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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására 

 

Amely létrejött  

a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és 

Faktor Zrt. (székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. cégjegyzékszáma: 01-10-047236 adószám: 11873202-2-42, 

telefonszám: 06 1 301-0377, e-mail elérhetőség: info@mhf.hu, képviseli az önálló aláírási joggal rendelkező: dr. Lapis András 

Igazgatósági tag, képviseleti jogosultsága: a 01-10-047236 cégjegyzékszámú a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által kiadott 

cégkivonat szerint) mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező) 

 

valamint: 

………………………… (születési helye, ideje: …………………………, anyja neve: …………………………, magyar állampolgár, 

adóazonosító jele: …………………………, lakcímkártya száma: …………………………, személyi azonosító száma: 

…………………………,, …………………………alatti lakos, aki személyazonosságát a ………………………… számú 

személyazonosító igazolványával igazolta) mint Adós (a továbbiakban: Adós) 

 

között - amely Kölcsönszerződés a Hitelezőnél MSZ/………számon kerül nyilvántartásra - alulírott napon és helyen az alábbi 

tartalommal: 

 

Hitelező az Adós részére …………………………,- Ft, azaz ………………………… forint személyi kölcsönt (a továbbiakban: 

Kölcsön) nyújt részben hitelkiváltási, részben szabad felhasználási céllal, amelyet Adós a jelen szerződésben vállalt feltételek 

szerinti járulékaival együtt vállal visszafizetni. Az Adós teljes vagyonával és minden jövedelmével felel a tartozás megfizetéséért. 

 

A Hitelező és Adós megállapítják, hogy jelen kölcsönszerződés a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá 

tartozik. 

 

1. A KÖLCSÖN FELTÉTELEI 

 

Kölcsön kondíciói: 

A Kölcsön összege: ………………………… forint. 

 

Ügyleti kamatláb: referencia kamatláb + évi …… %, azaz évi ………………………… százalék kamatfelár, összesen jelenleg: évi 

…. %, azaz évi …………………………százalék. 

Referencia kamatláb: a Kölcsönszerződés megkötését megelőző munkanapon jegyzett 3, azaz három havi BUBOR kamat. 

„BUBOR” jelenti minden kamatperiódusra, vagy bármely más kamatozó időszakra nézve azt a Hitelnyújtó által közölt éves 

százalékban kifejezett kamatlábat (az 1% 1/8-ának, azaz az egy százalék egy nyolcadának - 0,125 %, azaz nulla egész egyszáz-

huszonöt ezred százalék) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen budapesti idő szerint 

11:00, azaz tizenegy órakor vagy akörül az adott jegyzési napon, forintra (HUF (forint)) hitelt kínálnak, és amely a Magyar Nemzeti 

Bank honlapján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatot tünteti fel, mely a szerződéskötést megelőző munkanapon 

….. %, azaz …………………………százalék. 

 

A hitel költségeinek módosítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése körében Adós és Hitelező kölcsönösen 

megállapodnak, hogy Hitelező Adóst rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló üzlethelyiségében kifüggesztett 

Hirdetményén tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. 
 

Az ügyleti kamat mértéke az első 12 törlesztő részletre vonatkozóan fix, nem változik, ezt követően a referencia kamatláb 

változásával 3 havonta változik, oly módon, hogy az adott kamatperiódusban irányadó referencia kamatláb az adott fordulónapot 

megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes (Magyar Nemzeti Bank által közzétett) 3, azaz három havi BUBOR 

kamatnak megfelelő összeg. 

 

Az ügyleti kamat mértékének a referencia kamatláb változásával járó megváltoztatása nem minősül szerződésmódosításnak. 

 

A havi törlesztő részlet induló összege: ………………,- Ft, azaz …………………………………..forint.  

Az első törlesztő részlet kamatperiódusa a folyósítás dátumától indul, a törlesztő részletek kamatrészének mértéke (a 12. hónapot 

követően) a BUBOR változásának megfelelően módosul, a kamatszámítás a kamatperiódus naphelyes értékét veszi figyelembe. 

Ennek megfelelően a törlesztő részletek összege eltérhet a szerződésben megjelölt törlesztési összegtől. 

