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Korábban az S.A.P. Leasing Kft. az 1/2013.(V.1.) számú szabályzattal szabályozta a Társaság 

követeléskezelési szabályait. A belső szabályozók egységesítése és hatályosságának felülvizsgálata során az 

időközben társasági formaváltás okán S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: Társaság) formájában továbbműködő gazdasági társaság legfőbb szerve, közgyűlése az 

1/2014.(07.25.) számú közgyűlési határozattal úgy döntött, hogy a jogelőd cég ügyvezetője és taggyűlése által 

elfogadott követeléskezelési üzletszabályzatot módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 

jelen szabályzatot fogadja el, azzal, hogy minden a jelen szabályzatban esetlegesen nem szabályozott 

kérdésben a Társaság egyéb belső szabályzatainak, illetve a vonatkozó hatályos, jogszabályok rendelkezései 

az irányadóak. A felülvizsgált Üzletszabályzat figyelemmel van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóval 

szembeni követeléskezelési tevékenységéről szóló 2/2019. (II. 13.) számú ajánlásában foglaltakra. 

 

A Társaság adatai: 

 

A Társaság elnevezése: S.A.P. Követeléskezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

A Társaság rövidített elnevezése: S.A.P. Követeléskezelő Zrt. 

A Társaság székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4. 

A Társaság fióktelepe: 2724 Újlengyel, Árpád utca 7. 

A Társaság e-mail címe: info@sapzrt.hu 

A Társaság cégjegyzékszáma: 13-10-041417 

MNB törzsszám: 24931139 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

A Társaság statisztikai számjele: 24931139-8291-114-13 

A Társaság adószáma: 24931139-2-13 

Átalakulás (társasági formaváltás) okán a jogelőd cég adatai: S. A. P. LEASING 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2200 Monor, 

József Attila utca 39., cégjegyzékszám: 13-09-107454 

E-mail: s.miklos@sapzrt.hu 

Telefon: +36 70/610 4638 

Képviseletre jogosult: Somogyi Miklós Károly vezérigazgató 

 

A Társaság által közvetítőként végezhető tevékenység(ek) MNB által nyilvántartott adatai: 

 

 

Követelések behajtására, kezelésére 

irányuló tevékenység, kiemelt 

közvetítői tevékenységként, kiemelt 

közvetítőként 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 

(közvetítői tevékenység) kiemelt 

közvetítőként (követeléskezelés, 

behajtás). 

 

Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pont, 

Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont 

a) alpont, Hpt. 10. § (1) 

bekezdés b) pont ba) alpont 

alapján. 

  

      

 

 

 

 
Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 

(közvetítői tevékenység), függő 

ügynökként  

  
Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pont, Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont 

b) alpont, Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont alapján. 
 

 

 

1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 

 

Az üzletszabályzat célja a Társaság (mint szolgáltató vagy követeléskezelő), megbízás alapján ellátott 

követeléskezelési tevékenységével kapcsolatos feladatainak szabályozása, e tevékenység keretein belül annak 

biztosítása, hogy a vezető tisztségviselő(k), a vezető állású munkavállalók, illetve a késedelmes fizetőkkel 
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(ügyfél/adós) kapcsolatba kerülő eljáró ügyintézők szemlélete egységes legyen, az üzletszabályzatban 

foglaltak  munkavégzési folyamatokba történő beiktatása és érvényesítése mellett is.  

Az üzletszabályzat célja, hogy a megfogalmazott irányelvek, a követeléskezelőt és az ügyfelet érintő 

valamennyi - a követeléskezeléssel összefüggő - tevékenységet lefedjék, valamint az üzletszabályzatban 

foglalt elvárások, irányelvek követése hozzájáruljon a követeléskezelési tevékenység működésébe vetett 

bizalom megőrzéséhez. 

 

1.1. Az üzletszabályzat tárgyi hatálya 

 

Az üzletszabályzat tárgyi hatálya az adósokkal szemben végzett követeléskezelési tevékenységre terjed ki. 

Jelen üzletszabályzat alkalmazásában követeléskezelési tevékenységnek minősül az üzletszerűen nyújtott, 

harmadik személyt megillető, (pénzügyi) szolgáltatásból származó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése 

érdekében végzett tevékenység. A követeléskezelési tevékenység fogalma alá nem tartozik a követelés 

érvényesítése érdekében indított, egyéb törvények által szabályozott jogi eljárások lefolytatása (pl. fizetési 

meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtási eljárás). Összefoglalóan: követeléskezelési tevékenységnek 

minősül a Társaság, mint követeléskezelő által a követelés érvényesítése érdekében folytatott üzletszerű 

tevékenység – ideértve az adósokkal való kapcsolattartást, a behajtási tevékenységet és a követelések ehhez 

szükséges nyilvántartását is.   

 

 

1.2. Az üzletszabályzat alanyi hatálya 

 

Az üzletszabályzat alanyi hatálya kiterjed mindazokra, akik követeléskezelési tevékenységet végeznek 

(követeléskezelő). Jelen üzletszabályzat vonatkozásában a Társaság követeléskezelőnek minősül, mint 

megbízás alapján eljáró követeléskezelő (kiemelt közvetítő, függő ügynök). Ezen minőségében 

követeléskezelőnek minősül a Társaság valamennyi eljáró ügyintézője, vezető állású alkalmazottja, vezető 

tisztségviselője. A Társaság követeléskezelési tevékenységet az MNB felügyelete alá eső tevékenységek 

vonatkozásában megbízási jogviszony alapján, a követelés jogosultjának megbízása alapján, annak nevében, 

javára és kockázatára eljáró közvetítőként folytat.  

 

Az üzletszabályzat vonatkozásában megbízónak - követelés jogosultja (a lejárt követelés jogosultjának) 

minősül, minden olyan természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli 

pénzügyi vállalkozás (gazdasági társaság), más szervezet, akinek a követeléskezelő szerződéses viszony 

alapján szolgáltatást nyújt, illetve érdekében eljár. A Társaság ügyfele a megbízó. 

 

Az üzletszabályzat vonatkozásában adós alatt a fizetési késedelemmel rendelkező, a Hpt. alkalmazásában 

fogyasztónak minősülő adós és adóstárs, valamint magánszemély kezes, és zálogkötelezett értendő. Ezen 

minőségében adósnak minősül mind a természetes személy, mind a jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság). A Társaság feltételezi, hogy az adós az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és 

körültekintő átlagos fogyasztó mércéjével mérve, ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben elvárható 

figyelmességgel és körültekintéssel jár el. Az adóstól elvárható a követeléskezelési tevékenységgel érintett, az 

adós által nem szerződésszerűen teljesített alapjogviszonyra vonatkozóan megkötött szerződés(ek) ismerete. 

A Társaság minden körültekintő és figyelmes közreműködést megad abból a célból, hogy az adós 

kötelezettségét teljesítse.  

 

A Társaság a lehetőségekhez képest, fogyasztónak nem minősülő adóssal szemben is a jelen Üzletszabályzat 

alapelvei szerint jár el. 

 

A Társaság az MNB ajánlásait a lehetőségekhez képest, a nem pénzügyi szolgáltatásból eredő követelések 

érvényesítése során is alkalmazza. 

 

Az üzletszabályzat vonatkozásában fizetési késedelemnek minősül a (pénzügyi) szolgáltatási szerződésből 

származó - a szerződés felmondásának bekövetkezésétől független - teljesítési határidő eredménytelen eltelte, 

így különösen az esedékes fizetési kötelezettség nem teljesítése.   
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Jelen üzletszabályzat alkalmazásában áthidaló megoldás minden olyan, a követeléskezelő által kínált 

konstrukció, amelynek a célja az adós fizetési képességének helyreállítása és a kölcsönszerződés 

felmondásának megelőzése, vagy a szerződés felmondását követően a tartozás teljesítése. Teljesítési 

megállapodás minden olyan, a követeléskezelő által kínált lehetőség, konstrukció (pl. részletfizetés, fizetési 

haladék, átütemezés, követelés elengedés) tárgyában létrejött megállapodás, amelynek célja a követelés adós 

általi rendezése.  

A megbízás alapján ellátott követeléskezelési tevékenységre tekintettel áthidaló megoldást a Társaság az 

adós részre önállóan nem ajánl. Minden ilyen természetű ajánlás a Megbízó iránymutatása alapján 

történhet/történik. 

Jelen üzletszabályzat vonatkozásában igazolható módnak minősül annak igazolása, hogy a küldeményt a 

követeléskezelő kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének 

tényét és időpontját is. 

 

2. A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS ALAPELVEI 

 

A követeléskezelési tevékenység során a követeléskezelők gyakorta olyan élethelyzetben veszik fel a 

kapcsolatot az adóssal, amikor az adós fizetési képessége meggyengülése következtében szerződéses 

kötelezettségeit nem tudja határidőben teljesíteni, ennek következtében pedig hátrányos 

következményekkel kell szembe néznie. Ebben a helyzetben fokozott jelentősége van annak, hogy az adósok 

számára negatív következmények csak a legszükségesebb esetben és indokolt mértékben következzenek be. 

Ez feltételezi azt is, hogy az adósok elvárható mértékig együttműködnek a követeléskezelővel.  

 

A követeléskezelési tevékenység csak az adósok és a követeléskezelők kölcsönösen együttműködő 

magatartásának megvalósulásával lehet eredményes, ekkor érhető el, hogy mindkét fél számára a legkisebb 

költséggel, a hosszadalmas jogi eljárások igénybevétele nélkül kerülhessen rendezésre a tartozás.  

 

A Társaság a jogszabályok betartásán túl, az MNB ajánlás és más felügyeleti szabályozó eszközök által 

megfogalmazott fogyasztóvédelmi előírásoknak való megfelelést mind belső üzletmenetében, mind a 

fogyasztókkal kapcsolatos magatartásában folyamatosan szem előtt tartja. A Társaság a fentiekkel 

összhangban arra törekszik, hogy a fogyasztó tényleges igényeit, körülményeit és pénzügyi ismereteit is 

mérlegelve, a fogyasztó számára leginkább megfelelő, hosszú távon is vállalható és teljesíthető 

kötelezettségekkel járó szolgáltatást kínáljon. 

 

A Társaság – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 

rendelkezéseivel összhangban – az olyan fogyasztó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az 

adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. 

 

A Társaság fokozottan veszi figyelembe a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 

kiszolgáltatott fogyasztók érdekeit, az ügyintézés során lehetőség szerint kellő figyelemmel van arra, hogy az 

egyes fogyasztók fentiekből fakadó ismeretei és felkészültsége – a jogszabályokban előírtakon túlmenően, azt 

kiegészítve vagy azt magyarázattal ellátva, megismételve, illetve egyes lényeges elemeket kihangsúlyozva – 

milyen mélységű és összetettségű tájékoztatást tesznek szükségessé. A Társaság a szolgáltatásnyújtás során – 

az egyedi tájékoztatás szóbeli és írásbeli formájában – ehhez mérten tájékoztatja és szolgálja ki a fogyasztókat. 

 

A Társaság a fogyasztók minél megalapozottabb pénzügyi döntéseinek elősegítése érdekében tevékenysége 

során fokozott figyelemmel van a transzparencia elvére. Ezen elv alapján igyekszik fokozottan érvényesíteni 

a közérthetőséget, az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, valamint a szükséges minőségi információk 

folyamatos hozzáférhetőségét, teljes körűségét, illetve egyértelműségét.  

 

A Társaság céljának tekinti, hogy a fogyasztónak nyújtott szolgáltatását az azzal kapcsolatos tevékenységének 

minden egyes szakaszában egyenletes színvonalon biztosítsa. Erre való tekintettel nem csak az ügyfélszerzés, 

illetve a szerződéskötés időszakában törekszik az együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódra, hanem 

hasonló magatartást tanúsít a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés nyomonkövetése és a 

szerződés megszűnését követően felmerülő problémák, panaszok kezelése során is. Különösen elvárt a 
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megfelelő tájékoztatás, kalkuláció, magyarázat nyújtása változó érték – pl. kamat, árfolyam, törlesztőrészlet, 

költség – alakulása esetén, kiemelt tekintettel annak okaira, illetve összetevőire. A Társaság szem előtt tartja a 

fenti elvet akkor is, amikor a fogyasztó felé szerződéses kötelezettségét teljesíti, továbbá együttműködik a 

fogyasztóval annak kötelezettségei teljesítése során, ennek érdekében – pl. fizetési értesítő levél időben 

postázásával – biztosítsa számára a szerződésszerű teljesítéshez szükséges támogatást. 

