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ÜZLETSZABÁLYZAT 
és 

Általános Szerz ődési Feltételek 

Hatályos: 2016. január 20-tól 

1./   Általános rendelkezések  

A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt.  (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/c fszt. 5.) - továbbiakban Faktor  - a 
magyar szabályok szerint megalakult, és a Szegedi Törvényszék Cégbíróságánál a cégjegyzékbe Cg. 06-10-000321 számon bejegyzett, 
részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény, mely az MNB Felügyeleti hatóságának jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet ) I-2163/2004. számú, 2004. szeptember 30. napján kelt határozata alapján az alábbi pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység(ek) folytatására jogosult: 

TEÁOR 
64.99 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 

A Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról Szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. szakasz (1) bekezdés l) pontjában foglalt 
követelésvásárlási tevékenység, ezen belül a Hpt. 3. Értelmező rendelkezések 6. szakasz 60. pontja szerinti: követelésnek - a kötelezett 
kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megszerzése, megelőlegezése, valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a 
követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi (faktoring tevékenység). 

A Faktor tevékenységét a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt .), A  
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk .), és az egyéb jogszabályok alapján végzi.  

2./   Fogalom-meghatározások, értelmez ő rendelkezések 

Faktoring szolgáltatás: A faktoring a tőke forgási sebességének növelésére alkalmas, olyan összetett pénzügyi szolgáltatási csomag, amely 
a Faktor alkalmazásában az Ügyfélnek nyújtott finanszírozáson (kölcsönök folyósítása), mint minimális szolgáltatási elemen túlmenően az 
alábbi tevékenységeket foglalhatja magában: 

- kinnlevőségekkel kapcsolatos számlavezetés (könyvelés),  
- kinnlevőségek beszedése, 
- védelem a Kötelezett fizetési késedelme vagy mulasztása esetére. 

Ügyfél: A Faktor azon szerződéses jogviszonyban álló Ügyfele – a Faktor szerződéseinek szóhasználatában: Adós –, aki az adott 
áruszállítás vagy szolgáltatás nyújtója és a Faktortól pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, amelynek biztosítékaként a Kötelezettel szemben 
fennálló követelését a Faktorra átruházza. 

Kötelezett: Az Ügyfél áruszállításából, vagy szolgáltatásnyújtásából eredő, halasztott fizetéssel teljesítendő, nem készpénzfizetésen alapuló 
kereskedelmi számlába foglalt, vagy szerződésen, bírósági ítéleten alapuló pénzkövetelés fizetésre kötelezettje. 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás: A Követelés tulajdonjogának a Faktor általi jogszerű megszerzését igazoló nyilvántartás, amely a 
Hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény rendelkezései szerint a Faktor eljárása alapján tartalmazza a faktorálás 
tényét és az Ügyfél személyét. 

Faktorálási szerződés/Szerződés: A Faktor és az Ügyfél között faktoring szolgáltatás nyújtására létrejött - Üzletszabályzatot, Díjjegyzéket, 
Keret -és Egyedi Szerződést is magában foglaló - határozott időtartamú olyan megállapodás, amelyben meghatározásra kerülnek a 
szolgáltatás részletes feltételei.  

Biztosítéki Szerződés: Jelen Üzletszabályzat 12. fejezetében meghatározott biztosíték(ok) létrehozására irányuló szerződés, függetlenül 
attól, hogy azt a Faktor az Ügyféllel vagy más 3. személlyel köti meg (pl.: kezességi szerződés, váltó megállapodás, hitelbiztosítási 
szerződés, stb.).  

Faktorált számla/Követelés: Olyan Ügyfél által kiállított, Kötelezett által befogadott (elismert) fizetési haladékkal rendelkező, nem 
készpénzfizetésen alapuló kereskedelmi számla vagy szerződésen, bírósági ítéleten alapuló követelés, amely alapján a Faktor az Ügyfél 
számára faktoring szolgáltatást nyújt. 

Követelés: A faktorált számlán vagy szerződésen, bírósági ítéleten alapuló pénzkövetelés összege. 

Követelés névértéke: Alapesetben, de nem kizárólagosan a Követelés lejáratakor esedékes, az engedményezés okiratában meghatározott, 
Kötelezett által fizetendő pénzösszeg, amelynek meghatározására a Követelés összegét esetlegesen módosító (jellemzően csökkentő) 
tényezők úgy, mint Kötelezett általi beszámítás, visszatartás, levonás, visszáruzás, stb. figyelembevételével kerül sor.  

Nyilatkozat faktorálásról - Értesítés és Teljesítési Utasítás: Az új Ptk. 6:197. szakasza szerinti Értesítés, az új Ptk. 6:198. szakasza szerinti 
Teljesítési Utasítás és az engedményezés egybefoglalt – háromoldalú, az Adós, a Kötelezett és a Faktor jognyilatkozatait is tartalmazó - 
okirata.  

Értesítés és Teljesítési Utasítás: Az új Ptk. 6:197. szakasza szerinti Értesítés és az új Ptk. 6:198. szakasza szerinti Teljesítési Utasítás 
egybefoglalt – kétoldalú, az Adós és a Faktor jognyilatkozatait tartalmazó - okirata.  

Megállapodás faktorálásról: Az Adós és a Faktor között létrejött engedményezés, mint rendelkező jogügylet okirata.  

Faktorkeret/Ügyfél-limit: A Faktor által szerződésben meghatározott olyan keretösszeg, mely összegen belül az Ügyfél faktoring szolgáltatás 
igénybevételére jogosult. A faktorkeret rulírozó jellegű, a kölcsönök terhelik, míg a Kötelezett pénzügyi teljesítése újra feltölti azt. Az 
egyidejűleg igénybevett kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori faktorkeret összegét. 

Kötelezett-limit: A Faktor maximális kockázatvállalásának értékhatára az adott Kötelezettel szemben.  

Kölcsön: Faktor által az Ügyfél részére fizetett szerződésben meghatározott mértékű pénzösszeg. 

Fedezeti tartalék: A követelés névértékének és az Ügyfélnek fizetett kölcsön különbözete. 
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Maradvány: A követelés névértékének Faktor számláján történt hiánytalan jóváírását - alapesetben a Kötelezett szerződésszerű teljesítését - 
követően a kölcsön és járulékai pénzügyi rendezése után fennmaradt, Ügyfelet megillető összeg. 

Minimáldíj: Olyan, az Ügyféllel megkötött szerződésben rögzített mértékű garantált szolgáltatási díj, amelynek teljesítésére elsődlegesen az 
Ügyfél által a szerződés hatálya alatt fizetett faktoring díj(ak) megfizetésével kerül sor. Amennyiben faktorálási díjak együttes összege a 
szerződés hatálya alatt nem éri el a minimáldíj összegét, úgy az Ügyfél a felszámított faktorálási díjak és minimáldíj különbözetét köteles 
megfizetni Faktor részére meghiúsulási kötbér jogcímén. A minimáldíj megfizetése a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésekor, 
illetve a szerződésben megjelölt határozott idő lejáratakor válik esedékessé, függetlenül attól, hogy a felek a szerződést módosítják-e a 
szerződés hatálya vonatkozásában. 

Faktoring díj: A Faktor a Követelés előfinanszírozása és e pénzügyi szolgáltatásával összefüggő kockázatvállalása ellenértékeként faktoring 
díjat számít fel, amely a szerződésben meghatározott alkalmazás módja szerint lehet: 

a)  a kölcsön nyújtásától a megtérülésig megállapított egyszeri fix,  

b) a kölcsön nyújtásától a türelmi idő utolsó napjáig megállapított egyszeri minimum, majd azt követően az esetlegesen felmerülő fizetési 
késedelem időszaka alatt a türelmi idő utolsó napjától a hiánytalan megtérülésig periódusonként jelentkező, 

c) a kölcsön folyósításának napjától a hiánytalan megtérülésig periódusonként megállapított. 

d)  a kölcsön folyósításának napjától az esedékesség napjáig terjedően diszkontálással megállapított. 

A díjak – az alkalmazás módjától függetlenül – minden esetben a követelés névértéke százalékában kerülnek meghatározásra.  

A b)-c) pontok szerinti alkalmazás esetén a követelés névértékének részleges teljesítése nem csökkenti a faktoring díjak vetítési alapját, 
amely felszámítása változatlanul a követelés névértéke százalékában és annak hiánytalan megtérüléséig terjedően számítottan kerül 
meghatározásra.  

A d) pont szerinti alkalmazás esetén a követelés névértékének esedékességét megelőző időpontban történt részleges vagy akár teljes 
megtérülése az előzetesen megállapított díj mértékére nincs hatással, a Faktornak Adóssal szemben maradvány fizetési kötelezettsége nem 
keletkezik.  

Periódus: A faktoring díj alkalmazásainak b)-c) eseteiben periódusonként felmerülő díjak számításakor alkalmazott időegység, naptári 
napokban kifejezve. 

