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PREAMBULUM 

 

Fund Finance Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.01-10-045678 

cégjegyzékszám alatt bejegyzett pénzügyi vállalkozás (székhely: 1051 Budapest, Szt. István tér 

7-11. 7/22., Magyarország, adószám: 13986458-2-41)(továbbiakban: „Faktor”). 

 

A Faktor tevékenységét az MNB Pénzügyi felügyeletének jogelődje a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete (a továbbiakban: „Felügyelet”) az E/I-581/2007, valamint az E/I-125/2009 

számú határozatok alapján folytatja. A Faktor tevékenységét (továbbiakban: a Faktor által 

végzett pénzügyi szolgáltatások összefoglalóan: „Szolgáltatás”) a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. 

Az Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben szereplő, alábbiakban 

részletezett rendelkezések a Faktorra és az Üzletfelekre nézve, az üzleti kapcsolat során 

kötelezően alkalmazandóak, szolgáltatásaink gyors, rugalmas biztosítása, valamint a pontos 

értelmezés, és az átláthatóság érdekében. 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Adminisztrációs díj: az Üzletfél és az Ügylet minősítésére a mindenkori hirdetmény szerint, 

a szolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony kezdetén megállapított díj. 

2. ÁFA: általános forgalmi adó 

3. Ajánlat: A Faktor által az Üzletfél részére, egy, vagy több Szolgáltatással kapcsolatban 

írásban adott tájékoztatása, amennyiben annak kötelező erejét a Faktor írásban nem zárja 

ki. A Faktor írásbeli tájékoztatásával adott Ajánlatát meghatározott érvényességi 

időszakhoz kötheti, melynek leteltét követően az érvényességét veszti. 

4. Bankköltség: A faktoring szolgáltatáshoz kapcsolódó átutalási díj. 

5. Bejegyzési költség: Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben történő bejegyzés díja. 

6. Behajtási költségátalány: a lejárt követelések kezelésére vonatkozó díjátalány, mely a 

hirdetményben meghatározott mértékben kerül felszámításra. 

7. Biztosítékok: a faktoring keretszerződésből származó kötelezettségei teljesítésének 

biztosítására, a Faktor számára nyújtott, a szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti. 

8. Biztosítéki szerződés: a biztosítékra vonatkozó szerződések, vagy szerződéses mellékletek. 

9. BUBOR: azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, 

amelyet a Magyar Forex Társaság szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak 

meg. A különböző BUBOR-ok közül az alkalmazandót a Keretszerződés határozza meg.  

10. Ellenérték: az üzletfél által, a Szolgáltatásokkal összefüggésben fizetett kamat, jutalék, 

költségek, díjak összefoglaló neve. 

11. Elfogadó nyilatkozat: az Üzletfél és a Kötelezett által együttesen kiállított, a követelés 

engedményezését elfogadó nyilatkozat. 

12. Engedményező (Szállító): Nem lejárt követelés tulajdonosa, aki a Faktorra engedményezi 

azt a szerződés alapján. 

13. Faktorálás, faktoring: Faktor által nyújtott szolgáltatás, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) LVIII. 

fejezetében meghatározott ügylet. 
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14. Faktoring díj: A folyósítást követően a számla előfinanszírozás idejére meghatározott 

időszakonként felszámított díj, mely egyedi minősítést és döntést követően a 

szerződésben kerül megállapításra, a számla vételárának ott meghatározott százalékában. 

15. Faktoring díjminimum: a faktoring szolgáltatásra minimálisan felszámított díj, a 

szolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony alapján, amely a számla vételárának aktuális 

hirdetményben feltüntetett százalékában kerül megállapításra. 30 napot meghaladó 

futamidő esetén, a futamidő növekedésével arányosan csökkenő mértékben kerül 

meghatározásra. 

16. Fix faktoring díj: folyósítást követően a számla előfinanszírozás első 30 napjára 

felszámított díj.  

17. Felek: Üzletfelet és Faktort jelenti, továbbá a Szerződés, valamint a Biztosítéki Szerződések 

bármely részében ekként meghatározott személyt. 

18. Felszámolási eljárás indításának díja: felszámolási eljárás esetén a jogi képviselő 

igénybevételének díja. 

19. Felszólító levél díja: Az ügyfelet teljesítésre felszólító, tájékoztató levél adminisztrációs 

díja, amely a mindenkori hirdetményben kerül meghatározásra. 

20. Felügyelet: faktor felügyeletét ellátó szervezet (MNB Pénzügyi Felügyelete), melynek 

elérhetőségei megtalálhatóak faktor honlapján, valamint a Panaszkezelési Szabályzatban. 

21. Fizetésképtelenség: amennyiben Felek az egyedi szerződésben ettől eltérően nem 

állapodtak meg, úgy fizetésképtelenségén azt értik, amikor a Kötelezett elleni felszámolási, 

vagy csődeljárás indult. 

22. Fizetési készség hiánya: Felek a Kötelezett nemteljesítésének bármilyen okát, amely nem 

tartozik a Fizetésképtelenség értelmezési körébe (pl: fizetési késedelem, elszámolási vita) 

fizetési készség hiányának értékelik, amelyekért a Faktor felelősséget nem vállal, és 

amelyért a Faktor felé Üzletfél helytállással tartozik. 

23. Hirdetmény: a Faktor jogszabályban meghatározott módon közzétett tájékoztatása, mely 

a Faktor által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben alkalmazott kamatok, díjak, 

jutalékok, és költségek mértékét és egyéb feltételeket tartalmazza. A hirdetmény jelen 
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üzletszabályzat melléklete, nyilvános, és a Faktor helységeiben, hivatalos honlapján 

elérhető; valamint kérésre térítésmentesen biztosítja e-mailben 

24. Inkasszó kibocsátásai díj: Fizetési késedelem miatt, az ügyfél céges bankszámlájára szóló 

azonnali beszedési megbízás kibocsátásának díja, mely az inkasszók darabszáma szerint 

kerül meghatározásra, a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti mértékben. 

25. Jelentős, Lényeges: amennyiben bármely szerződés e minősítő körülményre hivatkozik, és 

azok pontos mértékét, vagy jelentését a szerződés nem tartalmazza, akkor az adott 

helyzetben általában jelentősnek/lényegesnek tekintendő mértéket kell figyelembe venni. 

26. Jogi képviselő igénybevételének díja: lejárt követelések érvényesítésére irányuló 

eljárásokban jogi képviselő igénybevételének díja. 

27. Kamat: a szolgáltatás alapján fizetendő szerződésben megállapított kamat, mely egyedi 

minősítés és döntés alapján kerül meghatározásra, a folyósított előleg összegének 

százalékában. 

28. Kamatrés: a Faktor által – főként az Üzletfél kockázata alapján, illetve a Szolgáltatás összes 

körülményeit figyelembe vevő üzleti döntés alapján – saját hatáskörében meghatározott 

és éves százalékban kifejezett érték, amely a BUBOR kamatlábbal együtt alkotja a 

Szerződésben meghatározott Kamatot. 

29. Késedelmi Kamat: mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat, melynek mértéke a 

számla vételárának függvényében kerül meghatározásra, a mindenkori hirdetmény 

szerint. 

30. Keretszerződés: az Üzletfél és a Faktor között, valamely Szolgáltatás tárgyában létrejött 

szerződés és annak mellékletei. 

31. Keretösszeg: az a maximális összeg, ameddig a Faktor egy adott Kötelezettel szembeni 

követeléseket megvásárolja, vagy faktorálja. 

32. Kockázatvállalási díj: A szolgáltatás nyújtása során a Faktor által viselt kockázat 

függvényében megállapított díj, melynek mértéke a mindenkor hatályos hirdetmény 

szerint, a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre álló dokumentumok, adatok alapján 

kerül megállapításra. 
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33. Kötelezett (Vevő): az Üzletfél olyan vevője, mely esetében a Faktor a vele szemben 

fennálló követelését megvásárolja, vagy faktorálja, vagy ezen követelést zálogjoggal 

terhelve előfinanszírozza. 

34. Kötelezettségvállalási nyilatkozat: tartozás, vagy egyéb kötelezettség teljesítésére 

kötelezettséget vállaló dokumentum (magánokirat, vagy közokirat). 

35. Kötelezetti (Vevő) limit: a Faktor az Üzletfélre, mint Kötelezettre felállított limite, mely azt 

mutatja, hogy összesen (és nem egy szállítóra vonatkoztatva), legfeljebb milyen összeg 

erejéig finanszíroz Kötelezett felé kibocsátott számlákat. 

36. Követelés: az Üzletfélnek valamely harmadik személlyel szemben fennálló jövőben 

esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló 

követelése, amelyet a Faktor megvásárol, vagy faktorál. 

37. Követelés kezelés díja: a lejárt követelések kezelésének meghatározott, az idő múlásával 

emelkedő díja. 

38. Lejárat napja: a Szolgáltatás(ok)ról szóló keretszerződésben megállapított határnap(ok), 

ameddig legkésőbb az Üzletfélnek a Szerződés alapján, a Faktor irányában fennálló 

valamely esedékes tartozását meg kell fizetnie, és amelyet követően a meg nem fizetett 

tartozások lejárttá válnak. 

39. Lejárt számla kezelési díja: A szerződésben megállapítottól eltérő kötelezetti teljesítés 

esetén felszámított kezelési díj, amely a mindenkor hatályos hirdetmény alapján kerül 

megállapításra. 

40. Munkanap: azokat a napokat jelenti, amikor a Faktor üzletvitel céljából nyitva tart. A 

Keretszerződésben bármely részében említett, megjelölés nélküli „nap” naptári napot 

jelent. 

41. Ptk: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

42. Rendelkezésre tartási időszak: a keretszerződés alapján a szolgáltatási igénybevételére 

megjelölt időszak. 

43. Rendelkezésre tartási jutalék: A keretösszeg igénybe nem vett részének fenntartási 

jutaléka, mely a mindenkori hirdetmény szerint kerül megállapításra. 
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44. Szállítói limit (Faktorkeret): az a maximális finanszírozási összeg, amelyet a Faktor a 

Rendelkezésre tartási időszkon belül biztosít az Üzletfél részére, és amelynek terhére és 

összegéig a Faktor megelőlegezést/finanszírozást nyújt az Üzletfél részére a megvásárolt 

vagy faktorált Követelések vonatkozásában. 

45. Szállító - Kötelezetti limit: a Faktor adott szállító-kötelezett viszonyra kialakított limite, 

mely mutatja, hogy összesen adott Szállítóra vonatkozóan legfeljebb milyen összeg erejéig 

finanszíroz Kötelezett felé kibocsátott számlákat. 

46. Számla értéke: a teljesítésről a Szállító által a Vevő felél kiállított számlán szereplő bruttó 

összeg. 

47. Számlavezetési díj: A nyilvántartott technikai számla adminisztrációs díja. 

48. Számla vételára: a teljesítésről kiállított számla bruttó értéke, amelynek %-ban kerül 

meghatározásra a folyósítható előleg, a faktoring szolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony 

keletkezésekor. 

49. Szerződés: valamely Szolgáltatás tárgyában a Faktor és Üzletfél között létrejött teljes 

szerződési dokumentáció, vagyis: keretszerződés, vagy egyedi szerződés, ezek mellékletei, 

az üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, a hirdetmény, valamint ezek összes 

módosítása, és kiegészítése. 

50. Szerződésmódosítási díj: a Faktor és az Üzletfél között érvényben lévő Szerződés 

módosításának díja, mely a mindenkori hirdetmény alapján kerül megállapításra. 

51. Szerződésszegés: a vonatkozó jogszabályokban, továbbá a Szerződés bármely részében 

ekként meghatározott esetek, vagy bármely vonatkozó megállapodás vagy Szerződés 

rendelkezésének megsértése. 

