
 

 

 

HIRDETMÉNY 
ÉVEN TÚLI FIX KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN 

hatályos: 2022. június 7. 

 
I. Jelzálogkölcsön hitel díjai  

Ügyleti kamat éves %-a1  5,5 % - tól 16,99 %-ig 

Teljes hiteldíj mutató (THM) % 
(10 Mft kölcsönösszeg, 240 
hónap futamidő esetén) 

6,10 % -tól 17,99 %-ig 

Szerződéskötési díj 
 

2.000.000 Ft. - 3.000.000 Ft. 150.000 Ft. 

3.000.001 Ft. - 8.000.000 Ft. 250.000 Ft. 

8.000.001 Ft. – 14.000.000 Ft.  350.000 Ft. 

14.000.001 Ft. – 20.000.000 Ft. 500.000 Ft. 

20.000.001 Ft. – 50.000.000 Ft. 750.000 Ft. 

50.000.001 Ft. – 1.000.000 Ft. 

Futamidő: 6-240 hónap 

Rendszeres törlesztési nap: a hónap 6. napja, ha az munkaszüneti nap az azt követő első munkanap 

Késedelmi kamat: a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 
3 százalékponttal növelt értéke, de maximum 26.10% 

II. Jelzálog kölcsön díj és költségtételei 

Értékbecslés költsége: 

A fedezetke nt felaja nlott ingatlanro l ke szí tett e rte kbecsle s 
elke szí te se e rt Ado snak nem kell ku lo n dí jat fizetnie. Ado s 
kiza ro lag abban az esetben ko teles az e rte kbecsle s 
elke szí te se nek dí ja t megfizetni, amennyiben Ado snak 
felro hato  okbo l hiu sul meg a ko lcso nszerzo de s megko te se, 
í gy ku lo no sen, ha ko zte e s a hitelezo  ko zo tt, a megko tendo  
ko lcso nszerzo de s biztosí te ka t ke pezo  jelza logta rgy 
ingatlanra vonatkozo  e rte kbecsle s elke szí te se re 
vonatkozo  elso  e rte kbecslo i helyszí ni szemle 
megtarta sa nak napja to l sza mí tott 60, azaz hatvan napon 

Budapesten 
és Pest megyében: 

50.000 Ft. /ingatlan 

Pest megyén kívül: 80.000 Ft. /ingatlan 

                                                        
1 Az 5, 10, 15 éves kamatperiódusonként változó, vagy a futamidő végéig rögzített fix ügyleti kamat a 

szerződéskötéskor az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a választott kamatperiódusnak megfelelő BIRS 

(Budapesti Kamatswap Ügylet – Budapest Interest Rate Swap) a szerződéskötés napját megelőző hónap utolsó 

munkanapja előtti 2. munkanapon érvényes értékének és - a Hitelező által a szerződéskötést megelőző napon 

megállapított kamatfelár értékének az összegéből. 

 



 

 

belu l nem jo n le tre ko lcso nszerzo de s, vagy, ha a ma r 
megko to tt ko lcso nszerzo de s alapja n az ela lla si joga val e l. 

Ügyintézési díj: 
10.000 Ft./alkalom 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.  

Külön 
dokumentumok 
készítése, másolatok 
kiadása 

500 Ft / oldal Minden olyan esetben, amikor az u gyfe l ku lo n, í ra sbeli 
ke relme re a MORGAN Hitel e s Faktor Zrt. a 
jelza logko lcso nnel kapcsolatosan ta rolt 
dokumentumokro l ma solatot ke szí t. 

Adós(ok) által 
kezdeményezett 
szerződésmódosítási 
díj: 

2%, de minimum 
50.000,-Ft. 

A módosításkori tőke összegének 2%-a. de minimum 
50.000,-Ft. 
Kivétel: a futamidő meghosszabbításáért a MORGAN 
HITEL ÉS FAKTOR Zrt. nem számol fel díjat, jutalékot vagy 
költséget, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt 
éven belül kerül sor, továbbá amennyiben a 
kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettsége 
teljesítésével Adós(ok) legalább 90 napos késedelemben 
van(nak). Ez utóbbi esetben Adós(ok) a futamidő alatt egy 
alkalommal írásban kezdeményezheti(k) a futamidő 
meghosszabbítását legfeljebb 5 (öt) évvel. 

Felmondási díj A felmondással 
érintett tőketartozás  
2,5 %-a, de 
minimum 80.000,- 
Ft. 

 

 
 
 
Előtörlesztési díj: 

 
 
Az előtörlesztett 
összeg maximum 1,5 
%-a 

A kamatperio dus fordulo napja n az elo to rleszte si dí j 
me rte ke 1,5%, azaz egy ege sz o t tized sza zale k. A re szleges 
elo to rleszte s esete n felsza mí tott elo to rleszte si dí j o sszege 
a hitelezo  sza mla ja ra elo to rleszte s ce lja bo l befizetett 
o sszeg alapja n keru l meghata roza sra. A teljes elo to rleszte s 
esete n felsza mí tott elo to rleszte si dí j o sszege a fenna llo  
tartoza s o sszege alapja n keru l meghata roza sra. Ezen felu l 
a hitelezo  az elo to rleszte s sora n semmilyen tova bbi 
fizete si ko telezettse get nem í rhat elo . 

Nem illeti meg a hitelezo t ko ltse gte rí te s, ha az elo to rleszte s visszafizete si biztosí te kke nt ko to tt biztosí ta si 
szerzo de s alapja n to rte nt. 
Ha a fogyaszto  jelzi elo to rleszte si sza nde ka t, a hitelezo  ko teles papí ron vagy ma s tarto s adathordozo n a 
fogyaszto  rendelkeze se re bocsa tani az elo to rleszte sre vonatkozo  informa cio kat, annak ko vetkezme nyeinek 
sza mszeru sí te se t e s a ko vetkezme nyek mega llapí ta sa na l alkalmazott e sszeru  e s indokolhato  
felte teleze seket, idee rtve az e rve nyesí theto  ko ltse geket e s azok mega llapí ta sa nak mo dja t is. 
 

Fizetési felszólítások díja: 

Felszólítás díja: 6.000 Ft. A késedelembe esés napjától a késedelem fennállása idején, 
havonta kerül terhelésre felszámolásra. 

Utolsó fizetési 
felszólítás díja: 

8.000 Ft. 90 napot meghaladó késedelem esetén, a felmondást 
megelőzően egyszeri alkalommal kerül felszámolásra. 



 

 

Ügyvédi felszólítás: 
 

15.000 Ft. Felmondás után, nem teljesítés esetén, egyszeri alkalommal 
kerül felszámolásra. 
 

 
Egyéb felszólítás díja: 

5.000 Ft. / 
igazolás 

Igazolás bemutatásának elmulasztása esetén kerül 
felszámolásra, amely egyéb felszólítási díjat annyiszor 
számolhatja fel a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt., amennyi 
igazolás bemutatása a kölcsönszerződésben rögzített 
határidőben nem kerül bemutatásra 

Hátralékos 
tartozásokkal 
kapcsolatos 
tevékenység költsége 
(Monitoring díj) 

2.500,- Ft/hónap Fizetendő a késedelembe esés napján, továbbá a késedelem 
fennállása esetén havonta kerül terhelésre. 

 


