az Adós a tőketör-
lesztési kötelezettségének a LENDORG-nak az egyedi szerződésben meghatáro-

zott számlájára történő utalással tesz eleget. 

3. Kamatok, díjak, költségek 
 

3.1 Az Ügyfél a LENDORG szolgáltatásának ellenértékeként az egyedi szerződés sze-
rinti lízingdíjat, szerződéskötési, illetve egyéb –a Hirdetményben, valamint az 

egyedi szerződésekben meghatározott – díjat, költséget fizet.  

3.2 Amennyiben a III. fejezet (Általános szerződési feltételek egyedi lízingszerződé-
sek vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) 2. pontja 

(Kamatok, díjak, költségek) eltérően nem rendelkezik, a lízingjogviszony vonat-
kozásában a II. fejezet (Általános szerződési feltételek hitelnyújtás vonatkozásá-

ban) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) 4. pontjában (Kamatok, 
díjak, költségek) és 5. pontjában (Kamatok, díjak, jutalékok, költsége módosítá-
sának szabályai) foglalt rendelkezései a lízingből fakadó többek között fogalmi 

eltérések figyelembe vételével irányadóak, azzal, hogy a kamatok, díjak és költ-
ségek tekintetében azon kamatok, díjak és költségek veendőek figyelembe, ame-

lyeket a Hirdetmény a lízing kapcsán kifejezetten megjelöl, így szerződéskötési 
díj, módosítási díj, előtörlesztési díj, értékbecslési díj, monitoring díj, levelezési 
díj és felszólítási díj. Jelen pont az eltérő, kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza. 

3.3 Szerződéskötési díj 

Az Ügyfél a Hirdetményben vagy az egyedi szerződésben meghatározottak sze-

rint (így, különösen fizetési határidő és összeg) szerződéskötési díjat köteles fi-
zetni a LENDORG részére az egyedi szerződés megkötésével kapcsolatban a 
LENDORG-nál felmerült költségek ellentételezéseként. 

3.4 A bruttó vételáron felül az ingatlan bekerülési értékének részét – ezáltal a finan-
szírozás alapját – képezi a LENDORG-ot terhelő (a LENDORG által előlegezendő, 

de az Adósra terhelendő és részéről megfizetendő), az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésével kapcsolatban felmerülő, a mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján kalkulált vagyonszerzési illeték várható összege is. Amennyiben az illet-
ékes adóhivatal által számított forgalmi érték az adásvételi szerződésben rögzí-
tett bruttó vételártól eltér és ennek alapján a számított illeték összege eltérő 

összegben kerül meghatározásra, úgy a felek a különbözet összegével 8 napon 
belül elszámolnak. Az Ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy a pénzügyi lízing 

konstrukciók (nyílt végű/zárt végű) eltérése alapján a hatályos jogszabályi ren-
delkezések szerint eltérő mértékű illeték állapítható meg. 

3.5 Nem minősül szerződéses költségnek, azonban minden esetben az Ügyfelet ter-

heli a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerült, valamint a szerződéses jogvi-
szony alatt szükségessé váló egyéb szerződések, cselekmények költsége, va-

gyonjogi megállapodások elkészítésének költsége, egyéb terhek rendezésének 
költsége stb. 

4. Teljes Hiteldíj mutató (THM) 
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4.1 A lízingjogviszony vonatkozásában a II. fejezet (Általános szerződési feltételek 
hitelnyújtás vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő ügyfelek) 6. 

pontjában (Teljes hiteldíj mutató (THM)) foglalt rendelkezései a lízingből fakadó 
többek között fogalmi eltérések figyelembe vételével irányadóak 

 
5. A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 
 

5.1 A lízingjogviszony vonatkozásában a II. fejezet (Általános szerződési feltételek 
hitelnyújtás vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő ügyfelek) 7. 

pontjában (A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések) foglalt rendel-
kezései irányadóak. Jelen pont az eltérő, kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza. 
 