 

Az adós által fizetendő teljes összeg a futamidő alatt (tőke + kamat) - tájékoztató jelleggel: …………………………- Ft, azaz 

……………………………………………………forint. 

Első törlesztő részlet esedékessége: …………………………………………………… napja. 

Futamidő: …. hónap 

A törlesztő részletek száma: …. darab 

A Kölcsön végső lejárata: …………………………………………………… napja. 

Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési 

kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt jogosult kérni. 

 

Díjak, jutalékok 

mailto:info@mhf.hu
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Szerződéskötési Díj: …………………………forint. 

Ügyintézési Díj: 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint.  

Ügyintézési Díj kerül felszámításra minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a MORGAN Hitel és Faktor Zrt. a szerződésben 

foglaltaktól eltérő feladatokat lát el az ügyfél kérésére. Ide tartoznak pl. a prolongáció, a futamidő csökkentése, valamint az ügyfél 

kérésére történő hitelszámlákhoz kapcsolódó külön igazolás kiadása. Az ügyfél által kért igazolások a kérelem beérkezését követő 30 

(harminc) napos ügyintézési határidővel kerülnek kiállításra. A végtörlesztési kérelemmel kapcsolatban kiállított szándéknyilatkozat 

évente egyszer díjmentes, azon felül jelen pontban meghatározott ügyintézési díj alapján igényelhető. 

Előtörlesztési Díj: amennyiben az előtörlesztés időpontja a kölcsön végső lejárata előtt több mint 12 hónappal történik, az 

előtörlesztett összeg 1 %-a, ha a lejárat előtt kevesebb mint 12 hónap van hátra, az előtörlesztett összeg 0,5 %-a. 

Adós tizenkét hónap alatt egy alkalommal díjmentesen előtörleszthet, amennyiben az előtörlesztés összege nem haladja meg a 

200.000,- Ft-ot, azaz Kétszázezer forintot.  

Módosítási Díj: a módosítással érintett tőketartozás 2 %-a, de minimum 10.000,- Ft, azaz tízezer forint. 

Külön dokumentumok készítése, másolatok kiadásának díja: 500 Ft / oldal 

Minden olyan esetben, amikor az ügyfél külön, írásbeli kérelmére a Hitelező a kölcsönnel kapcsolatosan tárolt dokumentumokról 

másolatot készít. 

 

Egyéb költség: Jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatban a Hitelező részére szerződéskötésig fizetendő egyéb Adósokat terhelő költség 

nem merül fel.  

 

A Kölcsön teljes hiteldíj mutatójának (THM) mértéke: ……… %, azaz ………………………… százalék. 

 

A Kölcsön összege hitelkiváltásra / szabadfelhasználásra szolgál. 

  

A kölcsön folyósítása:        

Hitelező a kölcsön összegét – az Adós rendelkezése szerint – az alábbiak szerint folyósítja: 

 

… 

… 

… 

… 

 

Amennyiben az Adós által bemutatott tartozás igazolások alapján folyósított összegek Adós tartozásainak maradéktalan 

kiegyenlítésére nem elegendőek Adós köteles az esetlegesen fennmaradó különbözet megfizetésére. 

 

Hitelező vállalja, hogy a jelen pont szerinti utalás indításáról a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 5 (öt) banki napon belül 

intézkedik.   

 

Hitelező bankszámla száma, ahova az Adós fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11705008-

20498566 számú bankszámla. 

Adós Kölcsönszerződés kapcsán bejelentett levelezési címe: …………………………………………………… 

A Kölcsönszerződés kapcsán értesítendő személy: ……………………………………………………, email címe: 

………………………… 

 

2. ADÓS ELÁLLÁSI JOGA: 

2.1. Az Adós a Hitelezővel megkötött kölcsönszerződéstől, a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás 

nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az elállásra vonatkozó nyilatkozatát az Adósnak írásban kell 

bejelentenie. A Hitelező az elállási jogot érvényesítettnek tekinti, amennyiben az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a 

szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül ajánlott levélben postára adja, vagy a Hitelező székhelyén írásbeli érkeztetés 

mellett átadja.  Amennyiben a kölcsönszerződésbe több adós is bevonásra került, az elállási nyilatkozatot bármely adós megteheti. 

