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1. Általános rendelkezések 

A jelen Zálog Üzletszabályzat (a továbbiakban: „Zálog Üzletszabályzat”) a 
Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-

1027 Budapest, Medve utca 25-29.) (a továbbiakban: „Társaság”) által 
kézizálog fedezete mellett nyújtott zálogkölcsön nyújtási tevékenységének (a 

továbbiakban a szövegkörnyezettől függően: „zálog üzletág” vagy 
„zálogkölcsön” vagy „zálogkölcsön nyújtása”) általános szabályait 
tartalmazza. 

A Társaság a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. évi törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) alapján működő pénzügyi 

vállalkozás. 

A Társaság pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete 2003. április 30. napján kelt, I-471/2003 számú, valamint 2007. 

október 26. napján kelt, E-I-1044/2007. számú határozataival megadott 
engedélye alapján végzi. 

Ügyfél a jelen Zálog Üzletszabályzat alkalmazásában az a személy, amelynek 
részére a Társaság zálogkölcsönt nyújt. (A Társaság és az Ügyfél a továbbiakban 

együtt: „Felek”.) 

A Társaság zálogkölcsön nyújtási tevékenysége tekintetében a zálogfiókokban áll 
az Ügyfelek rendelkezésére, ezen szolgáltatás szempontjából az ügyfélforgalom 

számára nyitva álló helyiségnek a Társaság vagy a Társaság által igénybe vett 
közvetítő által üzemeltett zálogfiókok tekintendők. 

2. A Zálog Üzletszabályzat hatálya, értelmezése, nyilvánossága, 
módosítása 

2.1. A Zálog Üzletszabályzat hatálya 

A Zálog Üzletszabályzat a Társaság és az Ügyfél között a Társaság által nyújtott 
zálogkölcsön tárgyában létrejött jogviszonyra alkalmazandó – függetlenül attól, 

hogy a zálogkölcsön nyújtására a Társaság által önmaga, vagy a Társaság által 
igénybe vett közvetítő által üzemeltetett zálogfiókban kerül sor. 

2.2. Az egyedi szerződés, a Zálog Üzletszabályzat, a hirdetmény és az 

Általános Üzletszabályzat eltérő rendelkezései 

A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát a Felek közötti egyedi 

szerződés (ideértve a zálogjegyet is) állapítja meg. A zálogkölcsön nyújtására 
vonatkozó egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Zálog 
Üzletszabályzat, a Társaság Általános Üzletszabályzata, a Társaság hirdetményei 

és egyéb (adatkezelésre, panaszkezelésre, pénzmosás megelőzésével 
kapcsolatos szabályokra vonatkozó) szabályzatai, a Hpt., a Polgári 

Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, 
melyek együttesen határozzák meg a Felek között létrejött jogviszony tartalmát.  

Amennyiben az egyedi szerződés, a jelen Zálog Üzletszabályzat és az Általános 

Üzletszabályzat rendelkezései egymásnak ellentmondó vagy eltérő rendelkezést 
tartalmaznak, úgy elsődlegesen az egyedi szerződés, a hirdetmény ezt követően 

a Zálog Üzletszabályzat, és végül az Általános Üzletszabályzat rendelkezései 
irányadók. Amennyiben valamely hirdetményben meghatározott díjtételről, 
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kamatról az egyedi szerződés is rendelkezik, úgy az egyedi szerződés 

rendelkezései irányadók. Amennyiben valamely hirdetményben meghatározott 
díjtételről az egyedi szerződés nem rendelkezik és annak alkalmazását sem zárja 
ki, úgy a hirdetményben meghatározott díjtétel alkalmazandó. 

2.3. A Zálog Üzletszabályzat nyilvánossága 

A Zálog Üzletszabályzat nyilvános, az minden, a Társaságnak a zálogkölcsön 

szolgáltatás szempontjából az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében 
hozzáférhető. A Társaság az Ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja 
a jelen Zálog Üzletszabályzatot és az Általános Üzletszabályzatot. 

2.4. A Zálog Üzletszabályzat módosítása 

A Társaság – a jogszabályok, az Általános Üzletszabályzat és az egyedi 

szerződések adta keretek között – kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy 
a Zálog Üzletszabályzatot és a kapcsolódó hirdetményeket - új szolgáltatás 
bevezetésekor vagy meglévő szolgáltatás módosításakor - egyoldalúan 

kiegészítse, valamint hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok 
és hatósági előírások, valamint a Társaság üzletpolitikájának megváltozásakor az 

ügyfelek számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy új 
díjakat és költségelemeket vezessen be. 

A Társaság az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a 
Zálog Üzletszabályzatot, az üzletági üzletszabályzatokat, a hirdetményeket és az 
Ügyféllel kötött szerződés egyéb feltételeit, melyről az Ügyfeleket hirdetményi 

úton tájékoztatja. 

A Társaság jelen Zálog Üzletszabályzat vagy a kapcsolódó hirdetmények 

módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, minden 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, hirdetményben közzéteszi. A 
Társaság az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során is biztosítja, hogy 

az Ügyfél számára megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem 
milyen mértékben változik, egyben elérhetővé teszi a módosítás okát. 

Bármely olyan jogszabályváltozás esetén, amely kötelezően alkalmazandó és a 
hatályos Zálog Üzletszabályzat bármely pontjával ellentétes rendelkezést 
tartalmaz, az Zálog Üzletszabályzat érintett pontja – a jogszabályváltozás 

hatálybelépésétől – automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelően, 
módosított tartalommal értelmezendő, a Zálog Üzletszabályzat 

jogszabályváltozással nem érintett pontjai, illetve az érintett pont változással 
nem érintett rendelkezései pedig változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

A kiegészítés vagy módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve 

vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is, azonban már hatályban 
lévő szerződés a Társaság által egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség 

bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek már hatályos 
szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára 
kedvezőtlenül nem módosítható. 