5.2 A lízingtárgyban, valamint a további biztosítékban bekövetkező bármilyen kár-
esemény, illetve azok birtoklásával, vagy használatával kapcsolatosan felmerülő 

egyéb más problémás körülmény, használat-kiesés, kár, nem érinti az Ügyfél(ek) 
fizetési kötelezettségét és az egyedi szerződésben, valamint jelen ÁSZF-ben, il-
letve a biztosítéki szerződésekben foglaltak teljesítése alól nem mentesít. 

 
6. A lízingszerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezé-

sek 
 
6.1 Amennyiben a III. fejezet (Általános szerződési feltételek egyedi lízingszerződé-

sek vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasztónak minősülő Ügyfelek) 5. pontja 
(A lízingszerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezések) 

eltérően nem rendelkezik, a lízingjogviszony vonatkozásában a II. fejezet (Álta-
lános szerződési feltételek hitelnyújtás vonatkozásában) „B” Részének (Fogyasz-
tónak minősülő Ügyfelek) 8. pontja (Az egyedi szerződés megszűnésére vonat-

kozó rendelkezések) a lízingből fakadó többek között fogalmi eltérések figye-
lembe vételével irányadóak. 

 
6.2 A LENDORG vállalja, hogy a lízingtárgy, illetve a további biztosítéki ingatlan(ok) 

vonatkozásában a jogviszony felmondását követően legalább 90 napot hagy arra, 

hogy a lízingtárgy, illetve az egyéb biztosítéki ingatlan(ok) értékesítésére az Ügy-
fél keressen megfelelő vevőt, azzal a megkötéssel, hogy az értékesítésből befolyt 

vételárat elsődlegesen a fennálló tartozás rendezésére kell fordítani. 
 

6.3 A LENDORG birtokába visszakerült ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a fen-
tieken túlmenően a LENDORG-ot az alábbi jogosultságok illetik meg: 
 

a) A LENDORG jogosult a visszavett ingatlant mind kereskedelmi forgalom-
ban, mind szabadkézből értékesíteni. 

b) Az Ügyfél az újraértékesítésben jogosult és köteles közreműködni, az ér-
tékesítéshez azonban hozzájárulására nincs szükség. 

c) Amennyiben az Ügyfél az értékesítésben nem működik közre, úgy annak 

vitatására utóbb nem jogosult. 
d) Amennyiben az ingatlan a LENDORG-nak fel nem róható okból csak jelen-

tős késedelemmel, vagy egyáltalán nem értékesíthető, az ebből eredő ká-
rokat az Ügyfél viseli. E körben a LENDORG rögzíti, hogy a LENDORG által 
visszavett ingatlan értékesítéséig terjedő időszakban a LENDORG által az 

ingatlan állagmegóvására, javítására, karbantartására, biztosítására és a 
szükséges felújítására fordított költségeket, a futamidő végén történő tu-

lajdonjog átszállás elmaradása miatti esetleges bűntetőilletéket, valamint 
az értékesítéssel kapcsolatos többletköltségeket (így különösen, de nem 
kizárólagosan: hirdetés költsége, ingatlanközvetítő igénybevétele stb.) az 
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Ügyfél köteles az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

LENDORG részére megfizetni. 
 

6.4 Az egyedi szerződés megszűnése esetén a LENDORG-nak nincs az Ügyfél felé, 
valamint mindazon személyek felé elhelyezési kötelezettsége, akik a lízingtár-

gyat, vagy egyéb biztosítéki ingatlant vele együtt közösen használják, vagy abba 
állandó lakcímre be vannak jelentkezve, még abban az esetben sem, ha az Ügyfél 
a lízingtárgyat, vagy egyéb biztosítéki ingatlant a LENDORG birtokába adta, és 

ennek folytán az Ügyfél vagy hozzátartozói lakás nélkül maradnak. Ügyfél váll-
alja, hogy a lízingszerződés nem szerződésszerű megszűnése esetén – ide nem 

értve az előtörlesztés és ennek alapján az Ügyfél tulajdonába adás esetét – a 
lízingtárgyból 15 napon belül önként kijelentkezik, illetve az ingatlanba bejelen-
tett valamennyi személyt kijelent és ennek tényét a LENDORG részére igazolja. 