52. Teljes Tartozás: az Üzletfélnek a Faktorral szemben a Szerződés alapján fennálló összes, 

meg nem fizetett tartozása (ideértve a díjakat is), azok kamataival, járulékaival, és 

mindazon Üzletfelet terhelő költségekkel együtt, melyek a Faktornál a Szerződéssel és 

annak érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel. 
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53. Üzletfél: az olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely részére a Faktor oly módon nyújt, vagy kíván 

nyújtani szolgáltatást, hogy harmadik fél (Kötelezett) felé fennálló követeléseit 

megvásárolja vagy azokat faktorálja. 

54. Üzletfél minősítésének díja (Adminisztrációs díj részeként): az Üzletfél minősítésére a 

mindenkori hirdetmény szerint, a szolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony kezdetén 

megállapított díj. 

55. Üzletfélmonitoring díja: az Ügyfél gazdasági körülményeinek évenként egyszer esedékes 

felmérésének a mindenkori hirdetményben meghatározott díja. 

56. Ügyletminősítési díj (Adminisztrációs díj részeként): a Szerződésben meghatározott 

szolgáltatással érintett ügyletnek a jogviszony kezdetén elvégzett minősítési díja, mely a 

mindenkori hirdetmény alapján kerül megállapításra. 

57. Üzletszabályzat: jelen dokumentum, mely egyszerre tartalmazza az Általános Szerződési 

Feltételeket is. Így amennyiben jelen dokumentum, vagy bármely más Felek között 

érvényben lévő szerződés Üzletszabályzatot jelöl, úgy az Általános Szerződési Feltételekre 

való hivatkozásnak is tekintendő. 

58. Vevőlimit: megegyezik a Kötelezetti limit fogalmával. 
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1. Általános rendelkezések 

1.1. Alkalmazási kör 
 

1.1.1.  Jelen Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: 

Üzletszabályzat) alkalmazásában felek az Üzletfél és a Faktor. Üzletfél az a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, akinek a Faktor pénzügyi 

szolgáltatást nyújt. 

1.1.2.  Az Üzletszabályzat rendelkezései a Faktor és az Üzletfél, valamint a Kötelezett közötti 

mindennemű olyan jogviszonyra vonatkoznak, amelynek során a Faktor valamely szolgáltatást 

nyújt, vagy kíván nyújtani az Üzletfél részére és/vagy az Üzletfél valamely Szolgáltatást igénybe 

vesz, vagy kíván igénybe venni a Faktortól. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed minden olyan 

egyéb üzleti kapcsolatra, amelynek során a Faktor és az Üzletfél az Üzletszabályzat 

alkalmazásában kifejezetten megállapodnak. 

1.1.3. A Faktor és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes 

részletszabályait az egyes ügylettípusokra vonatkozó keret- vagy egyedi szerződések állapítják 

meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre 

vonatkozóan külön szerződés, vagy jogszabály kifejezetten nem rendelkezik. Felek az 

Üzletszabályzattól való eltérésről írásban, egyéb irányadó jogszabályok nyújtotta keretek 

között eltérhetnek. Az Üzletszabályzat és a szerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti 

bármilyen eltérés esetén a keretszerződés, vagy egyedi szerződés és azok mellékleteinek (ide 

nem értve az Üzletszabályzatot) rendelkezései az irányadók. 

 

1.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága és módosítása 
 

1.2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, azt a Faktor 

irodahelyiségeiben kifüggeszti, Internetes honlapján közzéteszi, illetve kérésre 

térítésmentesen átadja.  
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1.2.2. A Faktor kifejezetten fenntartja magának a jogot, és Üzletfél elismeri a Faktor azon 

jogát, hogy az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt: 

 a.) a Faktor tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, vagy azt érintő 

jogszabályváltozásra, jegybanki rendelkezés vagy a Faktorra kötelező egyéb szabályzók és 

hatósági előírások, a jegybanki alapkamat és egyéb jegybanki kamatlábak változására, bel- és 

külföldi pénz- és tőkepiaci, illetve refinanszírozási feltételek, a pénzpiaci forrásszerzési 

lehetőségek, és költségek változására, az egyéb beszerzési költségek, a fogyasztói árindex, az 

állami kamattámogatás változására, a közteher-fizetési kötelezettségek, a Faktor eljárási, 

működési folyamataiban történt, valamint a szolgáltatásra vagy az Üzletfélre vonatkozó 

kockázat megváltoztatására tekintettel, ahhoz igazodva, illetve a Szerződésben 

meghatározott kondíciókat egyoldalúan módosítsa, 

 b.) egyoldalúan megváltoztassa, ha a módosításnak nincs kedvezőtlen hatása az 

Üzletfélre nézve 

 c.) új és/vagy bővebb Szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse. 

 

1.2.3. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már 

korábban megkötött Szerződésekre is, kivéve, ha a Szerződés ezzel ellentétesen rendelkezik. 

1.2.4. A Faktor az Üzletszabályzatról, annak változásáról legalább 15 naptári nappal korábban 

értesíti Üzletfelét, oly módon, hogy azt az 1.2.1. pontban meghatározottak szerint 

hozzáférhetővé teszi. A Faktor indokolt esetben előzetesen levélben is értesíti Üzletfelét az 

Üzletszabályzat megváltozásáról, illetve ezt a tájékoztatást az Üzletfél rendelkezésre álló 

elektronikus levelezési címén is megkísérli. 

1.2.5. A folyamatban lévő ügyekben az Üzletszabályzat az irányadó. A Faktor az 

Üzletszabályzat elfogadásának tekinti, ha arra az Üzletfél a kifüggesztéstől (ideértve a 

honlapon történő kihirdetést, valamint a közvetlen értesítést) számított 30 naptári napon 

belül írásban nem tesz észrevételt.  

1.2.6. Ha az Üzletfél az érvényben lévő szerződés részét képező Üzletszabályzatot nem fogadja 

el, azt a felek a szerződés felmondásának tekintik. Ez alól a Faktor kivételt tehet, és az Üzletfél 

írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 naptári napon belül jogosult meghatározni 

tételesen a felmondott szerződések körét.  
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1.3. A Faktor felelőssége 
 

1.3.1. A Faktor üzleti tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott 

körülmények között lehetséges – legteljesebb figyelembevételével és az elvárható legnagyobb 

gondossággal jár el. Megtéríti az Üzletfélnek mindazt, az Üzletfél által bizonyított, közvetlen 

ok-okozati kapcsolatban keletkezett anyagi kárt, amelyet nagyfokú gondatlanságával az 

Üzletfélnek okozott. Az Üzletfél az általában elvárható módon köteles a kárenyhítés 

érdekében az észleléstől számított 1 munkanapon belül eljárni és a Faktort értesíteni. Az 

Üzletfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell. 

1.3.2. A Faktor nem vállal felelősséget olyan, kisebb jelentőségű hibákért (mulasztásokért), 

amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is 

előfordulhatnak. 

1.3.3. A Faktor nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból 

– így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági 

engedély, vagy egyéb bármilyen felhatalmazás, vagy egyéb szükséges dokumentum 

megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán – következtek be. 

 

1.3.3.1. A Faktor nem felel a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve az üzem 

karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint azért, ha a Faktor 

jelentős ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti, vagy korlátozza (korlátozni 

kényszerül) működését. 

 

1.3.4. A Faktor az 1.3.1. pontban meghatározott esetekben az általa igénybe vett harmadik 

személy közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy 

e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az 

adott helyzetben általában elvárható. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy 

üzletszabályzat korlátozza, a Faktor felelőssége is ehhez igazodik. 

1.3.5. Ha a Faktor a megbízás teljesítése során külföldi bankot, pénzintézetet, faktorházat vesz 

igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések az 

irányadóak.  
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1.3.6. Nem felel a Faktor az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az 

eljárást az Üzletfél és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható 

magatartása akadályozza. 

1.3.7. A Faktor nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének 

következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során 

alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni. A Faktor továbbá nem felelős azért 

a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Üzletfél tévedésben tartja jogi státusza és 

cselekvőképessége tekintetében, vagy nem tájékoztatja kellő időben és írásban a 

cselekvőképességében vagy jogi státuszában időközben beállott változásokról. 

1.3.8. A Faktor nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok 

módosításáért, az okmányokon említett árúk, tételek minőségéért, mennyiségéért, vagy 

egyéb jellemzőiért. Az okmányok átadása és fizetés kapcsán a Faktor annak teljesít, akit annak 

dokumentumai alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására jogosultnak tart. 

1.3.9. A Faktor fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeget a jogszabályi vagy hatósági 

előírások, a pénz- és tőkepiaci feltételek, valamint az Üzletfélre, illetve bármely Szolgáltatásra 

vonatkozó kockázat megváltoztatását felismerve, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a 

2.1.1. pont rendelkezéseivel összhangban. Üzletfél a jelen pont alapján végrehajtott 

módosítással kapcsolatban a Faktorral szemben semmilyen kárigény érvényesítésére nem 

jogosult, arról kifejezetten lemond. 

1.3.10. A Keretszerződésben foglaltak a Faktor részéről nem minősülnek feltétlen 

kötelezettségvállalásnak a Szolgáltatások nyújtása tekintetében. Az ügyfélminősítési, 

hitelbírálati, követelésvásárlási és fedezetértékelési eljárás szabályait a Faktor maga határozza 

meg, és ezek alapján mindenkor egyedül dönt az adott követelés megvásárlásáról, vagy annak 

megtagadásáról. 

1.3.11. A Faktor semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha akár az Üzletfél, akár bármely 

harmadik személy pusztán a Keretszerződés alapján a Faktornak fel nem róható okból 

bármilyen jellegű eljárásba kezd és azzal kapcsolatban költsége, vesztesége, kára merül fel, 

vagy remélt haszna elmarad, ide értve, de nem kizárólag a Szerződéses Üzletfél részéről 

történő jogi véleményezetése során felmerült költségeket.  
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2. A Faktor üzleti kapcsolatainak általános szabályai 

2.1. Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében 
 

2.1.1. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása 

érdekében indokolt ellenőrzés (azonosítás) lefolytatása érdekében szükséges, és a 

képviseletre vonatkozó közös szabályok: 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvényben meghatározottak szerint a Faktor köteles Üzletfele (Üzletfele 

képviselőjének) azonosítását és minősítését elvégezni, mely során a Faktor köteles 

megkövetelni a törvényben meghatározott azonosságot igazoló okiratok (okmányok) 

bemutatását, melyek az alábbiak: 

 

a.) természetes személy esetén: 

• belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa, 

útlevele, vagy 2011. január 1-jét követően kiállított vezetői engedélye) és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa, 

• külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az 

magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye, 

• 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági 

igazolványa, útlevele, vagy diákigazolványa, 

 

b.) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében 

vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a.) pontban megjelölt okiratainak 

bemutatásán túlmenően az azt igazoló okiratot, hogy 

• a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét 

benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az 

adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 
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• más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 

nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétele megtörtént, illetőleg a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,  
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• külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a 

saját országának joga szerinti bejegyzése, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, 

• cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 

hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, 

alapszabályát) 

 

A Faktor a 2.1.1. b.) pontja alapján jogi személytől, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi, hiteles okirat bemutatását megkövetelni. 

A Faktor köteles Üzletfeleit írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy a faktoring ügyleteik 

során saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) tényleges tulajdonosa nevében, 

illetőleg érdekében jár e el. 

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a 

tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról az Üzletfél köteles a 

tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Faktort értesíteni. 

 

Faktor a szerződéses kapcsolat biztonsága érdekében az Üzletfél megbízásainak teljesítését, 

illetve a Szolgáltatás nyújtását megelőzően Üzletfél azonosítást végez, illetve meggyőződik az 

Üzletfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A Faktor az Üzletfél 

azonosítása során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát 

a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a 

Faktor belátása alapján, a Faktor és az Üzletfél közötti kapcsolat biztonsága érdekében 

indokolt. 

 

A faktor az egyes szolgáltatások esetén – jogszabályi, hatósági előírás (különös figyelemmel a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 

mindenkor hatályos jogszabályra) vagy saját belátása alapján – jogosult és köteles további 

azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni Üzletfelet, valamint ezen adatokat – a 

jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben – meghatározott hatóságok felé 

továbbítani.  
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Amennyiben az Üzletfél a felhívásnak a Faktor által meghatározott módon és határidőben nem 

tesz eleget, a Faktor jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását, 

vagy a megbízás teljesítését. 