2.2. Az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül a díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a 

kölcsön már folyósításra került. A felmondásra vonatkozó nyilatkozatát az Adósnak írásban kell bejelentenie. A Hitelező a 

felmondási jogot érvényesítettnek tekinti, amennyiben az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a szerződéskötés napjától számított 

tizennégy napon belül ajánlott levélben postára adja, vagy a Hitelező székhelyén írásbeli érkeztetés mellett átadja. Amennyiben a 

kölcsönszerződésbe több adós is bevonásra került, az elállási nyilatkozatot bármely adós megteheti. 

2.3. Az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését/benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon 

belül köteles egy összegben a kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a 

szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Hitelezőnek megfizetni. A megfizetendő ügyleti kamat megállapítása 

Kölcsönszerződés szerinti napi kamatszámítással történik. 

2.4. Az Adós általi felmondásról való tudomásszerzést követően a Hitelező nem jogosult a törlesztőrészletek beszedésére. A 

felmondásról való tudomásszerzést megelőzően beszedett törlesztő részlet a felmondás következtében megállapított, az Adós által 

megfizetendő összegben figyelembe vételre kerül úgy, hogy a törlesztő részletben megfizetett időarányos tőke és kamat a befizetés 

időpontjában került elszámolásra a fennálló tartozásra. 

2.5. Amennyiben az Adós a kölcsönszerződés felmondását követően legkésőbb harminc napon belül nem tesz eleget egy összegben a 

fizetési kötelezettségének, az ezt követő naptól a Hitelező jogosult a jelen szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait 



MORGAN Hitel és Faktor Zrt.                                            SZEMÉLYI  KÖLCSÖN SZERZŐDÉS                                                                        MSZ/149/2020 

3 
 

harmadik személyre engedményezni (átruházni). A felmondást követő harminc nap eredménytelen lejártát követően a Hitelező 

jogosult érvényesíteni a késedelmes teljesítés szerződésben meghatározott jogkövetkezményeit. 

 

3. VISSZAFIZETÉS, ELŐTÖRLESZTÉS, EGYÉB FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1. Adós a Kölcsönt havonta, annuitásos alapon számolt tőke és kamat összegét is tartalmazó Törlesztő részletekben köteles 

visszafizetni, minden hónapnak a 6. (hatodik) naptári napján (a "Törlesztési Nap"). 

A Kölcsön összege után számolt Kamat összege a Törlesztő részletben kerül megfizetésre, melynek alapjául szolgáló Kamatláb 

aktuális mértékét jelen Kölcsönszerződés, illetve annak megváltozása esetén a Hitelező Kamatértesítője tartalmazza. Az egyes 

törlesztő részletekben meghatározott kamattartalom a mindenkori tőketartozás arányos kamata. A kamat kiszámítása – az éves 

kamatláb alkalmazásával – napi kamatszámítással 365/365 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke * 

futamidő naptári napokban * kamatláb/36500. 

A Hitelező a kölcsön összege után a folyósítás napjától az Adós fizetési kötelezettségének időpontját megelőző napig terjedő 

időszakra számít fel kamatot. A havi Törlesztőrészlet Kamat része a Kölcsönszerződés tartama alatt folyamatosan változik. Adós 

ezennel kifejezetten elismeri, hogy a Törlesztő részletek számítási alapjáról és módjáról a megfelelő tájékoztatást megkapta. Adós 

elismeri, hogy a kölcsön futamideje alatt fizetendő törlesztő részletek tőke és kamatmegoszlását, illetve a fennálló tőketartozás 

összegét bemutató, jelen Kölcsönszerződés mellékletét képező FIZETÉSI mellékletének 1-1 példányát átvette (tájékoztató jelleggel).   