2.5. A Társaság nevében eljáró közvetítő 

A Társaság a zálogkölcsön szolgáltatást Önmaga vagy pedig a Társaság által 

igénybe vett függő kiemelt közvetítő (a továbbiakban: „Közvetítő”) útján is 
nyújtja – azonban a szolgáltatás nyújtásának módjától függetlenül az ügyfelek 
minden esetben a Társasággal kerülnek jogviszonyba. A Közvetítő a Társasággal 
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megkötött, a zálogkölcsön szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízási 

szerződés, a jelen Zálog Üzletszabályzat, valamint a Társaságnak a zálogkölcsön 
szolgáltatásra irányadó egyéb szabályzatai, továbbá a hatályos jogszabályok 
szerint köteles eljárni. 

A Közvetítő a Társaság nevében, javára és kockázatára jogosult kötelezettséget 
vállalni, illetőleg szerződést kötni. A Közvetítő a Társasággal kötött megbízási 

szerződés alapján, a Társaság nevében, javára és kockázatára jár el a 
zálogkölcsön szolgáltatás nyújtása, illetőleg az erre irányuló szerződés 
megkötése során. 

A Közvetítő és az általa a zálogkölcsön szolgáltatásra igénybe vett, vele 
megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy 

által e tevékenysége során harmadik személynek okozott kárért a Társaság felel. 

A Közvetítő a zálogkölcsön szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az 
Ügyfél részére tájékoztatást adni: 

a) saját, és az általa képviselt pénzügyi vállalkozás (a Társaság) 
cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről; 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben a Közvetítő és a Társaság 
szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni 

lehet; 

c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a 
megbízó érdekeit képviseli; 

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésért közvetítői 
díjazásban részesül. 

A Közvetítő e tájékoztatási kötelezettségének a zálogfiókban elhelyezett 
hirdetmény kifüggesztésével tesz eleget, az Ügyfél kérésére ezeket az 
információkat írásban is átadja az Ügyfélnek. 

A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a Társaságtól 
jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a Közvetítő azon jogosultságát, 

hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása 
ellenértékeként díjat számítson fel. 

A jelen Zálog Üzletszabályzatban a Társaságra munkatársaira vonatkozó 
rendelkezések megfelelően alkalmazandók a Közvetítő munkatársaira. Ahol a 

szövegből következik, ott a Társaság alatt a Közvetítőt is kell érteni (pl. 
zálogtárgyak Társaság általi őrizete jelenti a Közvetítő általi birtoklást is.). 

2.6. Adatkezelés és Ügyfél-átvilágítás 

A Társaság a természetes személy Ügyféllel kötendő szerződéshez (szerződéses 
jogviszonyhoz) kapcsolódó adatkezelési tájékoztatásnak oly módon tesz eleget, 

hogy a személyes adatkezelés szabályait Adatkezelési szabályzatba foglalja, 
amelyet minden ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggeszt és 
lehetőséget biztosít az ügyfelek részére a szabályzat részletes megismerésére. 

A Társaság a törvény által kötelezően előírt ügyfél-azonosítási és átvilágítási 
kötelezettségének a Pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzatában foglaltak 

szerint tesz eleget, mely az Ügyfelek számára az ügyfélforgalom számára nyitva 
álló helyiségekben megismerhető. 
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2.7. Fogalmak 

Amennyiben a jelen Zálog Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, az itt 
felsorolt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak a Zálog Üzletszabályzat és a 
zálogkölcsönre vonatkozó hirdetmények, egyéb szabályzatok és a zálogkölcsönre 

vonatkozó dokumentumok alkalmazásában: 

Becsérték: a zálogkölcsön fedezetként a Társaság vagy a 

Közvetítő által elfogadott kézizálogba adott tárgy 
piaci értéke a zálogba adás időpontjában. 

Fedezeti érték: a zálogkölcsön fedezetként a Társaság vagy a 

Közvetítő által elfogadott kézizálogba adott tárgy 
fedezeti értéke a zálogba adás időpontjában – ezen 

érték a becsértékből kerül megállapításra. 

Becsüs: az ügyfél által elzálogosításra felkínált tárgy 
elfogadhatóságát és értékét megállapítani jogosult, 

erre vonatkozó szakértelemmel rendelkező 
munkatárs 

Nemesfémből 
készült ékszer: 

Nemesfém tartalommal bíró ékszer (fazon vagy tört 
állapotban). 

Nemesfémből 
készült más tárgy: 

Nemesfém tartalommal bíró – ékszeren kívüli – 
használati vagy dísztárgy (fazon vagy tört 
állapotban). 

Zálogtárgyak leírásánál a zálogjegyen a Társaság által használt rövidítések a 
következők: 

arany=ar., ezüst=ez., platina=pt., férfi=ff., női=n., gyermek=gy., hibás=hb., 
hiányos=hia., fülbevaló=fülb., javított=jav., ékített=ék., foglalt=fogl., fémjel 
nélkül=fn.  

3. Zálogkölcsön nyújtása 

3.1. A zálogkölcsön 

A Felek között létrejött zálogkölcsön jogviszony alapján a Társaság pénzösszeget 
bocsát az (adós) Ügyfél rendelkezésre, amelynek kamattal és a zálogjegyen, 
illetve a Társaság hirdetményében meghatározott más díjjal, költséggel együtt az 

adós a szerződésben megállapított időpontig köteles visszafizetni. A Társaság 
zálogkölcsönt kézizálog fedezete mellett nyújtja. Zálogjoga alapján a Társaság 

(zálogjogosult) a zálogkölcsön követelésének biztosítására szolgáló 
vagyontárgyból (zálogtárgy) más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést 
kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít (azaz a zálogkölcsön 

összegét és járulékait határidőre nem fizeti vissza a Társaságnak). 