Diszkontálás: A diszkontálás egy jövőbeni időpontban esedékessé váló pénzösszeg értékének megállapítása kamatos kamatszámítással. 

Türelmi idő: Az a szerződésben meghatározott időtartam, amely alatt a kölcsön után a késedelem esetén fizetendő díjak még nem kerülnek 
alkalmazásra. 

Esedékesség: Az Értesítés és Teljesítési Utasításban meghatározott az a nap, amely időpontig a Kötelezett teljesíteni köteles 
(szerződésszerű teljesítés), és amely napnak eredménytelen elteltét követően (nem szerződésszerű teljesítés esetén) Faktor jogosult az 
Ügyféllel szemben visszkereseti jogát érvényesíteni.  

Ügylet-előkészítési díj: Az Ügyfél által a Faktornak fizetendő, létrejött jogügyletenként felmerülő, szerződésben meghatározott, egyszeri 
szolgáltatási díj, amely az előfinanszírozással (kölcsön fizetése) egyidejűleg a kölcsönből kerül levonásra. A finanszírozás (kölcsönnyújtás), 
mint minimális szolgáltatási elem hiányában a díj nem kerül alkalmazásra. 

Bankköltség: A banki átutalások teljesítésekor felmerülő – eltérő megállapodás hiányában a mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján – 
Ügyfelet terhelő költség. A pénztári készpénz kifizetés Ügyfelet terhelő költsége az Ügyfél részére készpénzben kifizetésre került összeg 
után - a mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján - felszámított költség. 

Továbbutalási költség: Azon nem faktoring jellegű összeg banki átutalásának teljesítése során Ügyfél részére – eltérő megállapodás 
hiányában a mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján – felszámított díj, amely a követelés névértékének összegét meghaladóan Faktor 
számláján jóváírásra került, vagy a Faktor számláján jóváírt olyan tétel, amelyhez faktoring szolgáltatás nem kapcsolódik.  

Kamatláb: A kamat éves százalékban kifejezett értéke. A Faktor alkalmazásában a kamatláb lehet: 

a) Fix kamatláb: A teljes futamidő alatt változatlan, éves százalékban kifejezett érték.  

b) Változó kamatláb: Alkalmazott kamatbázis és a kamatfelár összegének éves százalékban kifejezett értéke. 

Diszkontráta: Diszkontálás esetén alkalmazott kamatláb, amely a Faktor alkalmazásától függően lehet: 

a) Fix kamatláb: A teljes futamidő alatt változatlan, éves százalékban kifejezett érték.  

b) Változó kamatláb: Alkalmazott kamatbázis és a kamatfelár összegének éves százalékban kifejezett értéke. 

Referencia kamat: a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változását tükröző, bármilyen (pl.: BUBOR, LIBOR, MNB alapkamat, stb.) szerződésben 
alkalmazandó kamat és díj számításának alapjául szolgáló a nyilvánosság számára hozzáférhető módon meghatározott mindenkor irányadó 
kamatláb.  

BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb): A Magyar Nemzeti Bank hivatalos honlapján közzétett, különböző kamatperiódusokra 
vonatkozó, a pénzpiacok függvényében változó referencia kamatláb.  

LIBOR (London Interbank Offered Rate): Londoni bankok egymásnak felajánlott hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolása. Több 
időszakra (pl. 3 hónapos LIBOR, 1 éves LIBOR), és devizára (pl. USD LIBOR, CHF LIBOR) megadott, a piaci és jegybanki kamatváltozások 
hatására naponta változó referencia kamat. Kiszámítását a Reuters végzi el minden nap és teszi közzé hivatalos oldalán közép-európai idő 
szerint 11 órakor. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): Az európai irányadó bankközi kamatlábat jelenti. Az EURIBOR-t a frankfurti bankközi piacon 
jegyzik, az Európai Központi Bank szabályai szerint számítják ki. Kiszámítását a Reuters végzi el minden nap és teszi közzé hivatalos 
oldalán közép-európai idő szerint 11 órakor.  

Kamatperiódus: Azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelenti, amely alatt az ügyleti kamat nem változik. Az első kamatperiódus 
kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja. A további kamatperiódusok kezdő időpontja a periódusok leteltét követő nap (kamat 
fordulónap). 

Referencia kamat megállapításának napja: A kamatperiódus kezdő, illetve fordulónapját megelőző 2. banki nap. 

Kamatbázis: A kamat megállapításának napjára vonatkozó szerződésben meghatározott referencia kamat. 

Kamatfelár: A Faktor által, saját szempontrendszere szerint meghatározott, éves százalékban kifejezett érték. 
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Ügyleti kamat (kamat): Az Ügyfél által igénybevett kölcsön használatáért fizetendő, szerződésben rögzített mértékű és esedékességű, 
időarányos pénzösszeg.  

Késedelmi kamat: A Követelés késedelmes teljesítése esetén – eltérő megállapodás hiányában a mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján – 
fizetendő pénzösszeg, amely a türelmi időszakot követő első naptól a tényleges megtérülés napjáig kerül felszámításra a meg nem térült 
kölcsön után. 

Szerződésmódosítási díj: Az Ügyféllel megkötött egyes szerződések módosítása alkalmával felmerülő és a módosítás napjával esedékessé 
váló költség. E tekintetben módosításnak számít a szerződés megújítása, a faktorkeret és minden egyéb olyan adat változtatása, amely az 
adott szerződést érinti.  
Biztosítási díj: Az adott ügylet kapcsán igénybevett hitelbiztosításból, mint közvetített szolgáltatásból adódó, szerződésben meghatározott 
díj, amelynek Ügyfél általi megfizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg válik esedékessé. 

Követelés megvásárlása: A Faktor egyedi elbírálása és szempontrendszere alapján történő olyan adás-vétel jellegű követelésvásárlás, 
amikor Faktor szándéka a követelés tulajdonjogának megszerzésére irányul. 

Visszkereseti jog: A Faktor azon joga, amely alapján a Faktor az adott faktoring jogügylet során Ügyfélnek folyósított kölcsönt, annak 
valamennyi díját és járulékát - a Követelés visszaengedményezése mellett - az Ügyféltől jogosult visszakövetelni, amennyiben az adott 
Kötelezett esedékességkor nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

Visszkeresetes faktoring: A Kötelezett nem vagy nem-szerződésszerű teljesítése esetén beáll az Ügyfél kölcsön visszafizetési 
kötelezettsége, és Faktor jogosult az Ügyféllel szemben érvényesíteni a faktoring jogügyletből eredő követelését.  

Óvadéki számla: Olyan, a Faktor könyvviteli nyilvántartásában Ügyfélhez kapcsolódó technikai jellegű számla, amely a Faktor által Ügyfél 
felé el nem számolt, valamint Ügyfél tartozásába be nem számított – jellemzően, de nem kizárólagosan, a Követelés nem szerződésszerű 
teljesítése során Faktor számláján jóváírt – összegek, mint Ügyfél által nyújtott óvadék nyilvántartására szolgál. 

Felmondás/felmondási esemény: bármely, a jelen Üzletszabályzat 10.2.1. pontjában meghatározott ok, cselekvés, mulasztás vagy más 
esemény. 

3./  Az Üzletszabályzat hatálya 

3.1   Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya  

Az Üzletszabályzat a Faktor és Ügyfelei között létrejövő pénzügyi szolgáltatások (ezen belül faktoring) jogügyleteinek feltételeit tartalmazza. 
Jelen Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Üzletszabályzat ) a Faktor és Ügyfelei között létrejövő ügyletek 
általános feltételeit tartalmazza, annak rendelkezései mind a Faktorra, mind a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Ügyfelére külön kikötés 
nélkül kötelezően érvényesek, de azoktól a felek megállapodása alapján az egyes szerződésekben írottan eltérhetnek.  
Az Üzletszabályzat a Faktor kapcsolódó tájékoztatóival, az ügyfélköre számára nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb 
üzletszabályzatokban és hirdetményekben, valamint az Ügyféllel kötött szerződésekben rögzített külön egyedi feltételekkel együtt, a 
mindenkori hatályos jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével együtt érvényes.  

3.2  Az Üzletszabályzat személyi hatálya 

Jelen Üzletszabályzat rendelkezései a Faktorra és a tevékenységét segítő közreműködőkre, az Ügyfélre és képviselőire terjed ki. 

3.3   Az Üzletszabályzat id őbeli hatálya 

Az Üzletszabályzat rendelkezései a szerződés megkötésétől a jogviszony megszűnését követő elszámolás lezártáig irányadóak a Felekre. 

4./  Nyilvánosság 

Az Üzletszabályzat nyilvános, amely a Faktor székhelyén az üzleti órák alatt, illetve a Faktor hivatalos honlapján (www.hodfaktor.hu) 
időkorlát nélkül bárki által megtekinthető. A Faktor minden Ügyfelének – kérésre – díjtalanul átadja az Üzletszabályzat egy példányát. 

