
 

 

 

HIRDETMÉNY 
ENGEDMÉNYEZETT KÖVETELÉSEK 

 

hatályos: 2021.01.07. 

 
Jelen hirdetmény kerül alkalmazásra a MORGAN Hitel és Faktor Zrt., mint engedményes a rá engedményezett 

követelések kötelezettjeivel, mint Adósokkal, illetve Ügyfelekkel szembeni eljárások során. 

A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a követelések érvényesítése során az alábbi tevékenységekért költséget – a 

teljes követeléskezelési eljárás során – nem számol fel:  

 Ügyfélnek szóló engedményezési értesítő elkészítése, megküldése; 

 Ügyfél által írásban vagy szóban előterjesztett panasz kivizsgálása, panasz megválaszolása, annak 

megküldése; 

 Telefonon tett panasz esetén a panasz felvétele; 

 Adatkezelésről kért tájékoztatás teljesítése. 

 

I. Követelések kezelése, érvényesítése során felszámítható költségek 

Ügyfélnek küldött ajánlott levél 590 Ft / alkalom Minden esetben felszámítható költség, amikor a 

MORGAN Hitel és Faktor Zrt. az Ügyfélnek 

postai levelet küld.  

Nem számítható fel jelen költség a fentebb 

felsorolt esetekben, valamint ügyvédi felszólító 

levél küldésekor. A Magyar Posta jelenlegi 

díjszabása szerint a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. 

költségeivel növelt összegben. 

Ügyfélnek küldött ajánlott + 

tértivevényes levél 

895 Ft / alkalom Minden esetben felszámítható költség, amikor a 

MORGAN Hitel és Faktor Zrt. az Ügyfélnek 

postai levelet küld.  

Nem számítható fel jelen költség a fentebb 

felsorolt esetekben, valamint ügyvédi felszólító 

levél küldésekor. A Magyar Posta jelenlegi 

díjszabása szerint a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. 

költségeivel növelt összegben. 

Lakcímkeresés 3.650 Ft / 

alkalom  

Minden esetben felszámítható költség, mikor a 

követelés behajtása érdekében az indokolt 

(különösképpen fizetési meghagyásos nemperes és 

peres eljárások során). A Szolgáltató jelenlegi 

díjszabása szerint. 



 

 

Ügyintézési díj: 10.000 Ft 

/alkalom 

Minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a 

MORGAN Hitel és Faktor Zrt. az ügyfél kérésére 

lát el feladatokat. Ide tartoznak pl. az ügyfél 

kérésére történő igazolás kiadása. Az ügyfél által 

kért igazolások kiadását MORGAN Hitel és 

Faktor Zrt. a kérelem beérkezését követő 30 napos 

ügyintézési határidővel állítja ki. 

Külön dokumentumok készítése, 

másolatok kiadása 

500 Ft / oldal Minden olyan esetben, amikor az ügyfél külön, 

írásbeli kérelmére a MORGAN Hitel és Faktor 

Zrt. a jogügylettel kapcsolatosan tárolt 

dokumentumokról másolatot készít. 

Ügyvédi felszólítás: 15.000 Ft Nem teljesítés esetén, egyszeri alkalommal kerül 

felszámításra. 

A fizetési meghagyásos eljárás 

megindításának díja 

25.000 Ft Egyszeri díj, amely a fizetési meghagyásos 

eljárás megindításakor kerül felszámításra. 

Ingatlanfedezettel biztosított követelések esetén a fedezetellenőrzési díj (TAKARNET lekérdezés): 

Tulajdoni lap lekérdezés díja: 4.500 

Ft./lekérdezés 

(3.600 Ft. + 900 

Ft. munkadíj) 

Évente legalább egy alkalommal, indokolt esetben 

negyedévente. 

Térképmásolat lekérdezés díja: 3.900 

Ft./lekérdezés 

(3.000 Ft.+900 

Ft. munkadíj 

Szükség esetén. 

A Társaság fenntartja a jogot a fenti költségek összegének módosítására, melyről ügyfeleit a módosított 

Hirdetmény honlapon történő közzétételével tájékoztatja. 

 