A kézizálogjogot az Ügyfél és a Társaság alapítja az Ügyfél által a Társaság 

birtokába adott ingó zálogtárgyon, az erre vonatkozó megállapodást a Társaság 
által kiállított zálogjegy testesíti meg, mely a Polgári Törvénykönyv értelmében 
értékpapír. A zálogjegyet a Társaság bemutatóra szóló értékpapírként bocsátja 

ki, amely a Társasággal szemben feljogosítja a zálogjegy birtokosát arra, hogy a 
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zálogjegyen meghatározott összeg ellenében és az abban meghatározott 

időtartamon belül megkapja a zálogtárgyat. 

A bemutatóra szóló értékpapír esetén az értékpapír birtokosát kell az 
értékpapírban rögzített jog gyakorlására jogosult személynek tekinteni. A 

bemutatóra szóló zálogjegy nem tartalmazza a jogosult megjelölését, 
így a Társaságot a zálogjegyben foglalt kötelezettség (a zálogtárgy 

kiadása a zálogjegyen feltüntetett fizetési kötelezettség teljesítése 
esetén) a zálogjegy mindenkori birtokosával szemben terheli. A 
Társaság a zálogjegy birtoklásának jogcímét nem vizsgálja. 

A zálogjegyen az Ügyfél részére történő kiadást követően módosítás nem 
eszközölhető, a zálogjegyen szereplő bármely átírás, módosítás a Társasággal 

szemben nem hatályos. 

A vonatkozó - pénzmosás elleni - jogszabályok és rendelkezések szerint a 
Társaság a szükséges esetekben elvégzi az ügyfelek azonosítását, illetve 

személyazonosságuk igazoló ellenőrzését – ez azonban nem jelent a 
zálogügyletek vonatkozásában nevesítést (a zálogjegyen nem fog szerepelni 

személyi azonosító – az továbbra is bemutatóra szóló értékpapírnak minősül). A 
Társaság a zálogtárgy vagy a zálogjegy kapcsán a birtoklás jogcímét nem 

vizsgálja – az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése kizárólag a 
vonatkozó pénzmosás elleni előírások betartását célozza. 

3.2. A zálogkölcsönre vonatkozó szerződés 

A zálogtárgy elfogadását és a kölcsönnyújtást megelőzően (vagy a szolgáltatás 
iránt általánosságban érdeklődő személy tájékoztatására) a zálogfiók 

munkatársai tájékoztatják a leendő ügyfelet a zálogkölcsön általános feltételeiről 
és a zálogtárgy elfogadhatóságára vonatkozó általános megfontolásokról. A 
tájékoztatásnak többek között ki kell terjednie a kölcsön legfontosabb jellemzőire 

(így különösen: a kölcsön legalacsonyabb és legmagasabb összege, futamidő, 
ügyleti kamat, THM, türelmi idő), a fizetés elmulasztásának következményeire 

(így különösen az esetleges késedelmi kamatra), a kölcsön visszafizetésének 
elmaradása esetén a biztosíték érvényesítésére (zálogtárgy értékesítésének 
lehetőségére és módjára). A tájékoztatás kiterjed a szerződéses jogviszonyhoz 

kapcsolódó adatkezelés és a pénzmosás megelőzése miatti azonosítás 
szabályaira is. Az előzetes tájékozódás körében átadott információ csak általános 

tájékoztatás, személyre szóló tájékoztatás a konkrét elzálogosítani kívánt tárgy 
ismerete és vizsgálata alapján adható. 

A Társaság az Ügyféllel a zálogkölcsönre vonatkozóan írásban szerződést köt. A 

zálogkölcsönre vonatkozó szerződést a zálogjegy testesíti meg. A zálogjegy 
előlapján szerepelnek a zálogkölcsön egyedi feltételi, hátoldalán pedig a főbb 

szerződéses feltételek. A zálogkölcsönre vonatkozó szerződés a zálogtárgy 
Társaság részére történő átadásával és a szabályszerűen kiállított zálogjegynek 
az Ügyfél részére történő átadásával jön létre. 

A zálogjegy és a zálogkölcsön összegének átvételével az Ügyfél kifejezetten 
elfogadja a zálogkölcsön és a kézizálogjog zálogjegyen, a jelen Zálog 

Üzletszabályzatban és a kapcsolódó hirdetményekben, valamint az Általános 
Üzletszabályzatban írt feltételeket, melyek a szerződés létrejötte előtt lehetősége 
van megismerni, és amelyekről a Társaság munkatársai szükség és igény szerint 

tájékoztatják. Az Ügyfél a zálogjegy és a zálogkölcsön összegének 
átvételével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a zálogjegy 
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bemutatóra szóló értékpapír és amennyiben azt más személy részére 

átadja vagy más módon kikerül a birtokából, úgy (a jelen Zálog 
Üzletszabályzatban írt esetektől eltekintve) a Társaság jogosult és 
köteles a zálogtárgyat a zálogjegyet bemutató személynek kiadni (a 

zálogkölcsön és járulékai megfizetésének ellenében). 

Az Ügyfél a szerződés megkötésétől a kölcsönösszeg folyósításáig (részére 

történő átadásáig) díjmentesen visszaléphet. 

A zálogkölcsön szerződés megkötésére a zálogtárgyat átadó személy jogosult, 
aki a jogszabály szerinti azonosítása során nyilatkozni köteles arról, hogy saját 

nevében jár-e el. A szerződéssel kapcsolatos minden további eljárási 
cselekményre (zálogkölcsön megfizetése, zálogtárgy átvétele, elszámolás, 

prolongálás, stb.) a zálogjegy által igazolt (az azt bemutató) személy jogosult. 

A szerződéssel kapcsolatos ügyintézés helye az a zálogfiók, amelyikben a 
szerződést megkötötték. A Társaság jogosult az ügyintézés helyét 

megváltoztatni, azonban köteles erről az Ügyfeleket 15 nappal korábban az 
érintett zálogfiókban kifüggesztett hirdetményben tájékoztatni. A 

kényszerértékesítést követő elszámolás kizárólag a Társaság székhelyén történik. 