5./  Az Üzletszabályzat módosítása 

A Faktor jogosult az Üzletszabályzatát egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, jelen Üzletszabályzatban részletesen 
meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén.  
A Faktor az Ügyfelet az Üzletszabályzat módosításáról a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal, a módosítás tervezett szövegének a Faktor 
Ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján és a Faktor honlapján való közzététellel értesíti. 
A Faktor az Ügyfél által fizetendő díjait, egyéb szerződési feltételeit az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult 
egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani: 

− a Faktor forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése, a refinanszírozó által a refinanszírozás feltételiben eszközölt 
módosítása; 

− Magyarország politikai, gazdasági helyzetét tükröző országkockázat növekedése; 
− jegybanki alapkamat emelkedése; 
− tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése; 
− a Faktor hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, különös tekintettel a kölcsönök kockázatának és kockázati 

tényezőinek változására; 
− az Ügyfél hitelképességének csökkenése, adósminősítési besorolásának, fizetőképességének romlása; 
− a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték értékének csökkenése; 
− olyan jogszabályváltozás, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy egyéb rendelkezés hatályba 

lépése, változása - beleértve az adott szabály értelmezésének, alkalmazásának változását is -, valamint Európai Unió jogalkotás 
Magyarországra kötelező rendelkezéseinek hatályba lépése, változása, mely a Faktor számára többletköltséget vagy 
bevételcsökkenést jelent; 

− a Faktor közteher fizetési kötelezettségeinek megnövekedése; 
− az éves fogyasztói árindex legalább kétszámjegyű emelkedése; 
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− a Faktor működési költségeinek – a Faktor érdekkörén kívül eső okból bekövetkező – növekedése; 
− Ügyfél számára új szolgáltatás bevezetése, meglévő szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése; 
− postai, futárszolgálat és távközlési (telefon, fax, e-mail, internet, futárszolgálat, stb.) szolgáltatások árának növekedése, a 

szolgáltatás feltételeiben bekövetkező hátrányos változás, módosítás; 
− a faktoring szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Faktor által más szolgáltató részére megfizetett költségek, díjak 

emelkedése, új díjtétel bevezetése, az adott szolgáltató által biztosított feltételek hátrányos megváltoztatása, módosítása; 
− Faktor üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása. 

Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen annak hatályba lépésig nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az Üzletszabályzat 
módosítása a hatályba lépéstől kezdve vonatkozik a hatályban levő szerződésekre is.  

Amennyiben az Ügyfél a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Faktor jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit, ha azok 
feltételei a módosítással összefüggésben jelentős mértékben változnának, az egyes szerződésben meghatározott határidővel, illetve ilyen 
szerződéses rendelkezés hiányában 15 napos határidővel felmondani. 

Az Ügyfél az Üzletszabályzat számára kedvezőtlen egyoldalú módosításának hatálybalépéséig jogosult felmondani a Faktorral kötött 
szerződéseit. A Faktor ebben az esetben a felmondás miatt nem jogosult díj felszámítására. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Faktor és az 
Ügyfél között létrejött szerződés felmondása nem érinti ezen jogviszonyból származó fizetési vagy egyéb kötelezettségét. 

Az Üzletszabályzat egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj, vagy költségelemek 
Üzletszabályzatban meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatók.  

Az Ügyfél számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a Faktor az Ügyfelet a hatályba lépés napját megelőző banki 
munkanapon értesíti a Faktor ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztés útján és a Faktor honlapján való közzététellel. 

6/ Ügyfélkapcsolat, képviselet, aláírás, értesítés 

6.1 A Faktor az üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében, és mint A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI tv. (Pmt.) hatálya alá tartozó pénzügyi vállalkozás, köteles Ügyfél átvilágítást alkalmazni 

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; 

b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; 

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban 
meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; 

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 

A b) pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek 
együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell 
végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. 

Faktor az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt köteles lefolytatni az Ügyfél és a tényleges tulajdonos 
személyazonosságának igazoló ellenőrzését, ezt csak abban az esetben folytathatja le az üzleti kapcsolat létesítése során is, ha ez a 
rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges, és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának 
valószínűsége csekély. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni. 

6.1.1 A Faktor köteles az 6.1 pontban meghatározott esetben az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a 
képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Az azonosítás során rögzített adatok köre: 

a) természetes személy esetén: 

- családi és utónevét (születési nevét), 
- lakcímét, 
- állampolgárságát, 
- azonosító okmányának típusát és számát, 
- külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet. 

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

- nevét, rövidített nevét, 
- székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 
- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről 

(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 
- főtevékenységét. 

6.1.2 Faktor az azonosítás során a 6.1.1 a)-b) pontjában meghatározott adaton kívül - ha erre az Ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti 
megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az Ügyfél körülményei alapján a belső 
szabályzatban meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
szükség van - az alábbi adatokat rögzítheti: 

a) természetes személy 

- születési helyét, idejét, 
- anyja nevét. 

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

- képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 
- kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. 

6.1.3 A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében Faktor köteles megkövetelni az alábbi okirat bemutatását és köteles ellenőrizni 
a bemutatott azonosságot igazoló alábbi okirat érvényességét: 

a) természetes személy esetén 

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
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- külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít 
vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 

- 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; 

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) 
pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy 

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; 
egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói 
igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, 

- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel 
megtörtént, 

- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy 
nyilvántartásba vétele megtörtént, 

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő 
benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, 
alapszabályát). 

Az 6.1.3 fejezet c) pontjában meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a 
cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy 
nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. 

Az Ügyfél fentieken túlmenően is köteles olyan okiratokat szolgáltatni, amelyeket a Faktor számára előír, vagy egyéb formában megkövetel. 

6.1.4   Amennyiben az Ügyfél a jogügyletekkel kapcsolatban nem személyesen jár el, vagy jogi személyek esetén nem a törvényes 
képviselő, úgy az eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi 
meghatalmazással kell igazolnia. A Faktor az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát mindaddig érvényesnek tekinti, 
míg annak visszavonásáról szóló írásbeli értesítés hozzá az Ügyféltől nem érkezik. 

6.1.5 Amennyiben az ügyfél-átvilágítás Faktor számára kötelező az Ügyfél köteles a Faktor részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra 
vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Amennyiben az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a 
tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia: 

- tényleges tulajdonos neve, 
- születési helyét, idejét, 
- anyja nevét, 
- lakcímét, 
- állampolgárságát, 
- azonosító okmányának típusát és számát, 
- külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet. 

Faktor az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges 
tulajdonos kilétével kapcsolatban. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, Faktor köteles 
intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy 
nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 

6.1.6 Amennyiben az ügyfél-átvilágítás Faktor számára kötelező, az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozóan köteles 
rögzíteni: 

a) üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, 

b) ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét. 

Faktor az a)-b) bekezdésben meghatározott adaton kívül - ha erre az Ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az 
üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az Ügyfél körülményei alapján a belső szabályzatban meghatározott 
esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - a teljesítés 
körülményét (hely, idő, mód) is rögzítheti. 

6.1.7   A Faktor az Ügyfél rendelkezésein, különböző pénzügyi tranzakciókat érintő okmányain az Ügyfél képviseletére jogosultak aláírásait 
gondosan megvizsgálja, és ha a rendelkezésen, vagy okmányon jogosulatlan, vagy a Faktor rendelkezésére álló mintától eltérő aláírás 
szerepel, úgy a Faktor a rendelkezést, vagy a pénzügyi tranzakciót nem teljesíti, mely tényről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. 
Fenti okból eredő nemteljesítés esetén az Ügyfélnél esetlegesen keletkező kárt az Ügyfél viseli. 
A Faktor nem felel az olyan hamisított rendelkezés, vagy pénzügyi tranzakciót érintő okmány aláírás alapján történő teljesítés 
következményeiért, amelynek hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. 

6.1.8  Üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Faktort értesíteni az ügyfél-
átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztása a szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására adhat okot, az esetlegesen ebből eredő 
kár a mulasztó felet terheli. Faktor a Pmt. szerint dönti el, hogy mely esetben 

� nem kell a fentiekben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, 
� jogosult egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végezni, 
� kell fokozott ügyfél-átvilágítás végezni, 
� jogosult más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményét elfogadni. 

6.1.9 A külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját 
országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. rendelkezésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. 

6.2 A Faktor és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. 
Ennek keretében az adott jogügylet szempontjából jelentős tényekről, illetve az azokban bekövetkező változásokról késedelem nélkül, max. 
5 munkanapon belül kötelesek egymást értesíteni. Jelentős ténynek tekinti a Faktor különösen az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő 
változásokat, címének, értesítési címének változását, bankszámlák nyitását, vagy megszüntetését, a jegyzett tőke mértékének változását, a 
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tulajdonosi szerkezetben legalább 10%-ot elérő változást, a vezető tisztségviselők változását és a bejelentett képviselő személyének 
változását. 