 

A Társaság és a fogyasztó között fennálló információs aszimmetria csökkentése érdekében a Társaság a 

fogyasztóval történő kapcsolattartás során úgy jár el, hogy a szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás 

alkalmával, azok igénybevételi lehetőségeivel, a fogyasztó szolgáltatáshoz kötődő jogaival és 

kötelezettségeivel kapcsolatosan lehetőség szerint dokumentált módon segíti a fogyasztót a felelős döntés 

meghozatalában a rendelkezésére álló eszközökkel, megadva valamennyi szükséges – az előnyökre és 

hátrányokra is kitérő – információt. 

 

A Társaság az elvárható és korrekt tájékoztatás során, felelős szolgáltatói magatartás tanúsításával a fogyasztó 

hosszútávú érdekeit szem előtt tartva, proaktívan, a fogyasztó személyes igényeire és lehetőségeire szabottan 

nyújtja számára a felelős ügyleti döntés megalapozásához szükséges tájékoztatást.  

 

A Társaság a fogyasztóval folytatott kommunikációja során kerüli a nehezen érthető vagy félreérthető, nem 

részletes tájékoztatást. Amennyiben a Társaság a fogyasztó tájékoztatása során jogszabályi rendelkezésre 

hivatkozik, akkor az adott jogszabályhelyet pontosan megjelöli, továbbá egyszerű, közérthető tájékoztatást ad 

annak tartalmáról és az adott esetre történő alkalmazásának indokáról. A Társaság a személyes ügyfélkapcsolat 

esetén az írásos tájékoztatást – a lényegi információ átadásának és fogyasztó általi megértésének biztosítása 

céljából – azzal tartalmilag összhangban lévő, azzal nem ellentétes szóbeli magyarázattal is kiegészíti. A 

Társaság világos és egyértelmű módon, közérthetően és az együttműködés szándékával kommunikál. A 

Társaság a kommunikáció során – ahol lehetséges – kerüli a jogi, pénzügyi szakkifejezéseket, illetve azokat 

közérthető magyarázattal alkalmazza. 

 

A Társaság gondoskodik arról, hogy elegendő idő álljon a fogyasztó rendelkezésére a szerződési feltételek és 

egyéb dokumentumok, nyomtatványok, nyilatkozatok átolvasására, továbbá biztosítson nyugodt 

körülményeket azok áttekintéséhez, illetve lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztó az aláírás előtt feltehesse 

kérdéseit. 

 

A Társaság – a prudens működés elveinek szem előtt tartásával – előre kidolgozza az olyan tényleges 

megoldást jelentő, érdemi áthidaló módszereket, intézkedési csomagokat, amelyek a fogyasztói 

kötelezettségek teljesítésének átütemezésével, vagy a teljesítési időszak meghosszabbításával kapcsolatosak, 

vagy egyéb módon próbál a szorult anyagi helyzetbe jutott fogyasztón segíteni. 

 

A Társaság a fogyasztó életkörülményeire kiható rendkívüli eseményből adódó pénzügyi nehézségek esetén 

különösen ügyel arra, hogy a fogyasztóval együttműködve, az érintetteket megfelelő módon tájékoztatva járjon 

el, és az ésszerűség és az üzletpolitika lehetőségein belül minél több alternatív megoldást vázoljon fel a 

nehézségekkel küzdő fogyasztó számára a szerződés módosítása során. 

 

2.1. Tisztességes és együttműködő magatartás elve 

 

A követeléskezelő munkatársak/ügyintézők a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően végzik 

tevékenységüket, az adóssal együttműködve járnak el, továbbá kerülik a félrevezető kommunikációt és az 

agresszívnak értékelhető magatartási formákat. 

 

Eljárásaik során az ügyintézőknek: 

 

- kerülniük kell a megtévesztő és agresszív magatartásokat, 

- tartózkodniuk kell az olyan kapcsolattartási formáktól, amelyek - figyelembe véve valamennyi 

tényszerű körülményt - az adósra irányuló fizikai, vagy pszichés nyomásgyakorlást valósítanak 

meg, 
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- az információk átadása során biztosítják, hogy azok ne keltsenek hamis, megtévesztő benyomást az 

adós és a követeléskezelő - ténylegesen rendelkezésre álló, a követeléskezeléshez kapcsolódó - 

lehetőségeiről, jogosultságairól és kötelezettségeiről.  

- az adós méltányolható kéréseit figyelembe veszik a kapcsolattartás formájára vonatkozóan 

(például munkaidőben történő telefonos megkeresés mellőzése), amely kérést rögzítenek a 

követeléskezelési nyilvántartásban, visszakereshető módon. Ezen kérést amennyiben az adós 

telefonon kérte hangfelvételen őrzi a követeléskezelő, a kérést jelentés lapon is rögzítésre kerül, mely 

online felületen a követeléskezelő saját rendszerében is tárolásra kerül.  

 

A Társaság követeléskezelési tevékenységének végzése során a mindenkor érvényes jogszabályok keretei 

között jár el. Adósságkezelési tevékenysége során munkavállalóitól elvárja az alábbi magatartásoktól való 

tartózkodást. 

 

A követeléskezelő eljáró ügyintézőire vonatkozó tiltott kommunikáció és magatartás: 

- tiltott kommunikáció, az adós szokatlan időpontban (este 20.00 óra és reggel 08.00 óra között) 

történő hívása (a munkaszüneti napok kívételével tehát naponta 08.00 és 20.00 óra között lehet az 

adóst keresni), vagy az adós szünet nélküli, bosszantási célzatú hívogatása, továbbá az adós 

bemutatkozás nélküli hívása, 

- tilos a zaklatás, ezzel összhangban az adósnak meg kell adni az alapvető emberi tiszteletet, nem 

alkalmazható erőszak és erőszakkal fenyegetés, nem használható közönséges stílus, 

- zaklatásnak tekinthető különösen a Büntető Törvénykönyv 222. § -ban megfogalmazott tényállás 

megvalósítása, vagy bármely olyan jogellenes magatartás, amely alkalmas arra, hogy az adóst 

megfélemlítse. Zaklatásnak tekinthető emellett az adós életvitelébe való önkényes beavatkozás, 

- nem hozható nyilvánosságra, illetve harmadik személyek számára hozzáférhetővé az adósok neve, 

címe, tartozásuk összege, illetve bármely más személyes adatuk, 

- tilos a kintlévőségeket konkrét névvel és címmel meghirdetni a fizetés meggyorsítása céljából, 

- tilos félrevezető taktikákat alkalmazni, ezen belül különösen hatósághoz, vagy hivatalos szervhez 

való kapcsolat benyomását kelteni, valótlan dolgot állítani és törvénytelen eljárást kilátásba 

helyezni, illetve az adós esetleges tudatlanságát, ismereteinek hiányát kihasználni, 

- a követeléskezelő eljáró ügyintézőinek személyes nyereség szerzésére irányuló tevékenysége 

Egyetlen munkavállaló sem lehet részese olyan személyes nyereség szerzésére irányuló 

tevékenységnek, amely bármilyen okból összeütközésben van a Társaság üzleti érdekeivel. 

 

A tiltott kommunikáció és magatartás szankciói: 

 

Amennyiben az ügyintéző (munkavállaló) a fentiekben felsorolt kommunikációtól, illetve magatartástól nem 

tartózkodik, erre vonatkozóan személyét illetően a megbízó, adós bejelentést tesz, fegyelmi eljárás kerül 

lefolytatásra. A fegyelmi eljárás elrendelése, és lefolytatása a munkáltatói jogokat gyakorló vezető feladata.  

Amennyiben a fegyelmi eljárás a vizsgált bejelentésre vonatkozólag a munkavállaló vétkességét állapítja 

meg a munkavállaló munkaviszonya azonnali hatállyal, megszüntetésre kerül. 

 

2.2. Szakszerű és gondos magatartás elve 

 

A követeléskezelő a követelés kezelése során szakszerű és gondos magatartást tanúsít. A követeléskezelő és a 

nevében eljáró személyek az adóssal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során kellő körültekintéssel, az 

irányadó jogszabályok ismeretében és azoknak megfelelően járnak el, a követelés érvényesítéséhez szükséges 

eszközök közül – a magánszféra védelmének tiszteletben tartása mellett – a körülmények gondos 

mérlegelésével választják ki és alkalmazzák a leginkább célravezető követeléskezelési formákat. 
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A Társaság munkavállalói/ügyintézői követeléskezelési tevékenységüket kizárólag a kialakított 

üzletszabályzat, valamint egyéb belső szabályzatoknak megfelelően végezhetnek, az adósokkal szemben 

a szakmai gondosság követelményének megfelelően kell, hogy eljárjanak.  

 

A Társaság nevében eljáró ügyintézők az ügyfelekkel való kapcsolat létesítése és fenntartása során kellő 

körültekintéssel, az irányadó jogszabályok ismeretében és annak megfelelő betartása mellett kell 

eljárjanak. A követelés érvényesítési eszközöket a körülmények gondos mérlegelésével kell kiválasztani és 

alkalmazni.  

 

A Társaság a fenti alapelv megvalósításának érdekében megszervezi a munkavállalók képzéseit, szakmai 

értekezleteket tart. Ezen képzések és oktatások részvételéről oktatási naplót, értekezletekről jelenléti ívet vezet. 

Az eljáró ügyintézők mindegyikének pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával kell rendelkeznie. 

A hatósági vizsga igazolását a Társaság a munkavállalók személyi anyagaiban dokumentálja.  

 

A követeléskezelő az adóssal kapcsolatba kerülő ügyintézőket – legalább évente egy alkalommal – megfelelő 

képzésben részesíti, és ezt dokumentálja.  

 

A képzés minimálisan kiterjed a követeléskezelés jogszabályi környezetére, a követeléskezelés során 

alkalmazható jogi eszközökre, alkalmazásuk feltételeire, továbbá a követeléskezelésre vonatkozó alapelvekre, 

és az alapelveknek nem megfelelő magatartásokra. A képzés tartalmazza továbbá a követeléskezelő 

követeléskezelési folyamataira, eszközeire, a kapcsolódó döntési kompetenciákra, kapcsolatfelvételre, 

kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat, az adóssal történő kommunikációra vonatkozó elvárásokat, továbbá 

az adós tájékoztatására vonatkozó szabályokat és a teljesítési megállapodással kapcsolatos eljárásra 

vonatkozó szabályokat. A képzés részét képezi a jelen ajánlásban meghatározott, az adóssal való 

kapcsolattartásra vonatkozó elvárások ismertetése is. 

 

A képzésekről a követeléskezelő képzési naplót vezet, melynek minimális tartalmi eleme a képzés időpontja, és 

a képzésen részt vevő ügyintézők neve. 

 

 

2.3. A szükséges információ szolgáltatásának elve 

 

A követeléskezelő eljárása során megad minden olyan információt az adós számára, amely az adós 

tartozásának kiegyenlítéséhez, valamint a nemteljesítés következményeinek megismeréséhez szükséges, és 

különös figyelmet fordít a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, az ügyfélvédelemmel és a 

jogorvoslattal kapcsolatos szabályok ismertetésére. 

 

Az eljáró ügyintézők eljárásuk során:  

 

- kötelesek megadni minden olyan információt az adós számára, amely az adós együttműködő 

magatartásához szükséges, 

- az írásos tájékoztatásokat igazolható módon. elsődlegesen postai úton küldik meg az adós részére 

(postai ajánlott küldemények, postai ajánlott tértivevénnyel ellátott küldemények, levélszekrényben 

történő elhelyezés esetén, értesítés igazolt hátrahagyásával). Tájékoztatás elektronikus úton akkor 

küldhető az adós részére, ha az adós ahhoz hozzájárult és az ebből eredő kockázatokra az adós 

figyelemfelhívása megtörtént, 

- megfelelő gondossággal járnak el a követelés teljesítéséhez, illetve a nem teljesítés 

következményeinek megismeréséhez szükséges információk átadása során, 

- a kapcsolatfelvételt követően megfelelő időben bemutatják a megbízó által kidolgozott áthidaló 

megoldási lehetőségeket, ezek részletes feltételeit. Ennek során tájékoztatják az adóst arról, hogy a 

nemfizetés következtében a követelt összeg folyamatosan növekszik, illetve bemutatják annak okát 

(kamatok, késedelmi kamatok, költségek).  

- igazolhatóan tájékoztatják az adóst a követeléskezelés során alkalmazható intézkedésekről, 

- az adós megalapozott döntését segítő részletességgel bemutatják az alkalmazható jogi eljárásokat 

és azok következményeit, beleértve a várható költségeket és időigényt. 
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2.4. Az adós teherviselő képessége figyelembevételének elve 

 

Az eljáró ügyintézők - az alkalmazott jogi és jogi eljárásokon kívüli eszközök alkalmazásakor - figyelembe 

veszik, az adós teherviselő képességére vonatkozó körülményeit.  

