
 

1. oldal 
 

HIRDETMÉNY - FOGYASZTÓI
1
 GÉPJÁRMŰKÖLCSÖN ÉS LÍZING SZERZŐDÉSEKRE 

 
A GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN A SZERZŐDÉS FUTAMIDEJE 
ALATT FELSZÁMÍTHATÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK 
 
 
 

 Költségtípusok megnevezése:  
Költség összege 

darabonként: 

- Készpénz-átutalási megbízások (csekk) megküldésének költsége küldeményenként 
 

szabványméretű ajánlott küldemény (323,-Ft) és a csekkek előállítási költség  
421,-Ft 

- Készpénz-átutalási megbízások (csekkek) költsége   
 

110,-Ft + a befizetett 
összeg 4,8 ezreléke,  

 minimum 150,-Ft 

- Szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatti felszólítás megküldésének költsége  
- Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) való felvitelre történő figyelmeztetés 

megküldésének költsége 
- Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) való adatátadásról történő tájékoztatás 

megküldésének költsége 
- Egyösszegben esedékessé vált tartozás megfizetésére történő felszólítás 

megküldésének költsége     
 

szabványméretű ajánlott küldemények (323,-Ft) 

370,- Ft 

- Használati engedély, taxi engedély (személy-és teherfuvarozási engedély), 
üzembentartói engedély, gépjármű átalakításáról szóló engedély megküldésének 
költsége 

- A gépjármű forgalmi engedélyének és rendszámának cseréjéhez engedély 
megküldésének költsége 

- A gépjármű-finanszírozási szerződésről szóló bankinformáció megküldésének költsége   
- Fix havi részletű konstrukcióra történő átállásról, illetve nem fixes konstrukcióra történő 

visszaállításról, számlázási periódus negyedévesről havira történő átállításáról, illetve 
haviról negyedévesre visszaállításról való engedély(hozzájárulás)  megküldésének 
költsége  

- Teljes vagy részbeni előtörlesztés, szerződés futamidő előtti bármely okból történő 
megszűnése esetén elszámolás megküldésének költsége  

 

szabványméretű ajánlott küldemények (323,-Ft) 

358,-Ft 

- Átütemezés, futamidő hosszabbítás megküldésének költsége  
- Casco mentesség engedélyezése megküldésének költsége 

 
szabványméretű ajánlott küldemény (323,-Ft) 

430,-Ft 

- Szerződés másolat(ok), már kiadott dokumentum(ok) ismételt megküldésének költsége  
 

szabványméretű 100-ig ajánlott küldemény (490,-Ft) 
490,-Ft 

- Szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatti telefonos megkeresés költsége 80,-Ft/hívás 

- Ingó zálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésének a Lízingbeadónál 
felmerülő költsége 

Jogszabályban 
meghatározott 

illeték, díj, 
költségtérítés  

- Ügyvédi felszólítás megküldésének költsége  
 

szabványméretű tértivevényes küldemény (575,-Ft) 
622,-Ft 

                                                      
1
 fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy; (2013. évi CCXXXVII tv. - Hpt. -  6. §. (1) 28. pont) 



 

2. oldal 
 

 

 Díjtípusok megnevezése:  
Díjak mértéke/ 

összege:  

- Szerződésmódosítás ügyviteli díja (teljes vagy részbeni előtörlesztés, szerződés 
futamidő előtti bármely okból történő megszűnése)  

6.324,-Ft 

- Szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatti felszólítás és felmondás ügyviteli díja  
- Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) való felvitelre történő figyelmeztetés 

ügyviteli díja 
- Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) való adatátadásról történő tájékoztatás 

ügyviteli díja 
- Egy összegben esedékessé vált tartozás megfizetésére történő felszólítás ügyviteli díja 
- A gépjármű forgalmi engedélyének és rendszámának cseréjéhez engedély kiadásának 

ügyviteli díja  
- Szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatti telefonos megkeresés ügyviteli díja 

527,-Ft 

- Használat átengedésére vonatkozó engedély, üzembentartói engedély, gépjármű 
átalakításáról szóló engedély kiadásának ügyviteli díja, casco mentesség 
engedélyezésének ügyviteli díja 
és a magasabb kockázat miatt az ügyleti kamat évi 2% -kal emelkedik az engedély 
kiadását követően esedékes törlesztő-részletek tekintetében.  

3.162,-Ft 
  

- A gépjármű-finanszírozási szerződésről szóló bankinformáció kiadásának ügyviteli díja,  
- Szerződés másolat(ok), már kiadott dokumentum(ok) ismételt megküldésének ügyviteli 

díja 

3.162,-Ft 
 

- Taxi-engedély (személy- és/vagy teherfuvarozási engedély) kiadásának ügyviteli díja és 
a magasabb kockázat miatt az ügyleti kamat évi 4% -kal emelkedik az engedély 
kiadását követően esedékes törlesztő-részletek tekintetében.   

3.162,-Ft 
 

- Halasztás engedélyezésének, fizetési határidő és/vagy fizetési kötelezettség 
átütemezésének ügyviteli díja 

- Fix havi részletű konstrukcióra történő átállásról, illetve nem fixes konstrukcióra történő 
visszaállításról, számlázási periódus negyedévesről havira történő átállításáról, illetve 
haviról negyedévesre visszaállításról való engedély(hozzájárulás)  ügyviteli díja 

- Felmondott szerződések esetén, a felmondás hatályon kívül helyezésének ügyviteli díja 

3.162,-Ft 
 

 
2015. február 01. napjától kötött kölcsön és pénzügyi lízing szerződések esetén a fenti költségeknek a Fogyasztó 
adós/lízingbevevő számára kedvezőtlen és kedvező egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezéseket az 
Általános Szerződési Feltételek/ Általános Lízing Feltételek  XXIV. fejezete tartalmazza. 
 
Hatálybalépés:  2015. február hónap 01. napja 


