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    HIRDETMÉNY  
 
      

a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által felszámított 
díjakról és továbbhárított költségekről  

Hatályos: 2019.02.15-től 
 

Megnevezés Felszámítás esete Gyakorisága Díjtétel 

Felszólító levél 
költsége 

Tömegesen előállított 
felszólító levél készítésekor 
felszámított költség. 

Eseti 

 
250 Ft/db 

 
 

Tértivevényes 
felszólító levél 
költsége 

Fizetési meghagyásos eljárás 
megindítása előtt kiállított 
tértivevényes felszólító levél 
költsége 

Eseti 620 Ft/db 

Hátralék 
nyilvántartásba 
vételi díj 

Az adott követelés 
nyilvántartásba vételekor 
felszámított egyszeri díj. 

Eseti 

2.500 Ft /alkalom 
természetes személy 
adósok esetén 
 
5.000 Ft /alkalom jogi 
személy adósok esetén 

 
Hátralék kimutatás 
kiadásának díja 

A hátralék kimutatás 
kiadásakor felszámított díj. 

Eseti 500 Ft/db 

Részletfizetési 
megállapodás 
megkötésekor 
felszámított díj 

A részletfizetési 
megállapodás megkötésekor 
felszámított díj. 

Egyszeri 

A részletfizetési 
megállapodásba bevont 
hátralék 1%-a, de 
minimum 500 Ft 

Csekkfeldolgozási 
díj 

Részletek készpénz-átutalási 
megbízással (csekk) történő 
kiegyenlítése esetén 
felszámított díj 

Eseti 

A részlet összegének 5,6 
ezreléke + 121Ft, de 
minimum 174 Ft/db 

Címkutatás költsége Ha az adós által megadott címre 
küldött küldemény 
kézbesíthetetlensége esetén az adós 
lakcímének a központi személyi adat 
- és  lakcím nyilvántartásból  történő 
lekérdezése válik szükségessé (a 
16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM 
együttes rendelet alapján). 

Eseti 730 Ft-3 500 Ft/db 

Tulajdoni lap 
kikérésének 
költsége  
 

 A követelés érvényesítése, 
illetve az adós beazonosítása 
érdekében kikért tulajdoni lap 
elektronikus lekérdezési díja. 
 

Eseti 
3.600 Ft/db 

 
 

Személyes 
felkeresés költsége 

Ha a hátralék behajtása 
érdekében kiemelt közvetítő, 
illetve függő ügynök jár el. Eseti 

 
 
 

 
 

6.500 Ft 
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VH ügyviteli költség Végrehajtási eljárás 
megindítása során felmerült 
és felszámított informatikai 
szolgáltatások, elektronikus 
aláírás és időbélyeg, valamint 
az eljárás megindításához 
szükséges személyes adatok 
KEKKH rendszeréből történő 
kikérésének költsége 

Eseti 5.000 Ft 

Ügyvédi díj A fizetési meghagyás 
beadásával, illetve a 
végrehajtási eljárás 
megindításával kapcsolatban 
felmerült, megbízási 
szerződés szerinti mértékű 
díj. 

Eseti 8.500 Ft 

Jogtanácsosi 
munkadíj 

Fizetési meghagyásos és 
végrehajtási eljárás 
megindításával kapcsolatban 
felmerülő, 32/2003. (VIII. 
22.) IM rendeletben 
meghatározott mértékű díj. 

Eseti 

Fizetési meghagyásos 
eljárás esetén a 
tőketartozás 3%-a, de 
legalább  5 000 Ft. 
 
Végrehajtási eljárásban a 
tőketartozás 1%-a, de 
legalább 4 000 Ft. 
 

 
 
 