Ennek során a lehetőség szerint - mielőtt a követelés érvényesítése érdekében jogi eszközök alkalmazására 

kerülne sor - az adós együttműködésével felmérik annak jövedelmi és vagyoni helyzetét, önkéntes 

teljesítésének lehetőségét.  

 

A 2.4. pontban megfogalmazott alapelv érvényesülését a követelés jogosultja, a megbízó biztosítja. 

Különös tekintettel: az adós jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a 

döntés szülessen arra vonatkozólag, lehetséges-e a követelés jogi eljáráson kívüli megtérülése (így például 

áthidaló megoldással, vagy önkéntes teljesítéssel). Ennek érdekében a megbízó (követelés jogosultja) belső 

szabályzatban rögzíti, hogy egyes szerződéstípusból származó követelésenként mely, az adós teherviselő 

képességére vonatkozó információk, milyen módon és formában kérhetőek be az adóstól.  

Követelés jogosultja köteles továbbá felhívni az adós figyelmét arra, hogy milyen következményekkel jár, 

ha a teherviselő képességére vonatkozó információk megadása során nem működik együtt a 

követeléskezelővel (például hiányosan, pontatlanul adja meg a kért információkat).  

A Társaság a jelen pontban írtakat a megbízóval való kapcsolattartás során érvényre juttatja. 

 

2.5. Fokozatosság elve 

 

A követeléskezelő az igényérvényesítésre rendelkezésre álló eszközöket eljárása során az arányosságra 

törekedve fokozatosan alkalmazza, együttesen mérlegelve figyelembe veszi a követelés összegét, annak 

fedezettségét és az adós együttműködőkészségét, végül a rendelkezésre álló eszközök esetleges 

következményeit, ezáltal segítve elő az adós teljesítését, illetve a követelés érvényesítésének és a fedezet 

értékesítésének a megelőzését. Amennyiben az adós a követeléskezelővel együttműködik, a követeléskezelő 

minden esetben törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló eszközök közül azokat alkalmazza, amelyeknek 

következményei kevésbé hátrányosak az adós számára, továbbá elősegíti az adós teljesítését, mielőtt a 

követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indítana. 

 

A fokozatosság elvének korlátja, ha az adós olyan alacsony pénzügyi teherviselő képességgel rendelkezik, 

amely mellett a követelés gyors növekedése valószínűsíthető. 

 

A követelések kezelése során eljáró ügyintézők a követelés jogosultjának (megbízó) igényérvényesítése 

érdekében a rendelkezésre álló eszközöket eljárásuk során fokozatosan alkalmazzák, együttesen 

mérlegelve figyelembe veszik a követelés nagyságát, annak fedezettségét, az adós teherviselő képességét, 

együttműködésének mértékét, és az eszközök alkalmazása következményeinek arányosságát. A fokozatosság 

elvének megfelelően járnak el az adósok tájékoztatása során is.  

 

A rendelkezésre álló eszközöket és azok érvényesítésével kapcsolatos szabályokat a követelés jogosultja 

köteles az eljáró követeléskezelő tudomására hozni, különös tekintettel a következőkre:   

 

- amennyiben az adós a követeléskezelővel együttműködik, az adós teherviselő képességét figyelembe 

véve, melyek azok a rendelkezésre álló eszközök, amelyek következményei kevésbé hátrányosak 

az adós számára, 

- ingatlanon jelzáloggal biztosított követelés esetén, melyek az adós figyelembe vehető 

életkörülményei, adós életkörülményeit, együttműködésének mértékét, az ingatlan jellegét 

figyelembe véve követeléskezelő, hogyan és mely mértékben törekedjen arra, hogy a zálogtárgy 

értékesítésére irányuló végrehajtási eljárást az adós körülményeinek felmérését (vagy annak 

megkísérlését), az áthidaló megoldás biztosításának megkísérlését, egyéb jogi eszközök 

igénybevételét, a végrehajtási eljárás következmények bemutatását követően, csupán végső 

eszközként alkalmazza, 

- a fokozatosság elvének melyek azon korlátai, melyek szerint az adós (az adós körülményeinek 

felmérése alapján) tartósan olyan alacsony pénzügyi teherviselő képességgel rendelkezik, amely 
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mellett a követelés gyors növekedése valószínűsíthető. Ilyen esetekben a követelés nagyságát, annak 

fedezettségét, és a rendelkezésre álló alternatív fedezetérvényesítési eljárásokat megvizsgálva milyen 

döntés hozható az alkalmazandó követeléskezelési eszközről 
 

2.6. Az adós teljesítése elsődlegességének elve 

 

Az eljáró ügyintézők a 2.4 - 2.5 pontokban foglalt követelés jogosultja által biztosítottak alapján figyelembe 

veszik az adós együttműködésének mértékét - ezzel elősegítik az adós teljesítését, mielőtt a követelés 

érvényesítésére jogi eljárás indulna el.  

 

 

 

 

2.7. Szabályozottság elve 

 

A követeléskezelő az adóssal történő kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra, az adós részére nyújtandó 

tájékoztatásokra, a követelések nyilvántartására, az adós teherviselő képességének felmérésével kapcsolatos 

eljárására, a teljesítési megállapodásra és az egyes követelésérvényesítési eszközök igénybevételére, valamint 

az ezekkel kapcsolatos döntési mechanizmusaira, továbbá a panaszkezelésre és a belső ellenőrzésre vonatkozó, 

szabályzatban rögzített belső eljárásrendet alakít ki, és működése során ezeket betartva jár el. A 

követeléskezelő a belső eljárásrend kialakítása során figyelemmel van a 2.1-2.6. alpontban rögzített elvekre, 

ezáltal is biztosítva azok gyakorlatban való érvényesülését. 

 

2.8. Költségek 

 

A követeléskezelő az adóssal szemben csak igazolt és indokolt költséget (pl. értékbecslési díj, hatósági díjak) 

számíthat fel, közvetett költség az adóssal szemben nem számítható fel.  

 

3. AZ ADÓSOK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

Az adósok a teljesítésről akkor tudnak megalapozott döntést hozni, ha pénzügyi teherviselő képességüket figyelembe véve, 

a követelés teljesítésére vonatkozó lehetséges alternatívákat (így a fizetéskönnyítési lehetőségeket) és a 

követelés érvényesítésére vonatkozó eljárások következményeit is mérlegelik. Az adósok valamennyi olyan 

információt megkapnak a követeléskezelőtől, melyek elősegítik a teljesítést. 

 

A Társaság a követeléskezelési tevékenységet megelőzően az adós részére tájékoztatást ad: 

a) a cégnevéről, székhelyéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

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

lehet, 

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

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

 

3.1. A tájékoztatással kapcsolatos általános alapelvek 

 

Az alapelvekből következően elvárás a követeléskezelővel szemben, hogy az adós rendelkezésére bocsásson 

valamennyi olyan információt, amely elősegíti a tartozás rendezését. Az adós a teljesítésről akkor tud 

megalapozott döntést hozni, ha a követelés teljesítésére vonatkozó lehetséges alternatívákat megismerheti és 

mérlegelheti.  

 

A követeléskezelő által alkalmazott tájékoztatás akkor alkalmas az együttműködő adósi magatartás 

elősegítésére, ha az adós abból pontos információt kap a tartozása aktuális összegéről és megkapja a teljesítési 

megállapodás lehetőségére, megkötésének feltételeire vonatkozó figyelemfelhívást, továbbá tájékoztatást kap 

a lehetséges követeléskezelési lépésekről, azok költségeiről, valamint nemfizetés esetén a tartozás folyamatos 

növekedéséről, továbbá arról, hogy hol és milyen módon tudja tartozását rendezni. A követeléskezelő az adós 
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kérésére annak megalapozott döntését segítő részletességgel bemutatja a követelés érvényesítése érdekében 

kezdeményezhető jogi eljárásokat és azok következményeit.  

 

A követeléskezelő a követeléskezeléssel kapcsolatos tájékoztatás során közérthetően, egyértelműen kell, hogy 

fogalmazzon, ennek érdekében használjon egyszerű nyelvezetet, és – ahol lehetséges – kerülje a jogi 

szakkifejezések használatát, vagy azokat közérthető magyarázattal lássa el. 

 

A követeléskezelővel szemben elvárás, hogy mellőzze az olyan tájékoztatást, amely alkalmas arra, hogy az 

adós jogi helyzetét illetően, valamint a jogkövetkezmények tekintetében az adóst megtévessze, illetve amely azt 

a látszatot keltheti, hogy bizonyos, az adós szempontjából hátrányos jogkövetkezmények már bekövetkeztek. 

 

A követeléskezelő az adós erre irányuló kérése esetén valamennyi tájékoztató levelet elektronikus úton is 

megküldi az adós részére. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy az adós kifejezetten erre irányuló kérelme és az 

ebből eredő kockázatokra történő követeléskezelői figyelemfelhívás megtörténtét követően lehetséges a 

kizárólag elektronikus úton történő kapcsolattartást a felek között. 

 

Az adósnak szóló írásbeli tájékoztatások és a fizetési felszólítások összevontan, egy levélben kerülhetnek 

megküldésre az adós részére, a költségek minimalizálása érdekében. 

 

A követeléskezelő az adós kérésére tájékoztatást nyújt a követeléskezelés folyamatáról és az adós 

tartozásának összegéről és összetételéről.  Az adós kérésére félévente egy alkalommal egyenlegközlő és 

rövid tájékoztató kerül megküldésre a követelés aktuális összegéről a követeléskezelési folyamat állásáról, így 

különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről, azok várható időzítéséről. A fizetési késedelemmel 

kapcsolatos tájékoztatás során közérthető fogalmazásmód alkalmazása az elsődleges.  

 

A tájékoztató levelek költsége nem terhelhető tovább az adósra! 

 

A követeléskezelő tájékoztatja az adóst honlapjának és ügyfélszolgálatának elérhetőségéről. A követeléskezelő 

honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben folyamatosan, bárki számára hozzáférhető módon 

elérhetővé teszi legalább az alábbi információkat: 

a) teljes nevét, tevékenységi engedélye számát és keltét, 

b) elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét, 

c) a követeléskezelés során alkalmazható eszközökről szóló tájékoztatást, 

d) annak tényét, hogy a szerződéses rendelkezések szerinti vagy törvény által meghatározott 

mértékű kamatot, késedelmi kamatot, díjat és költséget számít fel, 

e) a teljesítési megállapodások részét képező általános szerződési feltételeket, amennyiben a 

követeléskezelő ilyet alkalmaz, 

f) az adóssal történő, jelen ajánlásban foglaltak szerinti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

formájára vonatkozó tájékoztatást, 

g) az adós számára nyújtandó, jelen ajánlás szerinti tájékoztatásokra vonatkozó 

információkat, 

h) a követeléskezelő által alkalmazott formanyomtatványokat. 

 

3.2. Az írásbeli tájékoztatás 

 

A követeléskezelő a késedelmes követelés fennállása alatt rendszeresen, írásban tájékoztatja az adóst. Az 

alkalmazott írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell - az együttműködő adósi magatartás elősegítésére -, 

pontos információt a tartozás aktuális összegéről (tőke, kamat, késedelmi kamat, költségek, díjak összege, 

vagy mértéke), az áthidaló lehetőségeket, a lehetséges követeléskezelési lépéseket, azok költségeit, valamint 
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nemfizetés esetén a tartozás folyamatos növekedésére vonatkozó figyelemfelhívásokat, továbbá az arra 

vonatkozó információkat, hogy hol és milyen módon tudják tartozásukat rendezni.  

 

Adott tájékoztatást fő szabályként a követelés jogosultja teljesíti, azonban megállapodás alapján azt a 

megbízása alapján eljáró követeléskezelő is teljesítheti.  

 

A tájékoztatás során a követeléskezelő az adósnak fokozatosan, azonban a követelés érvényesítésének egyes 

fázisaiban teljeskörűen adják meg a szükséges információkat, figyelembe véve azt, hogy a követeléskezelési 

folyamat milyen fázisban tart. 

 

A késedelembe esés utáni első tájékoztató levelet, valamint a felmondás előtti levelet, magát a felmondást 

a követelés jogosultja küldi meg az adós részére.  Amennyiben a követeléskezelő az adóssal nem tudott 

sikeres kapcsolatot felvenni, a követelés jogosultjával egyeztetésre kerül sor. 
 