 

Üzletfél köteles a Faktornál, a Faktor által megkívánt formában, írásban bejelenteni a 

képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és aláírás 

mintáját. A Faktor a képviseleti jog megbízások vagy összeghatár szerinti korlátozását – a 

Faktor és Üzletfél közti ilyen tartalmú megállapodás hiányában – nem fogadja el. 

Szolgáltatásra irányuló Szerződés kötése esetén Üzletfél képviselője csak olyan személy lehet, 

aki az Üzletfél hatályos cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult, vagy általa megfelelő 

alakiságok mellett meghatalmazott személy. Amennyiben Üzletfél, vagy Üzletfél cégjegyzésre 

jogosult képviselője helyett meghatalmazott jár el, Faktor jogosult a meghatalmazott 

személyazonosságát/jogi személy esetén létezését és az aláíró jogosultságát vizsgálni és e 

célból akár Üzletféltől, akár a meghatalmazottól a szükséges dokumentumokat bekérni. 

 

A Faktor jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket, és az ő aláírásaikat mindaddig 

érvényesnek tekintetni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló hiteles, írásbeli értesítés 

az Ügyféltől a Faktorhoz meg nem érkezik. 

 

Ha Üzletféltől származó dokumentumon, megbízáson aláírásra jogosulatlan, vagy bejelentett 

mintától eltérő aláíró személy aláírása van, a faktor a rendelkezést az ok megjelölésével – 

visszaküldi a benyújtónak. 

Amennyiben az Üzletfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból 

nem egyértelműen tisztázott, a faktor az Üzletfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen 

felfüggeszti a Szolgáltatás Üzletfél részére történő nyújtását. 

 

Az ebből eredő károkért a Faktor nem vállal felelősséget. 
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Ha az Üzletfél a Faktornál nem személyesen, vagy nem a Faktorhoz bejelentett képviselő útján 

jár el, az Üzletfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, 

teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. A Faktor 

a képviseleti jogosultság bejelentésénél összeghatárra vonatkozó korlátozást általában nem 

fogad el. Amennyiben igen, úgy ez csak a Faktor írásos nyilatkozatával történhet. 

 

Felszámolás vagy végelszámolás a Faktornál történő bejelentése esetén a bíróság végzésének 

a Cégközlönyben történt közzétételét kell igazolni, valamint a felszámolást (végelszámolást) 

végző személy (szervezet vezetőjének) aláírási címpéldányát. 

 

Üzletfél a Faktor képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére 

finanszírozást, vagy egyéb faktoringgal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezeti egység 

vezetője, vagy annak megbízottja ilyenként bemutat. Az ügyfélfogadási helyiségekben dolgozó 

alkalmazottat – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, vagy a 

körülményekből más nem következik - , az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése 

vonatkozásában a Faktor képviselőjének kell tekinteni. A Faktor nevében jognyilatkozat 

tételére, vagy annak megtagadására a faktor képviseleti rendje szerint cégjegyzésre 

felhatalmazott személyek jogosultak, amelyről a Faktor az Üzletfél kérésére igazolást ad. 

 

Faktor pénzügyi szolgáltatási tevékenysége elősegítésére un. „b” típusú, Hpt. szerinti függő 

ügynököket alkalmaz. Az ügynökök a Faktor nevében, kockázatára és felelősségére nem 

járhatnak el, készpénz átvételi jogosultságuk nincs. 

 

2.1.2. A Faktor és az Üzletfél egymást a felmerüléstől számított 1 munkanapon belül értesítik 

a közöttük levő kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az 

egymáshoz intézett kérdésekre – ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból 

kitűnően más nem következik – a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül válaszolnak, 

valamint az észleléstől számított 1 munkanapon belül felhívják a figyelmet az esetleges 

változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.  



 
 

 
Fund Finance Zrt. vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 01 10 045678 

Eng. sz.: E/I- 581/2007., E/I-125/2009 

20 

 

A felek a felmerüléstől számított 1 munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, 

képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Üzletfél vagyoni 

helyzetét érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az 

e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 

2.1.3. Az Üzletfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Faktort, ha nem érkezett 

meg időben valamely általa a Faktortól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás 

teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az e kötelezettségek 

elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 

2.1.4. A Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél tudomásul vette és elfogadta az 

értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül nem 

érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Faktor ezt a határidőt legfeljebb 8 

naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Üzletfél figyelmét. 

2.1.5. A Faktor a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál az 

Üzletfél személyére tekintettel és érdekeinek figyelembevételével jár el. Az Üzletfél köteles a 

Faktorral való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. 

Mindennemű, különösen a köztük fennálló Szerződésre, Faktorra vonatkozó információt 

harmadik személy részére csak Faktor írásbeli hozzájárulásával adhat. A titoktartási 

kötelezettség megsértése büntetőjogi felelősségre vonást, és teljes körű vagyoni és nem 

vagyoni kártérítést von maga után. 

2.1.6. Az Üzletfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának 

fennállása alatt köteles  a taggyűlés, vagy közgyűlés időpontjától számított 1 munkanapon 

belül tájékoztatni a Faktort az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási 

szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, átalakulásáról, kiválásáról, szétválásáról, 

egyesüléséről, beolvadásáról, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási 

eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei 

fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási 

eljárás megindítását kezdeményezte, vagy szándékozik kezdeményezni vele szemben. 
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Az Üzletfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának 

fennállása alatt ugyancsak köteles a cégbírósági bejegyző végzés kézhezvételétől számított 1 

munkanapon belül tájékoztatni a Faktort az Üzletfél által társaságok létrehozásáról és arról, 

hogy milyen érdekeltségei vannak, illetve milyen érdekeltségeket létesít más gazdasági 

társaságokban; vagyona minden irányú változásáról, beleértve a törzstőke vagy az alaptőke 

leszállítását vagy felemelését, arról, hogy tartozásai 60 napon túlian meghaladják követeléseit; 

a vezetésében bekövetkezett változásról; saját üzletrész megszerzéséről, valamint arról az 

esetről, ha a gazdasági társaság vagyonának egy részét másik társaságba viszi be; továbbá 

köteles a faktorálással érintett gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentációt, 

különösen a szállítási, szolgáltatási, vállalkozási szerződéseket és azok módosításait a Faktor 

részére átadni. 

 

Amennyiben a Faktornak az Üzletfél tájékoztatása alapján, vagy egyéb módon tudomására jut, 

hogy  kihelyezett pénzeszközeinek megtérülése veszélyeztetett, úgy a keret- vagy egyedi 

szerződésekben a Polgári Törvénykönyvben, más jogszabályokban és meghatározott 

intézkedéseket tehet. 

 

2.1.7. A Faktor jogosult Üzletfeleitől a velük kötött szerződésben foglalt szolgáltatások 

nyújtása, az Üzletfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Faktor vállalásainak teljesítése 

érdekében az Üzletfél személyi, üzleti, betét, hitel és kockázati adataira vonatkozó 

tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen 

dokumentumok különösen, de nem kizárólag: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az 

üzleti beszámolók, vevő- szállítóállomány kimutatások, esetlegesen alkalmazott biztosítékok 

alátámasztására vonatkozó dokumentumok. Amennyiben Üzletfél a jelen pontban foglalt 

kötelezettségeknek nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 

A szolgáltatott dokumentumoknak az Üzletfél által hitelesített másolatoknak, illetve a Faktor 

kérése esetén eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. A 

külföldön kiállított okiratokkal kapcsolatban a Faktor további hitelesítési kellékeket is előírhat. 

Az Üzletfél saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat,  
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illetve eredeti okiratokról általa készített másolatokat jogosult hitelesíteni. A Faktor vagy 

megbízottja a helyszínen jogosult betekinteni az üzleti könyvekbe és más nyilvántartásokba. 

 

Üzletfél felelős azért, hogy a faktor részére az általa nyújtott információk pontosak és 

helytállóak, és nem vezetnek a Faktor megtévesztésére. A Faktor jogosult az Üzletfél által 

szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha 

Üzletfél a Faktor által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat és 

dokumentumokat, a Faktor a Szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Az Üzletfél általi 

tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése valamennyi, a Faktorral kötött Szerződés 

tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a 

mulasztó fél viseli. 

 

A Felek együttműködési és tájékoztatási kötelezettségére egyebekben a mindenkor hatályos 

Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

2.1.8. Amennyiben valamelyik fél valamely szerződéses jogát nem gyakorolja, e joggyakorlás 

hiánya nem jelenti szerződő fél ezen jogáról történő lemondását. A felek egyikének 

intézkedése vagy mulasztása sem minősül, bármely jogorvoslati igényéről történő 

lemondásnak, kivéve, ha az adott fél ezekről írásban, kifejezetten lemondott. A konkrét 

eseményre hivatkozással tett joglemondás nem értelmezhető folyamatos vagy valamely 

jövőbeli eseménnyel kapcsolatos joglemondásként. 

 

2.2. Kézbesítés 
 

2.2.1. A Faktor az Üzletfélnek szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és 

okmányokat az Üzletfél által megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Faktor az Üzletfél 
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általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Az Üzletfél által közölt hibás cím 

miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik,   
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és azonnal esedékessé válnak. Üzletfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Faktornak 

egyáltalán nem áll rendelkezésére cím, az értesítés elmaradásából származó károkért a Faktor 

nem felel. Üzletfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a részére küldött értesítő levelek 

kézbesítése sikertelen, akkor ezt követően a Faktor jogosult a kézbesítéseket megszüntetni, a 

további értesítő leveleket kizárólag elektronikus úton elkészíteni és tárolni, majd azokat az 

Üzletfél személyes megjelenésekor nyomtatott formában átadni. 

 

Az Üzletfél írásbeli kérésére és felelősségére a Faktor a levelezést visszatarthatja. 

 

2.2.2. A Faktor az Üzletfélnek szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, 

tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat 

másolata, vagy Faktor kézjeggyel ellátott példánya a Faktor birtokában van, vagy pedig ha az 

elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. 

 

Az Üzletfelek széles körének kiküldendő értesítés esetében a körlevél egyetlen példánya 

másolata is elegendő az elküldés igazolására. Az előzőekben meghatározott szabályok nem 

vonatkoznak az értékpapírokra, a limitcsökkentést, -törlést, illetve egyéb, a felek számára 

jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató tartalmú levelekre, 

amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. 

2.2.3. A szokásos kézbesítési idő elteltével a Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy írásos 

értesítése az Üzletfél részére kézbesítésre került. Szokásos kézbesítési időnek a Faktor – 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - 5 napot vesz figyelembe. 

 

A Faktor ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben történő kifüggesztés útján is értesítheti az 

Üzletfeleket abban az esetben, ha az értesítésben foglaltak az Üzletfelek széles körét érintik. 

A Faktor ilyen formában értesíti az Üzletfeleket különösen abban az esetben, ha az 

Üzletszabályzat megváltozik. Az ilyen értesítéseket azon a munkanapon kell kézbesítettnek 

tekinteni, amely napot megelőző munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént. 

Faktor a kifüggesztéssel egyidejűleg intézkedik az értesítés honlapon történő 

megjelentetéséről is. (www.fundfinance.hu )  

http://www.fundfinance.hu/
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2.2.4. A Faktor részére szóló írásos küldeményeket a Faktor székhelyére kell küldeni. 

Esetenként a Faktor az Üzletfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel 

igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Faktor bélyegzőlenyomatával és aláírásával 

látja el. 

 

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

erednek. 

 

2.2.6. A Faktor váltót, csekket, egyéb értékpapírt és egyéb értéket – az Üzletfél eltérő 

rendelkezése hiányában – a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja. A 

továbbítás az Üzletfél költségére és kockázatára történik. 

 

2.2.7. A Faktor az adott faktoráláshoz kapcsolódóan különféle elszámolásokat és értesítéseket 

teljesíthet az adott szerződésben szabályozottak szerint. 

