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1. SZ. MELLÉKLET. 
 

 

LEJÁRT KÖVETELÉS-VÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉG DÍJTÉTELEI 

DÍJJEGYZÉK / KONDÍCIÓS LISTA 

(kizárólag Adós/Kötelezettet terhelő költségek és díjak) 

 

Amennyiben több Adós/Kötelezett van, úgy a lenti díjtételeket egyszer kell megfizetni, és amelyért 
az Adósok/Kötelezettek egyetemlegesen felelősek. 

Követeléskezelési díj 
 
A követeléskezelési díj az alábbi tételeket 
foglalja magában:  

- hatósági eljárások költségei; 
-  jogi eljárás megindítása esetén a jogi 

eljárás előkészítésének díja; jogi 
eljárások költsége 

 

Részletfizetési megállapodás díja 

 

A díj a részletfizetési megállapodás 
elkészítésének, melyet az első részlettel együtt 
kell kiegyenlíteni (JOGI KÖLTSÉG - A 
Társaság által a megállapodás elkészítése 
során igénybevett jogi képviselő díja az 
Adóst/ Kötelezettet terheli.) 

A megállapodás elkészítésének díja: a teljes 
tartozás összegének 0,0025%-a, de legalább 
20.000.- Ft, legfeljebb 200.000.- Ft.- 

Fizetési meghagyásos eljárás  

 

A díjalap a pénzkövetelésnek az eljárás 
megindításakor fennálló, járulékok nélkül 
számított értéke, amelybe a pénzkövetelés 
után járó, és azzal együtt érvényesített 
kamatkövetelés nem számítandó be.  

A fizetési meghagyásos eljárás díja az 
alapeljárásban a díjalap 3%-a, de legalább 
8.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft. 

 

A Társaság által a fizetési meghagyásos eljárás 
során igénybevett jogi képviselő díja az Adóst/ 
Kötelezettet terheli. 

Polgári peres eljárás 

 

A fent hivatkozott illetékalap az eljárás 
tárgyának az eljárás megindításakor fennálló 

Fizetési meghagyásos eljárás ellentmondás 
folytán történő perré alakulása esetén az illeték 
mértéke az illetékalap 6%-a, de legalább 
15.000,- Ft, legfeljebb 1.500.000,- Ft, amelybe a 
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értéke.  

 

fizetési meghagyásos eljárás díja beszámítandó.  

 

A polgári peres eljárás illetéke az illetékalap 
6%-a, de legalább 15.000,- Ft, legfeljebb 
1.500.000,-Ft.  

 

A Társaság által a polgári peres eljárás során 
igénybevett jogi képviselő díja Adóst/ 
Kötelezettet terheli. 

Végrehajtási eljárás  
 
Az illetékalap a végrehajtandó követelésnek 
az eljárás megindításakor fennálló, járulékok 
nélkül számított értéke. 

Végrehajtási eljárásban az illeték mértéke az 
illetékalap 1%-a, de legalább 5000 forint, 
legfeljebb 350 000 forint 
 
A végrehajtót megillető díjakat és költségeket a 
35/2015 (XI.10.) IM rendelet részletesen 
szabályozza.  
 
Ennek alapján különösen a végrehajtót már az 
eljárása kezdetén ügyenként megilleti a munkadíj 
50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen 
legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén 
felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és 
iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 
85 000 forintot. 
 
A fentieken túl a végrehajtási eljáráshoz további, 
jogszabályban meghatározott díjak és költségek 
kapcsolódhatnak. 

Ügyvédi felszólítás díja 20.000,- Ft 
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2. SZ. MELLÉKLET (18. PONTHOZ) 
 

 

KÖVETELÉSEK MEGBÍZÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉRE, BEHAJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ DÍJTÉTELEI 

DÍJJEGYZÉK / KONDÍCIÓS LISTA 

(kizárólag a Megbízót terhelő díjak) 

 

 

Megbízási díj 
 
Az Ügyfél a Társaság számára a megbízási 
szerződésben rögzített mértékű megbízási 
díjat fizet. A megbízási díj magában foglalja a 
Társaság megbízás ellátásával 
összefüggésben felmerülő valamennyi 
költségét és teljes díját. A megbízási díj a 
Társaságot attól függetlenül megilleti, hogy a 
követelés kezelésére, behajtására irányuló 
tevékenysége eredményes volt-e, azaz az adós 
a kötelezettségét teljesítette-e.  

 

Összege: 
 
Az Ügyfél irányába fennálló teljes követelés 
összegének 7,5 %-a 

Sikerdíj 

 

A megbízási díjon felül a Társaság a követelés 
eredményes behajtása esetén sikerdíj 
érvényesítésére is jogosult.  
 

Összege: 

 

A megfizetett megbízási díjon felül, a befolyt 
követelésnek a 7,5 %-a 

 
  