A követeléskezelő – maga vagy megbízottja útján – az adós részére rendszeres, illetve eseti tájékoztatást 

biztosít a követeléskezelés során az alábbi értesítő levelek igazolható módon történő kiküldése útján: 

a) követelés átruházásáról szóló tájékoztatás, 

b) rendszeres tájékoztatás, 

c) a tartozás rendezését követő tájékoztatás, 

d) a zálogtárgy értékesítését követő tájékoztatás, 

e) az adós kérésére történő tájékoztatás. 

 

A követeléskezelő a fenti a)-d) alpontban foglalt értesítő leveleket a kezes részére abban az esetben küldi meg, 

ha a követelést vele szemben érvényesíti. 

 

3.3. Tájékoztató áthidaló megoldásokról 

 

A megbízás alapján ellátott követeléskezelési tevékenységre tekintettel áthidaló megoldást a 

követeléskezelő az adós részre önállóan nem ajánl. Ilyen tájékoztatást kizárólag a 3.2 pontban foglaltakhoz 

hasonlóan, a követelés jogosultjával történő egyeztetés után, meghatározott tartalommal küld 

követeléskezelő az adós részére. 
 

3.4. A követelés átruházásáról szóló tájékoztatás 

 

1) A polgári jog engedményezéssel kapcsolatos értesítésről szóló rendelkezéseinek figyelembevételével elvárt 

gyakorlat, hogy a követelésvásárló az engedményező által az engedményes követelésvásárlónak átadott, az 

engedményes személyét is meghatározó engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja az 

adós felé az engedményezés megtörténtét, amennyiben az engedményező még nem küldte meg az adósnak az 

engedményezésről az engedményes személyét és az engedményezett követelést megjelölő írásbeli értesítést. 

 

2) A Társaság – amennyiben a megbízási szerződésben így állapodnak meg – a követelés megbízó általi 

megvásárlását követő 30 napon belül értesítő levelet küld az adósnak, amely tartalmazza az alábbiakat: 

a) a követelés átruházásának tényéről és időpontjáról szóló tájékoztatást, 

b) a követelés jogosultjának nevét és címét, 

c) a követeléskezelő elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét, 

d) a tartozás jogcímét, az annak alapjául szolgáló szerződés megjelölését és – amennyiben az ismert – 

megszűnésének időpontját, 

e) az átruházás időpontjában nyilvántartott tartozás devizanemét, valamint összegét az alábbi bontásban: 

ea) tőketartozás, 

eb) kamattartozás, 

ec) késedelmi kamat, 

ed) díjak, költségek, 

f) fennálló teljesítési megállapodás esetén annak tényét, futamidejét, a havonta fizetendő törlesztőrészletek 

összegét, 

g) általános tájékoztatást az engedményezéssel átszálló biztosítékokról, 
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h) a késedelmi kamat, valamint a követeléskezelő által felszámítható költségek és díjak mértékét, 

i) a teljesítés módját, és a teljesítéshez szükséges adatokat, 

j) teljesítési megállapodás megkötésének lehetőségét, az arra vonatkozó kérelem benyújtásának módját, 

k) tájékoztatást arról, hogy ha az adós a követeléskezelőnél eredménytelen méltányossági kérelemmel él, 

méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél, 

 l) tájékoztatást arról, hogy az adós kérésére a követeléskezelő 30 napon belül tájékoztatást nyújt a 

követeléskezelés állásáról és a fennálló aktuális tartozásról, 

m)legalább az utolsó rendszeres tájékoztatás óta eltelt időszakban teljesített befizetések összegét költség, 

díj, kamat és tőke bontásban. 

 

3.5. Rendszeres tájékoztatás 

 

A mindenkori minimálbér összegét meghaladó követelések esetén a követeléskezelő – ha egy évnél hosszabb 

ideig van a kezelésében a követelés és a megbízó erre utasítást ad - évente legalább egyszer egyértelmű, 

közérthető és teljes körű tájékoztatást küld az adós részére. Követelés átruházása esetén az itt rögzített 

határidők az átruházás időpontjától számítandók. 

 

A rendszeres tájékoztató levél a 3.4. pont b)-d), f) és k) alpontjában foglalt, valamint a megadott értéknapon 

nyilvántartott tartozásra vonatkozó, a 3.4. pont e) alpontja szerinti adatokon túl az alábbiakat tartalmazza: 

a) legalább az adott időszakban történt befizetések összegét és azok elszámolását költség, díj, kamat és tőke 

bontásban, 

b) követeléstípusonként a követeléskezelés során alkalmazható eszközökre vonatkozó tájékoztatót tartalmazó 

honlap elérési helyét, 

c) figyelemfelhívást a következőkre: 

ca) amennyiben az adós továbbra sem teljesít, a késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés miatt 

felszámított egyéb fizetési kötelezettség összege folyamatosan növekedni fog, 

cb) a teljesítési megállapodás lehetőségére és az arra vonatkozó kérelem benyújtásának módjára, 

cc) jelzálogjoggal fedezett követelés esetén arra, hogy nemfizetés esetén a zálogtárgy értékesítésre 

kerülhet, 

cd) jelzálogjoggal fedezett követelés esetén arra, hogy amennyiben a zálogtárgy értékesítéséből befolyt 

összeg nem fedezi a teljes tartozást, akkor az adósnak további fizetési kötelezettsége marad fenn, 

ce) kezesi kötelezettségvállalás esetén a kezesekkel szembeni végrehajtás lehetőségére, 

cf) amennyiben az adós elérhetősége (levelezési címe) módosul, annak bejelentéséről haladéktalanul 

gondoskodjon, ellenkező esetben a nem aktuális levelezési címre kiküldött értesítő levelekben foglalt 

lényeges információk nem jutnak el a címzetthez, 

d) mellékletként a vonatkozó hirdetményt és kondíciós listát vagy annak elérhetőségét, 

e) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az adós az adott időszakra vonatkozóan egy alkalommal díj- és 

költségmentesen kérhet kimutatást az adott időszakban teljesített valamennyi befizetéséről, azok időpontjáról, 

összegéről és azok elszámolásának jogcíméről, amelyet a követeléskezelő a kérelem átvételétől vagy a kérés 

adós általi jelzésétől számított 30 napon belül bocsájt rendelkezésére. 

 

3.6. A tartozás rendezését követő tájékoztatás 

 

A Társaság – a megbízó ilyen utasítása esetén - a teljes tartozás rendezését követő 30 napon belül egyértelmű, 

közérthető és teljes körű tájékoztatást küld az adós részére. Jelzálogjoggal fedezett követelés esetén a Társaság 

a jelzálogtörlési engedélyt is igazolható módon megküldi a zálogkötelezett részére a fenti határidőn belül. 

 

A tartozás rendezéséről szóló tájékoztatás egy követeléstörténeti kimutatás, amely legalább az alábbiakat 

tartalmazza: 

a) a legutóbbi éves tájékoztató záró egyenlegét, valamint az azóta teljesített befizetések 

összegét és azok elszámolását költség, díj, kamat és tőke bontásban, 

b) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a követeléskezelő részéről az adóssal szemben az adott 

jogviszonyból eredően további követelés nem áll fenn. 
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Amennyiben az adóst a követeléskezelés lezárását követően maradványösszeg illetné meg, azonban a 

követeléskezelő az adós egyéb jogviszonyból eredő tartozását is kezeli, a követeléskezelő tájékoztatja az adóst 

a maradványösszeg Ptk. szabályai szerinti részbeni vagy egészében történő beszámításáról. 

 

Amennyiben az adóst a követeléskezelés lezárását követően maradványösszeg illeti meg, és a követeléskezelő 

az adós egyéb tartozását nem kezeli, úgy a követeléskezelő a teljes tartozás rendezését követő 15 napon belül 

– ha beszámítással is élt, az előző pont szerinti tájékoztatás mellett – visszatéríti a maradványösszeget az 

adósnak. 

 

3.7. A zálogtárgy értékesítését követő tájékoztatás 

 

Jelzálogjoggal fedezett követelés esetében, amennyiben a követelés fedezetének értékesítése megtörtént, és az 

nem fedezte teljes mértékben az adós kötelezettségeit, akkor a Társaság – a megbízó ilyen utasítása esetén - a 

fennmaradó tartozás összegéről az adóst a vételár megfizetésétől számított 30 napon belül tájékoztatja, 

amennyiben arról egyéb módon nem értesült. 

 

 

 

 

3.8. Az adós kérésére történő tájékoztatás 

 

A követeléskezelő a rendszeres tájékoztatáson túl az adós kérésére – a kérelem átvételétől vagy a kérés adós 

általi jelzésétől számított 30 napon belül – tájékoztatást nyújt (amennyiben a megbízása erre is kiterjed) a 

követeléskezelési folyamat állásáról, így különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről, valamint a 

követelés aktuális összegéről és a tájékoztatásokban megküldött összegek alapjául szolgáló analitikus 

kimutatásról. A követeléskezelő az adós kérésére rendelkezésre bocsátja a követelés alapjául szolgáló 

szerződés másolatát (ideértve a vonatkozó hirdetmények és kondíciós listák adós kérésének megfelelő tartalmú 

kivonatát vagy a teljes dokumentum másolatát), továbbá a követelés átruházásáról szóló szerződés kivonatát 

vagy az engedményezésről szóló értesítést, a korábban megküldött rendszeres tájékoztatások másolatát, illetve 

mindazon információt és tájékoztatást, amelyek a követelés elévülésének megállapításához szükségesek az 

adós elévülésre történő hivatkozása esetén. 

 

 

 

4. AZ ADÓSSAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SZABÁLYAI 

 

A megbízás alapján történő követelésbehajtási tevékenységre tekintettel követeléskezelő valamint a 

követelés átruházása esetén a követelésvásárló az adóst 15 napon belül írásban értesíti a 

megbízásról/követelésvásárlásról. Megállapodás alapján ezt a követelés jogosultja, vagy a követelés 

átruházója is teljesítheti. 
 

A követeléskezelő a követeléskezelésre szóló megbízási szerződés aláírását követően, vagy a 

követelésvásárló a követelés megvásárlását követő 15 napon belül írásban értesíti az adóst arról, hogy a 

követelés behajtására a fentiek alapján megbízója számára, illetve saját részére jogosult, beazonosítva a 

követelés jogcímét, annak összegét és összetételét és a teljesítés módját. 

 

Amennyiben az adós panasszal élt, a panasz megválaszolásáig a követeléskezelő nem végez az adóst 

közvetlenül érintő követeléskezelési tevékenységet (pl. nem kezdeményez jogi eljárást). Amennyiben az 

adós panasszal élt, időközben a tartozását rendezte - a követelés jogosultja ügytovábbítási szakaszában a 

követeléskezelő felé -, úgy annak tényét a követeléskezelő felé igazolható módon dokumentálnia kell. 

Ebben az esetben a követeléskezelő tájékoztatja a követelés jogosultját, annak részéről történő válasz 

megadásáig követeléskezelő nem végez az adóst közvetlenül érintő követeléskezelési tevékenységet.   
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Az eljáró ügyintézők az adóssal történő kapcsolatfelvétel során igazolható módon felhívják az adós figyelmét 

a teljesítés lehetőségére, módjára és annak előnyeire. Jelen üzletszabályzat vonatkozásában 

kapcsolatfelvételnek minősül: 

- a telefonos megkeresés, melynek eredménye a jelentés lapra is rögzítésre kerül 

- személyes felkeresés, melynek eredménytelensége esetén értesítőt hagy hátra az eljáró ügyintéző,  

- követeléssel ezek beszedésével kapcsolatos levél  

az adóssal történő kapcsolatfelvétel eredményei, a követeléskezelő saját informatikai rendszerében írásos 

formában minden esetben rögzítésre kerülnek.  

 

Jelzáloggal biztosított követelés esetén a követelés jogosultja köteles a követeléskezelő tudomására hozni, 

hogy az együttműködő adósok részére lehetővé teszi e, a fedezetül szolgáló ingatlan vagy más zálogtárgy adós 

általi önkéntes vagy a követeléskezelővel történő közös értékesítését, bemutatva ezen megoldás előnyeit, 

hátrányait és feltételeit. 

 

5. AZ ADÓSSAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI 

 

A követeléskezelő gyakorlata során tartózkodik az olyan kapcsolattartási formáktól, amelyek – figyelembe véve 

valamennyi tényszerű körülményt – az adósra irányuló pszichés nyomásgyakorlást, agresszív magatartást 

valósítanak meg, így tartózkodik különösen a fenyegető, félelemkeltő, sértő szóhasználattól vagy 

magatartástól, hivatalos eljárás folyamatban létére történő utalástól, illetve a jogellenes cselekménnyel való 

fenyegetéstől. 