A Társaság nem fogad el zálogtárgyat és nem köt zálogszerződést olyan 

személlyel, aki 18. életévét még nem töltötte be, továbbá aki elmebeteg vagy 
szellemi fogyatékossága, ittas vagy egyéb állapota miatt belátási képességgel 
nyilvánvalóan nem rendelkezik. Ilyen személyek kiváltást vagy egyéb - a 

zálogkölcsön szerződéshez kapcsolódó - jogcselekményt a zálogjegy 
bemutatásával sem végezhetnek. 

A Társaság fenntartja annak a jogát, hogy a zálogkölcsön szolgáltatás nyújtása 
során eljáró ügyintézők állapítsák meg a fenti kizáró okok esetleges fennállását a 
(leendő) ügyfél vonatkozásában – s ennek eredményétől függően a 

zálogkölcsönnel kapcsolatos jogcselekmény végrehajtását megtagadják. 
Amennyiben az érintett személy nem ért egyet a kizáró ok fennállásával, úgy – a 

Társaság általános panaszkezelési eljárása szerint – jogosult panasszal élni ez 
ellen. 

3.3. Az elzálogosítás 

3.3.1. A zálogtárgy 

Zálogkölcsön fedezetként a Társaság elsősorban olyan nemesfémből készült 

ékszereket és tárgyakat fogad el, amelyek kereskedelmi forgalomba hozatalra és 
zálogkezelésre (zálog őrzésére) alkalmasak. Nem fogadható el kézizálog 
fedezetként olyan tárgy, amelyből a zálogkölcsön és járulékai visszafizetésének 

elmaradása esetén a Társaság követeléseinek kielégítése bármely okból 
korlátozott vagy nem lehetséges. A kézizálogként nem átvehető tárgyak 

felvételét a Társaság megtagadja. 

Zálogkölcsön fedezeteként a következő tárgyak fogadhatók el: 

a) nemesfémből készült ékszer; 

b) nemesfémből készült más tárgy; 

c) más – a zálogkölcsön futamideje alatt értékkel bíró - tárgyak. 

A Társaság szabad belátása szerint jogosult dönteni a zálogként felkínált tárgy 
elfogadhatóságáról, döntését indokolni nem köteles. 
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Ha alapos gyanú merül fel, hogy a zálogként felkínált tárgy bűncselekmény útján 

jutott az elzálogosító birtokába, a Társaság a zálogtárgy visszatartásával 
egyidejűleg haladéktalanul értesíti a rendőrséget. 

3.3.2. A zálogtárgy vizsgálata, a becsérték meghatározása 

Az elzálogosításra felkínált tárgyat a becsüs a leendő ügyfél jelenlétében 
megvizsgálja. Amennyiben az adott tárgy nem a Társaság által elfogadott 

zálogtárgy, úgy a becsüs a tárgyat visszaadja és tájékoztatja az érdeklődőt, hogy 
az adott tárgy a Társaság által a zálogkölcsön fedezeteként nem fogadható el. 

Nemesfém ékszer vagy tárgy esetén a becsüs megvizsgálja annak 

nemesfémtartalmát és azonosítja az azon lévő fémjelzést. A becsüs a 
vizsgálathoz - amennyiben szükséges - az által kiválasztott helyen, helyeken 

próbasavat és reszelést is alkalmazhat, amennyiben ahhoz a leendő ügyfél (a 
részére megadott tájékoztatás alapján) szóban hozzájárul. 

A tájékoztatást és a leendő Ügyfél beleegyezését követően a reszelésből és 

próbasavazásból eredő felületmódosulásért, esztétikai hibáért a Társaság nem 
vállal felelősséget. 

Nem nemesfém zálogtárgy esetén a Társaság jogosult külső értékbecslőt igénybe 
venni illetőleg a zálogtárgy értékét saját belátása szerinti egyéb módon 

meghatározni – amennyiben ez szükséges, úgy a követendő eljárásról és az 
értékelés módjáról a Társaság az ügyféllel közvetlenül egyeztet és esetileg 
megállapodik. 

Az Ügyfél vagy leendő ügyfél a zálogtárgy becsüs által megállapított jellemzőire 
semmiféle jogot nem alapíthat. A Társaság értékbizonyítványt nem állít ki – 

mindössze az adott zálogügylet vonatkozásában nyilatkozik a fedezetként történő 
elfogadásról és a Társaság által megjelölt becsértékről és fedezeti értékről. 

Amennyiben a tárgy elfogadható kézizálog fedezetként, úgy a becsüs 

meghatározza a tárgy becsértékét. A becsüs által az adott tárgyra megállapított 
becsérték minden esetben csak a felvétel napjára vonatkozik. A becsüs az általa 

megállapított becsértékről szóban tájékoztatja az ügyfelet, egyben 
meghatározva, hogy a becsértékre figyelemmel mennyi lehet a zálogkölcsön 
legmagasabb összege. A becsüs által közölt fedezeti értéken belül a leendő 

ügyfél jogosult meghatározni az által kért kölcsön összegét, azzal, hogy az nem 
lehet alacsonyabb a zálogkölcsön hirdetményben meghatározott összegnél és 

csak az ott meghatározott értékkel osztható összeg lehet. 

3.4. A zálogkölcsön szerződés és a kézizálogjog létrejött, a 
zálogkölcsön folyósítása 

Amennyiben a leendő ügyfél számára elfogadható a folyósítható kölcsön összege 
és feltételei, valamint az általa kért kölcsönösszeg az előző pontban írtak szerint 

megfelelő, úgy a becsüs  

a) átveszi (vagy magánál tartja) a zálogtárgyat; 

b) a vonatkozó - pénzmosás elleni - jogszabályok és rendelkezések 

(valamint a Társaság vonatkozó szabályzata) szerint szükséges 
esetekben elvégzi az ügyfél azonosítását, illetve az ügyfél 

személyazonosságának igazoló ellenőrzését; 

c) az ügyféllel egyeztetve rögzíti a zálogtárgy leírását (meghatározása, 
mennyisége, minősége, jellemzői, állapota, súlya, valamint egyéb 
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ismertetőjelei, hiányosságai, hibái, fémjelzetlen volta, egyéb 

lényeges körülmény), a becsértéket és a kölcsön adatait a 
zálogjegyen. 