Ennek elmaradása esetén Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy 
a LENDORG jogosult ún. kényszerkijelentéssel élni valamennyi bejelentett sze-

mély vonatkozásában. 
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IV. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

DEVIZAKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG 
 

 
Jelen IV. Fejezet (Általános szerződési feltételek devizakereskedelmi tevékenység) célja 

rögzíteni azon általános szerződési feltételeket, amelyeket minden egyedi Üzletféllel a 
devizakereskedelmi tevékenység tekintetében megkötött keretszerződés és egyedi 
szerződés vonatkozásában – az egyedi szerződések kifejezett eltérő rendelkezése hiá-

nyában – alkalmazni kell (ahogy alkalmazandó) a LENDORG, valamint az Üzletfél vo-
natkozásában.  

 
A devizakereskedelmi tevékenység fogyasztónak nem minősülő Üzletfelek részére kerül 
nyújtásra. 

 
A LENDORG a devizakereskedelmi tevékenységgel összefüggésben semmi esetre sem 

végez olyan tevékenységet, amely a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szol-
gáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. törvény szerint befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülhetne, így 

különösen saját számlára pénzügyi eszközökkel nem kereskedik. 
 

1. A jogviszony létrejötte  
 
1.1. A devizakereskedelmi tevékenységre vonatkozó keretszerződés LENDORG és Üz-

letfél közötti megkötésére vonatkozó kérelmet – a továbbiakban csak: kérelem 
– bármilyen formában be lehet nyújtani a keretösszeg, az Üzletfelek, a keret-

szerződés időtartama és a rendelkezésre álló biztosítékok megjelölésével. A kér-
elem átvétele a LENDORG részéről nem minősül az ajánlat automatikus elfoga-
dásának, így a befogadás ténye szerződéskötési kötelezettséget a LENDORG ter-

hére nem jelent. 
 

1.2. Az Üzletfél köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelemhez mellékelve 
megtenni mindazon nyilatkozatokat, illetve csatolni mindazon okiratokat, ame-
lyeket a LENDORG a kérelem elbírálásához a vonatkozó igénylő adatlapon ma-

radéktalanul és teljeskörűen meghatároz.  
 

1.3. A kérelem benyújtására közvetlenül a LENDORG székhelyén kerülhet sor. A ké-
relem átvételéről az Üzletfél ezirányú kérése esetén a LENDORG köteles megfe-

lelő átvételi elismervényt adni. 
 

1.4. Az Üzletfél a pénzügyi teljesítőképességének vizsgálatához köteles megadni 

mindazon információkat, amelyeket a LENDORG erre vonatkozó nyomtatványain 
kérdez. A LENDORG jogosult a tájékoztatásban, nyilatkozatokban szereplő ada-

tok megfelelő igazolását kérni az Üzletféltől, illetve egyedi esetekben jogosult a 
keretszerződés megkötését további tájékoztatások, illetve igazolások megadá-
sához kötni. 

 
1.5. Az Üzletfelet a tájékoztatóban megadott információk, valamint a 

LENDORG részére átadott igazolások valódisága és valóságtartalma te-
kintetében büntetőjogi felelősség terheli, amely felelősséget az egyes 
nyilatkozat megtételével, illetve igazolások átadásával külön erre vo-

natkozó nyilatkozat nélkül is elismer. 
 

1.6. Az Üzletfél a keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a LENDORG jo-
gosult az Üzletfél kérelmére vonatkozó bírálat megtagadására és a kérelem visz-
szautasítására minden további indokolás nélkül, ha 
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a) az Üzletfél a kért nyilatkozatokat, illetve információkat nem, hiányosan, 
vagy nem a LENDORG által megjelölt határidőn belül adja meg; 

b) az információk nyilvánvalóan valótlan tényeket tartalmaznak; 
c) az átadott információk, nyilatkozatok alapján alappal feltételezhető, hogy 

a keretszerződés megkötését követően, annak felmondásának lenne he-
lye; 

d) a keretszerződés megkötése nyilvánvalóan jogszabályba ütközne; 

e) az Üzletfél a Pmt. szerinti azonosítási kötelezettségének nem, vagy hiá-
nyosan tesz eleget. 