 

Az eljáró ügyintézőknek az adóssal történő kapcsolattartás során tartózkodniuk kell az erőszakos, zaklató és 

félrevezető magatartásoktól. A társaság vezető beosztású munkavállalói, valamint a vezérigazgató mindent 

megtesz annak érdekében, hogy eljáró ügyintézői fellépésük során ne alkalmazzanak pszichikai nyomást, 

és a követelés megtérülésének célját a lehetőségek és a várható következmények tényszerű és 

kiegyensúlyozott bemutatásával érjék el. 

 

Az eljáró ügyintézőkre a 2.1 pontban (tisztességes és együttműködő magatartás elve) megfogalmazott tiltott 

kommunikáció és magatartási szabályok az adóssal történő kapcsolattartási szabályok tekintetében is 

irányadóak.  

 

5.1. A kapcsolatfelvétel helyének meghatározása 

 

A követeléskezelő eljáró ügyintézői úgy választják meg a kapcsolatfelvétel helyét, idejét és gyakoriságát, 

hogy az ne kelthessen zaklató, fenyegető benyomást az adós számára.  

 

A követeléskezelő eljáró ügyintézői kapcsolatfelvételt és személyes megkeresést munkaszüneti nap kivételével 

8 és 20 óra között kezdeményez. Fentiektől kizárólag a megkeresett személy igazolt kérésére lehet eltérni. 

 

Az adós kérését a követeléskezelő figyelembe veszi a kapcsolatfelvétel helyére, idejére és módjára 

vonatkozóan. Az adós méltányolható kérését a követeléskezelő eljáró ügyintézői abban az esetben kötelesek 

figyelembe venni a kapcsolatfelvétel helyére, idejére vonatkozóan, amennyiben az nem hátráltatja jelentős 

mértékben a követeléskezelési tevékenységet. 
 

Ezen kérést amennyiben az ügyfél telefonon kérte hangfelvételen őrzi a követeléskezelő, a kérés az eljáró 

ügyintéző részéről jelentés lapon és az online felületen a követeléskezelő saját rendszerében is rögzítésre kell 

kerüljön. Az adós kérése így megfelelő dokumentálásra kerül. Helyettesítés esetén, a helyettesítő kolléga a 

rendszerben rögzített - az adós kifejezett kérését tartalmazó - előzményt ki tudja keresni, illetve az 

ügyintézés során köteles azt figyelembe venni. 

 

Amennyiben az adós olyan további elérhetőséget ad meg, amelyen ténylegesen elérhető az általa jelzett 

időintervallumban, a követeléskezelő elsősorban ezen keresztül kísérli meg felvenni a kapcsolatot az adóssal. 
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A követeléskezelő eljáró ügyintézőik szerződésenként heti három alkalomnál többször nem létesítenek 

kapcsolatot az adóssal. Kapcsolat-létesítés alatt kell érteni a követeléskezelő által kezdeményezett adóssal 

történő olyan telefonos (beleértve a telefonos szöveges üzenetet) és személyes kapcsolatfelvételt, amelyben a 

követeléskezelő azonosítani tudta magát.  

A fenti gyakoriságtól abban az esetben lehet eltérni, ha azt az adós hozzájárulását adja (az együttműködő 

adóssal történő fizetési megállapodás érdekében. Például abban az esetben, ha az adós megadott időre nem tud 

teljesíteni, és az eljáró ügyintéző határozott kérdésére „kereshető e, a holnapi napon”? adós igenlő/beleegyező 

választ ad.  

 

5.2. Azonosítási eljárás 

 

Az eljáró ügyintéző az adóssal való minden kapcsolatlétesítéskor igazolja magát, megnevezi a követeléskezelőt, 

illetve a megbízót, amelynek a nevében és képviseletében eljár, és ezzel egyidejűleg beazonosítja az adóst, 

továbbá röviden tájékoztatja arról, hogy milyen célból veszi fel vele a kapcsolatot.  

 

A követeléskezelő eljáró ügyintézői az adóssal történő kapcsolatfelvételkor minden alkalommal azonosítják 

magukat és az adóst.  

 

Az eljáró ügyintézők a kapcsolat-létesítéskor (beleértve a call-center hívásokat ügyintézéseket is) azonosítják 

magukat, a követeléskezelő társaságot, amelynek a nevében és képviseletében eljárnak, a megbízót, az 

adóst, és a követelést és röviden tájékoztatják az adóst arról, hogy milyen célból veszik fel vele a kapcsolatot. 

A call-center ügyintézők tájékoztatatják továbbá az adóst, hogy a hangfelvétel rögzítésre, illetve 

meghatározott ideig tárolásra kerül.  

 

Személyes kapcsolatfelvétel esetén a követeléskezelő eljáró ügyintézője – a követeléskezelő ügyfélszolgálati 

helyiségében dolgozó munkatársai kivételével – bemutatja az adós részére a képviseleti jogosultságát 

alátámasztó dokumentumot, amely tartalmazza a követeléskezelő és a megbízó nevét, címét, 

ügyfélszolgálatának telefonos elérhetőségét.Az eljáró ügyintézők az azonosítás során kitérnek arra is, hogy 

meghatalmazásuk/képviseleti jogkörük milyen eljárási cselekményekre terjed ki. Megbízó levelet, valamint 

az ügyféltájékoztató levél egy példányát az ügyintéző átadja az adósnak, aki annak átvételét és a benne 

foglaltakat aláírásával igazolja.  

 

A Társaság valamennyi munkavállalója, munkatársa részére arcképes sorszámmal ellátott nyakba akasztható 

arcképes munkáltatói igazolványt állít ki, melyről a munkáltató nyilvántartást vezet. Az igazolványt 

valamennyi munkavállaló munkakörétől függetlenül munkaidejében köteles viselni! A munkáltatói 

igazolvány tulajdonosa a társaság. Az igazolványt azonosítás céljára a hatósági személy/személyek 

felszólítására át kell adni! Az igazolvánnyal visszaélni tilos! 

Amennyiben az ügyintéző az igazolvány viselésének elmulasztása miatt nem azonosítható, és ezt ügyfél a 

Megbízó tudomására hozza, a munkavállaló írásbeli figyelmeztetésben részesül. Egy hónapon belüli 3 írásbeli 

figyelmeztetés esetén a munkavállaló munkaviszonya azonnali hatállyal megszűntetésre kerül. 

 

A követeléskezelő védi az adós banktitokhoz és személyhez fűződő jogait, ennek megfelelően alakítja ki a 

kapcsolatfelvételi formákat. A követeléskezelő az adóson kívüli illetéktelen harmadik személy részére nem ad 

át információt a követeléskezelésről. Úgy alakítják ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen 

harmadik személyek a kapcsolatfelvétel megkísérlése során ne kaphassanak információt a követeléskezelés 

tényéről sem. 

 

5.3. Titokvédelem 

 

A követeléskezelő – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – védi az adós törvény által védett 

titokhoz fűződő és személyiségi jogait, valamint ennek megfelelően alakítja ki a kapcsolatfelvételi, 

kapcsolattartási formákat. 

 

A követeléskezelő illetéktelen harmadik személy részére nem ad át információt a követeléskezelésről, ezért úgy 

alakítja ki a választott kapcsolattartási formákat, hogy illetéktelen harmadik személy a kapcsolatfelvétel 
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megkísérlése során ne kaphasson információt a követeléskezelés tényéről sem. Ennek érdekében a 

követeléskezelési tevékenyég során kizárólag az adós közvetlen elérhetőségein vagy az adós által 

kapcsolattartás céljából megadott egyéb elérhetőségen keresztül történhet kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás. 

 

A követeléskezelő a követeléskezeléssel kapcsolatos, törvény által védett titoknak minősülő információt a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, erre felhatalmazott harmadik személy részére adhat ki. 

A követeléskezelő honlapján meghatalmazás formanyomtatványt tesz közzé, amelynek hiánytalan kitöltése és 

átadása esetén a meghatalmazott eljárását elfogadja. 

 

A Társaság minden munkavállalójára a törvény szerinti és nyilatkozatban megerősített titoktartási 

kötelezettség áll fenn. A követeléskezelő körültekintően kezel minden olyan a követeléskezelésre 

vonatkozó adatot, információt - saját adat, követelés jogosultja, adós - vonatkozásában, amelynek 

felhasználásával illetéktelen személyek bizalmas adatokhoz juthatnak.  

A titoktartási kötelezettség a fennálló munkaviszony vagy szerződéses jogviszony megszűnését követően is 

mindaddig tovább él, ameddig az információ bizalmasnak vagy más szempontból titkosnak tekintendő.  

Egyetlen munkavállaló sem közölhet harmadik személlyel olyan jelentős adatot, tényt, információt, a 

követelésbehajtási tevékenységről, vagy teljesítményről, mely hatással lehet a társaság, követelés 

jogosultja, illetve az adós pénzügyi megítélésére. 

 

 

5.4. Személyes adatok védelme 

 
A követeléskezelő társaság - az adós, követelés jogosultja vonatkozásában - személyes adatok (természetes 

személyek azonosító adatai: név, születési hely, idő anyja neve, lakcíme), illetve a gazdasági társaságok 

adatai: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telephely) kezelése során a bizalmas adatokra vonatkozó 

jogszabályok, és előírások betartásával jár el. Természetes személyek esetén adóazonosító jel nem kezelhető, 

a telefonszám, e-mail cím csak hozzájárulás esetén kezelhető személyes adat. 

 

A szomszédolás (bármilyen formában történő, illetéktelen személyektől származó adatgyűjtés) tilos. 

 

A követeléskezelési tevékenységgel kapcsolatos adatok a társaság tulajdonát képezik. A vezérigazgató 

felhatalmazása nélkül ezen információk nem tárhatók fel harmadik személynek, valamint ezen adatokkal 

visszaélni tilos! Minden adat, információ mely a követeléskezelő társaságra, a követelés jogosultjára illetve 

üzletfeleire, az adósra vonatkozik bizalmas! 

 

5.5. Tájékoztatás megbízás alapján történő követeléskezelésről 

 

Megbízás alapján történő követeléskezelés esetén az adós erről – a megbízó, a megbízott és a követelés 

megjelölésével – tájékoztatást kell, hogy kapjon. 

 

A megbízási jogviszony megszűnése esetén a megbízott – amennyiben a megbízó pénzügyi intézmény, a 

megbízó vagy a megbízott – haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül igazolható módon, írásban értesíti 

az adóst arról, hogy a korábban megbízott követeléskezelő mely időponttól nem jogosult követeléskezelési 

tevékenységet végezni a tartozás kapcsán. A megbízás megszűnésének időpontjáról új követeléskezelő 

megbízása esetén az új megbízás megkezdésére vonatkozó tájékoztató levélben is értesíthető az adós. 

 

 

6. ÜGYFÉLFOGADÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT RENDJE 

 

6.1. Követeléskezelő tekintettel a megbízás alapján ellátott követeléskezelési tevékenységére az 

adósok ügyfélfogadására rendszeresített helyiséget működtet, fiókhálózattal nem rendelkezik. 

 

Az adósokkal történő kapcsolattartás, ügyfélfogadás céljára követeléskezelő elsődlegesen telefonos 

ügyintézési lehetőséget biztosít - call-centert működtet - ahol közvetlenül ügyintézővel kerülhet kapcsolatba 
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az ügyfél. A call-center ügyintézők a késedelmes adósok részére információt adnak a követelés aktuális 

összegéről, annak értesítő levelekben - előírtak szerint - szereplő megbontásáról, a foganatosított 

követeléskezelési lépésekről, és a további kérdésekkel kapcsolatban megadják a késedelmes adósokkal 

foglalkozó személyesen eljáró ügyintézők elérhetőségét. A telefonos ügyintézés munkanapokon 8-16 óráig 

történik, keddi munkanapon 8 – 20 óráig történik. 

 

6.2. A személyes ügyintézést ügyfélfogadásra rendszeresített helyiségében és felkeresés formájában 

is biztosítja a követeléskezelő, melynek során törekszik arra, hogy a felkeresésre lehetőség szerint az adós 

lakóhelyéhez megfelelő közelségben kerüljön erre sor. Különleges esetben az adós kifejezett kérésére 

munkanapokon, követeléskezelő székhelyén (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4.), előzetesen egyeztetett 

időpontban a vezérigazgató vagy távolléte esetén vezető beosztású munkavállaló is fogad adósokat, 

ügyfeleket az arra kijelölt irodahelységben. Az ügyfélfogadás munkanapokon 8 – 16 óra között, keddi 

munkanapon 8 – 20 óra között történik, a Társaság székhelyén: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 4. 