6.3.  A Faktor az Ügyfélnek szóló értesítéseket, okmányokat, egyéb iratokat, stb. az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott címre, telefon -, 
telefax számra, vagy e-mail címre küldi meg. 
Az Ügyfél részére postai úton feladott küldeményeket a Faktor nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést 
megtörténtnek kell tekinteni, ha az Ügyfélnek továbbított irat másolata, kézjeggyel ellátott, vagy telefax által igazolt példánya a Faktor 
birtokában van. 

6.3.1 A Faktor a pénzügyi tranzakciókról SMS-ben is tájékoztathatja az Adóst, az erre vonatkozó SMS Szerződés megkötése esetén.  A 
Faktor SMS szolgáltatása tájékoztató jellegű.  

6.3.2  A Faktor az Ügyféllel szemben fennálló postán keresztül történő értesítési kötelezettségét akkor teljesítette, amikor az értesítést 
postára adta, a faxon történő értesítési kötelezettségét akkor teljesítette, amikor erről visszaigazolást kapott. Az értesítési kötelezettség 
bizonyítékául – ellenkező bizonyításáig - mind a Faktor, mind az Ügyfél a Faktor postakönyvét, telefax esetén a visszaigazolást fogadja el, 
beleértve a kimenő, és bejövő értesítéseket is. 
A postai feladástól számított ötödik munkanapon – ellenkező bizonyításáig – a Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az 
Ügyfél megkapta, amely alapján a küldeményt kézbesítettnek tekintik. 

6.3.3  Azon küldeményeket, amelyeknél a kézbesítés tényéhez jogi hatály fűződik, a Faktor ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként 
adja fel (hivatalos értesítés) vagy személyes, illetve képviselő útján kézbe történő – annak tényét, időpontját, eljáró személy vagy képviselője 
személyét, aláírását tartalmazó záradékkal ellátott - küldemény átvétellel kézbesíti. 
A Faktor által küldött hivatalos értesítéseket a Faktor és az Ügyfél, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén 
pedig – ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek tekinti. 
A Faktor által postai úton küldött hivatalos értesítéseket – amennyiben „nem kereste” jelzéssel a feladónak visszaküldésre kerül – 
kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon. 

6.3.4 A Faktor jogosult az értesítéseket futárszolgálattal kézbesíteni. Futárral történő továbbítás esetén akkor kell az értesítéseket 
kézbesítettnek tekinteni, amikor az átvételi elismervényt a címzett aláírta. 

6.3.5 Amennyiben az értesítés többféle módon is megtörténik, akkor a korábban megtörtént értesítéshez fűződnek a joghatások. 

6.3.6  A Faktor nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek.  

7./   A faktorálás általános feltételei 

7.1    A Kötelezett alanyisága 

A faktoring szolgáltatás alapján Faktorra engedményezett Követelések különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban felsorolt 
Kötelezettekkel szemben fennálló pénzfizetésre szóló Követelések lehetnek: 

minden devizabelföldi 

- vállalkozás, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy 
szolgáltató tevékenységet végez (ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is) 
függetlenül attól, hogy tevékenységét jogi személyiségű gazdasági társaságként (részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, 
közös vállalat), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságként (betéti társaság, közkereseti társaság), vagy más jogi személyként 
gyakorolja, továbbá az egyesülés, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, valamint a külföldi székhelyű 
vállalkozás fióktelepe, 

- önkormányzatok, illetve azok intézményei,  

- költségvetési szervek, illetve azok intézményei, 

- Magyar Állam. 

7.2  A faktorálási szerz ődés tárgya 

7.2.1 Faktor az Ügyféllel megkötött szerződés(ek) alapján meghatározott kölcsön fizetésére és egyéb faktoring szolgáltatás nyújtására 
vállal kötelezettséget Ügyfél felé, amelynek biztosítékaként az Ügyfél részben vagy egészben a Faktorra engedményezi egy vagy több 
Kötelezettjével (vevőjével) szemben fennálló vagy jövőben keletkező, még esedékessé nem vált, 15-120 napos halasztott fizetési határidejű, 
nem készpénzfizetésen alapuló számlakövetelését vagy számlaköveteléseit. 

7.2.2  Faktor köteles a faktorálás tényét és az Ügyfél személyét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyezni, amely alapján az Ügyféllel 
megkötött szerződés(ek) hatálya alatt engedményezésre került Követelések tulajdonjogát a Faktor jogszerűen megszerzi. 

7.2.3  A faktorálási szerződés biztosítékául kizárólag olyan Követelések szolgálhatnak, amelyeknek az átruházása az Ügyfél számára nincs 
megtiltva. 

7.3  Jogok és kötelezettségek 

7.3.1 A szerződéskötést megelőzően az Ügyfélnek ismertetnie kell, illetve adatokat kell szolgáltatnia vagyoni helyzetére, likviditására, 
gazdasági helyzetének alakulására, illetve minden olyan körülményre vonatkozólag, amelyek a konkrét szerződési feltételeknek a 
megállapításához, vagy a faktoring jogügylet létrejöttéhez a Faktor számára szükségesek. 

7.3.2 Az Ügyfél köteles a faktoring szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb azzal 
egyidejűleg, felhasználóként regisztrálni magát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK ) által vezetett 
Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban és ennek érvényességét Faktor számára hitelt érdemlően igazolni, valamint a regisztrált adatokban 
bekövetkezett változást a vonatkozó 2013. évi CCXXI. törvényben biztosított határidőn belül mind a Faktor, mind pedig a MOKK felé 
bejelenti. 

7.3.3  Az Ügyfél, amennyiben a Faktor által támasztott feltételeket maradéktalanul teljesíti, a rendelkezésére álló szabad faktorkeret 
összegén belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni a faktoring ügyletek keretein belül, az azokra vonatkozó szabályok betartása 
mellett.  
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7.3.4 Az Ügyfél köteles a tevékenységi körében végzett áruszállítással, illetve szolgáltatásnyújtással kapcsolatos azon Követelését a 
Faktorra engedményezni, amelyre vonatkozóan kölcsönt és egyéb faktoring szolgáltatást vesz igénybe. 

7.3.5 Az Ügyfél köteles a Követelés alapjául szolgáló hatályos vállalkozói szerződést, kereskedelmi számlát és ennek Kötelezett általi 
átvételét igazoló dokumentumot, továbbá a Követelés alapját képező teljesítést, vagy annak fennállását igazoló egyéb okiratokat Faktor 
rendelkezésére bocsátani. 

7.3.6 Az Ügyfél a közötte és a Faktor között létrejött engedményezésről köteles az Értesítés és Teljesítési Utasítás elnevezésű okirattal 
vagy egyéb, értesítés joghatályával bíró közléssel értesíteni a Kötelezettet. 

7.3.7 Az Ügyfél köteles a tudomásszerzés napján - ha az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon - a Faktornak írásban jelezni, 
ha a Kötelezett a faktorált Követeléssel szemben, annak értékének 5%-át elérő mennyiségi-, minőségi kifogást vagy egyéb beszámítási 
igényt támaszt. 

7.3.8  Az Ügyfél köteles a Faktor által nyújtott kölcsön és járulékai összegét visszafizetni Faktor részére a jelen Üzletszabályzat 10.1.1, 
valamint a 10.2.1 pontokban meghatározott esetekben. 

7.3.9 Az Ügyfél a kölcsön összegét bármikor jogosult Faktor részére részben vagy egészben visszafizetni azzal, hogy amennyiben ez az 
időpont a Követelés esedékességét megelőző időpontra esik, úgy az Ügyfél köteles a visszafizetési szándékáról a pénzügyi teljesítés 
értéknapját megelőző 3 banki nappal korábban a Faktort írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásának esetén Faktor jogosult a 
Követelés esedékességéig terjedően számított kamatokra, díjakra és egyéb járulékokra. 

7.3.10 Az Ügyfél köteles a Faktorral írásban közölni, ha bankszámlát nyit, vagy megszüntet. A közlésnek tartalmaznia kell a pénzforgalmi 
számla számát és pénzintézet megnevezését. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, úgy 
köteles Faktor részére a mulasztás napjától, annak pótlásáig terjedően számított - szerződésben meghatározott - mértékű mulasztási kötbért 
fizetni. 

7.3.11. Az Ügyfél köteles a Faktorral szemben fennálló fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni, valamint köteles a tőle elvárható 
legnagyobb körültekintéssel és gondossággal a Faktorral együttműködni. 

7.3.12 Az Ügyfél – saját költségére – a kérést megelőző 5 évben végrehajtott faktoring jogügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást 
a Faktor legkésőbb 90 napon belül köteles az Ügyfélnek írásban megküldeni.  

