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szerint.  
 

I. Jelen szerződés tárgya 
 
1. Megbízó megbízza Megbízottat harmadik személyekkel szemben Megbízót megillető, jelen 
szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott követelések peren kívüli kezelésével és behajtásával, 
ideértve a követelés megállapodással történő rendezésére vonatkozó tárgyalások előkészítését, 
lebonyolítását is. Megbízott a megbízás ellátásával összefüggésben Megbízó képviseletére jogosult, 
az ehhez szükséges meghatalmazást Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
 
2. Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy annak legjobb tudása szerint, a jogszabályok 
betartásával, a szakmai normák figyelembevételével és megbízó érdekeinek mindenkori szem előtt 
tartásával tesz eleget. 
 

II. A Felek jogai és kötelezettségei 

1. A Megbízó köteles a Megbízott számára a követelés peren kívüli érvényesítéséhez szükséges 
iratokat, dokumentumokat és információkat átadni, ideértve a követelés létezésének és 
megalapozottságának Megbízott általi megítéléséhez szükséges dokumentumokat is. A Megbízó 
köteles továbbá a követelés peren kívüli érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat megtenni, 
ideértve a Megbízó számára adott meghatalmazást is 
 
2. A dokumentumokat másolatban kell átadni, melyet a Megbízott jogosult a megbízás teljesítését 
követően is megtartani. Eredeti okiratok visszaszolgáltatásáért a Megbízott felelősséget nem vállal, 
azt kifejezetten kizárja, kivéve, ha az eredeti okirat átvételével egyidejűleg azok visszaszolgáltatására 
kifejezetten kötelezettséget vállalt. 



3. A Megbízó kizárólag olyan követelések kezelésére, behajtására vonatkozó megbízást adhat, mely 
követelések 
- jogszerűen létrejött jogviszonyból származnak, 
- jogosultja a Megbízó, 
- fennállnak, valósak, 
- lejártak, de érvényesítésük iránt jogi eljárás (így különösen, de nem kizárólagosan peres vagy 
végrehajtási eljárás) nincs folyamatban, 
- melyek adósa nem áll jogerősen elrendelt felszámolási vagy csődeljárás alatt, 
- és melyekkel kapcsolatban a Megbízó az őt az adóssal szemben terhelő szerződéses és 
jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett. 
 
4. A Megbízó a II./3. pontban foglalt körülmények fennállásáért, továbbá az általa a követelés 
kezelése, behajtása céljából átadott iratok, dokumentumok, információk valódiságáért és 
tartalmának valóságáért szavatol. 
 
5. A megbízás tárgyát képező követelés sorsáról a megrendelést követően Megbízó továbbra is teljes 
jogkörben jogosult rendelkezni, így különösen jogosult a követelést elengedni vagy mérsékelni, a 
Megbízottat azonban köteles erről a döntéséről haladéktalanul értesíteni. 
 
6. A megbízási szerződés megkötésétől kezdve a behajtási eljárás befejezéséig a Megbízó és a 
megbízás tárgyát képező követelés adósa között a követelés tárgyát illetően egyeztetés és Megbízó 
részéről (jog)nyilatkozattétel, kötelezettségvállalás vagy bármilyen megállapodás elfogadása 
kizárólag a Megbízotton keresztül történhet. Amennyiben a Megbízó jelen pontban foglaltak ellenére 
közvetlenül jár el a követelés rendezése tárgyában, melynek eredményeként az adós teljesít, az a 
Megbízott megbízási díjra való jogosultságát nem érinti, úgy kell tekinteni, mintha a követelés 
teljesítésére a Megbízott tevékenységének eredményeként került volna sor. 
 
7. Megbízó haladéktalanul köteles a Megbízottat tájékoztatni valamennyi, a követelés fennállásával, 
érvényesítésével, vagy érvényesíthetőségével kapcsolatos tényről, körülményről, melyről a behajtási 
eljárás megindítását követően szerez tudomást, továbbá haladéktalanul köteles tájékoztatást adni 
adós teljesítésének megtörténtéről. 
 
8. Felek a megbízás teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, így különösen 
kötelesek együttműködni a jelen szerződés tárgyát képező követelés Kötelezettjének tájékoztatása 
érdekében és esetleges panasza kezelése során. Megbízó a Kötelezett tájékoztatásához és a 
Megbízott panaszkezeléséhez szükséges valamennyi információt, dokumentumot köteles a 
Megbízott kérésére oly időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani, hogy a Megbízott a 
tájékoztatást a jogszabálynak megfelelő időben és tartalommal teljesíteni tudja, illetve a panaszt a 
jogszabálynak megfelelő határidőben és módon kivizsgálhassa és megválaszolhassa. 
 

III. Kizárólagosság 
 
Megbízó a jelen megbízás tárgyát képező követelés(ek) kezelésével a Megbízottat kizárólagosan bízza 
meg, harmadik személynek arra megbízást nem ad. 
 