 

A személyes felkereső kockázatkezelési ügyintéző munkatárs feladatkörébe tartozik: 

 az adós személyesen történő megkeresése a tartozások, kintlévőségek rendezése ügyében; 

 a személyes egyeztetés során felmérni az adós fizetési képességét, hajlandóságát; 

 adóssal fizetési megállapodás kötése kizárólag a vezérigazgatóval történt konzultációt 

követően a vezérigazgató felhatalmazása alapján történhet; 

 az adóssal történt egyeztetés függvényében felszólító levél elkészítése, postai átutalási 

megbízás (csekk) kiállítása; 

 az adóssal történt egyeztetés eredményéről az ügyszámra hivatkozással adatrögzítés a megbízó 

informatikai rendszerében; 

 az adóssal egyeztetett kintlévőségek, tartozások összegeinek nyomon követése a beérkezés 

tekintetében; 

 banki ügyintézőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés (telefonon, e-mailben, 

közvetlen online banki rendszereken keresztül); 

 az irodai ügyviteli munkafolyamatok elősegítése, ezáltal a követeléskezelési tevékenység 

eredményes előmozdítása; 

 a vezérigazgató tájékoztatása ügyfélpanasz esetén. 

 

6.3. A személyes felkeresést a Társaság egész Magyarország területén folytatja, ugyanis a rendelkezésére 

álló személyi és tárgyi infrastruktúra ezt lehetővé teszi, így ezen munkakörben átlagosan 5-10 db 

munkavállalója dolgozik és ezek mindegyike gépjárművel az egész országban jelen tud lenni személyes 

felkeresések lebonyolítása végett, ahol a rendelkezésre álló mobiltelefon, tablet, laptop segítségével a 

helyszínen tudja ellenőrizni a nyilvántartást és tud helyszíni, azonnali és érdemi felvilágosítást adni az adósnak 

az ügye aktuális állásáról. 

 

 

7. AZ ADÓSOKKAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS RENDJE, TELJESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

1) Adós részére tartozás rendezéséről szóló igazolást a követeléskezelő - tekintettel a megbízás alapján történő 

tevékenység ellátására - nem ad ki. Ezen igazolást, igazolásokat a követelés jogosultja adja ki az adós részére. 

Az adósokkal történő elszámolás fentiek értelmében nem tartozik a követeléskezelő illetékességi körébe. 

 

2) Teljesítési megállapodás: 

 

Amennyiben az adós a követelést nem tudja egy összegben rendezni, és ezt a körülményt, valamint adott konkrét 

teljesítési megállapodásra irányuló ajánlatát bejelenti a követeléskezelő részére, elvárt, hogy a követeléskezelő 

– a megbízó esetleges, szükségszerinti tájékoztatását követően és a megbízó ilyen jelleggű megbízása és 
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utasítása szerint - a teljesítési megállapodás lehetőségének a vizsgálatát követően, de legfeljebb 21 napon 

belül igazolható módon tájékoztassa az adóst arról, hogy lehetségesnek tartja-e a teljesítési megállapodás 

adós által kezdeményezett tartalommal történő megkötését, az ajánlat elutasítása esetén a tájékoztatásban 

röviden kitérve az elutasítás okára. 

 

A fenti ajánlat elutasítása esetén az adóssal való együttműködés keretében elvárt, hogy a követeléskezelő 

megvizsgálja, milyen egyéb teljesítési megállapodás ajánlható fel az adós részére a követelés kiegyenlítése 

érdekében. 

 

A követeléskezelő üzletpolitikájával összhangban megvizsgálja, hogy a fenti ajánlatot nem tevő adósok 

esetében milyen lehetőség van a tartozás rendezését eredményező megegyezésre és a tartozás szabályozott 

módon való rendezésére. 

 

A teljesítési megállapodásról szóló tájékoztatás akkor alkalmas az annak megkötésére vonatkozó megalapozott 

döntés elősegítésére, ha az adós abból teljeskörűen megismerheti a rá háruló kötelezettségeket, és ezen 

keresztül fel tudja mérni, hogy pénzügyi teherviselő képességének megfelel-e az adott megoldás. 

 

A követeléskezelő a teljesítési megállapodás megkötését megelőző tájékoztatás során legalább az alábbiakról 

tájékoztatja az adóst: 

a) a tartozás megállapodás szerinti összegéről, 

b) a megállapodásban szereplő megoldásról, amely tartalmazza a törlesztőrészletek összegét, az egyes 

törlesztőrészletek fizetési gyakoriságát, 

c) a megállapodás létrejötte kapcsán a kamatról, az adósra háruló díjakról és költségekről, valamint a 

megállapodással a felek jogviszonyának részévé váló általános szerződési feltételek elérhetőségéről, 

d) a megállapodás nemteljesítésével járó jogkövetkezményekről, valamint 

e) amennyiben az adós által vállalható részletfizetéssel a tőketartozás csökkenése nem, csupán a kamattartozás 

csökkenése várható, ennek tényéről. 

 

A követeléskezelő a tisztességes és együttműködő magatartás, valamint a fokozatosság elvének megfelelően 

olyan lehetőségeket biztosít, amelyek a tartozás összegének folyamatos csökkenése mellett a követelés 

halasztott, illetve részletekben történő megfizetésére nyújtanak lehetőséget, vagy egyéb módon segítik elő a 

szorult anyagi helyzetbe jutott adós jövőbeni teljesítését. 

 

Amennyiben az adós több jogviszonyból eredő tartozással rendelkezik,  úgy a követeléskezelő az adós által 

megjelölt tartozás(ok) tekintetében javasol teljesítési megállapodást az adós számára. 

 

A követeléskezelő – üzletpolitikájával és a megbízó hozzájárulásával összhangban – megfontolja a 

kamattartozás egy részének vagy egészének esetleges elengedését, illetve az alkalmazott kamatmérték 

csökkentésének lehetőségét. A követeléskezelő teljesítési megállapodás megkötése céljából az adós 

együttműködése esetén, annak egyetértésével végzi el az adós pénzügyi helyzetének felmérését. Ennek célja, 

hogy az adós pénzügyi teherviselő képességének ismeretében megalapozott döntés születhessen az adott 

helyzetben alkalmazható megoldásról, illetve arról, hogy lehetséges-e a követelés jogi eljáráson kívüli 

megtérülése. 

 

A pénzügyi helyzet figyelembevétele kizárólag az adós érdekeinek az előmozdítása céljából, az adós 

hozzájárulása mellett valósulhat meg. A követeléskezelő – a már rendelkezésére álló, jogszerűen kezelt adatok 

mellett – kizárólag az adós által önként megadott adatokat elemzi, és a követeléskezelő a teherviselő képesség 

felmérését megelőzően felhívja az adós figyelmét arra, hogy az információadás önkéntes alapú. 

 

A követeléskezelő az adós információ-szolgáltatásának elmaradása miatt az adósra hátrányos következmények 

kilátásba helyezésével az adósra nyomást nem gyakorolhat. 

 

A követeléskezelő legalább évente megkísérli felülvizsgálni a már megkötött teljesítési megállapodást. 

Amennyiben az adós teherviselő képessége megfelelő, akkor a teljesítési megállapodás olyan tartalmú 
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módosítására tesz javaslatot az adós részére, amely mellett a tőketartozás – korábbiaknál nagyobb mértékben 

– csökkenthető. Az új javaslat adós általi elutasítása a hatályban lévő teljesítési megállapodást nem érinti. 

Amennyiben az adós a korábbi megállapodást nem tudja teljesíteni, úgy a követeléskezelő megvizsgálja az 

adós újabb ajánlatát, valamint újabb megállapodás megkötésének lehetőségét. 

 

A követeléskezelési tevékenység során létrejött teljesítési megállapodások minden esetben igazolható módon 

kell, hogy megkötésre kerüljenek. A követeléskezelő az írásban kötött teljesítési megállapodás egy eredeti 

példányát igazolható módon eljuttatja az adósnak. 

 

Amennyiben a megállapodás telefonbeszélgetés során jön létre, a követeléskezelő az annak tartalmát rögzítő 

hanganyagot vagy a megállapodás feltételeit rögzítő írásbeli dokumentumot annak létrejöttét követő 15 napon 

belül tájékoztatásul megküldi az adós részére, amely tartalmazza a telefonbeszélgetés időpontját, valamint 

rögzített hanganyag esetében a telefonbeszélgetés azonosítóját. 

 

A követeléskezelő a teljesítési megállapodás megszűnéséről annak bekövetkezését követően haladéktalanul 

tájékoztassa az adóst a megszűnés indokának megjelölésével. 

 

A fentiekben foglaltak a kezes vonatkozásában abban az esetben alkalmazandók, ha a kezes a teljesítési 

megállapodás alanyává válik. A követeléskezelő igyekszik tájékoztatnia a kezest a teljesítési megállapodás 

létrejöttéről abban az esetben is, ha nem válik a teljesítési megállapodás alanyává. 

 

 

 

 

8. A KÖVETÉSKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE 

 

A követeléskezelő az általa végzett követeléskezelési tevékenységről, az adósokról, a velük, valamint a 

kezesekkel és a zálogkötelezettekkel szemben megtett követelésérvényesítési lépésekről, a velük szemben 

fennálló követelésekről és azok összegszerűségéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a 

követeléskezelő visszakereshetően dokumentálja a követeléskezelési gyakorlatát és jelen ajánlásnak történő 

megfelelését. 

A nyilvántartásban dokumentálni szükséges az adós és a követeléskezelő közötti valamennyi kapcsolatfelvételt, 

annak módját és időpontját. A nyilvántartás alkalmas kell, hogy legyen arra, hogy az adóssal folytatott 

telefonbeszélgetésekről készült írásbeli feljegyzések, a rögzített telefonbeszélgetések, valamint az adós 

számára küldött levelek és szöveges üzenetek, továbbá az adós írásos nyilatkozatai visszakereshetők legyenek. 

A követeléskezelő az adós meghatalmazottjaként eljáró, illetve a törvény által védett titoknak minősülő 

információ megismerésére az adós által feljogosított harmadik személy részére adott meghatalmazást, illetve 

felhatalmazást nyilvántartásában rögzíti. 

 

A nyilvántartás tartalmazza az adóssal esetlegesen kötött teljesítési megállapodás tényét, időpontját, módját 

és feltételeit. 

 

A követeléskezelők a végzett követeléskezelési tevékenységről saját fejlesztésű informatikai rendszerében 

tárolt nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a követeléskezelő visszakereshetően dokumentálja 

a követeléskezelési gyakorlatát, és a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak történő megfelelést biztosítsa.  

 

8.1. A nyilvántartás minimális elemei 

 

A követeléskezelő a fizetési késedelemmel vagy lejárt követeléssel rendelkező ügyfelekről, azokkal szembeni 

követelésérvényesítési lépésekről, és az ügyfelekkel szembeni követelésekről és azok összegszerűségéről 

nyilvántartást vezet.  

 

- a nyilvántartásban dokumentálni kell az adóssal történő, követeléskezelő által kezdeményezett 

valamennyi kapcsolatfelvétel módját és időpontját.  
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- a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adóssal folytatott telefonbeszélgetések 

visszahallgathatóak legyenek, és a számára küldött levelek és szöveges üzenetek, valamint az adós 

írásos nyilatkozatai visszakereshetőek legyenek, és a fentieknek megfelelően tartalmazzák a 

kapcsolatfelvétel időpontját (levél megküldésének időpontját).  

 

A követeléskezelő nyilvántartása megbízás alapján ellátott követeléskezelési tevékenységre tekintettel 

nem tartalmazza a jelzáloghitelek esetében az áthidaló megoldás, részletfizetési megállapodás 

alkalmazhatóságának vizsgálatára vonatkozó dokumentációt, és ennek minimális tartalmi elemeit. 

 

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adósokkal szembeni követelésérvényesítési 

lépéseket, az adóssal történő kapcsolatfelvételeket, az adósokkal szembeni követeléseket dokumentálja. A 

nyilvántartásban szereplő adatokat a követeléskezelő - figyelembe véve a mindenkor hatályos adatvédelmi 

szabályokat és adós felhatalmazását - az adatok keletkezésétől számított 5 évig őrzi meg. Az adós szükséges 

felhatalmazásának megléte, követeléskezelő részére történő továbbítása a követelés jogosultjának 

felelősségi körébe tartozik, abban az esetben amennyiben ennek nyilvántartása követeléskezelőtől elvárható. 

 

8.2. A követeléskezelő adat nyilvántartási rendszere 

 

A Társaság központi nyilvántartási rendszere SQL adatbázison alapuló, Access felülettel rendelkező, 

szekventált adatkezelést biztosító nyilvántartási rendszer. A szekventáció fő szempontja, a megbízó kiléte. 