A becsüs átadja az Ügyfélnek a pénztári kifizetési szelvényt, mely ellenében az 

Ügyfél részére a pénztárban kifizetésre kerül a zálogkölcsön összege és az Ügyfél 
részére átadásra kerül a zálogjegy. 

A zálogjegy kiadására és a kölcsönösszeg kifizetésére egyidejűleg kerül sor. 
Kifizetésre csak a kifizetési szelvény ellenében és kizárólag készpénzben kerülhet 
sor. Amennyiben az ügyfél a kifizetési szelvénnyel elhagyja a zálogfiókot a 

kölcsönösszeg és a zálogjegy részére történő átadását megelőzően, úgy a 
kifizetési szelvény alapján csak a zálogjegy kiállításának napján kerülhet sor a 

zálogkölcsön folyósítására. 

Egy zálogjegyen legfeljebb négy különböző fedezettípus szerepelhet, egyazon 
fedezettípusokon belül azonban több zálogtárgy is rögzíthető. Amennyiben egy 

zálogjegyen több fedezettípus illetve több zálogtárgy is szerepel, úgy a 
becsértéknél ezek együttes becsértéke kerül megjelölésre. 

3.5. A zálogkölcsön szerződés futamideje és annak meghosszabbítása 

3.5.1. Futamidő 

A zálogkölcsönt és annak kamatát, valamint az egyéb, a zálogjegyen vagy a 
hirdetményben meghatározott díjakat és költségeket (a zálogkölcsön járulékai) a 
zálogjegyen meghatározott lejárati napig (futamidő) kell az Ügyfélnek a Társaság 

részére visszafizetnie. Amennyiben a zálogkölcsön futam idejének lejárata 
vasárnapra, vagy ünnepnapra, vagy olyan napra esik, amelyen a kölcsönt 

folyósító zálogfiók zárva tart, úgy a futamidő vége a következő nyitvatartási nap. 

A zálogkölcsön és járulékai a lejárat napja előtt is visszafizethető, ilyen esetben a 
zálogkölcsön kamata és járulékos költségei a hirdetményben rögzítettek szerint 

kerülnek meghatározásra. 

Amennyiben a zálogkölcsön és annak járulékai nem kerülnek a lejárat napjáig a 

Társaság részére megfizetésre, úgy megnyílik a Társaság kielégítési joga a 
kézizálogjog alapján és jogosult a zálogtárgyat értékesíteni a jelen Zálog 
Üzletszabályzat szerint. 

A futamidő a Társaság hirdetményében meghatározott hosszúságú lehet. 

Amennyiben a zálogjegy vagy a hirdetmény meghatároz türelmi időt, úgy a 

Társaság csak ezen időtartam leteltét követően értékesíti a zálogtárgyat. 

3.5.2. A futamidő meghosszabbítása 

Az ügyfélnek van lehetősége a futamidő meghosszabbítását kérni (átírás vagy 

prolongálás). A kölcsönszerződés futam idejének hosszabbítását csak abban a 
fiókban lehet kérelmezni és elvégezni, ahol az adott ügylettel érintett zálogtárgy 

megtalálható (azaz azon zálogfiók, amely a tárgy tárolási és őrzési helye) és arra 
csak addig kerülhet sor, amíg a zálogtárgy kényszerértékesítés céljából 
ténylegesen leválogatásra nem került (ami nem lehet korábban, mint a vonatozó 

hirdetmény szerinti türelmi idő lejáratának napja). A hosszabbítás iránti kérelmet 
a zálogjegy bemutatója kérheti, kérelmét szóban is előterjesztheti. 

A prolongálás feltétele, hogy az ügyfél a prolongálás időpontjáig a szerződés 
szerint megszolgált kamatokat és díjakat megfizesse. 
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Az átírás során a becsüs az átírt tétel tekintetében úgy jár el, mint ahogy a 

felvételnél szokásos, az átírásról való döntés előtt a tárgy becsértékét újból meg 
kell határozni. Ennek érdekében a becsüs a zálogtárgyat előveszi és azt a 
prolongálást kérő ügyfél jelenlétében megvizsgálja. 

Amennyiben a zálogtárgy prolongáláskor megállapított becsértéke a folyósított 
kölcsönre és annak a kért meghosszabbított futamidőre eső kamataira, valamint 

egyéb járulékos díjaira már nem nyújt megfelelő fedezetet, a prolongálásra csak 
olyan mértékű törlesztés megfizetése esetén kerülhet sor, amely mellett a 
Társaság fennmaradó kitettségére az új becsérték megfelelő fedezetet nyújt. 

Amennyiben az új becsérték magasabb a korábbinál, a kihelyezett kölcsön 
összege növelhető. 

A Társaság a prolongálásra vonatkozó kérelmet nem köteles teljesíteni, annak 
megtagadását nem köteles indokolni. 

Amennyiben a Társaság elfogadja az ügyfél futamidő hosszabbítási kérelmét, úgy 

új zálogjegyet állít ki, melyen a régi (átírt) zálogjegy száma is feltüntetésre 
kerül. Az új zálogjegy kiadására csak a régi zálogjegy bevonását és az ügyfél 

prolongálással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítését követően kerül 
sor. 

A futamidő hosszabbítása esetén (prolongáláskor) a futamidő hosszabbítás 
napjától a hosszabbítás napján érvényes hirdetményben meghatározott feltételek 
alkalmazandók a meghosszabbított zálogkölcsönre, a zálogkölcsön feltételek 

ilyen módon való módosításához a futamidő hosszabbítását kérő Ügyfél a 
hosszabbítás elfogadásával hozzájárul. 