IV. A megbízás teljesítése 
 
1. Megbízott a követelés kezelése, behajtása során mindenkor köteles az Üzletszabályzata, a hatályos 
jogszabályok valamint a vonatkozó MNB ajánlásoknak, így különösen a 2/2019. (II. 13.) számú MNB 
ajánlásnak megfelelően, jogszerűen és szakszerűen, Megbízó jó hírét nem sértve vagy veszélyeztetve 
eljárni. 
 
2. A követelés behajtása illetve rendezése, a megrendelés teljesítése iránti intézkedéseket a 
Megbízott a jogszabályok keretein belül szabad belátása szerint teszi meg, a Megbízót a Megbízott 
követeléskezelési, behajtási tevékenysége során utasítási jog kizárólag a követelés behajtani kért 
összegszerűsége tekintetében illeti meg, ideértve a teljesítési megállapodás megkötésére és 
tartalmára vonatkozó kérdéseket is, az utasítási jog szakmai illetve jogszabály vagy az MNB 
ajánlásaiban rendezett kérdésekre nem terjed ki. 
 
3. Megbízott a megbízás teljesítése során a követelés adósával önállóan tart kapcsolatot, ideértve az 
adóssal folytatott teljeskörű levelezést is. Amennyiben a Megbízóhoz érkezik olyan levél, irat, mely a 
megbízás teljesítésével összefügg, ennek másolatát köteles megküldeni a Megbízott részére. 
 
4. A követelés érvényesítése iránti peren kívüli eljárásban a Megbízott a Megbízót a külön okiratba 
foglalt meghatalmazásban rögzített jogkörben képviseli, nevében és helyette jár el. 
 
5. A követelés felett rendelkezni, követelést részben, egészben elengedni, jogról lemondani 
Megbízott nem jogosult, kizárólag Megbízó írásban tett utasítása alapján, kivéve a jelen szerződésben 
kifejezetten rögzített eseteket. 
 
6. A Megbízott a jelen szerződés alapján a Megbízó külön megadott hozzájárulása nélkül is jogosult 
arra, hogy a követelés … %-ig a követelés felett szabadon rendelkezzen, arról a követelés többi 
részének behajtása céljából Megbízó nevében lemondjon. 
 
7. Megbízott a jelen szerződés alapján a Megbízó külön megadott hozzájárulása nélkül is jogosult 
részletfizetési megállapodást kötni az adósokkal az alábbi feltételek mellett: 
… 
 
8. A követelés peresítésére, más bírósági vagy hatósági eljárás (így különösen felszámolási eljárás, 
végrehajtási eljárás) indítására, illetőleg a követelés behajtása során harmadik személyek, így 
különösen ügyvédi iroda megbízására a Megbízott nem jogosult. 
 
9. A Megbízott a követelést a Megbízó nevében és javára, de a saját számlájára hajtja be.  
 
10. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíteni arról, ha 
a követelés adósa, akár részben is, a tartozást teljesítette, kivéve, ha a teljesítésről a másik félnek 
ettől függetlenül is tudomása van. A tájékoztatásnak ki kell térnie a teljesítés időpontjára és 
összegszerűségére is. 
 



11. A Megbízott az adós teljesítése alapján hozzá befolyt összeget, annak beérkezésétől számított 8 
napon belül a Megbízó … Banknál vezetett … számú bankszámlájára történő átutalással az Megbízó 
rendelkezésére bocsátja, késedelem esetén köteles a Megbízó részére késedelmi kamatot fizetni a 
Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint. 

12.A Megbízott jogosult a Megbízóval szemben fennálló már esedékessé vált követelését, ideértve a 
megbízási szerződés alapján fennálló megbízási díjat és a sikerdíjat, illetve a Megbízóval szemben 
más jogviszony alapján fennálló követelését is, az adós teljesítése folyamán hozzá befolyt és a 
Megbízottat megillető összegbe beszámítani. A Megbízott már fennálló jogviszony alapján felmerülő, 
de még esedékessé nem vált követelése erejéig az adós teljesítése folyamán hozzá befolyt és a 
Megbízottat megillető összeget visszatarthatja. 
 
13. A megbízást a Megbízott részéről akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a követelés adósa a 
követelést teljes egészében teljesítette. A követelés adósának teljesítése hiányában a megbízást a 
Megbízott részéről akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha 
- az adós a Megbízóval a teljesítésre vonatkozó megállapodást kötött, és annak alapján legalább egy 
részletfizetést teljesített; 
- az adós a Megbízó számára teljesítésre vonatkozó megállapodás hiányában a Megbízott 
tevékenysége folytán legalább részben teljesítette a követelést; 
- a Megbízott az adóst legalább … alkalommal írásban felszólította a teljesítésre és legalább … 
alkalommal személyesen felkereste a teljesítés érdekében, az adós azonban a teljesítéstől elzárkózik. 
 
14. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megbízással összefüggésben tudomásukra jutott, a 
másik félre vonatkozó jogszabály által védett titkot, védett információt időbeli korlátozás nélkül 
megőrzik. 
 
15. A felek a jelen szerződés keretében a kijelölt képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot. 
 
Megbízó képviselője 
Név: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Megbízott képviselője 
Név:  
E-mail:  
Telefon:  
Fax:  
 

V. A díj és költségek 
 
1. A Megbízottat a megbízás ellátásáért megbízási díj, és amennyiben a követelés adósa a megbízás 
tárgyát képező követelést legalább részben teljesíti, sikerdíj illeti meg. 