7.3.13  A Faktor díjak, kamatok és jutalékok ellenében szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy valamennyi szerződéses feltétel 
együttes megléte esetén - az adott Kötelezettre vonatkozó Egyedi Szerződésben meghatározott módon és mértékben – 3 banki napon belül 
pénzösszeget (kölcsönt) fizet és egyéb faktoring szolgáltatást nyújt az Ügyfél számára.  

7.3.14  A Faktor az Ügyfél kérelmére köt faktoring szerződést és létesít ebből eredő jogviszonyt, amennyiben a Faktor mind az Ügyfél, mind 
pedig a Kötelezett hitelképességét megfelelőnek ítéli. Az Ügyfél által a Faktor részére nyújtott és általa befogadott iratok (szerződések, 
számlák, bizonylatok, stb.) Faktor részéről nem jelentenek elkötelezettséget a faktoring szolgáltatás nyújtására, csupán az érdemi 
hitelképesség vizsgálat lefolytatásának elvállalását jelenti. A Faktor az Ügyfél/Kötelezett hitelképességére vonatkozó vizsgálati szempontjait 
maga határozza meg és fenntartja annak jogát, hogy saját maga döntsön arról, mely Kötelezettekkel szemben és milyen mértékben nyújt 
faktoring szolgáltatást. 

7.3.15  A Faktor az Ügyféllel szerződést csak előzetes hitelképesség vizsgálat után, pozitív döntést követően, írásban köt. 

7.3.16 A Faktor köteles az Ügyfél személyét és a faktorálás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyezni. 

7.3.17 A Faktor köteles nyilvántartásait naprakészen vezetni. 

7.3.18 A Faktor köteles a Követelés szerződésszerű teljesítését (minimálisan a követelés névértékének Faktor számláján történt hiánytalan 
jóváírása) követően 3 banki napon belül az Ügyféllel elszámolni és az arra vonatkozó bizonylatokat a vonatkozó törvényi előírásoknak 
megfelelően rendelkezésére bocsátani. 

7.3.19 A Követelés szerződésszerű teljesítése során befolyt - az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő - összeget, ha a Faktor 
eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel, elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra 
kell elszámolni (szerződésszerű teljesítés elszámolása).  

7.3.20 A Faktor tevékenysége során köteles mindenkor az Ügyfél érdekei figyelembe vételével, az adott körülmények között tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal eljárni. 

7.3.21 A Faktor köteles a visszkereseti jogának gyakorlása és felmondás esetén a Követelést az Ügyfélre visszaengedményezni és erről a 
Kötelezettet értesíteni. 

7.3.22 A Faktor köteles a Követelést abban az esetben is visszaengedményezni az Ügyfélre, ha az Ügyfél a Kötelezett helyett maga 
teljesített és Faktorral szemben nincs más Faktor által beszámítható kötelezettsége. 

7.3.23  A Faktor jogosult az Ügyfél és a Kötelezett hitelképességét a szerződéses kapcsolat fennállása alatt is folyamatosan figyelemmel 
kísérni. A hitelképesség előzetes és folyamatos megítéléséhez a Faktor elsősorban az Ügyféllel és a Kötelezettel kialakított üzleti 
kapcsolatai során szerzett ismereteit, a rendelkezésére bocsátott számszerű és egyéb információkat (mérlegbeszámolók, főkönyvi 
kivonatok, időközi adatszolgáltatások, szöveges információk, stb.) használja fel. 

7.3.24  A szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása, valamint mind a Faktor, mind az Ügyfél részéről a képviseleti 
jogosultság okirati igazolását követő cégszerű aláírása szükséges. A szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik azzal, 
hogy a szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. A mellékletben foglaltakra a szerződésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Ha a 
szerződés megkötésekor nem határozható meg valamennyi lényeges kikötés vagy feltétel, akkor a felek azokat - az „alapszerződés” 
rendelkezései alapján - külön szerződésben rögzítik.  

7.3.25 Az Ügyfél a Faktor szolgáltatásaiért a szerződésben, valamint a Díjjegyzékben meghatározott mértékű díjat, kamatot, jutalékot és 
egyéb költségeket tartozik fizetni. A Faktor jogosult az ügyletek kapcsán alkalmazott kamatait, díjait, jutalékait és egyéb költségeit, valamint 
egyéb szerződési feltételeit egyoldalúan módosítani jelen Üzletszabályzat 5. pontjában meghatározott feltételek és körülmények fennállta 
esetén. A Faktor a kamatok, díjak, jutalékok és költségek, valamint egyéb szerződési feltételek módosításáról köteles az érintett Ügyfelet 
írásban értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a változást nem fogadja el, úgy a Faktor jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel, írásban 
felmondani. Az Ügyfél az egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépéséig jogosult a szerződést felmondani. Ha 15 napon belül nem érkezik 
az Ügyféltől ellenvélemény, úgy a változtatásokat mindkét részről elfogadottnak kell tekinteni. 
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7.3.26  Amennyiben az Ügyfél és a Faktor között megkötött szerződés, vagy jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, úgy az Ügyfél 
jogosult saját belátása szerint bármikor felmondani a faktorálási szerződést 30 napos felmondási idő figyelembevételével. A felmondást 
minden esetben írásban kell közölni a Faktorral. Az Ügyfél rendes felmondása a szerződést megszünteti, amely alapján felek kötelesek 
egymással elszámolni jelen Üzletszabályzat, illetve az adott szerződés rendelkezései szerint. 

7.3.27 A Faktor jogosult bármikor azonnali hatályú felmondással élni bármely, a jelen Üzletszabályzat 10.2.1. pontjában meghatározott ok, 
cselekvés, mulasztás vagy más esemény felmerülése esetén. 

7.3.28  Az Üzletszabályzat és az adott szerződés előírásai felmondás esetén is az elszámolások teljes lezárásáig alkalmazandók. 

7.3.29  A Faktor által kötött szerződések formájuk és fordulataik miatt a Faktor szellemi alkotásai és ezért minden külön jogcselekmény 
nélkül a szerződések aláírásával egyidejűleg a Faktornak az ezen szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait az 
Ügyfél elismeri és tiszteletben tartja. A Faktor szellemi alkotáshoz fűződő szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni. 

7.3.30 A Faktor biztosítja, hogy az Ügyfél a pénzügyi vállalkozás magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát 
szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) 
közölhesse, a Faktor által készített és Ügyfél által Faktor székhelyén és hivatalos honlapján elérhetővé tett Panaszkezelési Szabályzat 
rendelkezései szerint.  

7.4  A Kbt. hatálya alá tartozó Ügyfelek esetén alk almazott speciális szabályok 

7.4.1 Amennyiben az Ügyfél a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt. ) 
szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval 
szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján fennálló számlakövetelését faktorálja, a 
Kötelezett, mint a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a Faktornak, ha a kifizetés előtt a Faktor vagy az Ügyfél rendelkezésére 
bocsátja az Ügyfélre vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az Ügyfél szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező 
esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. 

7.4.2  Fenti feltételek teljesítése érdekében az Ügyfél köteles: 

− a Faktor felhívására köztartozásmentes együttes adóigazolás beszerzésére és Faktor részére eredetiben történő átadására a 
felhívástól számított 8 munkanapon belül, 

− a közbeszerzésekhez kapcsolódó valamennyi szerződésének teljes időtartama alatt, valamint a hozzájuk kapcsolódó számlák 
Ügyfél által történő maradéktalan pénzügyi teljesítéséig köztartozásait határidőben rendezni. 

7.4.3 Amennyiben az Ügyfél a 7.4.2 pontban vállalt kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget, az az Ügyfél súlyos 
szerződésszegésének minősül, és Faktor jogosult a 10. pont rendelkezései szerint eljárni. 

8./   Ügyfélvédelem, adatok kezelése, titoktartás 

8.1  Üzleti titok  

8.1.1 Feleket kölcsönösen megilleti az üzleti titokhoz, és a know-how-hoz (védett ismeret) való jog, az alábbiak szerint: 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 
számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság 
nem terheli. 
Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági 
vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik 
meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. 

8.1.2  Felek a Faktor által készített szerződéseket és egyéb iratokat kifejezetten üzleti titokként, időbeli korlátozás nélkül kötelesek kezelni. 

8.2 Banktitok 

8.2.1 Banktitok minden olyan, az Ügyfélről a Faktor rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél 
személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint más pénzügyi 
intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá azzal kötött szerződéseire vonatkozik. 

8.2.2  A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából a Faktor ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a Faktortól pénzügyi 
szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából 
lép kapcsolatba a Faktorral, de a szolgáltatást nem veszi igénybe. 

8.2.3   Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 

a) a Faktor ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Faktorral történő szerződéskötés keretében nyújtja, 

b) a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 

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

8.2.4  A 8.2.3. b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt. 161. szakasz (2) és (3) 
bekezdéseiben foglalt esetekben. 