 

2.3. A Kapcsolattartás formája  
 

2.3.1. Mind a Faktor, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, 

üzeneteket, valamint a szerződéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A 

Faktor jogosult az Üzletfél rendelkezését annak végrehajtása előtt, az Üzletfél költségére 

megerősíttetni. 

 

Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, vagy faxon küldött értesítés, üzenet, megbízás, 

szerződés. A nem írásbeli közléseket egyidejűleg írásban meg kell erősíteni, azok az írásbeli 

megerősítéssel válnak hatályossá. 

 

2.3.2. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik 

fél 1 munkanapon belül köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.  
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2.3.3. A Faktor az Üzletfél telefaxon adott megbízásait jogosult megerősíttetni. A telefaxon, 

telefonon érkezett és teljesített megbízásokat minden esetben az Üzletféltől származónak kell 

tekinteni. 

 

2.3.4. A Faktor tájékoztatja az Üzletfelet, hogy az elektronikus kommunikációs eszközök 

(különösen telefon, telefax, számítógépes hálózatok) használata során tévedések, 

félreértések, az eszköz jellegéből adódó egyéb hibák és visszaélések kockázata fokozottabb, 

mint a közvetlen írásbeli kommunikáció során. Ezért a Faktor csak az Üzletfél kifejezett kérése 

és felhatalmazása esetén alkalmazza az említett kommunikációs csatornákat, továbbá 

kizárólag az Üzletfél külön kérésére és veszélyére teljesíti az írásbeli megerősítés nélkül, 

elektronikus kommunikációs eszköz útján továbbított megbízást. 

Az Üzletfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat 

továbbá számítógép-hálózaton történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés 

vagy hiba eredménye. 

 

2.3.5. A Faktor fenntartja magának azt a jogot, hogy biztonsági okokból bármilyen 

kommunikációs eszköz útján beérkezett megbízást a saját belátása szerint visszautasítsa – a 

2.3.3. pontban foglaltak kivételével – és ezzel kapcsolatban a Faktor felelősségét kizárja. A 

visszautasításról az Üzletfelet 1 munkanapon belül értesíteni kell. 

 

2.3.6. A Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél tudomásul vette és elfogadta a Faktor 

értesítésében foglaltakat, ha arra az Üzletfél részéről a kézhezvételtől számított három – jelen 

Üzletszabályzatot érintő változás esetén tizenöt – napon belül nem érkezett írásbeli észrevétel 

vagy kifogás a Faktorhoz. 

 

2.4. A Faktor szolgáltatásainak ellenértéke 
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2.4.1. Az Üzletfél a Faktor szolgáltatásaiért az Üzletféllel megkötött engedményezési 

keretszerződésben és annak mellékleteiben, továbbá a Hirdetményben meghatározott díjakat 

és költségeket tartozik fizetni.  



 
 

 
Fund Finance Zrt. vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 01 10 045678 

Eng. sz.: E/I- 581/2007., E/I-125/2009 

28 

 

2.4.2. A Faktor jogosult az Üzletszabályzatban és a Hirdetményben meghatározott 

szolgáltatások ellenértékét a már megkötött szerződések tekintetében is megváltoztatni. A 

szolgáltatás ellenértékének változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat. A 

szolgáltatások ellenértékének megváltoztatása esetén követendő eljárásról a Faktor és az 

Üzletfél a szerződésben eltérhet. 

 

2.4.3. A Faktor a faktoring díjat, a fix faktoring díjat, és az ügyleti kamatot maga állapítja meg. 

Ellenkező kikötés hiányában a Faktornak jogában áll a szerződésben kikötött faktoring díjat, 

fix faktoring díjat és kamatot megváltoztatni, melyet a Felek szerződésmódosítással írásban 

rögzítenek.. A módosítás Üzletfél általi elutasítása a szerződés azonnali hatályú felbontását 

jelentheti, amennyiben a Felek a módosítástól a hirdetmény hatályba lépésekor szerződésben 

írásban nem, vagy nem kívánnak eltérni. A kamatmérték változása csak az értesítés utáni időre 

vonatkozhat. 

 

2.4.4. Az Üzletfél a Faktor által nyújtott Szolgáltatásokért teljesített megbízásokért kamatot, 

jutalékot, illetve egyéb, a Hirdetményben tételesen felsorolt díjakat és költségeket 

(együttesen: Ellenérték) köteles fizetni, amelyek mértékét a mindenkor hatályos, vonatkozó 

Hirdetmény, illetve a Szerződés és/vagy a jelen Üzletszabályzat tartalmazza. 

 

A Faktor fenntartja magának azt a jogot, hogy meghatározott Üzletfelek vagy Szolgáltatások 

esetén az Üzletszabályzatban és Hirdetményben közzétett Ellenértékről és kondícióktól eltérő, 

egyedi feltételekkel nyújtsa Szolgáltatásait. E feltételek meghatározása és megváltoztatása a 

Faktor kizárólagos joga. Az Üzletfél nem követelheti, hogy számára a Faktor az adott 

Szolgáltatást a Hirdetményben meghatározottaktól különböző feltételekkel nyújtsa, továbbá, 

hogy a Faktor térítse meg számára a Hirdetmény szerint, és egy esetlegesen kedvezőbb 

feltételek mellett nyújtott, ugyanazon Szolgáltatás ellenértéke közötti különbözetet. 
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A Szolgáltatás nyújtása, megbízás teljesítése során felmerült egyéb költségek, különösen a 

postaköltségek, az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékek az Üzletfelet terhelik. Az 

Üzletfél köteles a Faktor felszólítása alapján haladéktalanul megfizetni a Faktor számára 

mindazon költségnövekedés összegét, amely a Faktornál bármely jogszabály vagy egyéb 

rendelkezés hatálybalépése, változása, vagy ezek értelmezésében bekövetkezett változás 

következtében merült fel. Az Üzletfél továbbá köteles a Faktor kérésére időről-időre 

megtéríteni a Faktor mindazon igazolt költségét, amely a Szolgáltatás alapján a Faktort 

megillető jog érvényesítésével és fenntartásával (vagy ezek megkísérlésével) kapcsolatban, 

illetőleg a Szerződés módosításával, kiegészítésével, és az azzal kapcsolatban adott esetleges 

lemondással, hozzájárulással kapcsolatban merült fel. 

 

A Szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban a faktoring Szerződések tartalmazzák. 

Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a Szerződés nem 

rendelkezik a Hirdetmény az irányadó. 

 

Az Ellenérték megfizetése – amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik – a 

Szerződésben meghatározott elszámoláskor, a Szerződés megszűnésekor, illetve a 

Hirdetményben meghatározott időpontban esedékes. 

 

A Faktor részére járó Ellenérték megfizetése úgy történik, hogy a Faktor az Ellenérték 

esedékességekor számlát állít ki az esedékessé vált összegről. Az Üzletfél köteles a számlában 

megjelölt fizetési határidőig és bankszámlára az Ellenértéket megfizetni. A Faktor jogosult az 

Ellenérték összegét beszámítással rendezni minden, az Üzletfél Faktor felé fennálló 

kötelezettségével szemben. Amennyiben az Ellenérték megfizetése beszámítással történt, úgy 

Faktor ennek tényét a kiállított számlán feltünteti. 

 

Az Üzletfél megbízása alapján történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltség 

viselését nemzetközi szokványok szabályozzák. 
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Az Ellenértékek Üzletfél általi megfizetése – ellenkező kikötés hiányában – a Szolgáltatás 

nyújtásának, megbízás teljesítésének feltétele. Ennek hiányában a Faktor jogosult a 

Szolgáltatás nyújtását, megbízás teljesítését megtagadni, illetve, ha azt megkezdte, az 

Ellenérték megfizetéséig jogosult felfüggeszteni. 

 

2.4.5 Az Üzletfél által a Faktor részére fizetendő kamatokat, kamatjellegű- és időtartamhoz 

kötött díjakat – eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokra a következő képlet alapján 

kell kiszámítani: 

 

számítási, vetítési alap x kamatláb (szorzó) x naptári napok száma 

36 000 

 

Ha a Szerződés másként nem rendelkezik a bankszünnap kamatnapnak számít. 

 

A Szolgáltatások általában ÁFA mentesek, amennyiben adott Szolgáltatás ÁFA köteles, úgy az 

ellenérték az ÁFÁ-t is tartalmazza. 

 

2.4.6. A Faktor információ adását díj fizetéséhez kötheti, amelynek mértékét a Hirdetmény 

tartalmazza. A Faktor jogosult az információt mindaddig visszatartani, amíg neki a díjat meg 

nem fizették. 

 

2.5. Kamatláb 
 

2.5.1. A Szolgáltatás alapján fizetendő szerződéses kamat és kamatjellegű díjak („Kamat”) azon 

éves százalékban kifejezett kamatláb („Kamatláb”) alkalmazásával számítandó ki, amelyet (1) 

a Faktor valamely Referencia Kamatláb, és évi meghatározott mértékű Kamatrés összegeként, 

vagy (2) Kamatlábként megállapít. 
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2.5.2. A Kamatláb – a Szerződés szerint – lehet fix és változó: 

• Fix (változatlan) Kamatláb esetén a Kamatláb értéke a Szolgáltatás teljes futamidejére, 

vagy annak egy részére, előre rögzítve kerül meghatározásra. 

• Változó Kamatláb esetén a Kamatláb a Szerződésben meghatározott időpontokban a 

Referencia Kamatlábbal párhuzamosan, annak megváltozásakor automatikusan és/vagy a 

Kamatrés Faktor általi módosításakor megváltozik. 

 

2.5.3. A Faktor és a Partner eltérő megállapodásának hiányában, az Üzletfél megbízása alapján 

történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltséget Üzletfél viseli. 

 

2.5.4. A Faktor fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás futamideje alatt bármikor 

egyoldalúan módosítson bármely Kamatlábat, illetve, hogy a Kamatrést egyoldalúan 

módosítsa, ha Faktor forrásköltségei, vagy az MNB, mint jegybank intézkedései, jogszabályi, 

pénzpiaci változások hatására, vagy egyéb okból az alapkamat legalább 5 bázisponttal 

megváltozik. 

 

2.5.5. A Kamat és kamatjellegű díjak kiszámítása a követelés megvásárlásának időpontjától 

(napjától) a követelés megfizetésig („Kamatperiódus”) történik. 

 

2.5.6. Amennyiben az adott Szolgáltatás jellegéből következik, a Szolgáltatás alapján a Faktor 

részéről a Partnereknek teljesített fizetések után, az alkalmazandó Kamatláb, és a megelőző 

rendelkezések szerint számított Kamat, vagy kamatjellegű díj fizetendő. Ha a Szerződés 

másként nem rendelkezik, a Kamat megfizetése a faktorálás napjától a számlafizetés 

esedékességének napjáig tartó időszakra vonatkozóan utólag történik; késedelmes fizetés 

esetén pedig a számlafizetés esedékesség napját követő naptól számítva utólag a 

Szerződésben meghatározott gyakorisággal illetve az adott követelés teljes összegben történő 

megfizetéskor esedékes („Kamatifzetési Nap”). 
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2.5.7. Ha bármely, a Szerződés alapján az Üzletfél által fizetendő összeg nem kerül az 

esedékesség időpontjában megfizetésre, az Üzletfél köteles a Szerződésben meghatározott 

ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az 

esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. 

 

2.5.8. Ha bármely, a Szerződés alapján a Kötelezett által fizetendő összeg nem kerül az 

esedékesség időpontjában megfizetésre, vagy a Kötelezett tévesen az Üzletfél felé teljesíti a 

faktorált követelést és az Üzletfél a Szerződésben meghatározottak szerint nem teljesíti a 

Faktor felé, az Üzletfél köteles a Szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi 

kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, a követelés végső lejártától a tényleges 

megfizetésig terjedő, illetőleg a követelés üzletfélre történő visszaengedményezéséig tartó 

időszakra. 