4. A zálogkölcsön visszafizetése és a zálogtárgy kiváltása 

A zálogkölcsönt és annak járulékait a Társaságnak készpénzben kell visszafizetni, 
abban a zálogfiókban, ahol az adott ügylettel érintett zálogtárgy megtalálható 

(azaz azon zálogfiók, amely a tárgy tárolási és őrzési helye) 

A zálogtárgy kiadására azt követően kerül sor, hogy a Társaságnak a 

zálogkölcsön szerződés alapján fennálló valamennyi követelése (a zálogkölcsön 
tőkeösszege és annak valamennyi járuléka, a zálogjegyen és a hirdetményben 
meghatározottak szerint) a Társaság részére megfizetésre került. A zálogtárgyat 

a Társaság a zálogjegy bemutatójának (birtokosának) adja ki. 

A zálogtárgy kiváltására az eredeti, sérülésmentes, hiánytalan zálogjegy 

ellenében van mód. Amennyiben a zálogjegy nincs meg, vagy az sérült, úgy a 
jelen szabályzat 5. pontjában írtak szerint kell eljárni. Ha zálogjegy hamis vagy 
hamisgyanús, úgy a Társaság az ügyfél által bemutatott zálogjegy 

visszatartásával egyidejűleg haladéktalanul értesíti a rendőrséget.  

A zálogtárgy kiadása nem követelhető a Társaságtól, ha a zálogjegy már lejárt, 

illetve türelmi idő kikötése esetén, ha a türelmi idő már eltelt. Ilyen zálogjegy 
esetén a zálogfiókban megállapításra kerül, hogy az adott zálogtárgy 
értékesítésére már sor került-e. Amennyiben a zálogtárgy még a zálogfiókban 

fellelhető, úgy a Társaság teljesíti a zálogtárgy kiadására vonatkozó igényt (az őt 
megillető összegek megfizetését követően). 

A zálogtárgy kiadása során – a zálogtárgy ügyfélnek történő 
visszaszolgáltatásával egyidejűleg – a Társaság elszámolási bizonylatot ad át az 
Ügyfél részére. A kiváltott vagy átírt (hosszabbított) zálogjegy a Társaságnál 

marad. 
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A zálogkölcsön és járulékainak megfizetésével és zálogtárgy kiváltásával a 

zálogkölcsön szerződés megszűnik. 

5. A zálogjegy elvesztése, sérülése, talált zálogjegy, a zálogtárgyat érintő 
hatósági eljárások 

5.1. A zálogjegy letiltása 

Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült zálogjegyet le lehet tiltani. A 

zálogjegy letiltását a zálogjegy utolsó birtokosa kérheti, kizárólag személyesen, a 
megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, személyazonosságának igazolása 
mellett, kizárólag annál a zálogfióknál, ahol a zálogtárgyat őrzik (azaz ahol azt 

zálogba adták és mely zálogfiók egyben a tárgy tárolási és őrzési helye). A 
zálogjegy letiltására irányuló eljárás megindítására kizárólag a 

kényszerértékesítésre történő leválogatás megkezdése előtt kerülhet sor, ezt 
követően a letiltásra nincs lehetőség. 

A letiltást kérelmezőnek a zálogjegy adatairól, valamint a zálogtárgyról olyan 

tájékoztatást kell nyújtania, amely a zálogtárgy felismeréséhez és 
azonosításához szükséges (így például zálogjegyszám, tárgyleírás, elzálogosítás 

ideje, kölcsönösszeg, súly), ennek hiányában a zálogjegy letiltása megtagadható. 
A letiltásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a letiltó személyazonosító 

adatait, elérhetőséget (telefonszám, lakcím, e-mail cím) a zálogfiók dolgozója, 
míg a zálogtárgy tárgyleírási rovatot a letiltást kérő tölti ki, olvasható kézírással. 
A letiltást kérő személyes adatait eredeti személyazonosító okmánya és lakcímet 

igazoló okmánya alapján ellenőrizni kell. A letiltást kérőnek nyilatkoznia kell 
továbbá arról, hogy a zálogjegy milyen módon került ki a birtokából. 

A zálogtárgy leírása akkor fogadható el, ha annak alapján a tárgy keresése 
lefolytatható. Az elzálogosítás idejének megjelölésénél 5 munkanapi időköz 
fogadható el, amelyen belül a tétel kutatása céljából a nyilvántartást át kell 

nézni. Ha az Ügyfél által közölt adatok elégtelensége miatt a tétel nem 
azonosítható, a letiltás iránti kérelmet el kell utasítani. 

Ha az azonosítás eredményes, kiállításra kerül a letiltási bizonylat többi rovata is, 
melyet a letiltó és a Társaság munkatársa aláír. 

A letiltott tételeket a letiltó a zálogszerződés futam idejének és türelmi idejének 

lejártát követő 15 napon belül válthatja ki letiltási bizonylat nála lévő eredeti 
példányának átadásával, miután személyazonossága azonosításra kerül és 

befizette zálogkölcsön alapján fennálló teljes tartozást és valamennyi felmerült 
költséget. 

Amennyiben a letiltott tételért a letiltással érintett eredeti zálogjeggyel 

jelentkezik valaki, úgy a zálogjegy birtokosa azonosításra kerül és nyilatkoztatni 
kell őt arra vonatkozóan, hogyan került a zálogjegy a birtokába. Ezt követően a 

Társaság értesíti a letiltót, hogy a letiltott zálogjegyet a Társaságnál bemutatták. 
A letiltó ezen értesítés alapján vagy megállapodik a zálogjegy birtokosával a 
zálogkölcsön visszafizetése és a zálogtárgy kiváltása tárgyában, vagy megindítja 

a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást. Amennyiben a letiltónak küldött 
értesítés megküldésétől számított 15 naptári napon belül a Társaság nem kap 

arra vonatkozó írásos tájékoztatást, hogy a letiltó eljárást kezdeményezett a 
zálogjegy birtokosával szemben, illetve a zálogjegy vagy a zálogtárgy kapcsán, 
úgy a zálogtárgyat a zálogjegy bemutatójának adja ki (a kiadás egyéb 

feltételeinek teljesülése esetén). Abban az esetben, ha a letiltó a megadott 



Multifaktoring Zrt. 