Az adatbázis kialakításánál követeléskezelő saját fejlesztésű szoftvert alkalmaz, így rugalmasan a megbízó 

egyedi igényeihez igazodva tud átalakításokat végezni, valamint a megbízónként változó ügykiosztási 

rendszert működtetni, így egyszerűbb a szükséges adatok importálása, exportálása.  

A központi felülethez hozzáférni, adattartalmat módosítani csak belső hálózatról lehet. A hálózati 

hozzáférés loggolt, a bejelentkezések a központi szerverünkön tárolásra kerülnek.  

 

   A program 3 fő részből áll: 

 

 Első fontos modul az adatbeviteli felület. Itt a rögzítésért felelős személyek a megbízó által papír, ill. 

elektronikus formában kapott adatokat rögzítik saját rendszerünkben, azt egyedi azonosítóval látják 

el, majd dossziéba teszik és kiosztják az ügyintézőknek (ügyfélszolgálat, kockázatkezelés, személyes 

felkeresés).  

 Második fő modul, az ügykezelési modul, ahol az összes nálunk lévő ügy adatait módosítjuk, az 

ügykezelés során történt eseményeket rögzítjük, az ügy bekerülésétől, annak lezárásáig. 

Természetesen ez a modul többféle szűrési lehetőséget ad a felhasználónak, ezzel könnyítve munkáját.  

 Harmadik és egyben legfontosabb modul, az ellenőrzési modul. Ezen a felületen keresztül ellenőrizzük 

a kollegáink hatékonyságát, mérjük teljesítményüket, riportoljuk jelentéseiket.  

 

A követeléskezelő programjának kiegészítése, egy távoli szerveren tárolt offline adatbázis, ami minden 

héten - szükség szerinti időintervallumokban - frissíthető. Ezen adatbázis csak az aktuális adatokat tartalmazza, 

megbízónkénti belépési csoportosításban. Ez egy dinamikus oldalon elérhető SSL titkosítási rendszert 

tartalmazó adatátadó rendszer.  

A követeléskezelő minden eljáró ügyintézője saját felhasználó nevének, ill. jelszavának megadása után 

léphet be az adatbázisba, és módosíthat benne adatokat.  

 

A nyilvántartási rendszert követeléskezelő adatbázis jelentések feltöltésére, és megbízó általi nyomon 

követésére fejlesztette ki. Weben keresztül az adatok nem módosíthatóak. A jelentések feltöltése 

szempontjából a rendszer redundáns elemeket tartalmaz, melyek abszolút hivatkozásként jelennek meg, az 

offline SQL adatbázisban. Ezek az adatok kerülnek átvitelre hálózati rendszerünkbe.  

 

 

8.3. Adatmentések 
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A követeléskezelő adatmentéseit szerverének RAID-be kötött háttértároló elemei oldják meg, minden 

másodpercben, illetve ütemezett biztonsági mentések naponta történnek. Ezen adatokat kiírása minden héten 

DVD lemezre történik.  

Ezzel biztosítható az adatok visszakereshetősége, ill. az adatvesztésből eredő pontatlanságok elkerülése. A 

követeléskezelő által kezelt üzleti célú adatok, mivel nem az irodai gépeken tárolódnak nincsenek kitéve 

vagyon elleni bűncselekmény (betörés stb.) esetén illetéktelen beavatkozóknak.  

 

8.4. Nyilvántartási rendszerleírás 

 

Követeléskezelő saját fejlesztésű nyilvántartó programmal rendelkezik, melyet kifejezetten a követeléskezelés 

és gépjármű-visszaszármaztatási tevékenység ellátására fejlesztett ki. A rendszer a Megbízói igények szerint 

teljes mértékben rugalmasan paraméterezhető. 

  

Adatrögzítés 

 

 Beérkező ügyleteinkhez megbízó-specifikus egyedi azonosítót rendelünk, de természetesen a 

Megbízónál használt ügyletazonosító(ka)t is nyilvántartjuk. 

 A kapott okmányokat valamint a megbízási tevékenység során keletkezett további ügyiratokat 

digitalizáljuk és archiváljuk. A digitalizált formában kapott dokumentumokat is mentjük saját 

adatbázisunkba is. 

 Tranzakciós rendszerünkben rögzítünk minden további lényeges adatot és információt, amely a 

megbízás teljesítéséhez vagy a későbbi riportok elkészítéséhez szükséges lehet.  

 

Adattárolás, lekérdezés 

 

 Tranzakciós rendszerünkben tároljuk az ügyfelek, gépjárművek, autókereskedések legfontosabb 

adatait, azokról naponta biztonsági mentés készül. (Személyes adatokat természetesen csak a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő ideig tároljuk, azt követően töröljük adatbázisunkból.) 

 Adatbázisunkban kereshetünk az ügyfél neve, a partnerazonosító, szerződésszám, megbízás dátuma 

bekerülési dátuma, a finanszírozott eszköz típusa és az ügygazda szerint is, de szinte valamennyi tárolt 

adat alapján paraméterezhető keresés. 

 Programunkban a megbízói igények széles skáláját kielégítő standard listákat definiáltunk, de ezen 

felül bármilyen egyedi riportot elkészítünk 1-2 nap alatt. 

 Adatainkat egy külön szerverteremben, napi mentéssel tároljuk, melyek garantálják az illetéktelen 

adatszerzést még betörés esetén is. 

 

8.4.1. On-Line rendszerleírás 

 

Követeléskezelő saját fejlesztésű On-Line adatbázissal és tranzakciós rendszerrel rendelkezik, mely lehetővé 

teszi a Megbízókkal történő On-Line adatkommunikációt, vagyis: 

 

- megbízások küldését/fogadását, 

- jelentéskészítést és küldést, 

- közös file elérést (ügyfél- és eszköz adatok, fotók, digitalizált okmányok), illetve 

- a kiadott ügyek folyamatos nyomon követésének lehetőségét Megbízó számára. 

 

8.4.2. On-Line adatszolgáltatás 

 

- követeléskezelő ügyintézők egyéni felhasználónévvel, jelszóval rendelkeznek, akik naprakészen 

feltöltik adatokkal a nyilvántartási rendszert, akár helyszínéről is GPRS alapú internet kommunikáció 

segítségével 

- adatbázisunkhoz külön honlapon, (http://jelbe.sapleasing.net) Megbízó is hozzáférhet a 

követeléskezelő által kiadott felhasználónév és jelszó segítségével, ahol strukturált keresési, rendezési 

lehetőséget biztosítunk számukra. Természetesen minden megbízó csak a saját ügyleteit láthatja 
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- követeléskezelő külön kérésre lehetővé teszi az On-Line rendszeren történő Megbízó általi 

adatfeltöltést is. 

 

Rendszer jellemzői: HTTPS protokollra alapul, egy zónás beléptető struktúra, távmenedzselhető, on-Line 

internet oldal 

 

8.4.3. Jelentésszolgálat, jelentési periódusok 

 

Követeléskezelő eljáró ügyintézői naprakészen, de legkésőbb hetente rögzítik jelentéseiket On-Line 

rendszerbe, melyeket a Megbízók azonnal szerződésszám vagy egyéb ügyazonosító szerint látnak.  

 

A sikeresen - pénzügyi rendezéssel vagy eszköz visszaszármaztatással - zárult ügyekről az On-Line 

adatszolgáltatás mellett hetente, legkésőbb 5 munkanapon belül követeléskezelő Megbízónak zárójelentést 

küld a teljes dokumentációval együtt, számla kiállításával egyidejűleg.  

 

A megbízási idő leteltével (megbízásaink többségében 30 nap) státusz riportot küldünk Megbízónak a 

folyamatban lévő ügyekről és indokolt esetben a megbízási idő hosszabbítását kérjük. (Ügyfél külföldön 

tartózkodik, eszköz fellelhetőségére nagy esély van, stb.) Amennyiben a megbízási idő 30 napot meghaladó 

hosszúságú, úgy havonta minden esetben küldünk státuszriportot. 

 

Eszköz elvétel esetén 24 órán belül (1 munkanap) követeléskezelő kötelezettséget vállal az átadás-átvétel 

lényeges adatainak táblázatba gyűjtött továbbítására (szerződés - és eszközazonosító, ingóság esetén tárolás 

helye, felmerült költségek, állapot jelzése, gépjármű esetén kulcs és forgalmi megléte), illetve az átadás-

átvételi jegyzőkönyv másolatának megküldésére. Ügyfél-, eszközellenőrzés eredményét, illetve 

környezettanulmányt az eseti megbízásnak megfelelően, követeléskezelő akár 24 órán belül (1 munkanap) 

jelenti Megbízó felé. Új cím felkutatásról követeléskezelő 72 órán belül (3 munkanap) vállal jelentés küldést 

a Megbízó felé. 

 

Követeléskezelő ügyzáró jelentésben a megbízás teljesítésének időtartama alatt történt valamennyi fontosabb 

eseményről beszámol a Megbízónak. 

 

9. A KÖVETELÉSKEZELŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZEREI, BELSŐ ELLENŐRZÉS 

 

A követeléskezelő hatékony, a jogszabályi megfelelést, valamint a belső szabályozás szerinti működést és a 

jelen szabályzatban foglalt elvek megvalósulásának ellenőrzésére alkalmas kontrollfunkciót alakít ki és tart 

fenn. A követeléskezelési tevékenység során szükséges gondoskodni a kontroll és támogató funkciót végző 

szervezeti egységek, munkatársak számára arról, hogy megfelelő ismeretekkel, felhatalmazással 

rendelkezzenek a követeléskezelési tevékenység hatékony felügyeletéhez. A követeléskezelő gondoskodik arról, 

hogy az adóssal való kapcsolattartás szabályainak történő megfelelést a szervezet kontroll funkcióit ellátó 

szervezeti egység vagy személy rendszeresen ellenőrizze, és annak megtörténtét dokumentálja. A 

követeléskezelő ügyvezetése legalább évente egyszer tárgyalja az ellenőrzésre vonatkozó beszámolót, 

amelynek részét képezi a megbízott által végzett követeléskezelési tevékenység adóssal történő 

kapcsolattartásra vonatkozó tapasztalatait tartartalmazó jelentés is.  

 

9.1. Ellenőrzési rendszer 

 

Az ellenőrzési rendszer alapja a követeléskezelő informatikai rendszeréhez kapcsolt arcképes mágneskártyás, 

beléptető rendszer. A mágneskártya egyúttal munkatársaink irodai belépésére, tartózkodására illetve a 

munkaórák nyilvántartására szolgál.  

A bejelentkező rendszeren túl a kollégák ezen arcképes mágneskártyákkal igazolják magukat az ügyfelek felé, 

illetve ügyviteli munkatársaink is ez úton azonosíthatóak. 

 

9.1.1. Operatív ellenőrzés 
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Az informatikai fejlesztéseken, illetve adatnyilvántartó rendszereken kívül, követeléskezelő nagy hangsúlyt 

fektet a kockázatkezelő tevékenységet ellátó munkatársak tevékenységének operatív ellenőrzésére. A 

kockázatkezelési csoportvezetők naponta ellenőrzik a munkatársak által írt jelentéseket Online 

rendszerünkben. Véletlenszerűen kollégáink által kezelt ügyfelek közül, havi egy-egy ügyfelet külön 

felhívunk, hogy minősítse kollégánk munkáját. Amennyiben eszközelvételre került sor, tájékoztatást kérünk 

az átvétel körülményeiről, stb. Az elhangzottakat összevetjük a kolléga ügyjelentésében foglaltakkal.  

Havi rendszerességgel a management egy tagja szúrópróbaszerűen elkísér egy kockázatkezelési ügyintézőt 

vagy személyes felkeresőt adott napon és ellenőrzi, hogy mennyire volt megtervezve a munkanapja, milyen 

visszahívásokat kapott, hogyan kommunikált az ügyfelekkel, stb. 

 

A követeléskezelő rendelkezik helymeghatározásra alkalmas telefonos hálózati szoftverrel /flottakövetés/, 

melyet a 20-as előhívóval rendelkező telefonszámain alkalmazzuk. A flottakövetés lehetővé teszi, hogy 

kontrolálja és mérje a követeléskezelő munkatársak tényleges munkavégzését, illetve ügymegoldási, 

felkeresési prioritásait is. Néhány alkalommal véletlenszerűen végzünk alkoholszonda méréseket a reggeli 

munkakezdéskor, ezen ellenőrzések időközönként megismételődnek.  