3.2. Adós tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés napján a Kölcsön összegéből a Szerződéskötési díj levonásra kerül. 
3.3. Adós tudomásul veszi, hogy Hitelező jogosult a jelen Kölcsönszerződésben rögzített Kamatláb, továbbá valamennyi díj és 

költség egyoldalú módosítására a KSH által publikált fogyasztói árindex változása esetén. Amennyiben a Hitelező az Adós számára 

kedvezőtlen módon változtatta meg 3. pont szerinti ügyleti kamatát, - a referencia kamatlábváltozás miatt bekövetkezett változást 

kivéve – Adós jogosult jelen Kölcsönszerződést díjmentesen felmondani. A felmondást Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 

60 nappal kell közölnie a Hitelezővel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy Adós a fennálló tartozását legkésőbb a 

kamatperiódus utolsó napján a Hitelező részére teljesítse. 

3.4. Az induló Havi törlesztőrészlet összege azt feltételezi, hogy a hitel folyósítása az első törlesztőrészlet megfizetését 30, azaz 

harminc nappal előzi meg. A tényleges folyósítás miatti kamatkülönbözet az első törlesztőrészletben kerül elszámolásra.  

3.5. Az Adós 6-ai értéknappal jogosult előtörlesztésre, azt azonban a törlesztést megelőzően legalább 30, azaz harminc nappal, 

írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában, ajánlott-tértivevényes postai küldeményként  postai úton a Hitelező 

székhelycímére feladott nyilatkozatban köteles bejelenteni a Hitelező felé akként, hogy ezen bejelentés a törlesztést megelőzően 

legalább 30, azaz harminc nappal a Hitelezőnél ténylegesen és igazolhatóan hatályosuljon.  

Az előzetesen írásban be nem jelentett soron kívüli törlesztést a felek megállapodása szerint a Hitelező nem tekinti előtörlesztésnek 

(nem jogosít fel utókalkulációra), hanem az ilyen módon befizetett összeggel az Adós lejárt tartozásait, majd esedékességkor a soron 

következő esedékességű fizetési kötelezettségeit csökkenti. A teljes tőketartozás és a hitel visszafizetés napjáig esedékes kamat, 

késedelmi kamat, bármely felmerült díj és egyéb esetlegesen felmerülő járulékos költségek egyösszegű megfizetése esetén a felek 

között a szerződés megszűnik. 

Előtörlesztés vagy bármely pénzügyi teljesítés esetén a felek megállapodása szerint a befolyó összegből először az előtörlesztési díj, 

az Adós lejárt tartozása, az előtörlesztés napjáig esedékes kamat, majd a fennálló tőketartozás kerül elszámolásra.  A Kölcsönből 

törlesztett, illetve előtörlesztett tőkeösszegek jelen Kölcsönszerződés keretében ismételten nem vehetők igénybe Adós által.  

A szerződés Adós kezdeményezésére történő módosításakor, illetve a szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való 

megszűnésekor, és a szerződés felmondásának visszavonásakor az Adós a fennálló, illetve módosítással érintett tőketartozás 

százalékában módosítási díjat köteles megfizetni a Hitelező részére a szerződés módosításával egyidejűleg. A Módosítási Díj mértéke 

a módosítással érintett tőkeösszeg 2%-a, azaz két százaléka, de minimum 10.000,-Ft. azaz tízezer forint. 

3.6. Adós a fizetési kötelezettségeit forintban köteles teljesíteni. Adós fizetési kötelezettségeit a Hitelező baknál vezetett 11705008-

20498566 számú bankszámlájára történő befizetéssel illetve átutalással köteles teljesíteni. 

3.7. A kölcsön folyósításának időpontja a kölcsönösszeg Adós részére történő átutalásának napja. Az Adós kötelezettségei 

teljesítésének időpontja az a nap, amikor a törlesztés a Hitelező számláján jóváírásra kerül. 

3.8. Adós köteles megtéríteni a Hitelező kárát és költségét (beleértve, de nem kizárólag jogi költségeket és kiadásokat), amelyek a 

Kölcsönszerződés és/vagy mellékletei elkészítésével, vagy Felmondási Esemény felmerülésével, vagy a Hitelező 

Kölcsönszerződésben foglalt jogainak végrehajtása, illetve érvényesítése kapcsán merülnek fel. Adós tudomásul veszi, hogy Hitelező 

Hirdetményében meghatározott további díjak megfizetésére is köteles. 