 
1.7. A LENDORG a keretszerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt is bármikor 

jogosult tájékozódni az Üzletfél, illetve a kezes vagyoni viszonyairól, üzleti ered-

ményeiről és várható fejlődéséről, a követelést biztosító mellékkötelezettségek 
értékéről és érvényesíthetőségéről. 

 
1.8. Az érdemi bírálat a kért kiegészítések maradéktalan biztosítása után kezdődik. 

A LENDORG az érdemi bírálat alapján előírhatja további biztosíték bevonását 

(pótlólagos ingatlanfedezet, adóstárs, kezes bevonása stb.) az ügyletbe, illetve 
tájékoztatja az Üzletfelet a keretszerződés alapján rendelkezésre bocsátható 

maximális összegről.  
 

1.9. A kérelem sikeres elbírálását követően a LENDORG annak eredményéről tájé-

koztatja az Üzletfelet.  
 

1.10. A LENDORG által az Üzletfél rendelkezésére bocsátott dokumentum kizárólag 
abban az esetben minősül finanszírozási ajánlatnak, amennyiben az adott doku-
mentum kifejezetten így rendelkezik. Az ajánlati kötöttség az ugyancsak meg-

határozottak szerint irányadó.  
 

1.11. A devizakereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogviszony a keretszerződés-
nek, valamint a LENDORG által előírt biztosítéki szerződéseknek az írásba fog-
lalásával és azoknak a LENDORG, valamint az Ügyfelek általi aláírásával jön 

létre. A keretszerződés aláírásával hatályát veszti az adott devizakereskedelmi 
ügylet vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően kiadott bármely szerző-

déses nyilatkozat, illetve kötelezettségvállalás. 
 

2. A keretszerződés és az egyedi szerződés 
 
2.1. A keretszerződés és a jelen Üzletszabályzat szabályozza devizakereskedelmi te-

vékenységre vonatkozó jogviszony fő feltételeit. 
 

A keretszerződés alapján az Üzletfél és a LENDORG egyedi devizakereskedelmi 
ügylet(ek)et jogosultak kötni egyedi szerződések formájában, amely egyedi de-
vizakereskedelmi ügyletekre vonatkozó egyedi szerződések – a továbbiakban: 

egyedi szerződések – kifejezetten meghatározzák az alábbi feltételeket: 
 

(a)   az adott ügylet pénzügyi részleteit; 
(b)   az adott devizakereskedelmi ügylet irányát, tehát, hogy az Üzletfél eladó-
ként vagy vevőként jár el; 

(c)   az Üzletfél vagy a LENDORG részére a vonatkozó szolgáltatás tekintetében 
nyitvaálló teljesítési időt; és 

(d)   az Üzletfél és a LENDORG pénzforgalmi számláját. 
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2.2. Egyedi szerződések megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben 

az adásvételben érdekelt Üzletfelek mindegyike ajánlatot tesz adott összegre, 
devizára, teljesítési napra, és az ehhez szükséges fedezetet a LENDORG pénz-

forgalmi számlájára utalja. A LENDORG, amennyiben a teljesítéshez szükséges 
fedezet mindkét oldalról rendelkezésre áll, elfogadja az ellentétes irányú aján-

latokat, amely alapján az egyedi szerződések létrejönnek, és az Üzletfelek pénz-
forgalmi számláira megfelelően teljesíti a kifizetéseket. 