 

9.2. A belső ellenőrzés rendszere 

 

A követeléskezelő. belső ellenőrzési rendszert hozott létre abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára 

bizonyosságot nyújtson az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek 

megfelelőségét illetően.  

 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy 

az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai 

elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a szervezet 

kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és irányítási eljárásainak eredményességét. 

 

A gazdálkodó szervezet belső ellenőrzési feladatait a vezérigazgató, mint belső ellenőrzési vezető, és egy fő 

belső ellenőr végzi.  

 

Belső ellenőrzési vezető hatásköre az alábbiakra terjed ki: 

- hozzáféréssel rendelkezik a társaság valamennyi tevékenységéhez, nyilvántartásához, 

vagyontárgyához, 

- az irodavezetőhöz, csoportvezetőkhöz bármikor közvetlenül fordulhat, 

- az ellenőrzési cél elérése érdekében meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések 

tárgyát és kiterjedését, valamint kiválasztja az alkalmazott ellenőrzési módszereket, 

- az ellenőrzések végrehajtásához jogosult a társaság bármely alkalmazottjától információt kérni,  

 

A belső ellenőrzési céljai, és feladatai: 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az 

ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv 

céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 

ellenőrzött szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés 

feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és 

tanácsokat ad a rektor számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 

 

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata - és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő 

bizonyosságot adni arra vonatkozóan –, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, 

ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

- az társaság célkitűzéseinek elérését veszélyeztető kockázatokat, a szervezet kockázatkezelési 

rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni; 

- az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő; 

- a pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók 

pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,  
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- az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt 

rendelkezéseknek, valamint összhangban van a hatályos jogszabályokkal; 

- az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon 

megóvásáról megfelelően gondoskodnak; 

- a kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; 

- a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése 

biztosított;  

- az alkalmazott rendszerek és eljárások - beleértve a fejlesztés alatt állókat is - teljesek és biztosítják, 

hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek 

elkerülésére, valamint, az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és 

célkitűzéseivel; 

- a szervezetet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a Kft. időben 

és megfelelően reagál. 

A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, 

minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a szervezeti egységek vezetőit tájékoztatni kell. A belső 

ellenőrzés - mint vezetőt támogató tevékenység - nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük 

alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtessék. A belső 

ellenőrzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de 

e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe 

tartozik. 
 

A belső ellenőrzés ellenőrzési hatóköre kiterjed a jogszabályok, a helyileg kiadott szabályzatok, irányelvek, és 

eljárások pontos betartásának ellenőrzésére, a bevételek és kiadások, valamint a társaság által folytatott 

tevékenységek gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára gazdálkodás 

átláthatósága érdekébe  

 

Beszámolás: 
 

A belső ellenőrzési vezető köteles:  

 

- évente átfogó értékelést adni társaság pénzügyi irányítási és ellenőrzési, valamint kockázatkezelési 

rendszeréről, és nyilatkozni ezen rendszer megfelelőségéről és hatékonyságáról, valamint az 

ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való 

eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési iroda feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételek meglétéről;   

- a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról 

beszámolni, és tájékoztatást adni az esetleges fejlesztési javaslatairól; 

 

Függetlenség: 

 

A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőr a belső ellenőrzési vezető 

alárendeltségébe tartozik. 

  

A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem lehet az 

ellenőrzött tevékenységért felelős. 
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A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőr a belső ellenőrzési vezető 

alárendeltségébe tartozik. 

  

A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem lehet az 

ellenőrzött tevékenységért felelős.  

 

Felelősség: 
 

A belső ellenőrzési vezető felelősségi körébe tartozik:  

 

- annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó ellenőrzés, a jelen belső 

ellenőrzési kézikönyvben felsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön; 

- a belső ellenőrzési tevékenység eredményes vezetése és fejlesztése, a szükséges szakmai, technikai és 

operatív iránymutatás megadása;  

- éves ellenőrzési tervet kidolgozni, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket 

is figyelembe kell venni; 

- a jóváhagyott éves ellenőrzési tervet végrehajtani, illetve a vezetés felkérésére soron kívüli feladatokat 

is elvégezni; 

- szakmailag képzett ellenőrt alkalmazni, aki megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a 

jelen belső ellenőrzési kézikönyvben foglalt követelmények teljesítéséhez;  

- a szervezetben működő főbb funkciók, az új, vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és 

folyamatok, valamint az ezek kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos 

problémákat értékelni; 

 

9.3 A belső ellenőrzéssel kapcsolatos általános elvárások 

 

A belső ellenőrzés a felelős, hogy az irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségének, és hatékonyságának 

vizsgálatával, azok értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését megelőzzék. Ez elsősorban gazdálkodó 

szervezet azon tevékenységeire, működési területeire vonatkozik, ahol magas a szabálytalanságok 

előfordulásának kockázata. Ezek megakadályozása olyan feladatok végrehajtásából áll, amelyek kiküszöbölik 

az elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák az okozott kár mértékét.  

 

A szabálytalanságok megakadályozása érdekében a legfontosabb teendő a kontroll rendszer kiépítése és 

működtetése, amelynek elsődleges felelőssége a szervezet vezetőjét terheli. Emellett azonban - a szervezet 

vezetőjének csalások és szabálytalanságok megakadályozására tett erőfeszítéseinek támogatása érdekében - a 

belső ellenőrnek értékelnie kell, hogy: 

 

- a szervezeti környezet elősegíti-e a tudatos ellenőrzést? 

- valóságos szervezeti célokat és célkitűzéseket állítottak-e fel? 

- léteznek-e írott szabályzatok, eljárási rendek, amelyek meghatározzák a jogellenes tevékenységeket 

és a szükséges intézkedéseket, amennyiben ezen előírások megszegését feltárták?  

- léteznek-e irányelvek, eljárások, jelentési rendszerek és egyéb mechanizmusok a tevékenységek 

nyomon követésére és az eszközök megóvására, főként a magas kockázatú területeken?  

- az információs csatornák ellátják-e a vezetést megfelelő és megbízható információval?  

- működnek-e költséghatékony kontrollok a jogellenes tevékenységek megakadályozására?  

- kialakítottak-e megfelelő irányítási, ellenőrzési rendszert és azt hatékonyan működtetik-e? 

- a szervezeten belül megvalósul-e a feladat- és hatáskörök megfelelő elkülönítése?  

 

A fenti kérdéskörök folyamatos értékelésével a belső ellenőrnek javaslatokat és ajánlásokat kell 

megfogalmaznia a vezérigazgatónak a hatékonyabb kontroll rendszer működése érdekében.  

 

A kontroll rendszer megfelelő kiépítése, folyamatos javítása azonban a vezérigazgató kötelezettsége, annak 

érdekében, hogy a szervezeten belüli eljárások és szabályzatok minél hatékonyabban akadályozzák meg a 

szabálytalanságok bekövetkezését, illetve minimalizálják azok bekövetkezésének lehetőségét. 
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10. A MEGBÍZÓ ÉS A KÖVETELÉSKEZELŐ VISZONYÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. Írásbeliség 

 

A Megbízó és a Követeléskezelő között létrejött megbízási szerződés, írásban jön létre. A követeléskezelési 

szolgáltatásra vonatkozóan szóban/telefonon, /e-mailen, vagy más nem írásos formában adott eseti 

megbízást és nyilatkozatot a Követeléskezelő a Megbízó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány 

kitöltésével és cégszerű aláírásával a nyilatkozat megtételét követő 1 (egy), legkésőbb 3 (három) munkanapon 

belül írásban is tartozik megerősíteni. Abban az esetben, ha a Megbízó és a Követeléskezelő által nem 

írásban tett szerződéses nyilatkozat és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erre a Megbízó köteles 

felhívni a Követeléskezelő figyelmét. A megbízás elfogadását az eltérés tisztázásáig megbízott függőben 

tarthatja. 

 

 

10.2. Képviselet 

 

A Megbízó és a Követeléskezelő üzleti kapcsolatai során a gazdasági szervezetek nevében törvényesen eljáró 

személyeket (vezérigazgató, stb.) illetve meghatalmazottakat (igazgató és helyettesei, osztályvezető stb.) a 

társaság képviselőjének tekintik, amennyiben jogosultságukat hatályos és hiteles cégiratokkal, vagy az adott 

szerződésre vonatkozó hiteles írásbeli megbízással igazolják. 

 

 

 

 

10.3 A Megbízó és a Követeléskezelő felelőssége 

 

A Megbízó a lejárt követeléseinek érvényesítésére Követeléskezelőt vesz igénybe. Ezen megbízások 

teljesítéséhez jogosult harmadik személy tevékenységéért Megbízó úgy felel, mintha maga járt volna el.  

Megbízás útján ellátott követeléskezelési tevékenysége során Követeléskezelő a Megbízó üzleti érdekeinek, 

jó hírnevének szem előtt tartásával jár el.  

A Követeléskezelő fentieken túl a Megbízás teljesítése során köteles betartani a tisztesség és jóhiszeműség 

elvét, valamint tevékenységére mindenkor irányadó jogszabályokat. 

 

Megbízó a megbízás teljesítéséhez köteles a Követeléskezelő rendelkezésére bocsátani, közölni minden 

olyan adatot, tényt, információt mely a teljesítés eredményességéhez hozzájárul.  

Követeléskezelő nem tartozik felelősséggel, azon adatok közléséért, mely adatokat az adós nyilatkozata 

alapján - a Megbízó - tudta és hozzájárulása mellett kerültek felé továbbításra, ennek megfelelően 

Követeléskezelő nem köteles ellenőrizni az adós vonatkozásában annak hozzájárulását, amennyiben az 

adatok közlése, tevékenysége folytatásához szükséges. 

 

10.4. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 

 

A Megbízó és a Követeléskezelő üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és 

tisztesség elvei szerint kötelesek eljárni. Üzleti partnerek a megbízás teljesítését érintő minden lényeges 

adatról, tényről /pld. csőd, felszámolási eljárás/ és körülményről, illetve ezek változásairól késedelem nélkül 

kötelesek egymást értesíteni.  

Különös tekintettel, amennyiben személyüket, jogi státuszukat érintő változás történt, elnevezésük, címük 

vagy képviselőjük személyében, illetve a számlavezető bankkapcsolataikban, a szerződésük tárgyát érintő 

valamilyen változás esetén. Kötelezettségük elmulasztásával összefüggésben keletkezett mindennemű kár 

megtérítésére egymás felé kötelezettek. 

 

10.5. Titoktartás 
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A Megbízó és a Követeléskezelő a fennálló üzleti kapcsolatukkal összefüggően - egymás gazdálkodásáról, 

vagyoni helyzetéről, valamint személyéről - tudomására jutott adatokat üzleti titokként kezeli, azokat az üzleti 

kapcsolatok megszűnése után is korlátlan ideig üzleti titokként megőrzi.  

 

A Követeléskezelő Üzletszabályzatban előírt titoktartási kötelezettségeket köteles betartani, továbbá köteles 

üzleti titokként kezelni azokat az információkat, amelyek tudomására jutnak. Nem jelenti az üzleti titok 

sérelmét azon adatok harmadik személy részére történő kiszolgáltatása, amelyek közléséhez az adat 

jogosultja hozzájárult, vagy ha azok megadását jogszabály teszi kötelezővé. 

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Követeléskezelési Üzletszabályzat a követeléskezelési tevékenységre vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak, valamint a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló, a Magyar Nemzeti 

Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlásban, illetve a Magyar Nemzeti Bank 10/2016. (X.24.) számú ajánlásában 

foglalt alapelveknek megfelel.  

 

Követeléskezelő e Követeléskezelési Üzletszabályzat mellett a társaság - nem kizárólagosan a 

követeléskezelési tevékenységre vonatkozóan - egyéb belső szabályzatokban biztosítja a hatékony működést. 

 

A társaság belső szabályzatai, jelen Követeléskezelési Üzletszabályzattal együtt a társaság székhelyén 

hozzáférhetőek. 

 

Az üzletszabályzatnak a jelen okiratban meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

az azt jóváhagyó 1/2014.(07.25.) számú közgyűlési határozat értelmében 2014. augusztus 1. napjával lép 

hatályba és az a határozat visszavonásáig érvényes. 

 

Az üzletszabályzat a 2021. július 01. napi kiegészítésekkel együtt érvényes és hatályos. 

 

12. MELLÉKELETEK 

 

1. számú melléklet: Ügyféltájékoztató levél 

2. számú mellékelt: Ügyjelentés űrlap 

3. számú mellékelt: MNB tájékoztató fizetési nehézségek esetére 

4. számú mellékelt: Adatrögzítési lap 

5. számú mellékelt: Oktatási, képzési nyilvántartó lap 