8.2.5  Nem jelenti a banktitok sérelmét Hpt. 164. szakaszában foglaltak. 

8.3.  Üzleti és banktitok közös szabályai 

8.3.1 Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti 
vagy a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott kivétellel a Faktor, illetve az Ügyfél 
felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. 
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8.3.2 Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére 
közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Faktornak vagy az Ügyfeleinek hátrányt okozzon. 

8.4  Üzleti, és banktitokra vonatkozó vegyes rendelkezések 

8.4.1 Jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza Faktort arra, hogy a köztük fennálló üzleti 
kapcsolatból Faktorral szemben keletkezett valamennyi tartozásának teljes rendezéséig az Ügyfél pénzintézetnél vezetett bankszámláiról és 
nyilvántartott tartozásairól – az egyébként banktitoknak minősülő gazdálkodását érintő adatokról és tényekről is – felvilágosítást kérjen a 
maga részére. 

8.4.2  A Faktor az Ügyfelével létesített üzleti kapcsolatával, szerződéses jogviszonyával összefüggően közreműködőket is jogosult igénybe 
venni, akiknek tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Faktor felelőssége a 
közreműködő felelősségéhez igazodik. 

8.5   Központi Hitelinformációs Rendszer (a további akban: KHR) 

8.5.1 A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag a Központi hitelinformációs rendszerről alkotott 2011. évi CXXII. (a 
továbbiakban: KHR tv.) törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. 

8.5.2 A KHR-ben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a 
felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának érdekében. 

8.5.3 A KHR törvény alkalmazásában: 

Nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek, vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás kezeli; 

KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás: a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1205 Budapest, 
Mártonffy utca 25-27.; cégjegyzékszám: 01-10-042513). 

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a csekk, az elektronikus pénzeszköz és minden olyan dolog vagy eljárás, amely az Ügyfél számára 
lehetővé teszi fizetési megbízás megtételét. 

Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás törvény alapján kezelhet. 

Referenciaadat-szolgáltató: jelen Üzletszabályzat vonatkozásában, a hitel és pénzkölcsön nyújtását (ideértve a faktoringot) végző pénzügyi 
intézmény (Faktor). 

Vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági 
egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót. 

8.5.4 A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését 
megelőzően a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átveszi vállalkozások esetén a KHR tv. mellékletének II. 
fejezete 2.1-2.4 pontjai szerinti, alábbi referenciaadatokat: 

Vállalkozásokkal kapcsolatban lekérhető 2.1 pont szerinti adatok: a) cégnév, név; b) székhely; c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói 
igazolvány szám; d) adószám. 

A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó 2.4 pont szerinti adatok: a) a szerződés 
megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; b) perre utaló megjegyzés. 

8.5.5 A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését követően írásban átadja a KHR részére a 
vállalkozásoknak a KHR tv. mellékletének II. fejezete 2.1 pontja és 2.2 pontja a)-d) és l) alpontja szerinti referenciaadatait. 

Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható 2.1 pont szerinti adatok: a) cégnév, név; b) székhely; c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói 
igazolvány szám; d) adószám. 

Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható 2.2 pont szerinti adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma); d) a szerződés 
összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; l) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és 
devizaneme. 

8.5.6 A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős a referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatok teljes körű és naprakész 
nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért. A KHR adatkezelése automatizált módon történik. 

8.5.7 A KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén Faktor - az ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével - öt munkanapon belül 
köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni. A határidő számításának kezdete 

− az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének időpontja,  
− a fizetési késedelem 30. napja, abban az esetben, ha a vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés alapján fennálló 

lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, 
− a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződés felmondásának vagy felfüggesztésének időpontja. 

8.5.8 A Faktor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb 5 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni ügyfelét a 8.5.7 pont alapján megtörtént referencia adatátadás tényéről.  

8.5.9  Faktor adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a referenciaadat-
szolgáltató az adatot az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
részére. 

8.5.10 Faktor a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az adatszolgáltatás tárgyát képező 
szerződés alapján fennálló tőketartozás összegét és pénznemét, valamint a szerződéses összeg törlesztő részletének összegét és 
devizanemét. 

8.5.11 Amennyiben a nyilvántartott személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a 
referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az előtörlesztés 
tényére, idejére, az előtörlesztett összegre, a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó adatokat. 
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8.5.12  A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a 8.5.13 pontban foglalt eset kivételével - a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott 
időponttól számított öt évig kezeli.  

− a 8.5.7 pont második bekezdésében hivatkozott fizetési késedelemre vonatkozó adatátadás napja, 
− a 8.5.7 pont harmadik bekezdésében hivatkozott esetre vonatkozó adatátadás napja, 
− a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnésének időpontja. 

Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 

8.5.13 KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató nem 
állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. 

8.5.14  A Faktor Ügyfelei részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be 
történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv. 1. §-ban meghatározott célból további 
referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy mely 
meghatározott esetekben (lásd jelen fejezet 8.5.7 pontja) kerülhetnek referenciaadatai a KHR-be. 

8.5.15 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Faktor a megbízható adósok védelmében kialakított rendszer működtetése céljából a KHR-hez a 
PVOE-n (Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesülete, székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 29. II. em 1.) keresztül szerződés alapján 
csatlakozott, és a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Faktort arra, hogy a KHR részére ezúton, a KHR tv. II. 
fejezetének 2.1-2.2 pontja szerinti referenciaadatokat szolgáltasson, és az átadott adatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
nyilvántartsa, kezelje, és a vele szerződéses jogviszonyban álló egyéb pénzügyi intézmények kérelmére rendelkezésre bocsássa.  

8.5.16  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely referenciaadat-szolgáltatónál jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai 
szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy 
alkalommal díjtalan. 

8.5.17 A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két 
munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A 
referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában 
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. 

8.5.18  A nyilvántartott Ügyfél kifogást emelhet referencia adatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referencia adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogás 
elbírálására a KHR tv. 16. §-ában foglaltak az irányadók.  

8.5.19  A nyilvántartott Ügyfél, referencia adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából, a 
referencia adat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat a KHR tv. 17 - 20. §-ában foglalt rendelkezések 
szerint.  

9./  Díjak, költségek 

9.1  Az Ügyfél a Faktor pénzügyi szolgáltatásaiért a Faktor Díjjegyzékében, illetve a szerződésben és annak mellékletében meghatározott 
kamatokat, díjakat és költségeket köteles fizetni. 

9.1.2   A Faktor pénzügyi szolgáltatásai konkrét ellenértékének mértékét elsősorban a szerződés és annak mellékletei tartalmazzák, amely 
eltérhet a Díjjegyzékben foglaltaktól. 

9.1.3   A Faktor jogosult a díjakat és költségeket a már érvényben lévő szerződések tekintetében is - jelen Üzletszabályzat 7.3.25 pontjában 
foglaltak szerint - egyoldalúan változtatni.  

9.1.4 Faktor az általa felszámított kamat, díj, jutalék, költség mértékének meghatározásánál a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy 
amennyiben ezen összegek harmadik tizedesjegye 0-4, úgy a Faktor lefelé kerekít kettő tizedesjegyre, míg ha a harmadik tizedesjegy 5-9, 
úgy a Faktor felfelé kerekít kettő tizedesjegyre. 

9.1.5 Faktor a kölcsöntőke, valamint az általa felszámított kamat, díj, jutalék, költség összegének meghatározásánál a kerekítés jogát 
fenntartja oly módon, hogy amennyiben ezen összegek első tizedesjegye 0-4, úgy a Faktor lefelé kerekít egész értékre, míg ha az első 
tizedesjegy 5-9, úgy a Faktor felfelé kerekít egész értékre. 

9.2   A kamatok és más időtartamhoz kötött díjak kiszámítása az alábbi képletek alapján történik: 

a) ha naptári napokra számolja: 
 
Kölcsön  ·  N  ·  kamatláb 
                360 

ahol N = azon naptári napok számával, melyek a kölcsön folyósításától a befolyásáig elteltek. 

b) ha periódusokra számolja: 
  

KN  ·  faktoring díj %-ban  ·  megkezdett periódusok száma 
                                            100 

 
ahol KN = Követelés névértéke. 
 

c) ha diszkontálással számítja: 

DFd = KN – Diszkontösszeg (D) 

Dn = KN  ·  (1 – dn) 
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ahol  DFd = Diszkont Faktoring díj 
 n = a kölcsön folyósításától az esedékességig terjedő napok számával, 

  Dn = „n” napra számított Diszkontösszeg, 
  (1 - dn) = diszkonttényező „n” napra, 
  r = diszkontráta (az alkalmazott kamatláb éves százalékban kifejezett értéke). 

9.2.1  A b)-c) pontok szerinti díjak számításának kezdő napja az a nap, amelyik napon a Faktor számlavezető bankja a Faktor számláját 
megterhelte, az utolsó nap a Faktor számláján történő jóváírást megelőző naptári nap. A d) pont szerinti díj számításának kezdő napja az a 
nap, amelyik napon a Faktor számlavezető bankja a Faktor számláját megterhelte, az utolsó nap az esedékesség napja.  