 

3. Kamatok, díjak, költségek 
 

3.1. Tekintettel arra, hogy a LENDORG által az egyedi szerződésekben érvényesített 
eladási vagy vételi ár kifejezi a LENDORG-nak az adott egyedi devizakereske-
delmi ügylet kapcsán felmerült költségeit, illetőleg elvárt hozamát, a LENDORG 

az egyes devizakereskedelmi ügyletek kapcsán a jelen Üzletszabályzat alapján 
nem állapít meg további kamatokat, díjakat és költségeket.  

 
3.2. A szerződéses jogviszony során felmerült költségek, a postaköltségek, az est-

leges hatósági és egyéb eljárási díjak, illetve az illetékek – eltérő rendelkezés 

hiányában – az Ügyfelet terhelik.  
 

3.3. Az Ügyfél szerződésszegése esetén viseli a jogérvényesítés költségét.  
 
4. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek módosításának szabályai 

 
4.1. A LENDORG kamatot, díjat (amennyiben ilyen megállapításra kerül) vagy egyéb 

szerződési feltételt csak akkor jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedve-
zőtlenül módosítani, ha a keretszerződés ezt a LENDORG számára egyértel-
műen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. 

Amennyiben a keretszerződés az egyoldalú módosításra nézve rendelkezést 
nem tartalmaz úgy ezen jog a LENDORG-ot nem illeti meg. 

 
4.2. A LENDORG kamatot, díjat (amennyiben ilyen megállapításra kerül), vagy 

egyéb szerződési feltételt érintő egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen mó-

dosításáról és az ebből adódó változásról az érintett Ügyfelet a módosítás ha-
tályba lépését megelőzően legalább 60 nappal értesíteni köteles a módosuló 

Üzletszabályzat vagy Hirdetmény LENDORG székhelyén történő kifüggesztésé-
vel vagy, amennyiben ez a módosuló Üzletszabályzat vagy Hirdetmény kifüg-

gesztése alapján nem kivitelezhető, akkor a módosuló feltételek postán történő 
megküldésével. 

 

4.3. A 4.1 pont szerinti egyoldalú módosítás jogát a LENDORG – eltérő rendelkezés 
hiányában - az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően jogo-

sult gyakorolni.  
 

4.4. Az Ügyfél a módosítás hatályba lépéséig jogosult a keretszerződés és/vagy a az 

egyedi szerződés díjmentes felmondására, ellenkező esetben a módosítás ha-
tályba lép. Az Ügyfél a felmondással egyidejűleg köteles felmerült és még meg 

nem fizetett kamatot, illetőleg bármely esedékes díjat maradéktalanul megfi-
zetni.  

 

4.5. A keretszerződés és az egyedi szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj 
vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemeknek az ke-

retszerződésben, egyedi szerződésben vagy a Hirdetményben meghatározott 
számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosít-
ható. 
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4.6. Az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy 
megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben 

változik. Az Ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. 
 

4.7. Az alábbiakban megjelölt valamely ok változása önmagában nem feltétlenül 
eredményezi az egyedi szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének módosí-
tását, azok vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a LENDORG az egyoldalú 

módosítás vonatkozásában: 
  

4.8. A jogi, szabályozói környezet megváltozása  
 

a) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és köz-

vetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy 
ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a 

LENDORG-ra kötelező egyéb szabályozók megváltozása;  
b) a LENDORG – az egyedi szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és köz-

vetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) válto-

zása, a kötelezőtartalékolási szabályok változása. 
 

4.9. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása  
 
a) a LENDORG forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehető-

ségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:  
b) Magyarország hitelbesorolásának változása,  

c) az országkockázati felár változása (credit default swap),  
d) jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása. 

 

4.10. Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása  
 

a) Az Ügyfél, illetve a devizakereskedelmi ügylet más kockázati kategóriába 
történő átsorolása a LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfe-
lelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső ügyfél - és partnerminősítési 

szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében 
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új 

kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az al-
kalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  

b) A LENDORG vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősí-
tési szabályzata, vagy a LENDORG belső ügyfél- és partnerminősítési sza-
bályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó devizakereskedelmi 

ügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megvál-
tozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az al-

kalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.  
c) A fedezetül szolgáló Ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 

10%-os változás.  