3.9. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben esedékességkor fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a lejárt tartozás után a 

Hitelező a késedelem idejére – az Adós külön értesítése nélkül – évi … %, azaz ………. százalék összegű késedelmi kamatot számít 

fel. 

 

4. BIZTOSÍTÉKOK 

Pótlólagos Biztosíték: Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adós jogi, anyagi helyzetében lényeges kedvezőtlen változások 

következnének be, vagy a Hitelező egyéb módon, indokoltan veszélyeztetve látja a Kölcsönszerződésből eredő fizetési 

kötelezettségek teljesítését, Hitelező Adóstól pótlólagos biztosíték nyújtását kérheti. 

A Hitelező lejárt követelésének behajtásával, a biztosítékok érvényesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek az Adóst terhelik. 

 

5. FELMONDÁS 

5.1. Felmondási Esemény bekövetkezése esetén a Hitelező jogosult a jelen Kölcsönszerződést egyoldalúan azonnali hatállyal 

felmondani. A Felek megállapodnak, hogy az alábbi események bekövetkeztét Felmondási Eseménynek tekintik: 

(a) az Adós a Kölcsönszerződésből fakadó valamely fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladóan késedelembe esik, vagy 

(b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:387 §-ban meghatározott valamennyi esetben; 

(c) az Ügyfél a Hitelezőt a kölcsönszerződés megkötése során valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon 

megtévesztette és ez a szerződéskötést, vagy annak lényeges feltételeit befolyásolta; 

(d) az Adós vagy a Biztosítéknyújtó a Kölcsönszerződés és az Üzletszabályzat bármely rendelkezését súlyosan megsérti; 



MORGAN Hitel és Faktor Zrt.                                            SZEMÉLYI  KÖLCSÖN SZERZŐDÉS                                                                        MSZ/149/2020 

4 
 

(e) ha Adós(ok)  ellen fizetésképtelenségi vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek; illetve, ha Adós(ok) bármely általa, mint 

hitelfelvevő, vagy mint kezes által fizetendő Adósságát, tartozását nem fizeti meg esedékességkor; 

(f) Természetes személy Adós halála, amennyiben Hitelezőnek a Kölcsönszerződés folytatásáról Adós örököseivel vagy Adóstárssal 

90, azaz kilencven napon belül nem sikerül megegyeznie. 

5.2. Jelen Kölcsönszerződés szerinti Felmondási Események bármelyikének vagy azok közül többnek a bekövetkezése különösen az 

alábbi jogkövetkezményekkel jár: 

(a) a Hitelező jogosulttá válik a jelen Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az Adóstól további biztosítékok 

bevonását kérheti; 

(b) Adós összes, a Hitelezővel szemben fennálló tartozása a felmondásra vonatkozó értesítés Adós általi kézhezvételének napján 

lejárttá és esedékessé válik és legkésőbb ettől a naptól kezdődően Hitelező részére Késedelmi Kamat jár; 

(c) A szerződés felmondása esetén a Hitelező jogosulttá válik a jelen Kölcsönszerződésben kikötött valamennyi biztosíték egyidejű 

igénybevételére és/vagy végrehajtási eljárás kezdeményezésére. 

5.3. Amennyiben az Adós jelen kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és/vagy jelen 

kölcsönszerződés az Adós érdekkörében felmerült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Adós köteles megfizetni: 

(a) a jelen szerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt tőke és kamattartozását, az esetleges módosítási vagy egyéb 

díjat. A szerződés felmondásakor feszámított módosítási díj a felmondással esedékessé vált tőketartozás 2 %, minimum 10.000,- 

forint, azaz tízezer forint. 