Zálog Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 

hatályos: 2018. január 1. napjától 

 14 / 17 

határidőn belül igazoltan hatósági vagy egyéb bírósági eljárást kezdeményez, 

úgy a zálogtárgy kiadását az eljárás végéig fel kell függeszteni - ilyen esetben a 
Társaság fenntartja annak a jogát, hogy a letiltó személlyel és/vagy a 
zálogjegyet birtokló személlyel megállapodjon az érintett zálogkölcsön 

törlesztéséről, a zálogtárgyat pedig ezzel egyidejűleg bírósági letétbe helyezze. 

 

5.2. A zálogjegy semmissé nyilvánítására irányuló eljárás 

A zálogjegy utolsó birtokosa a 2008. évi XLV. törvény szerint kérheti a zálogjegy 
semmissé nyilvánítását. Amennyiben a Társaságot az eljárást megindító személy 

vagy a közjegyző tájékoztatja az eljárás megindításáról, úgy a Társaság az 
eljárás folyamatban léte alatt a zálogjegy alapján nem adja ki a zálogtárgyat, 

hanem a zálogjegy bemutatásáról értesíti a közjegyzőt. Ilyen esetben a Társaság 
csak a közjegyző kifizetési tilalommal kapcsolatos felhívásának visszavonását 
követően adja ki a zálogtárgyat (feltéve, hogy a Társaságot illető valamennyi 

fizetési kötelezettség teljesítésre került.) Amennyiben a zálogjegyet a közjegyző 
semmissé nyilvánítja, úgy a semmisség nyilvánított zálogjegy alapján a Társaság 

a zálogtárgyat nem adja ki, az érintett zálogjegyhez tartozó zálogtárgyak 
kiadására csak a közjegyző végzése alapján kerülhet sor, az abban megjelölt 

kérelmező részére.  

5.3. Sérült zálogjegy 

A Társaság jogosult a részére bemutatott zálogjegyet sérültnek nyilvánítani és a 

zálogjegy letiltásánál leírt eljárást elvégezni, amennyiben az alkalmatlan a 
záloghitelezéshez szükséges ügyviteli tevékenység elvégzéséhez, így például, ha 

a zálogjegyen sem a nyomtatott zálogszám, sem pedig a zálogszámot tartalmazó 
vonalkód nem olvasható, és/vagy amennyiben a zálogjegy több mint 50%-a 
hiányzik. 

Amennyiben az adott – a sérültnek minősített zálogjegyet felmutató - ügyfél nem 
ért egyet a zálogjegy sérültnek nyilvánításával, úgy – a Társaság általános 

panaszkezelési eljárása szerint – jogosult panasszal élni ez ellen.  

5.4. Talált zálogjegy 

Amennyiben bármely harmadik személy a Társaság részére egy, a Társaság által 

kibocsátott és érvényes zálogjegyet (mint talált zálogjegyet) ad át, úgy a 
zálogjegyet a Társaság abba a zálogfiókba juttatja el, amelyben az adott 

ügylettel érintett zálogtárgy megtalálható (azaz azon zálogfiók, amely a tárgy 
tárolási és őrzési helye). 

Egyebekben a jelen szabályzat 5.1. alpontjának (a zálogjegy letiltása) szabályai 

követendők azzal, hogy amennyiben bárki a megtalált zálogjegyre vonatkozóan 
letiltást kezdeményez, úgy részére a megtalált zálogtárgy nem adható ki, hanem 

azt a letiltó jegyzőkönyv Társaságnál maradó példányához kell fűzni. 

5.5.  Hatósági foglalás, zár alá vétel 

A zálogtárgyakat hatósági eljárás keretében hatóság, bíróság illetőleg a 

végrehajtó zár alá veheti, lefoglalhatja. A hatósági intézkedéseket minden 
esetben írásban teszik meg, amelyről hatósági jegyzőkönyv, illetőleg határozat 

rendelkezik, egyidejűleg döntenek a zálogtárgy további tárolási helyéről. Az 
eljárás folyamán az eljáró hatóság, bíróság vagy végrehajtó határozatban 
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rendelkezik a zálogtárgyak további sorsáról. Az ilyen intézkedést a Társaság 

saját rendszerében – a letiltó személyének megjelölésével - letiltásként rögzíti. 

A hatóságoktól érkező megkeresésekről a fiók vezetője rendelkezik, illetve hajtja 
végre azokat oly módon, hogy intézkedik, hogy a leltárfelelős dolgozó elvégezze 

az ezzel járó teendőket. 

Ha a letiltás valamilyen okból nem foganatosítható (tulajdonjogot vesztett 

zálogjegy, illetve lejárt zálogjegy), azt a fiókvezető köteles írásban jelezni a 
letiltási bizonylaton. 

Amennyiben a letiltó hatóság írásban feloldja a zár alá vételt vagy foglalást, úgy 

(a megfelelő iratok csatolásával) a fiókvezető intézkedik a letiltás feloldásáról. 
Ezt követően a zálogjegy birtokosa - a zálogterhek megfizetésével -  a 

felszabadított zálogtárgyat kiválthatja. Erre a Társaság a felszabadítást követően 
legalább 30 naptári napot biztosít.  

6. A zálogtárgy értékesítése 

A Társaság a zálogjoga érvényesítése során az elzálogosítás időpontjában 
érvényes hirdetményben szereplő türelmi idő (minimum 30 nap) lejártát 

követően a ki nem váltott zálogtárgyakat minden egyéb jogcselekmény 
mellőzésével maga értékesíti. 

A Társaság köteles a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról értesíteni 
a zálogkötelezettet. Az értesítés a zálogjegyet kiállító zálogfiók hirdetőtábláján 
kifüggesztett hirdetmény útján történik, amelyet a Felek egymás közti 

viszonyukban írásbeli közlésnek fogadnak el. Az értesítés és az értékesítés 
tervezett időpontja között legalább 10 napnak kell eltelnie. 