 
4.11. A LENDORG vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és 

tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig 
módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A LENDORG ezen intézkedés al-
kalmazását – az MNB egyidejű tájékoztatása mellett – a nyilvánosságra hozza.  

 
5. A szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések 
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5.1. A keretszerződés és az egyedi szerződés módosítására sor kerülhet az Ügyfél 

kérelmére. A kérelmezett módosítást a LENDORG nem köteles elfogadni. A mó-
dosítást minden esetben írásban kell kezdeményezni, és kizárólag a szerződés 

módosítás aláírásával lép hatályba. Nem minősül szerződésmódosításnak a 
LENDORG bármilyen írásos egyoldalú visszaigazolása, azt felek kötelesek min-

den esetben a szerződéssel alakilag megegyező okiratban rögzíteni. 
 

6. A keretszerződés és egyedi szerződés megszűnésére, megszüntetésére 

vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A keretszerződés megszűnik: 
 

a) a LENDORG azonnali hatályú felmondásával; 

b) a LENDORG vagy az Ügyfél rendes, 60 napos felmondásával 
c) ha a felek – jogviszonyuk elszámolásával egyidejűleg – a keretszerződést 

közös megegyezéssel megszűntetik. 
 

6.2. Az egyedi szerződés megszűnik: 

 
a) a LENDORG azonnali hatályú felmondásával; 

b) ha a felek – jogviszonyuk elszámolásával egyidejűleg – az egyedi szerző-
dést közös megegyezéssel megszűntetik. 

 

6.3. A LENDORG jogosult a keretszerződést és/vagy az egyedi szerződést – előzetes 
értesítés nélkül – azonnali hatállyal felmondani a keretszerződésben és/vagy az 

egyedi szerződésben részletesen felsorolt esetekben, de különösen, amennyi-
ben: 

 

a) az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az 
Ügyfél felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; 

b) az Ügyfél a LENDORG-ot megtévesztette, és ez a keretszerződés és/vagy 
az egyedi szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; 

c) d) az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; 

d) g) az Ügyfél az egyedi szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. 

 
6.4. A keretszerződés és/vagy az egyedi szerződés felmondása esetén az Ügyfél va-

lamennyi fennálló tartozása egy összegben esedékessé válik, melyet köteles a 
felmondás igazolt közlésétől számított 5 napon belül kiegyenlíteni. 

 

6.5. Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésből eredő kötelezettségeit nem szer-
ződésszerűen teljesíti és/vagy az egyedi szerződés az Ügyfél érdekkörében fel-

merült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Ügyfél köteles megfi-
zetni: 

 

a) az egyedi szerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített tartozá-
sát; 

b) a felmondással esedékessé vált tartozását; 
c) a LENDORG követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem 

peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült ki nem egyen-

lített költségeket (illeték, ügyvédi munkadíj stb.), valamennyi szükséges 
és igazolt költséget, amelyeket az egyedi szerződés, illetve a LENDORG 

Hirdetménye tartalmaz; és 



 
Üzletszabályzat 

 

63 / 68 
 

 

d) a LENDORG egyéb biztosítéki joga gyakorlása során felmerülő egyéb költ-

ségeket (vagyonbiztosítás, őrzés, értékbecslés, értékesítési megbízás díja, 
vagyonátruházási illeték stb.). 

 
6.6. Az Ügyfél fizetési kötelezettségeit csökkenti: 

 
a) a biztosító által ténylegesen megfizetett kárrendezés összege; 
b) a LENDORG által valamely jogi biztosíték, vagy egyéb, az egyedi szerződésen 

alapuló követelése érvényesítésével befolyó összeg, különösen az önálló zá-
logjog érvényesítése kapcsán befolyt követelés ÁFA nélküli összege; és 

c) Ügyfél általi önkéntes (rész)törlesztés összege. 
 