 

2.5.9. A késedelmi kamat mértéke – a Faktor és az Üzletfél eltérő megállapodása, vagy 

jogszabály előírása hiányában – mindenkor a hatályos Ptk. alapján a gazdálkodó szervezetek 

közötti kapcsolatokra megállapított, általános késedelmi kamatmérték. 

 

2.5.10. Az Üzletfél a Szállítói limit Faktor által rendelkezésre tartott, és az Üzletfél által igénybe 

nem vett része után Rendelkezésre Tartási Jutalékot köteles fizetni a Faktor részére, a 

mindenkori Hirdetményben megállapítottak szerint. 

 

A Faktor a Rendelkezésre Tartási Jutalékot a Szolgáltatás Rendelkezésre tartási időszakának 

első napjától annak utolsó napjáig számítva fel, beleértve ebbe a kezdő és a végső napot is. 

 

2.6. Díjak, Költségek, Jutalék 
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2.6.1. Faktor kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Üzletszabályzatban 

meghatározott költségeken és díjakon felül, azoktól függetlenül egyéb költségeket és díjakat 

is megállapítson.  
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2.6.2. Az adott Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő valamennyi díj, jutalék és költség típusa 

és mértéke illetve az ezekre vonatkozó egyéb feltételek a faktoring szolgáltatásról szóló 

Szerződésben kerülnek meghatározásra, vagy Üzletfélnek az Üzletszabályzatban foglaltak 

szerint, a Hirdetményben meghatározott mértékű ellenértéket kell fizetni. 

 

2.6.3. Az Üzletfél felszámítandó díjak, költségek és jutalékok különösen – de nem kizárólag - 

az alábbiak, melyek meghatározását jelen Üzletszabályzat Értelmező Rendelkezések része 

tartalmazza: 

 

• Adminisztrációs díj (ügyfél+ügylet minősítési díj, évenkénti ügyfél monitoring díj) 

• Kamat 

• Fix faktoring díj 

• Faktoring díj 

• Faktoring díj minimum 

• Bankköltség 

• Számlavezetési díj 

• Rendelkezésre tartási jutalék 

• Bejegyzési költség 

• Szerződésmódosítási díj 

• Késedelmi kamat 

• Kockázatvállalási díj 

• Lejárt számla kezelési díja 

• Felszólító levél díja 

• Inkasszó Kibocsátási díj 

 

2.6.4. a Faktor által felszámított díjakat és költségeket – a kamat kivételével – ÁFA fizetési 

kötelezettség terheli. A szerződésben, illetve Hirdetményben feltüntetett díjak és költségek 

nettó módon kerülnek megjelölésre.  
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2.7. Fizetések 
 

2.7.1. Fizetések teljesítésének helye a Faktor Szerződésben meghatározott számlája. A 

teljesítés helyének esetleges megváltozása esetén Faktor semmilyen ezzel kapcsolatban 

felmerülő többletköltség megtérítésére nem köteles. 

 

2.7.2. A Faktor javára teljesített fizetés időpontja az a nap, melyen a Faktor Szerződésben 

megjelölt számláján a jóváírás megtörténik. 

 

A Faktor részéről az Üzletfél javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen 

az összeggel a Faktor bankszámláját megterhelték. 

 

Devizában történő fizetések lebonyolítása esetén a Faktor saját bankszámláján történt 

jóváírás értéknapjáról a számlavezető banktól származó tudomásszerzést követő 3 

munkanapon belül köteles az Üzletfél javára érkezett összeggel elszámolni. 

 

2.7.3. A fizetés esedékességi időpontja az a nap, amely a követelést megtestesítő számlán, 

vagy egyéb bizonylaton eredeti fizetési határidőnek és/vagy lejárati napnak kerül 

meghatározásra. 

 

2.7.4. Üzletfél – a bankszámlája terhére adott megbízással, vagy egyéb módon – köteles 

intézkedni a Faktorral szemben őt terhelő esedékessé vált fizetési kötelezettségek megfelelő 

időben történő teljesítése érdekében. Ha bármely, a Szerződés alapján az Üzletfél által 

fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, az Üzletfél köteles 

késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges 

megfizetésig terjedő időszakra. 

 

2.7.5. A Faktor részére esedékessé váló valamennyi fizetés – ellenkező rendelkezés hiányában 

– úgy is történhet, hogy a Faktor, Üzletfél esedékes tartozásának összegét, az Üzletfél az 

Üzletszabályzat ezen pontja és a Szerződés megkötése alapján kinyilvánított,   
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teljes körű és visszavonhatatlan hozzájáruló nyilatkozata alapján beszámítja az Üzletfél 

Faktorral szemben fennálló követelései terhére. 

 

2.7.6. Üzletfél köteles a Szerződés alapján fizetendő bármely összeget teljes egészében 

forintban, vagy annak a Szolgáltatásnak pénznemében megfizetni, amellyel az adott fizetés 

(tőketörlesztés, díjak, kamatok) összefügg. 

 

2.7.7. Üzletfél a Faktor felhívására felhatalmazza a Faktort, hogy Üzletfél más hitelintézet által 

vezetett valamennyi pénzforgalmi illetve azon számlái tekintetében, amelyekkel szemben 

azonnali beszedési megbízásnak van helye,a Szerződésből eredő, Üzletfél által még nem 

fizetett esedékes követelését azonnali beszedési megbízás benyújtásával elégítse ki, mely 

esetben valamennyi az azonnali beszedéssel kapcsolatban felmerülő költség és díj Üzletfelet 

terheli. 

 

2.8. Nyilatkozatok és Kötelezettségvállalások 
 

2.8.1. Az Üzletfél az alábbi szavatossági nyilatkozatokat teszi a Faktor felé: 
 

a. Üzletfél a magyar jogszabályok alapján vállalkozás folytatására jogosult 

magányszemély, illetőleg magyar (vagy honos) jog alapján érvényesen létrejött, bejegyzett és 

működő gazdálkodó szervezet. 

b. A Szerződés jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelenti, amely 

hatályos, és a benne foglalt feltételeknek megfelelően kikényszeríthető. 

c. Üzletfél szerződéskötésre, az abban foglalt kötelezettségek teljesítésére jogosult, 

minden jóváhagyás, engedély birtokában van annak érdekében, hogy a Szerződést és minden 

annak részét képező Ügyletet megkössön, és az abból fakadó kötelezettségeit teljesítse. 
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d. Üzletfél nem esett szerződésszegésbe egyetlen olyan szerződés vonatkozásában sem 

(amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amely befolyásolhatná 

Üzletfél azon képességét, hogy teljesítse a Szerződés szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa 

annak rendelkezéseit. 

e. Üzletfél Szerződés szerinti kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább 

egyenlő besorolást és elbírálást élveznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem 

alárendelt kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek 

elsőbbséget. 

f. A Szerződés, és az abban foglalt ügylet megkötése és teljesítése nem áll 

összeütközésben semmilyen jogszabállyal, rendelkezéssel, vagy bírósági, hatósági 

határozattal; Üzletfél társasági dokumentumaival; Üzletfél kötelezettségét megtestesítő 

bármely szerződéssel vagy más dokumentummal. 

g. Üzletfél Faktornak átadott pénzügyi helyzetét megállapító dokumentumok a 

vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően készültek, és valós képet adnak Üzletfél – 

kimutatás időpontjában fennálló – pénzügyi helyzetéről, amelyben lényeges hátrányos 

változás nem állt be. 

h. Az Üzletfél Faktor rendelkezésre bocsátott minden információ valós, pontos és 

tényszerű, és nem hiányzik belőle semmi olyan tény, amely a jelentés alapján levonható 

következetéseket jelentős mértékben befolyásolná. 

i. Üzletfélnek a jelzetteken túl további adósságai, nyújtott biztosítékai nincsenek azokon 

túl, amiket írásban Faktor tudomására hozott. Üzletfél ellen rendes bíróság, választottbírósag 

előtti peres eljárás, valamint közigazgatási eljárás nincs folyamatban (és legjobb tudomása 

szerint nem is fenyeget), amely számára kedvezőtlen kimenetel esetén üzletmenetében, 

gazdasági helyzetében olyan lényeges változást eredményezne, amely ésszerű megítélés 

alapján alkalmas lenne arra, hogy Szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni 

tudja. 

 

2.8.2. Fenti nyilatkozatokat Üzletfél a Szerződés aláírásának napján, valamint minden olyan 

napon amely napokon Üzletfél Szolgáltatást vesz igénybe a Faktortól.  
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Fenti szavatossági nyilatkozatok mindaddig érvényesek és hatályosak, amíg azok változásáról 

Üzletfél nem tájékoztatja a Faktort. A nyilatkozat módosításának elmaradásából eredő minden 

felmerülő felelősség, illetve kár az Üzletfelet terheli. 

 

2.8.3 Üzletfél az alábbi kötelezettségeket vállalja a Szerződés aláírásától kezdődően, addig a 

napig, amíg a Szerződés alapján bármilyen tartozás fennáll, vagy keletkezhet: 

 

a. Üzletfél biztosítja, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend 

tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb 

jelenlegi és jövőbeli nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, 

amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. 

Üzletfél kötelezettséget vállal továbbá, hogy ha akár ő maga, akár az érdekeltségébe tartozó 

bármely társaság(ok) biztosítékot nyújtanak az Üzletfél más hitelezőjével (hitelezőivel) 

szemben fennálló hitelének, vagy kölcsönének visszafizetésére (akár részben vagy egészben), 

akkor ugyanezen biztosítékokat, vagy a Faktor megítélése szerint ezekkel egyenértékű 

biztosítékokat a Faktor számára is felajánlja. 

b. Üzletfél a Faktor előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt hitel- vagy 

kölcsönszerződést, faktoring, vagy lízingszerződést, továbbá harmadik személy hitelező 

bárkivel szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle biztosítékot. 

c.  Üzletfél kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés hatálya alatt kizárólag a Faktor 

előzetes írásbeli tájékoztatásával nyit újabb pénzforgalmi bankszámlát, és a számlanyitással 

egyidejűleg a Faktor részére azonnali beszedési megbízás benyújtására jogot biztosít. 

 

2.8.4. Üzletfél vállalja, hogy átadja a Faktornak: 

 

a. mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelően elkészített auditált éves 

beszámolóját, az elkészültét követő munkanapon, de legkésőbb az adott pénzügyi év végét 

követő 4 hónapon belül, 

b. rá vonatkozó minden olyan pénzügyi vagy egyéb információt, amelyet Faktor kérhet 

Üzletfél gazdasági helyzete, üzletvitele pontos, valós megítélése érdekében.  
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2.8.5. Üzletfél köteles haladéktalanul értesíteni a Faktort: 

• bármilyen Szerződésszegésről haladéktalanul, a megtett lépésekről történő egyidejű 

tájékoztatás mellett, 

• csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás kezdeményezésére vonatkozó 

döntésről, a bírósági eljárás megkezdése előtt, 

• vele szemben kezdeményezett felszámolási eljárásról, vagy azzal fenyegető helyzetről 

a tudomásszerzést követően haladéktalanul, 

• az őt jelentős pénzösszeg megfizetésére kötelező bírósági (vagy hatósági) határozatról, 

a jogerősségre tekintet nélkül, 

• arról, ha bármely banknál vezetett folyószámlájával szemben azonnali beszedési 

megbízás érkezik, 

• arról ha tevékenységi körével kapcsolatban vele szemben hatósági, vagy bírósági 

tiltást, korlátozást, vagy egyéb szankció jellegű intézkedést foganatosítottak, 

• ha vele szemben végrehajtás indult, végrehajtási cselekményt, foglalást végeztek vagy 

kíséreltek meg, 

• tulajdonosai személyében, vagy a tulajdonosok tulajdoni arányaiban történik változás, 

• más társaságokban fennálló tulajdonosi részarányainak változásokról, 

• menedzsmentjében, illetőleg vezető tisztségviselőinek személyében beállt 

változásokról, 

• ha bármely, harmadik személlyel fennálló tartozása több, mint 30 napja lejárt, és nem 

került megfizetésre, 

• ha a szerződéskötést követően hitelt vagy kölcsönt vesz fel, illetve kezességet vállal. 