9.3 A délelőtt 10 órát követő jóváírások csak a következő banki értéknappal kerülnek figyelembe vételre az elszámolás során. 

9.4   A díjak, jutalékok és egyéb költségek számítási módját, esedékességét a Faktor mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Díjjegyzéke, 
valamint a vonatkozó szerződések tartalmazzák. 

10./  Késedelmes vagy nem szerz ődésszer ű teljesítés jogkövetkezményei 

10.1.1 Amennyiben a Kötelezett a Követelés esedékességéig nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti fizetési kötelezettségét, azonnal 
beáll az Ügyfél kölcsön visszafizetési kötelezettsége, amely alapján a Faktor saját döntése alapján, minden további felszólítás nélkül 
jogosult: 

a) visszkereseti jogát az Ügyféllel szemben érvényesíteni, 

b) a további kölcsönnyújtást felfüggeszteni, 

c) az Ügyfélnek fizetett kölcsön és járulékai közvetlen beszámítással történő elszámolására, akár más Kötelezett pénzügyi 
teljesítésével vagy Faktor által fizetendő kölcsönnel, maradvánnyal szemben is, 

d)  az Ügyfélnek fizetett kölcsönt és járulékait az Ügyfél valamennyi bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízás 
benyújtásával érvényesíteni, 

e) a rendelkezésére álló valamennyi biztosítékot érvényesíteni, illetve jogi eszközt igénybe venni a megtérülés érdekében, beleértve 
a Kötelezettel szembeni jogérvényesítést is. 

10.1.2 A kölcsön és járulékaira vonatkozó visszafizetési kötelezettség annak kötelezettje (Adós, Biztosító, Kezes) általi teljesítése, vagy erre 
nézve a Faktor esetleges beszámítása során befolyt - az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő - összeget, ha a Faktor eltérően nem 
rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel, elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell 
elszámolni (nem szerződésszerű teljesítés elszámolása).  

10.1.3 Amennyiben az Ügyfél kötelezettsége és a beszámítható vagy egyéb jogi úton érvényesíthető összeg devizaneme eltér egymástól, 
úgy Faktor a konverzió során a beszámítás napján fennálló MNB által meghatározott középárfolyamot alkalmazza az elszámolás során. 

10.1.4  A Kötelezettel szembeni peres eljárás megindítása esetén a peresítésből eredő összes költséget és kockázatot az Ügyfél köteles 
viselni és előlegezni, továbbá köteles a peresítéshez szükséges összes bizonyítékot a Faktor rendelkezésére bocsátani. 

10.1.5  A Faktor követelésének behajtása érdekében felmerült költségeit jogosult az Ügyfélre áthárítani és beszámítási jogát ezen költségek 
vonatkozásában gyakorolni. Ez a jog akkor is megilleti a Faktort, ha a követelés behajtására arra szakosodott 3. felet bíz meg. 

10.1.6  A Faktor jogosult és egyben köteles a Kötelezett nem teljesítése esetén a Követelést visszaengedményezni Ügyfélre a nem teljesítés 
napját követően bármikor, de legkésőbb a Kötelezettel szembeni sikertelen jogérvényesítést követő 15 napon belül. A 
visszaengedményezés tényéről Faktor köteles az engedményezésre vonatkozó szabályok szerint értesíteni a Kötelezettet.  

10.2  Felelősségi szabályok 

10.2.1  Felmondás 

A Faktor jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, 
− ha az Ügyfél esedékessé vált fizetési kötelezettségének a Faktor írásbeli felhívása ellenére sem tesz eleget. 
− ha valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon a Faktort megtéveszti, vagy olyan magatartást tanúsít, olyan 

nyilatkozatot tesz, amely alkalmas a Faktor megtévesztésére vagy tévedésben tartására. 
− ha az Ügyfél a számára előírt együttműködési, tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
− ha az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezetelvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Faktor megtérülését. 
− ha a faktoring szolgáltatás megtérülése érdekében nyújtott biztosíték(ok) értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és 

azt az Ügyfél a Faktor felhívására sem egészíti ki. 
− a Keretszerződésben felmondási okként megjelölt esetben. 

A Faktor jogosult a faktoring jogügyletet azonnali hatállyal felmondani meghatározott Kötelezettel szemben fennálló követelések tekintetében 
is, így különösen, 

− ha a Kötelezett vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy az veszélyezteti a Követelés teljesítését. 
− ha a Kötelezett ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul. 
− ha a Kötelezett utólagosan (az Értesítés és Teljesítési Utasításban meghatározott beszámításon felül) beszámítási jogát 

gyakorolja Faktorral szemben, amelynek következményeként a Kötelezett várható teljesítése a Faktor által az Ügyfél részére 
folyósított kölcsönre és járulékaira nem nyújt elég fedezetet.  

− ha a Kötelezett olyan magatartást tanúsít, amely a Faktor követelésének megtérülését súlyosan veszélyezteti vagy amennyiben a 
Kötelezett érdekkörében olyan körülmény áll be, amely a Követelés megtérülését jelentősen befolyásolja. 

A Faktor azonnali hatályú felmondása esetén a faktoring jogügylet megszűntetésére kerül sor, amelynek jogkövetkezményeként a 10.1.1; 
10.1.2; 10.1.3 és 10.1.4 pontban foglalt rendelkezések az irányadóak. A Faktor felmondása esetén Faktor köteles a Követelést 
visszaengedményezni az Ügyfélre az 10.1.5. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével. 

10.2.2 A faktorálási szerződés bármely jogcímen történő megszűnése, illetve bármely jelen Üzletszabályzatban meghatározott 
jogérvényesítési eszköz igénybe vétele esetén az Ügyfél köteles Faktor részére az Üzletszabályzat minimumdíj definíciója keretében 
meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. 
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11./   Szerződések lejárata 

11.1  Felek a szerződést határozott időtartamra kötik, amely a szerződés aláírásának napjától – eltérő megállapodás hiányában – egy 
évig van hatályban, amely meghosszabbodik a jelen szerződés keretében faktorált számlák teljesüléséig azokban az esetekben, ha azok a 
lejáratig maradéktalanul nem teljesültek. 

12./    Fizetési biztosítékok 

12.1  Biztosítéknyújtás 

12.1.1 A finanszírozó faktoring szolgáltatások elsődleges fizetési biztosítéka az Ügyfél Kötelezettel szembeni Követelésének Faktorra 
engedményezése. 

12.1.2 A jogviszony fennállása alatt a Faktor felhívására az Ügyfél köteles megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy a már adott biztosítékot 
kiegészíteni olyan mértékben, amilyen mértékben a Faktor álláspontja szerint a már fennálló – vagy valamely kötelezettségvállalásra 
tekintettel a jövőben keletkező – követelései megtérülésének biztosítékául szükséges.  
 

Az Ügyfél fenti kötelezettségei bármelyikének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Üzletszabályzat 10.2 pontjában foglalt 
jogkövetkezményeket vonja maga után. 

12.1.3 A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték Faktor által igényelt kiegészítéséig a Faktor jogosult az Ügyféllel szembeni 
esetleges fizetési kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni.  

12.1.4  A biztosíték kikötésekor a Faktor jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. 
 
12.1.5 Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat biztosítani, és a biztosítási összeget a Faktorra engedményezni. Az Ügyfél 
a biztosítási szerződést a Faktor hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, azt nem szüntetheti meg. A biztosító által esetlegesen kifizetett 
összeget a Faktor jogosult az Ügyfél felé fennálló követeléseibe beszámítani.  

12.2  A biztosítékok kezelése  

12.2.1 A fedezetet biztosító fél köteles gondoskodni a Faktor számára biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog és követelés 
fenntartásáról és értéke megőrzéséről, a használatban lévő vagyontárgyakat jogosult és köteles rendeltetésszerűen használni, kezelni, 
üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni. 

12.2.2 Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét 
veszélyezteti, akkor a Faktor – vagy az általa megbízott személy – jogosult közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a 
szükséges hatósági vagy bírósági eljárást. 

12.2.3  A Faktor feloldhatja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges. 

12.2.4 Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés érvényesítése a biztosíték lekötési ideje alatt esedékessé válik, 
akkor a Faktor jogosult a jogot gyakorolni, vagy a követelést érvényesíteni a Faktor Ügyféllel szemben fennálló követelése esedékességének 
hiányában is. Az így befolyt pénzt a Faktor saját belátása szerint fordíthatja az Ügyféllel szemben fennálló követelése csökkentésére. 