6.7. Az elszámolást a LENDORG a teljes tartozás (beleértve tőke, kamat, díjak és 

költségek) megtérülését, illetve az egyes biztosítékok (így különösen a biztosí-
téki ingatlan sikeres értékesítése és birtokbavétele, zálogtárgy sikeres értéke-

sítése) sikeres érvényesítését követően, a legutolsó befolyt összegnek a 
LENDORG pénzforgalmi számláján történt jóváírását, illetve – készpénzbefize-
tés esetén – a pénztárába történő befizetést követő 60 napon belül készíti el és 

küldi meg az Ügyfél részére. Indokolt esetben, pl. ha bármilyen fizetési kötele-
zettség merülne fel, úgy az elszámolásra a LENDORG ezen tartozások, fizetési 

kötelezettségek rendezését követő 60 napon belül köteles. 
 

6.8. A felek az elszámolást követően 8 napon belül rendezik az esetleges kintlévő-

ségeiket egymással szemben. Amennyiben az elszámolás tartalmát írásban, an-
nak kézhezvételét követő 8 napon belül nem kifogásolja az Ügyfél, úgy az el-

számolást elfogadottnak kell tekinteni. 
 

7. Eltérő rendelkezések 

 
7.1. A LENDORG rögzíti, hogy a jelen IV. fejezet (Általános Szerződési Feltételek 

Devizakereskedelmi Tevékenység) 1. ponttól (A jogviszony létrejötte) - 6. pon-
tig (A keretszerződés és az egyedi szerződés megszűnésére, megszüntetésére 
vonatkozó rendelkezések) foglaltaktól a keretszerződésben és az egyedi szer-

ződésben a jogszabályi előírások betartása mellet, az Ügyfél hátrányára eltér-
het. 
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1. számú Melléklet 

 
 

Kiszervezett tevékenységek jegyzéke 
 

A LENDORG Zrt. a tevékenysége végzése során az alábbi tevékenységeket kiszervezés 
útján látja el: 

 

Kiszervezett tevékenység 
megnevezése 

Kiszervezett tevékenységet 
végző személy megjelölése 

Pénzügy Szin-Office Kft. (székhely: 4025 
Debrecen, Simonffy utca 34-

36.; cégjegyzékszám: Cg.09-
09-031309; adószám: 

27290493-2-09; és statisztikai 
számjel: 27290493-6920-113-
09) 

Számvitel Szin-Office Kft. (székhely: 4025 
Debrecen, Simonffy utca 34-

36.; cégjegyzékszám: Cg.09-
09-031309; adószám: 

27290493-2-09; és statisztikai 
számjel: 27290493-6920-113-
09) 

Informatika Szin-Office Kft. (székhely: 4025 
Debrecen, Simonffy utca 34-

36.; cégjegyzékszám: Cg.09-
09-031309; adószám: 

27290493-2-09; és statisztikai 
számjel: 27290493-6920-113-
09) 

Kontrolling Szin-Office Kft. (székhely: 4025 
Debrecen, Simonffy utca 34-

36.; cégjegyzékszám: Cg.09-
09-031309; adószám: 

27290493-2-09; és statisztikai 
számjel: 27290493-6920-113-
09) 
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2. számú Melléklet 

 
 

Hirdetmény 
 

Külön mellékletként 
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3. számú Melléklet 

 
A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó tájékoztatás 

 
1. A központi hitelinformációs rendszer – a továbbiakban csak: KHR – olyan zárt 

rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélé-
sének, és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a KHR-
be adatot szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kocká-

zat csökkentésének elősegítése. A KHR-ről illetve a KHR-ben történő adatkeze-
lésről külön jogszabály, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 

CXXII törvény rendelkezik (a továbbiakban: KHRTv.). 
 
2. A KHR-ből a LENDORG kizárólag az alábbi esetekben és körben jogosult adat 

lekérésére: 
 

3. Az adatkérési igényben megjelölt, a KHRTv-ben szabályozott módon a nyilván-
tartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a LENDORG részére egyéb 
adat nem adható át.  