(b) a felmondással esedékessé vált tőketartozását, 

(c) a késedelmi kamatokat, 

(d) egyéb lejárt, vagy esedékessé váló - jelen kölcsönszerződéshez kapcsolódó – költségeket, 

(e) fizetési felszólítás küldésének különdíját (a Hirdetmény szerinti összegben), 

(f) a fizetési meghagyásos eljárás megindítása iránti kérelem kiállításának egyszeri 25.000,- Ft – azaz Huszonötezer forint – 

összegű költségét (amely nem azonos a jelen szerződés 5.3. g) alpontjában szabályozott fizetési meghagyásos eljárás 

közjegyzői díjával) 

(g) a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével, követeléskezelő 

igénybevételével) kapcsolatosan felmerült ki nem egyenlített költségeket (illeték, ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj, igazgatási 

szolgáltatási díj stb.), valamennyi szükséges és igazolt költséget, így például posta, fax költséget (a mindenkori postai díjszabás 

szerint), a Hitelező jogai gyakorlása során felmerülő egyéb költségeket (vagyonbiztosítás, őrzés, értékbecslés, értékesítési megbízás 

díja, vagyonátruházási illeték, stb.) 

(h) Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Kölcsön összegéből rendezésre kerülő ………..-nél fennálló tartozása teljes 

kiegyenlítéséről, megszűnéséről szóló igazolást Hitelezőnek …………….. napjáig bemutatja. Amennyiben fenti határidőig a 

szükséges igazolás nem kerül bemutatásra Hitelezőnél, úgy az felmondási oknak minősül. 

5.4. Az Adós fizetési kötelezettségeit csökkenti: a Hitelező által valamely jogi biztosíték, vagy egyéb jelen szerződésen alapuló 

követelése érvényesítésével befolyó összeg, befolyt követelés ÁFA nélküli összege. 

 

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

6.1. A Kintlévőség és járulékai mindenkori összegének megállapítása szempontjából a Hitelező üzleti könyvei és akár elektronikus, 

akár írott formában vezetett nyilvántartásai az irányadóak. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező felé fennálló tartozás és járulékai 

mértékét csak külön peres eljárásban vitathatja. 

6.2. Az Adós úgy nyilatkozik, hogy a Hitelező Általános Szerződési Feltételeiben és Kölcsönnyújtási Üzletszabályzatában 

foglaltakat, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó Tájékoztatóját megismerte, az azokban, valamint a jelen szerződésben 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a jelen szerződéses konstrukció minden lényeges eleméről kimerítő tájékoztatást 

kapott és tudomásul veszi, hogy a szabályzatok a Hitelező székhelyén ügyfélfogadási időben bármikor megtekinthetők, illetve azokat 

a Hitelező az Adós kívánságára díjtalanul rendelkezésre bocsátja. 

6.3. Amennyiben Adóstárs is részt vesz az ügyletben, úgy rá minden tekintetben az Adósra vonatkozó rendelkezések irányadóak, az 

Adósok felelőssége a kölcsön és jelen szerződés szerinti járulékai visszafizetéséért korlátlan és egyetemleges. 

6.4. Adós beleegyezik abba, hogy a Hitelező a Kölcsönszerződésből fakadó követeléseit harmadik személyre engedményezze 

(átruházza), valamint hogy Hitelező ebből a célból tárgyalásokat folytasson és a követelésekre vonatkozó valamennyi releváns 

információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltassa. 

6.5. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a másik fél jelen 

okiratban megjelölt, vagy később jelen szabály szerint közölt címére könyvelt levélpostai küldeményként megfelelően bérmentesítve 

postára adtak, a címzettel közöltnek, részére a Ptk. 6:5 § (2) bekezdése alkalmazásában kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a 

küldemény bármely okból ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig a küldemény 

postára adásának napjától számított 8. (nyolcadik) napon. 

A Felek ezennel kijelentik, hogy a jelen okirat elején megjelölt lakcímeket érvényes kézbesítési címeknek kell tekinteni. 

A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy fenti, a nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel 

gondoskodnak arról, hogy az így meghatározott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés megszűnéséig 

folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel /képviselővel/. 

Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy /képviselő/ hiányára a mulasztó Fél alappal nem hivatkozhat. 

6.6. A szerződő Felek kötelesek a hitelügylettel kapcsolatos bármely adataikban bekövetkező változás esetén a Hitelezőt 15 napon 

belül írásban tájékoztatni.  

6.7. Az Adós ugyancsak elismeri, hogy a jelen szerződés, a kapcsolódó biztosítéki szerződések 1-1 eredeti példányát, valamint a 

szabályzatok 1-1 eredeti példányát a szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, az általa közölt bármely adat – különösen a jelen 

szerződés mellékletét és részét képező Adatlapban foglaltak – megfelel a valóságnak. 