12.3  Biztosítás 

12.3.1  A Faktor a faktoring jogügylet alapján Kötelezett részéről fennálló fizetésképtelenség és nemfizetés biztosítási események 
következtében bekövetkezett károkra Hitelbiztosítási Szerződést köthet, az általa kiválasztott Hitelbiztosító Társasággal az alábbiak szerint:  

a) Faktorálás biztosítási díj Adósra történő áthárításával 
A Faktorálási Keretszerződés az annak mellékletét képező „Faktorálási Keretszerződés Kiegészítése Hitelbiztosító Bevonása 
Esetén Biztosítási Díj Áthárításával” elnevezésű okirat rendelkezéseivel együtt kerül alkalmazásra azzal, hogy elsődlegesen a 
kiegészítő mellékletben rögzített speciális szabályok kerülnek alkalmazásra a Keretszerződésben rögzített általános szabályokkal 
szemben.  

b) Faktorálás biztosítási díj áthárítása nélkül 
A Faktoring Keretszerződés az annak mellékletét képező „Faktorálási Keretszerződés Kiegészítése Hitelbiztosító Bevonása 
Esetén Biztosítási Díj Áthárítása Nélkül” elnevezésű okirat rendelkezéseivel együtt kerül alkalmazásra azzal, hogy elsődlegesen a 
kiegészítő mellékletben rögzített speciális szabályok kerülnek alkalmazásra a Keretszerződésben rögzített általános szabályokkal 
szemben.  

12.3.2 A Hitelbiztosító bevonása esetén a Keretszerződés azon rendelkezései, amelyeket nem érint az a)-b) pontokban hivatkozott 
kiegészítő melléklet, változatlan tartalommal állnak fenn. 

12.3.3 A kiegészítő melléklet aláírására csak és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ténylegesen Hitelbiztosító kerül 
bevonásra a faktoring jogügyletbe. 

12.4  A biztosíték érvényesítése, ezzel összefüggő költségek viselése 

12.4.1  Amennyiben a követelések a rögzített határidőre nem teljesülnek, akkor a Faktor jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó 
jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja - lehetőség 
szerint a biztosítékot nyújtó féllel történő előzetes egyeztetést követően -, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével is. 

12.4.2  A biztosítékok érvényesítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi költség az Ügyfelet terheli.  

12.5  Kiegészítő biztosítékok  

12.5.1  Készfizető kezesség 
A Faktor az Ügyfél tartozásai megfizetésének biztosítékaként egy vagy több készfizető kezes (a továbbiakban: Kezes) bevonását 
igényelheti. A Kezes olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, illetve olyan jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság lehet, aki/amely  

− vállalja, hogy az Ügyfél helyett esedékességkor az Ügyfél tartozását (beleértve a járulékokat is) megfizeti, tekintet nélkül arra, hogy 
a Faktor megkísérelte-e a követelését érvényesíteni az Ügyféllel szemben (készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása), 
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− a Faktor által elfogadott igazolt vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, és megteszi mindazokat a nyilatkozatokat, amelyek a 
követelés érvényesítése érdekében, mint kezestől a Faktor megítélése szerint elvárhatók.  

Amennyiben az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti a Faktorral szemben fennálló fizetési kötelezettségét, a Faktor az Ügyfél értesítése 
nélkül jogosult a Követelést a Kezessel szemben érvényesíteni. 

12.5.2.  Zálogjog  
A Faktor zálogtárgyként az Ügyfél vagy az Ügyfél érdekében zálogkötelezettséget vállaló 3. személy tulajdonában álló ingatlant, ingót, illetve 
az Ügyfelet vagy 3. személyt megillető jogot vagy követelést fogad el, azzal, hogy a jelzálogjogot ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba, 
ingó dolog, valamint jog és követelés esetén a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba kell bejegyezni. Amennyiben az Ügyfél a Faktorral szembeni, 
zálogjoggal biztosított fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, úgy Faktor jogosult a zálogjogot bírósági végrehajtás 
útján, bírósági végrehajtáson kívül érvényesíteni, illetve jogosult a zálogtárgyat maga is értékesíteni az új Ptk. 5:131. szakaszában foglaltak 
szerint. A Fakor, mint zálogjogosult az új Ptk. 5:135-5:138. szakaszaiban foglaltak alapján jogosult zálogjogának megnyílását követően 
írásban felajánlani a zálogkötelezettnek, hogy a zálogtárgy tulajdonjogát elfogadja a biztosított követelés teljes, vagy részleges kielégítése 
fejében. 

12.5.3  Óvadék 
Ha a Faktor követelésének fedezetéül az Ügyfél vagy javára kötelezettséget vállaló 3. személy tulajdonában álló és a Faktornak átadott 
pénz, értékpapír, vagyontárgy, jog, vagy követelés szolgál (továbbiakban: óvadék ), az óvadék az Ügyfél Faktorral szemben fennálló 
tartozásai (beleértve azok járulékait is) megfizetését biztosítja. 

Az Ügyfélnek bármely vagyontárgya, joga vagy követelése, amely a Faktorral fennálló szerződéses jogviszony hatálya alatt a Faktor 
birtokába jut, külön biztosítéki szerződés kötése nélkül is óvadékként szolgál a Faktor követelései biztosítékául.  

Az Ügyfél, illetve az óvadékot nyújtó 3. személy hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor az Ügyféllel szembeni követeléseit az óvadékból 
közvetlenül kielégítse.  

Az Üzletszabályzat 2./ fejezetében meghatározott óvadéki számlán kezelt óvadék után Faktor hozamot fizetni nem köteles, ettől eltérő 
óvadékok esetében az óvadékba beleszámít az óvadék haszna is. 

Értékpapír óvadékba helyezése esetén, ha az Ügyfél a Faktorral szemben bármilyen jogcímen fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, a 
Faktor jogosult az óvadékot akár értékesíteni, akár pedig megtartani, és annak a piaci ár alapulvételével megállapított ellenértékét az Ügyfél 
tartozásának csökkentésére, illetve kiegyenlítésére fordítani. 

Értékpapír óvadékként történő elhelyezésére az erre vonatkozó megállapodás alapján, az értékpapíroknak a Faktor értékpapírszámlájára 
történő transzferálásával kerülhet sor. 

Készpénz óvadékként történő elhelyezésére az erre vonatkozó megállapodás alapján, a Faktor elkülönített számlájára történő átutalással, 
vagy készpénzben átvételi elismervény ellenében kerülhet sor. 

Az óvadék akkor szűnik meg, ha az Ügyfél a Faktorral szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozását, annak járulékait teljes egészében 
megfizette. A Faktor az óvadék megszűnésekor köteles azt az Ügyfélnek visszaadni.  

12.5.4  Jogvesztés kikötése 
A Faktor igényelheti, hogy az Ügyfél tegyen olyan írásbeli jognyilatkozatot, amelynek alapján szerződésszegés esetén elveszít valamely 
jogot vagy kedvezményt, amely a szerződés alapján egyébként megilletné.  

12.5.5  Bankgarancia 
A Faktor az Ügyféllel szemben keletkező követelése fedezetéül feltétlen, visszavonhatatlan és a biztosított követelés lejárati idejéhez 
igazodó érvényességi idejű bankgaranciát fogad el. 

12.5.6  Váltó 
A Faktor az Ügyfél tartozásai megfizetésének biztosítékául ún. óvás nélküli biankó saját váltó kiállítását igényelheti. A váltó kiállítására 
jogosult az Ügyfél, az Ügyfél bármely természetes személy vagy jogi személy tagja, illetve azon nagykorú és cselekvőképes természetes 
személyek, illetve jogi személyek, akik/amelyek vállalják a váltó, illetve annak feltételeit rögzítő váltó megállapodás aláírását az Ügyfél 
tartozásainak biztosítékául. 

Amennyiben az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti a Faktorral szemben fennálló fizetési kötelezettségét, úgy Faktor jogosulttá válik a 
biankó váltó érvényesítésére, beleértve a váltó hiányzó kellékeinek pótlását, annak leszámítolását, fedezethiány miatt váltóper megindítását.  

Faktor vállalja, hogy a biankó váltót kizárólag a jelen Üzletszabályzatban és Váltó Megállapodásban meghatározott módon és célra 
használja fel, és az Ügyfél szerződésben foglalt kötelezettségei maradéktalan teljesítését követően a fel nem használt biankó váltót az 
Ügyfélnek érvénytelenítve, haladéktalanul visszaszolgáltatja. 

12.6 A Faktor az Üzletszabályzat 12.5 pontjaiban meghatározott biztosítékokon kívül más biztosítékot, illetve többféle biztosítékot 
egyidejűleg is kérhet, amelyek mindegyike a Faktor teljes követelésének fedezetéül szolgál.  

13./ Irányadó jog, jogviták 

13.1  Felügyeleti szerv: MNB, Magyar Nemzeti Bank Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

13.2 A jelen Üzletszabályzatban, faktorálási szerződés(ek)ben, biztosítéki szerződés(ek)ben és azok mellékleteiben nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

13.3  Az esetleges jogvitáik rendezésére felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság vagy a 
Szegedi Törvényszék kizárólagos illetőségének. 
 
Hódmezővásárhely, 2016. január 05. 
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igazgatóság elnöke / vezérigazgató  