 
4. Természetes személy referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag 

az egyedi szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az 
Ügyfél részére adandó általános tájékoztatás teljesítése céljából használható fel. 
 

5. A LENDORG köteles átadni KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: 
 

5.1. Természetes személyeknek, valamint a vállalkozásoknak a KHRTv. mellékletei-
ben részletesen felsorolt alapadatait (referencia adatait), különös tekintettel az 
Ügyfél által adott előzetes hozzájárulás tartalmára is; 

 
5.2. Annak a természetes személynek a KHRTv-ben, illetve annak mellékleteiben 

meghatározott adatait, 
 
a) aki a LENDORG-gal az egyedi szerződésben vállalt fizetési kötelezettsé-

gének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tar-
tozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvé-

nyes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget 
meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresz-

tül fennáll; 
 

b) aki az egyedi szerződés megkötésének kezdeményezése, illetve annak 

módosítása során valótlan adatot közölt, hamis vagy hamisított okiratot 
használt, ha mindez okirattal bizonyítható, vagy ezzel kapcsolatban Bíró-

ság jogerős határozatában a régi Btk. (1978. IV. Tv.) 274-277§-ban, va-
lamint az új Btk. (2012. évi C. Tv.) 342.-346. §-ban meghatározott bűn-
cselekmény elkövetését állapítja meg. 

 
5.3. Vállalkozások esetében a KHRTv-ben, illetve annak mellékleteiben meghatáro-

zott adatokat, ha a vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben 
vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és 
meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. 

 
6. A LENDORG a természetes személyek részére – az adatátadás céljának, az át-

adható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megje-
lölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a 
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KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHRTv-ben meghatározott célból további 

referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – írásbeli tájékoztatást ad: 
 

6.1. a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően a KHRTv-ben megha-
tározottak szerint a hozzájárulása esetén, illetve a hozzájárulás megtagadása 

esetén átadandó általános szerződéses adatok köréről; 
 

6.2. a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy annak a 

természetes személynek az adatai, aki a finanszírozás nyújtására irányuló, 
egyedi szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, 

hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható, beke-
rülhetnek a KHR-be, 
 

6.3.  a szerződés megkötését megelőzően arról, hogy annak a szerződő félnek az 
adatai, aki a finanszírozás nyújtására irányuló, egyedi szerződésben vállalt fize-

tési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem 
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában ér-
vényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget megha-

ladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, be-
kerülhetnek a KHR-be, 

 
6.4.  az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy 

az előző pontban írt esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a 

szerződésben foglalt kötelezettségének, és 
 

6.5.  az adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül, annak megtörténtéről. 
 
7. Az adatátadással kapcsolatban a LENDORG az alábbi – a KHRTv-ben meghatá-

rozott – jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatja az Ügyfelet: 
 

7.1. bármely referenciaadat-szolgáltatónál, bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, 
hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-
szolgáltató adta át. A LENDORG a hozzá beérkező, írásos tájékoztatás iránti ké-

relmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két 
munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt mó-

don megküldi a LENDORG-nak, amely azt a kézhezvételt követően ugyancsak 
zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, 

de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. 
 

7.2. A nyilvántartott Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő 

pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, 

illetve törlését. A nyilvántartott Ügyfél a kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállal-
kozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vál-
lalkozáshoz nyújthatja be. Amennyiben a kifogásolt referenciaadatot a LENDORG 

adta át a KHR részére, úgy a LENDORG, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállal-
kozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizs-

gálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizo-
nyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkana-
pon belül tájékoztatni. 

 
7.3. Ha a LENDORG a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkana-

pon belül a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott egyidejű 
értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, amely a 
változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. 
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7.4. A nyilvántartott Ügyfél referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg 
azok helyesbítése vagy törlése céljából a LENDORG és a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR-be történt bejelen-
tésről szóló meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül 

a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak 
van helye. 

 
7.5. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a kötelezett a tör-

vényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A kere-
setlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezett-
ségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. 

 