 

7. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (TOVÁBBIAKBAN: KHR): 

Természetes személy Adós esetén: 
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Az Adós tudomásul veszi, hogyha a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban:KHR 

törvény), -különösen a 9.§ (2) és a 15.§ (1) bekezdésében- foglalt előírások figyelembevételével a fenti iktatószámú 

kölcsön/hitelszerződésben vállalt, minimálbért meghaladó összegű törlesztési kötelezettségének 90 napot meghaladóan nem tesz 

eleget, illetve az ügylet során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, akkor a Hitelezőnek a KHR rendszerbe 

az Adós adatait, valamint a fenti iktatószámú kölcsön/hitelszerződésben az Adós által vállalt kötelezettségre és az attól való eltérésre 

vonatkozó lényeges adatokat meg kell küldenie, összhangban a Hpt. 164. § (c) bekezdés szerinti rendelkezésével. 

A megküldendő adatok: az Adós neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgárság, lakcíme, postacíme, 

személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma. 

A Hitelező figyelmezteti az Adóst, hogy a fentiek szerinti adatai  rögzítésre kerülhetnek a KHR-ben, amennyiben a mindenkori 

minimálbér összegét meghaladóan, 60 napon túli késedelembe esik és a 90. napig nem tesz eleget a szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek. 

A Hitelező haladéktalanul, írásban tájékoztatja az Adóst, ha a fentiek szerint adatait, valamint az általa vállalt kötelezettségre és az 

attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a KHR részére megküldte. 

 

8. IRÁNYADÓ JOG, ILLETÉKESSÉG 

8.1. A jelen Kölcsönszerződésre a Hitelező mindenkori Üzletszabályzatának rendelkezései is irányadóak. Szóbeli és egyéb mellék- 

megállapodások nincsenek. Amennyiben a jelen Kölcsönszerződés másképp nem rendelkezik az Üzletszabályzatban meghatározott 

és használt fogalmak és értelmező rendelkezések a jelen Kölcsönszerződésben azonos tartalommal bírnak. 

Jelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezik a Hitelező Üzletszabályzata. Adós kijelenti, hogy az Üzletszabályzat egy 

példányát átvette, az abban foglalt rendelkezéseket részletesen elolvasta, ismeri és azokat magára nézve kötelező erejűnek fogadja el. 

Az Adós tudomásul veszi, hogy Hitelező jogosult az Üzletszabályzatát az Üzletszabályzatban meghatározott módon egyoldalúan 

módosítani. 

8.2. A jelen Kölcsönszerződés a Magyarország mindenkor érvényes és hatályban lévő jogszabályainak hatálya alá tartozik. A jelen 

Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban a Hitelező Üzletszabályzata és a Kölcsönszerződés 

mellékletei, másodsorban az ekként sem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a pénzforgalomról és bankhitelekről 

szóló hatályos jogszabályok az irányadók. 

8.3. Az Adós kijelenti, hogy mindazon szerződési feltételekről, melyek jogszabály alapján válnak a szerződés részévé a tájékoztatást 

a Hitelezőtől jelen szerződés megkötése során megkapta. 

8.4. Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére nincs olyan lehetőség, amelynek 

a Hitelező alávetné magát. 

8.5. Hitelező tájékoztatja Adóst, hogy a felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

 

Alulírott Harapu Kinga, mint Adós és Nagy Lénárd, mint Adóstárs kijelentik, hogy a köztük és a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR 

Pénzügyi Szolgáltató Zrt., mint Hitelező között létrejövő fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódóan a fogyasztóknak nyújtott 

hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet 3. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint jelen szerződés aláírásával igazolják, hogy a 4. § - 5. §-ban előírt, továbbá a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó szóbeli előzetes tájékoztatást megkapták. 

 

A mindenkor aktuális adatkezelési tájékoztató a következő honlapon található: https://www.mhf.hu/adatkezeles/. 
 

  

Budapest, 2021. …………………………….                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adós Adóstárs Morgan Hitel és Faktor Zrt. 

Hitelező 

képviseli: dr. Lapis András 
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