Az értékesítés történhet a zálogtárgy eredeti állapotában vagy kereskedelmi 
szempontból ésszerű feldolgozása, illetve átalakítása után. A kényszerértékesítés 
során a Társaság a zálogtárgyat becsérték alatt is értékesítheti. A 

kényszerértékesítésből befolyt összeg a Társaságot, mint jogosultat illeti meg 
azzal, hogy köteles az Ügyféllel elszámolni. Amennyiben az értékesítésből befolyt 

bevétel meghaladja a Társaság Ügyféllel szembeni követelését, úgy a 
különbözetet az Ügyfél kérésére a Társaság készpénzben megfizeti. Az Ügyfél az 
értékesítésből fennmaradt különbözetre az értékesítés időpontjától számított 5 

(öt) éven belül jogosult. A Társaság az Ügyfél részére járó összeg után kamatot 
nem fizet. Az értékesítés után járó összeg elszámolása a Társaság székhelyén 

történik. 

7. Díjak és költségek 

A Társaságot a zálogkölcsön szolgáltatásaiért kamat, díj és költségtérítés illeti 

meg, melyek mértékét a Társaság hirdetménye tartalmazza. A Társaság a 
szerződés megkötésének időpontjában érvényes díjtételeket a szerződés lejártáig 

egyoldalúan nem változtathatja meg. A futamidő hosszabbítása esetén 
(prolongáláskor) a futamidő hosszabbítás napjától a hosszabbítás napján 
érvényes hirdetményben meghatározott feltételek alkalmazandóak a 

meghosszabbított zálogkölcsönre. 

A Társaság a zálogkölcsön tevékenységgel összefüggésben a következő díjakat 

alkalmazza: 
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7.1. Kezelési díj 

Egyszeri díj, amely a zálogkölcsön visszafizetésének, illetve a futamidő 
meghosszabbításának (prolongálásnak) a napján esedékes.  

7.2. Kamat 

A zálogkölcsön után a Társaság ügyleti kamatra jogosult a zálogkölcsön 
folyósításának napjától a zálogkölcsön visszafizetésének napjáig terjedő 

időtartamra. A kamat mértékét a szerződés megkötésekor érvényes hirdetmény 
szerint a zálogjegy tartalmazza. A kamat a szerződésben (zálogjegyen) 
feltüntetett kölcsönösszegre vetítve kerül kiszámolásra. Az ügyleti kamat 

esedékessége megegyezik a kölcsön tőkeösszege visszafizetésének 
esedékességével (ideértve a prolongálást is).  

A kamat számítása 365 nap/év figyelembe vételével, napi kamatszámítással 
történik az alábbi képlet alapján: 

tőke x kamat % x napok száma 

36500 

7.3. Hosszabbítási (prolongálási) díj 

A zálogkölcsön szerződés futamidejének meghosszabbítása esetén a Társaság 
egyszeri prolongálási díjat alkalmazhat. A díj alapja a zálogkölcsön összege, 

esedékessége a prolongálás napja, mértéke a prolongálás napján érvényes 
hirdetmény által meghatározott. 

7.4. Letiltási eljárás díja 

A zálogjegy letiltására irányuló kérelem előterjesztésekor a Társaság jogosult a 
kérelmezővel szembeni egyszeri, a cselekmény megindításakor azonnal esedékes 

díjat alkalmazni. A díj mértékét a letiltására irányuló kérelem előterjesztésekor 
érvényes hirdetmény tartalmazza. 

7.5. Késedelmi kamat 

A lejárat napjától a zálogkölcsön visszafizetéséig a Társaság jogosult késedelmi 
kamatot érvényesíteni az Ügyféllel szemben. A késedelmi kamat alapja a 

szerződésben foglalt kölcsönösszeg, mértéke a szerződés létrejöttének 
időpontjában érvényes hirdetményben meghatározott, számítása napi 
kamatszámítással, 365 napos év alkalmazásával történik. 

7.6. Kezelési pótdíj 

Kezelési pótdíj a zálogkölcsön lejáratát követő naptól esedékes egyszeri díj. 

Alapja a szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke a szerződés 
létrejöttének időpontjában érvényes hirdetményben meghatározott kezelési 
pótdíj mérték. 

7.7. Értékesítési költség 

A Társaság zálogjoga érvényesítése során a ki nem váltott zálogtárgyakat 

értékesíti. Ennek során a zálogtárgy kereskedelmi szempontból ésszerű 
feldolgozási- illetve átalakítási költségének ellentételezése érdekében jogosult 
egyszeri értékesítési költséget érvényesíteni. Alapja a szerződésben 
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meghatározott kölcsönösszeg, mértékét az eljárás időpontjában érvényes 

Hirdetmény tartalmazza. 

7.8. Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

A THM számításának módját és a vonatkozó rendelkezéseket a jelen szabályzat 

1. számú melléklete tartalmazza. 

 

8. KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 

Abban az esetben, ha szükségessé válik az Ügyfél postai úton, írásban történő 
értesítése, úgy a Társaság az Ügyfél által részére legutoljára megadott címre 

küldi meg az értesítést. Az értesítés az Ügyfél részére kézbesítettnek minősül, 
amikor a Társaság küldeményét átvette, vagy amikor az átvételt megtagadta, 

vagy amennyiben a kézbesítésre más okból nem került sor, úgy a kézbesítést 
megkísérlését követő 10. munkanapon. 

9. Általános szerződési feltételek 

Jelen Zálog Üzletszabályzatban foglaltak, mint általános szerződési feltételek a 
Felek közt létrejött egyedi szerződés részét képezik. 

A jelen Zálog Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Felek közötti 
egyedi szerződés, a zálogjegy, a Társaság Általános Üzletszabályzata, a Polgári 

Törvénykönyv és a Hpt., valamint a további hatályos magyar jogszabályi 
rendelkezések irányadóak. 

 