 

2.8.6. Üzletfél a felek általános együttműködési kötelezettségére tekintettel nem hajt végre 

egyesülést, szétválást, vagy egyéb jelentős pénzügyi átszervezést, tranzakciót a Faktor 

előzetes írásbeli tájékoztatása nélkül, továbbá biztosítja a Faktor és/vagy annak megbízottai 

számára, hogy a Szerződésben foglalt szavatossági nyilatkozatok valódiságát, a 

kötelezettségvállalások teljesítését, Üzletfél pénzügyi helyzetét, illetve a Biztosítékok 

fennállását, állapotát a szerződés hatálya alatt a rendelkezésre álló eszközeivel ellenőrizze.  
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2.8.7. Amennyiben a Keretösszeg és a faktorált követelések pénzneme eltérő, és az árfolyam 

változások eredményeként a faktorált követelések napi érfolyamon átszámított összege 

meghaladja a Keretösszeget, úgy az Üzletfél köteles a faktor kérésére azonnal megfizetni a 

Faktor által meghatározott különbség összegét. 

 

2.8.8. Üzletfél kijelenti, hogy a kötelezettségvállalás futamideje alatt nem fizet osztalékot a 

Faktor előzetes hozzájárulása nélkül. Amennyiben erre mégis sor kerül, hogy Faktor jogosult a 

szerződést felmondani. 

 

2.8.9. Üzletfél kijelenti, hogy a kötelezettségvállalás futamideje alatt a kötelezettségvállalási 

szerződésben rögzített összegű tagi kölcsönt a kötelezettségvállalás futamideje alatt nem 

vonja ki. 

 

3. Kérelmek elbírálása és ajánlattétel, szerződés hatályba lépése, 

szolgáltatás igénybevétele 

 

3.1. A Szerződés megkötése előtt a Faktor megvizsgálja az Üzletfél hitelképességét, a 

felajánlott biztosítékok fedezeti értékét és érvényesíthetőségét, valamint minden egyéb olyan 

körülményt, amely a Faktor megítélése szerint az adott Szolgáltatásról való döntés 

szempontjából lényeges. Az Üzletfél a Faktor által kért valamennyi dokumentumot és 

információt köteles a Faktor által megkívánt formában és tartalommal a Faktor részére átadni. 

Ha a Faktor az Üzletfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett 

adatminősítés és fedezetértékelés alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Ügyfél adott 

Szolgáltatásra vonatkozó kérelmének elfogadásáról, ellenkező esetben azt visszautasítja. A 

Faktor a jóváhagyásban az Üzletfél által az adott Szolgáltatással kapcsolatban igényelt 

összegnél alacsonyabb összeget, illetve eltérő feltételeket is megállapíthat. Az Üzletfél 
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tudomásul veszi, hogy a Faktor saját maga állapítja meg az általa kínált különböző 

Szolgáltatások nyújtásának feltételeit.  
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Ha az Üzletfél a Faktor által meghatározott követelményeknek nem felel meg, a Faktor a 

Szolgáltatás nyújtását a szerződés létrejötte előtt, valamint azt követően egyaránt bármikor 

megtagadhatja. 

 

3.2. A Faktor az adott Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről tájékoztatja az Üzletfelet. A 

Faktor által az Üzletfél részére egy vagy több Szolgáltatással kapcsolatban tett tájékoztatás 

kizárólag írásban érvényes, és a Faktorra nézve ebben az esetben is csak akkor bír kötelező 

erővel, ha az adott tájékoztatás kifejezetten és teljesen egyértelműen ekként rendelkezik. 

 
Ha az adott tájékoztatás a Faktort érintő kötelezőségről semmiféle rendelkezést nem 

tartalmaz, az semmilyen körülmények között nem tekinthető Ajánlatnak. 

 

3.3. A Szerződés az abban meghatározott időpontban, vagy azon a napon lép hatálya, amelyet 

a Szerződés meghatározott, és/vagy a Faktor által előírt valamennyi okiratot a Faktorhoz 

benyújtja, és/vagy az összes hatályba lépési feltételeit teljesíti, illetve azok megvalósulnak. 

 

3.4. A Faktor a Szolgáltatás Üzletfél általi igénybevétele feltételeként meghatározott 

Előfeltétel(ek) megvalósulásáig, bekövetkeztéig a Szerződés hatályba lépésétől függetlenül, 

jogszerűen tagadhatja meg az üzletfél részére az adott Szolgáltatás nyújtását. A Faktor a 

Szolgáltatás Üzletfél részére történő nyújtásának ilyen okból történő megtagadása, 

elmaradása miatt az Üzletfél vagy bármelyik harmadik személy által elszenvedett károkért 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

4. Előfeltételek 

 

4.1. A Szerződés kizárólag akkor lép hatálya, és/vagy Faktor kizárólag akkor teljesíti az Üzletfél 

részére a Szolgáltatást, ha megkapta a Faktor számára megfelelő formában és tartalommal az 

alábbi okiratokat:  
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• 2.1.1. pontban szereplő okiratok, adatok; 

• szerződő Üzletfél személyazonosságát és/vagy vállalkozói tevékenysége végzésére 

vonatkozó jogosultságát igazoló okiratának másolata, illetőleg hatályos állapotát tükröző (de 

30 napnál semmiképpen nem régebbi, hiteles) cégkivonatának (egyéb nyilvántartási 

dokumentumának) másolata, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy az Üzletfél a vonatkozó 

törvényi és hatósági előírásoknak maradéktalanul megfelelően működik; 

• a szerződő Üzletfél hatályos társasági szerződés (létesítő okirat); 

• a szerződő Üzletfél adó- és statisztikai számát igazoló okmány, valamint a szerződő 

Üzletfél nemleges adó-, vám-, járulék-  és egyéb köztartozásának igazolása a Faktor által 

meghatározott módon; 

• minden felhatalmazott személy eredeti aláírási címpéldányának bemutatása, vagy 

közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, aki a Szerződést aláírta, valamint aki(k) a 

Szerződéssel kapcsolatosan jogosult(ak) a szerződő Üzletfél nevében értesítést adni a 

Faktornak; 

• amennyiben a Szerződést Üzletfél képviseletében meghatalmazott vagy az Üzletfél 

aláírásra jogosult képviselője helyett meghatalmazott írja alá, úgy megfelelő alakszerűséggel 

rendelkező és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és a Faktor 

által a meghatalmazott azonosításához kért dokumentumok; 

• Biztosítéki Szerződés(ek) – amennyiben léteznek – minden érintett fél által aláírt 

eredeti példánya, jogszabályi feltételekről és a Faktor döntésétől függően magán- vagy 

közokirati formában. A Biztosítéki Szerződés(eke)t aláíró személy(ek) személyazonosságát 

igazoló okirat másolata és/vagy a 6.1. pont második pontja alatt meghatározottakat, a Faktor 

által meghatározott módon; 

• biztosító bevonása esetén biztosítási kötvény. 

 

4.2. A szerződés hatálybalépésének és/vagy a Faktor azon kötelezettségének, hogy 

Szolgáltatást nyújtson az Üzletfél részére, további előfeltétele, hogy: 

 

• a Szerződésben tett nyilatkozatok valósak és helytállóak 

• nem áll fenn Szerződésszegés  
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• Üzletfél a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként a Szerződésben meghatározott 

valamennyi díjat megfizette, és 

• a biztosítékok kivétel nélkül érvényben és hatályban vannak, és teljes mértékben 

kikényszeríthetőek 

• a Faktor által a jelen üzletszabályzaton felül a Szerződésben meghatározott 

előfeltételek is teljesültek a Szerződés hatályba lépésekor, vagy a Szolgáltatás 

igénybevételének napján. 

 

5. Faktorálás 

 

5.1. A Faktor a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően igénybe vehető Keretösszeget tart az 

Üzletfél rendelkezésére, amelynek erejéig a Faktor a rendelkezésre tartási időszak alatt – az 

összes többi előírt feltétel teljesülése esetén – megvásárolja vagy faktorálja az Üzletfél 

Szerződésben meghatározott vevőivel (Kötelezettekkel) szembeni követeléseit, illetőleg 

kiegyenlíti a Kötelezett Szerződésben meghatározott szállítóival szembeni tartozásait. 

 

A Faktor csak akkor teljesíti az Üzletfél megbízását, ha a Szerződésben meghatározott 

Keretösszeg igénybe nem vett részére ez teljesíthető. A Faktor a megbízás részbeni teljesítését 

saját hatáskörben meghozott döntés alapján vállalhatja, de a részbeni teljesítés miatt az 

üzletfélnek és/vagy harmadik személynek okozott károkért felelősséget nem vállal. 

 

Amennyiben a Keretösszeg a Szerződés értelmében feltöltődő (azaz: rulírozó) jellegű, az 

Üzletfél által Faktorhoz megfizetett követelések összegét Üzletfél automatikusan újból 

igénybe veheti oly módon, hogy ezen összeg(ek), (valamint a Keretösszeg még igénybe nem 

vett része) terhére, a Szerződés rendelkezései szerint az Üzletfél faktorálásra adhat megbízást. 
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A Keretösszeg igénybevétele a Szerződésben meghatározottak szerint történik. A finanszírozás 

keretében Üzletfél – faktoring jogcímén a Faktorra engedményezi a követelés(ei)t és azok 

járulékait. Ennek megfelelően Üzletfél átadja a faktornak az engedményezett követelésekre 

vonatkozó okmányokat, azaz a számlát, vagy számlaösszesítőt. 

 

Faktor az Üzletfél által benyújtott megbízások alapján faktorálja a követeléseket, illetőleg 

kiegyenlíti a tartozásokat. 

 

A Faktor és az Üzletfél eltérő megállapodása hiányában (és feltéve, hogy a Szerződésben 

foglalt feltételek mindegyike teljesült) a Faktor Üzletfél megbízása alapján faktorálja a 

követelést és a Szerződés alapján folyósítandó összeget a követelésre vonatkozó 

Szerződésben meghatározott formátumú faktorálási kérelem Faktor általi kézhezvételétől 

számított 3 munkanapon belül a Szerződésben megjelölt bankszámlára utalja. 

 

A Faktor jogosult a szolgáltatás ellenértékét beszámítással rendezni, bármely az Üzletfél 

részére kifizetendő összeg terhére. A Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve a Faktor 

fenntartja a beszámítási jogát bármely az üzletfél részére fizetendő összeg terhére, illetve 

óvadéki biztosítékként történő felhasználására. 

 

6. Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok 

6.1. Szükséges adatok 
 

6.1.1. Minden megbízásnak és rendelkezésnek egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez 

szükséges adatokat. Ha Üzletfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, vagy 

hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Faktor nem felel. Nem felel a Faktor azért a kárért, 

amely abból származik, hogy a megbízás egyes példányai rosszul vagy egyáltalán nem 

olvashatóak, egymástól eltérően lettek kiállítva, vagy a kár abból származik, hogy kiállítója a 

Faktort illetve az Üzletfelet félrevezette.  
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6.1.2. A Faktor az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy az 

tévesen vagy hiányosan állították ki. 

 
6.1.3. A meghatározott időben teljesítő megbízásokat olyan időpontban kell a Faktornak 

átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Faktor rendelkezésére álljon. a szükségesnél 

rövidebb rendelkezésre álló miatt hibásan, vagy késedelmesen teljesített megbízásokból 

eredő kárért a Faktor felelősséget nem vállal. 

 

6.2. A szerződéseket biztosító mellékkötelezettségek 
 

6.2.1. A Faktor a szerződések teljesítésének biztosítása, kockázatának csökkentése érdekében 

elsősorban az Üzletfél egyéb, a Faktoron kívüli tevékenysége árbevételének rá történő 

engedményezését igényelheti. 

 

6.2.2. A Faktor jogosult a Ptk-ban foglalt szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

alkalmazására. 