2. A Megbízottat megillető megbízási díj összege: … 



A megbízási díjat a Megbízó a jelen szerződés megkötését követő … napon belül köteles a Megbízott 
… Banknál vezetett … sorszámú számlájára történő átutalással megfizetni. 

3. A Megbízottat megillető sikerdíj összege az adós által teljesített összeg …. 

A sikerdíj a Megbízottat abban az esetben illeti meg, ha a megbízás ellátása eredményes, azaz ha a 
követelés adósa a követelést legalább részben teljesíti 

A Megbízottat a sikerdíj az alábbi esetekben is megilleti: 
- ha a megbízási szerződés megkötése után derül ki, hogy a követelést az adós a megbízás 

megadása előtt teljesítette; 
- ha harmadik fél, ideértve a biztosítékot nyújtó személyt is, teljesít az adós helyett; 
- ha a megbízást a Megbízó felmondja és a felmondást követő 15 napon belül az adós teljesít. 

 
A sikerdíj a követelés teljesítésével nyomban esedékessé válik, amennyiben az adós vagy helyette 
harmadik személy a Megbízó kezeihez teljesít, a Megbízó az adós teljesítését követő … napon belül 
köteles a sikerdíj összegét a Megbízott … Banknál vezetett … számú számlájára történő átutalással 
megfizetni. A Megbízott beszámítás útján is érvényesítheti sikerdíj iránti igényét, jogosult továbbá 
visszatartási jogának érvényesítésére is. 
 
4. Amennyiben a Megbízó a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a 
Megbízott részére késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint. 

5. A követelés érvényesítésével kapcsolatos peren kívüli eljárás költségei a Megbízottat terhelik, 
melyre fedezetet a megbízási díj nyújt, így a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan a Megbízott a 
Megbízóval szemben költségtérítést nem érvényesít. 
 

VI. A szerződés időtartama és megszűnése 
 
1. Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik, az a teljesítéssel valamint bármelyik fél 
általi felmondással szűnik meg, közös megegyezéssel továbbá bármikor megszüntethető. 
 
2. A szerződést bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklási kötelezettség 
nélkül, 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. 
 
3. A felmondás közlése után a Megbízott teljesítési megállapodást csak a felmondási idő végéig 
terjedő lejárattal köthet. A korábban kötött és a felmondási idő lejáratakor hatályban lévő teljesítési 
megállapodások tekintetében a jelen szerződés díjfizetésre vonatkozó rendelkezései az érintett 
megállapodások megszűnéséig hatályban maradnak.  
 
4. Feleket azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a másik fél által elkövetett súlyos 
szerződésszegés esetén. Az azonnali hatályú felmondást írásban kell közölni annak okait valósan és 
tényszerűen megjelölve. 
 
 

XI. Vegyes és záró rendelkezések 



 
1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi hatósági 
engedéllyel, felhatalmazással rendelkeznek, és nincs olyan körülmény, amely a jelen szerződés 
megkötését kizárná, harmadik személy engedélyéhez kötné, vagy egyéb feltételhez kötné. 

2. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott, a másik félre 
illetve annak ügyfelére vonatkozó valamennyi információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként 
kezelik, harmadik személy részére semmilyen információt nem szolgáltatnak, kivéve a jelen 
szerződésben meghatározott kivételeket, illetve a törvényi kötelezettségek teljesítését.  

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést kizárólag írásban lehet módosítani és a 
szóbeliséget a jogviszonyukban kifejezetten kizárják.  

4. A Megbízott Üzletszabályzata a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Megbízó 
elismeri, hogy a Megbízott Üzletszabályzatát, annak mellékleteit, így különösen a Kondíciós listát a 
Megbízott vele megismertette, a Megbízott továbbá kifejezetten felhívta a Megbízó figyelmét a jelen 
szerződés, a Megbízott Üzletszabályzata, annak valamennyi melléklete, ideértve a Kondíciós listát is, 
valamint az azokban hivatkozott szabályzatok jogszabálytól és a szokásos szerződési gyakorlattól 
lényegesen eltérő, illetve a Felek között esetleg korábban alkalmazott kikötésektől eltérő 
rendelkezéseire, azokat a Megbízó elolvasta, megértette és az azokban foglaltakat kifejezetten 
elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződést ezek 
ismeretében köti meg. 

5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott 
Üzletszabályzatának rendelkezései, a Ptk. rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, 
illetve a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásaiban, ajánlásaiban foglaltak az irányadóak. A Megbízó a 
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Üzletszabályzat egy példányát átvette, annak 
rendelkezéseit megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek elismeri.  

A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyező tartalmú okiratot a jogkövetkezmények ismeretében jóváhagyólag aláírták.  

Mellékletek:   

1. sz. melléklet: Követeléskezelésre átadott követelések meghatározása 
2. sz. melléklet: Üzletszabályzat  

 

 

Kelt: [….], 20……….. 

 

………………………………………      ………………………………………… 
Megbízott        Megbízó 

 