 

6.3. Az Óvadék 
 

6.3.1. A követelés bruttó összege és a Faktor által folyósított összeg közti különbséget 

(amennyiben nem a követelés teljes bruttó összege kerül folyósításra) a Faktor óvadékként 

kezeli. Amennyiben az óvadék mértékéről a Szerződés ellentétesen nem rendelkezik, a 

követelés bruttó összege és a folyósított összeg közti teljes különbség a Faktor részére a Faktor 

Szerződésben vállalt kockázatvállalásainak biztosítékaként óvadékul szolgál. 

 

6.3.2. A Faktor a számla, illetve a számlacsomag teljes teljesítését követő három munkanapon 

belül az Üzletféllel az óvadék tekintetében elszámol, a Szolgáltatás ellenértékével csökkentett 

óvadéki összeget (hátralékot) az Üzletféllel kötött Szerződésben megjelölt bankszámlájára 

átutalja, vagy azt más módon jogszerűen felhasználja. 
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6.4. Visszavonás, Módosítás 
 

6.4.1. AZ Üzletfél a Faktor által még nem teljesített megbízását – a Szerződés vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően - visszavonhatja, vagy módosíthatja. Az Üzletfél jogosult 

írásban kezdeményezni a Szolgáltatásra vonatkozó kondíciók, vagy a Szerződésben és a 

Biztosítéki Szerződésben meghatározott egyéb rendelkezéseknek a módosítását. A 

kezdeményezés elfogadása a Faktor kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik. A Faktor a 

kérést indoklás nélkül jogosult elutasítani, illetve a módosítást újabb hitelképességi 

vizsgálatok elvégzéséhez, illetve ezek eredményéhez kötheti. 

 

6.4.2. Indokolt esetben az adott Szolgáltatás lejárata meghosszabbítható (prolongálható), de 

ez nem jelentheti az eredetileg éven belüli lejáratú Szolgáltatás éven túlira történő változását. 

Üzletfélnek a meghosszabbítás engedélyezését előzetes, olyan időpontban kell kérnie a 

Faktortól, hogy a Szolgáltatás eredeti lejáratához képest elegendő idő (eltérő megállapodás 

hiányában legalább 90 nap) álljon a Faktor rendelkezésére a prolongációs kérelem 

teljesíthetőségének körültekintő elbírálásához. 

 

6.5. Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztése, felmondása 
 

6.5.1. A Faktor a Szerződés megkötését és az Előfeltételek megvalósulását követően is 

megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását, felfüggesztheti a követelés faktorálását, ha időközben 

akár a saját, akár az Üzletfél, akár az Üzletfél finanszírozásába bevont szerződéses partner 

körülményeiben – Faktor megítélése szerint – olyan lényeges változás állt be, amely miatt a 

Szerződés teljesítése a továbbiakban nem elvárható, és /vagy azonnali hatályú felmondásnak 

van helye. 

 

Faktort ez a jog akkor is megilleti, ha az adott Szerződés a Faktor által az ilyen Szerződések 

megkötésére (és Szolgáltatások nyújtására), saját hatáskörben megállapított belső 

eljárásrend, vagy egyéb utasítás bármilyen formában történt megsértésével jött létre.  
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6.5.2. Amennyiben a Faktor Szerződésben nem számít fel Rendelkezésre tartási jutalékot a 

rendelkezésre tartott szolgáltatásra vonatkozóan, és a Felek a Szerződésben ettől eltérően 

nem állapodnak meg, a Faktor jogosult az adott Szolgáltatás(ok) Üzletfél által igénybe nem 

vett részének nyújtását – bármikor, külön indoklás nélkül, azonnali hatállyal, az Üzletfél 

előzetes tájékoztatása mellett – megtagadni, illetve azonnali hatállyal azt felmondani. Ebben 

az esetben Üzletfél vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a 

Faktor semmiféle felelősséget nem vállal. 

 

6.5.3. Amennyiben az Üzletfél, a faktorálásba bevont szerződéses Partnerei, vagy a 

biztosítékok körében olyan változás áll be, amely alapján a Faktor veszélyeztetve látja a már 

megvásárolt követelések megtérülését, úgy jogosult a további faktorálás felfüggesztésére, 

abban az esetben is, ha az Üzletfél a megbízást már eljuttatta a Faktorhoz, de a követelés 

megvásárlása még nem történt meg. 

 

7. Faktoring ügyletek 

 

7.1. Az Üzletfél követeléseinek a Faktor részére való átruházásáról és leszámítolásáról szóló 

faktoring szerződések alapján a Faktor megvásárolja a követeléseket, átvállalhatja a 

kötelezettek fizetésképtelenségével kapcsolatos kockázatot, valamint elláthatja a követelések 

további nyilvántartását és érvényesítését. 

 

7.2. Faktoring szerződés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyek 

átruházását jogszabály nem zárja ki, amelyekkel szemben a kötelezettek sem ellenkövetelést 

nem érvényesíthetnek, sem pedig kifogást nem támaszthatnak. A faktorált tételek esetében 

Faktor 30 napnál rövidebb előfinanszírozási futamidőt nem vállal. 
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7.3. Az Üzletfél köteles a követelések érvényesítésében adatok szolgáltatásával, a 

követelésekkel kapcsolatos okiratok átadásával és minden egyéb szükséges módon 

közreműködni, köteles Faktort 1 munkanapon belül értesíteni, ha a kötelezett az 

engedményezett számlakövetelés kifizetése kapcsán bármilyen kifogással élt. 

 

7.4. Az Üzletfél haladéktalanul köteles megfizetni Faktornak azokat az összegeket, amelyeket 

a kötelezett – a követelésnek a Faktorra való átruházása ellenére – részére fizetett meg. 

 

7.5. A Faktor 1 munkanapon belül tájékoztatja az Üzletfelet, ha a kötelezett megtagadja a 

fizetést. A Faktor a követelés általa történő érvényesítése esetén az Üzletféllel együttműködve 

jár el. Az Üzletfél a követelés érvényesítésének bármely szakaszában jogosult, illetve 

esetlegesen köteles a kötelezett helyett fizetni. Ebben az esetben a Faktor köteles a követelést 

és az azzal kapcsolatban birtokában levő valamennyi iratot az Üzletfél részére 

visszaszolgáltatni. 

 

7.6. A Faktor – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – jogosult késedelmi 

kamattal és az igényérvényesítés során felmerült költségekkel megnövelve visszaterhelni az 

Üzletfélre a megelőlegezett összeget, ha a kötelezett nem teljesíti a követelés Faktornak való 

megfizetését. A visszaterhelés kezdő időpontja a kötelezett által elismert fizetési határidő, 

illetve az az időpont, mikor ismertté válik, hogy a kötelezettől további teljesítés nem várható. 

A visszaterhelés során alkalmazott azonnali beszedés (inkasszó) esetében Faktor nem köteles 

Üzletfelet előzetesen tájékoztatni. 

 

Ugyanez a jog illeti meg a Faktort akkor is, ha az Üzletfél megtévesztette, vagy ha az Üzletfél 

Faktor értékelése szerinti pénzügyi helyzete bizonytalanná teszi Faktor, szerződésben 

biztosított visszkereseti jogának érvényesítését. 

 

7.7. Amennyiben a Faktor szolgáltatása nyújtásához előírt feltételek bármely okból nem 

teljesülnek és ezáltal a szolgáltatás nem valósul meg, Faktor – ez irányú döntését követően –  
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a rá átruházott követelést visszaengedményezi az Üzletfél részére, melyről írásban értesíti a 

kötelezettet. 

 

7.8. Üzletfél a Faktor szolgáltatásával kapcsolatos panaszát személyesen és/vagy írásban is 

megteheti a Faktor üzleti helységeiben, illetve a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak 

szerinti módokon. A Panaszkezelési szabályzat a www.fundfinance.hu oldalon, valamint az 

üzleti helységben kifüggesztve elérhető, de Faktor kérésre e-mailben külön is rendelkezésre 

bocsátja. 

 

8. A Szerződésszegés főbb esetei, Jogérvényesítés 

 

8.1 A jelen pontban felsorolt események külön-külön is a Szerződés megszegésének, 

jogérvényesítést megalapozó körülménynek minősülnek, azzal, hogy jelen felsorolás nem 

kizárólagos jellegű, azaz valamennyi Szerződésben meghatározott kötelezettségek 

megszegése szerződésszegésnek minősül: 

 

a) Üzletfél bármely fizetendő összeget elmulasztja megfizetni az esedékesség 

időpontjában. 

b) Üzletfél a szerződés egyéb rendelkezéseit nem tartja be. 

c) Bármely nyilatkozat amelyet Üzletfél a szerződés vonatkozásában tett, és amikor 

azokat tette, vagy megismételte valótlannak bizonyul. 

d) Üzletfél felszámolását Bíróság határozatban elrendeli, vagy csődeljárást vagy 

végelszámolást kezdeményez maga ellen, és erről Faktort előzetesen nem tájékozatja (nem 

ideértve az önkéntes átszervezést, fúziót, egyesülést amely nem fizetésképtelenség miatt 

történt), vagy kezdeményezik Üzletfél felszámolását (kivéve, ha ezt az Üzletfél a Faktort 

kielégítő módon vitatja az arra nyitva álló időszakon belül). 

e) olyan esemény történik, amely a Faktor ésszerű megítélése szerint lényegesen 

kedvezőtlen hatással van, vagy lehet Üzletfél üzletmenetére, működésére, kilátásaira, 

http://www.fundfinance.hu/
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vagy pénzügyi helyzetére, vagy csökkenti Üzletfél képességét a Szerződés szerinti 

kötelezettségei teljesítésére. 

f) Biztosítékok bármelyikének érvényessége, hatálya vagy teljes kikényszeríthetősége 

megszűnik, vagy csökken. 

g) Üzletfél a Szolgáltatásból származó forrásait a Szerződésben meghatározott 

felhasználási céltól eltérően használja. 

h) Jogszabályi, vagy hatósági rendelkezés alapján meghatározott Szerződésszegés esete 

következik be. 

i) Üzletfél pénzügyi helyzetének jelentős romlására okot adót körülményről szerez 

tudomást a Faktor, amelyek veszélyeztetik Üzletfél kötelezettségeinek teljesítését. 

 

8.2. Szerződésszegés megállapítását Faktor jelzi Üzletfél felé, és a Ptk. vonatkozó 

rendelkezéseit irányadóak. 

 

8.3. Szerződésszegés bekövetkezése esetén a Faktor egyéb jogorvoslati lehetőségeit nem 

érintve, azonnali hatállyal: 

 

a) felfüggesztheti az Üzletfél által a Faktornak átadott bármely Megbízás teljesítését 

(függetlenül attól, hogy a megbízás a szerződésszegés felmerülése előtt vagy azt követően 

került a Faktorhoz benyújtásra), mely esetben a Faktor nem felel az üzletfél által esetlegesen 

ennek következtében elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért, és /vagy 

b) Üzletfél részére devizában teljesített Szolgáltatást, vagy Üzletfél devizában fennálló 

tartozását – attól függetlenül, hogy lejárt e vagy sem – egyoldalú döntéssel forintra 

konvertálhatja, és a továbbiakban így tarthatja nyilván, valamint a forint alapú 

Szolgáltatásokra vonatkozó kamat – és egyéb feltételeket alkalmazhatja; és/vagy 

c) megtagadhatja Üzletfél részére a további szolgáltatás nyújtását, illetve azonnali 

hatállyla felmondhatja a Szerződést, amely alapján a Faktort terhelő valamennyi kötelezettség 

azonnal megszűnik; és/vagy 
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d) gyakorolhatja a Biztosítékok bármelyike vagy mindegyike alapján fennálló jogait; 

és/vagy 

e) a Faktor jogosult azonnali hatállyal felmondani Üzletfél és Faktor között fennálló 

valamennyi Szerződést és/vagy 

f) élhet mindazon jogával amelyet a Szerződés és a mindenkor hatályos jogszabályi és 

hatósági rendelkezések lehetővé tesznek. 

 

9. Biztosítékok 

 

9.1. Faktor bármely időpontban, és valamennyi követelése tekintetében jogosult Üzletféltől 

megkövetelni, hogy nyújtson megfelelő biztosítékot, illetve, hogy növelje az adott biztosíték 

értékét még akkor is, ha az Üzletfél tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, vagy még nem 

esedékesek. 

9.2. Faktor többféle biztosítékot is igényelhet egyidejűleg, amelyek –ellenkező megállapodás 

hiányában – egyenként is a Faktor teljes követelésének fedezetéül is szolgálnak. Ha Üzletfél a 

Faktor felhívása ellenére nem nyújt biztosítékot az súlyos szerződésszegésnek minősül, 

valamint a Faktor a biztosíték nyújtásáig vagy kiegészítéséig jogosult a szolgáltatás nyújtását 

felfüggeszteni. 

9.3. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése esedékessé 

válik, a Faktor jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés 

során befolyt összegeket a Faktor jogosult biztosítékként kezelni ellenkező megállapodás 

hiányában. 

9.4. A Faktor biztosítékként elsősorban a szokásos biztosítékokat fogadja el (pl.: 

bankgaranciát, (készfizető) kezességet, óvadékot, illetve a zálogjog különböző fajtáit. A 

biztosíték típusát és mértékét a Faktor a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, 

Üzletfél gazdálkodásának ismeretében, a szolgáltatás kockázata szerint jogosult 

meghatározni, az általa készített fedezetértékelési szabályzat szerint saját hatáskörben. 
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9.5. Üzletfél köteles a Faktor számára biztosítékul szolgáló vagyontárgyak, jogok és 

követeléseket értékét megőrizni, azokat fenntartani, érvényesíthetőségéről, teljesítéséről 

gondoskodni. Amennyiben Üzletfél ennek nem tesz eleget, úgy Faktor akár az Üzletfél helyett, 

de annak költségére közvetlenül eljárni és a szükséges hatósági, vagy bírósági eljárást 

kezdeményezni. 

 

9.6. Üzletfél haladéktalanul köteles értesíteni Faktor biztosítékokat érintő változásokról, 

főként, ha az annak értékét, értékesíthetőségét, és érvényesíthetőségét érinti. Faktor, vagy 

megfelelően igazolt képviselője Üzletfélnél ellenőrizheti a biztosítékok meglétét, és hogy 

Üzletfél fenntartási kötelezettségeinek eleget tesz-e. 

 

9.7. Ha Üzletfél bármely, szerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy Faktor 

felhívására köteles felhatalmazni Faktort, hogy Üzletfél valamennyi pénzforgalmi, illetve azon 

számlái tekintetében, amelyekre Faktor részéről azonnali beszedési megbízás benyújtásának 

van helye, a Szerződésből eredő, Partner által meg nem fizetett esedékes követelését azonnali 

beszedési megbízás benyújtásával elégítse ki. 

 

9.8. Biztosítékokkal kapcsolatban felmerült költségek (létesítés, módosítás, regisztráció, 

fenntartás, kezelés, érvényesítés) az Üzletfelet terhelik. 

 

10.  Szerződés megszüntetése 

 

10.1. Amennyiben a Szolgáltatás jellegből más nem következik, bármely Fél jogosult a 

Szerződést 30 napon belül felmondani, a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal. A 

felmondás nem érinti a Faktor által már teljesített ügyletek hatályát, ezek tekintetében a 

Szerződés rendelkezései (díjak, biztosítékok stb.) a Faktor bármilyen jogcímen történő 

követelései fennállásának idejére érvényesek. 
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10.2. Faktor jogosult a szerződéseket a Ptk. 6:407 §-ban meghatározottak szerint, az ott 

felsorolt esetekben felmondani, valamint Szerződésszegés esetén azonnali hatállyal írásban 

felmondani. 

 

10.3. Tekintet nélkül a Szerződés megszűnésének okára, az nem jelenti a Szerződés alapján a 

Faktornak Üzletféllel szemben fennálló követelésének, vagy annak érvényesítési 

lehetőségének megszűnését. 

 

11.  Adatvédelem, adatkezelés 

 

11.1. Üzletfél a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor a mindenkor 

hatályos adatvédelmi jogszabályok, és a Hpt. rendelkezései szerint az Üzletfélnek a Faktorhoz 

benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, 

továbbá minden, bármely formában létrejött személyes adatait nyilvántartja, kezeli, 

feldolgozza, kockázatelemzési és -mérséklési célokra, továbbá az Üzletféllel történő 

elszámolás céljából, és a Szerződésben a Felek részéről felmerülő kötelezettségek és 

jogosultságok igazolására. 

 

Üzletfél a szerződés aláírásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor a szerződés 

megszűnése után 10 évig az Üzletfélnek a szerződési ajánlattal és a szerződéssel kapcsolatos 

adatait kockázatkezelési célokra nyilvántartsa. 

 

A Faktor a banki és üzleti titokként kezelendő adatokba csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és az Üzletfél meghatalmazása alapján enged betekintést. Az Üzletfél felhatalmazza 

a Faktort, hogy a jelen pontban meghatározott, valamint a szerződéses ajánlattal, valamint a 

szerződéssel kapcsolatos adatait hitel- és ügyfél minősítési, valamint ellenőrzési célokra a vele 

szerződéses kapcsolatban álló hitelbiztosító, vagy a hitelbiztosító által kijelölt hitelminősítő 



 
 

 
Fund Finance Zrt. vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 01 10 045678 

Eng. sz.: E/I- 581/2007., E/I-125/2009 

59 

cég részére, a refinanszírozó bankok, illetve a felügyeletre feljogosított hatóságok részére 

ellenőrzés céljából átadja.  
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11.2. Az adatok átadása az Üzletfél által igénybe vett szolgáltatás jellegétől függően a 

következő célokhoz kötött: hitel- és ügyfélminősítés, kockázatelemzés- és értékelés, 

ellenőrzés, informatikai rendszerek karbantartása és fejlesztése, a Faktor 

szolgáltatásnyújtásának segítése, szolgáltatások közvetlen felajánlása Üzletfél részére, 

Üzletfél hatékony kiszolgálása, továbbá számvitellel, pénzmosás megelőzésével és 

megakadályozásával kapcsolatos- és egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítésének 

kölcsönös előmozdítása. 

 

11.3. Faktor kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő partneradatok kezelése során az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései szerint jár el. 

 

11.4. A Faktor a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó Üzletfél adatait és 

magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Üzletféllel 

telefonon folytatott beszélgetéseket is. Az ily módon rögzített információ felhasználására a 

Faktor kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult. 

 

11.5. A Faktor harmadik személyek által, vagy azok közreműködésével nyújtott 

szolgáltatásokat ajánlhat fel az Üzletfélnek. Amennyiben az Üzletfél ilyen szolgáltatásokat 

igénybe vesz, az egyúttal a Faktornak az Üzletfél általi felhatalmazását is jelenti, hogy ezen 

szolgáltatásnak az Üzletfél részére történő biztosításával, a Faktor és a harmadik személy, 

továbbá az Üzletfél és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden 

információt a Faktor a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan 

továbbíthat ennek a harmadik személynek, és a harmadik személlyel szembeni elszámolás 

céljaira az ehhez szükséges adatokat felhasználhatja. 

 

11.6. A Faktor az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és 

jogosultságának gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett az adatkezelésre 

vonatkozó szabályok ismeretével rendelkező szakértő, harmadik személyek közreműködését  
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veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik személyeknek történő, banki és 

üzleti titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a bank- és üzleti titok megsértését. 

 

11.7. Az Üzletfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Faktor vele 

kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. Az Üzletfél írásbeli kérésére a Faktor minden, az 

Üzletfél személyére és szerződéseire vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, továbbított adatot 

írásban közöl az Ügyféllel. A Hpt. szerint az Üzletfél jogosult bármely, a számlájára vonatkozó 

szerződési feltételről, ideértve a Faktor Üzletszabályzatába foglalt Üzleti Feltételeiről, és a 

mindenkor aktuális Hirdetményről, az egyes kondíciók számítási módjáról tájékozódni. A 

dokumentumok egy példányát az Üzletfél kérésére a Faktor ingyenesen az Üzletfél 

rendelkezésére bocsátja. 

 

11.8. A Faktor adatkezelése és adatfeldolgozása során a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 

és a vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelően jár el. 

 

12.  Központi Hitelinformációs Rendszer 

 

12.1. A központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás a 

referenciaadat-szolgáltató által benyújtott adatkérési igény alapján adhat át referencia 

adatot. 

 

12.2. A Faktor, mint referenciaadat-szolgáltató az általa kezelt referenciaadatokat (azaz 

partnere törvényben előírt adatait, melyekre az adott feltételek fennállnak) továbbítja a KHR-

t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, melynek tényéről, időpontjáról és az átadott adatokról 

a referenciaadat-szolgáltató nyilvántartást vezet.  
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12.3. A referenciaadat-szolgáltató annak az Üzletfélnek a referenciaadatait adja át, amely a 

referenciaadat-szolgáltatóval a Hpt. 3. § (’) bekezdésének b-c.) és g.) pontjában meghatározott 

pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést köt (Hpt. 2. számú melléklet 1. és 2. pontja szerinti 

adatok). 

 

12.4. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat öt évig kezeli, azt követően 

azokat véglegesen törli, az időtartam számításának kezdőnapja a szerződés megszűnésének 

napja. 

 

12.5. A KHR-ben nyilvántartott referenciaadat törlésre kerül abban az esetben is, ha a 

referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnik, és a követelést más referenciaadat- 

szolgáltató részére nem ruházta át, valamint ha az adatok jogellenesen kerültek a KHR-be. 

 

12.6. A nyilvántartott kifogással kapcsolatos, vonatkozó jogairól a 

http://www.bisz.hu/kifogasok-kezelese oldalon tájékozódhat. 

13.  Vegyes és Záró rendelkezések 

 

13.1. A Faktor előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az Üzletfél nem ruházhatja át és nem 

engedményezheti a szerződés alapján őt megillető jogokat, illetve kötelezettségeket. A Faktor 

- Üzletfél egyidejű értesítése mellett – részben vagy egészben bármikor átruházhatja, és 

engedményezheti azokat a jogokat és követeléseket, amelyek őt a szerződés alapján 

megilletik. 

 

13.2. Amennyiben a Faktor nem érvényesít, vagy nem azonnal érvényesít valamely őt 

megillető jogot, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem értékelhető úgy, hogy Faktor 

erről a jogáról lemond. Szerződés alapján a Faktort megillető jogok kiegészítik mindazokat a 

jogokat, amelyek a Faktor a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.  
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13.3. Ha a Faktor bármikor azt állapítja meg, hogy a szerződés (annak egy része, vagy az 

Üzletfél megbízásának végrehajtása) jogellenes, a Faktor megtagadhatja a megbízás 

végrehajtását, és a szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok által biztosított 

lehetőségeken belül a saját belátása szerint legmegfelelőbb módon, haladéktalanul megteszi 

a szükséges lépéseket a jogellenesség megszüntetése érdekében. Ha a szerződés bármely 

rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi 

rendelkezés jogszerűségét, érvényességét, vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem 

akadályozza. 

 

13.4. A Faktor a pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által 

végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy 

adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. Az Ügyfél a 

fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a Faktor a kiszervezéssel összefüggésben jogosult 

arra, hogy a nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet végzőnek átadja, az 

adatvédelmi szabályok betartásával és biztosításával. A Faktor biztosítja, hogy a kiszervezett 

tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, 

melyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a Faktorra vonatkozóan előír. 

 

A kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységet végzők: 

 

• Könyvvizsgálat: Mobilconsult Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-079760, székhelye: 1106 

Budapest, Fehér út 10.), a tevékenységet végzi (személyében eljáró könyvvizsgáló) Sághy 

Andrásné (kamarai nyilvántartási száma: 001320) 

 

• Könyvelés: Sziráki Számviteli Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-306162, 

székhelye: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 33.), a tevékenységet végzi: 

Sziráki Gabriella ügyvezető 
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13.5. Faktor és Üzletfél a köztük esetlegesen felmerülő jogvitákban az Üzletszabályzatban 

foglaltak szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek, akár szakértők, 

vagy egyeztető fórum bevonása mellett is. 

 


