
Üzletszabályzat elnevezése módosult 2019. március 14. napjával. 

1. sz. Melléklet  

A Kézizálog Kölcsön Üzletszabályzathoz* 

 

Zálogházak és befogadható zálogtárgyak köre 

 

 
Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

zálogfiók címe:  

1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1046 Budapest, Kemény Gusztáv utca 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2100 Gödöllő, Remsey krt. 25. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1201 Budapest, Vörösmarty u. 3. 

 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Alaszka Zálog 

zálogfiók címe:  

8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

Aranytömb Kereskedelmi Kft.  

 

zálogfiók címe:  

1135 Budapest, Lehet út 46. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1087 Budapest, Baross tér 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1149 Budaepst, Nagy Lajos király útja 150. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1221 Budapest, Városház tér 14. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 
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Aranytömb Kereskedelmi Kft.  

 

zálogfiók címe:  

1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 85. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1205 Budapest, Tátra tér 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1098 Budapest, Haller u. 22. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1102 Budapest, Állomás u. 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1181 Budapest, Üllői út 425. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1157 Budapest, Zsókavár utca 13. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

Aranytömb Kereskedelmi Kft.  

 

zálogfiók címe:  

1163 Budapest, Kolozs út. 39-41. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1081 Budapest, Népszínház u. 46. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1042 Budapest, Árpád út 56. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Arany-Király Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

3450 Mezőcsát, Bacsó Béla út 15/6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Bihar Credit Gold Kft. 

 

zálogfiók címe:  

4100 Berettyóújfalu, Millennium út 1.  

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 
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Bognár-Ékszer Záloghitelező Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2500 Esztergom, Arany János utca 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 nemesfémből készült ékszerek, dísztárgyak és 

használati tárgyak (arany, ezüst, platina) 

 

Borostyán Kft. 

 

zálogfiók címe:  

7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 3. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 

Czető Zálog- és Kereskedőház Kft. 

 

zálogfiók címe:  

4700 Mátészalka, Szalkai út 9. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 1/c 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5-7. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deák Zálog Kft. 

 

zálogfiók címe:  

5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 különleges arany ékszer 

 

Égzál Kft. 

 

zálogfiók címe:  

1095 Budapest, Ferenc krt. 27. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Érték Zálog- és Kereskedőház Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2040 Budaörs, Szabadság u. 25-27. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2030 Érd, Kálvin tér 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

FAMILIA-LAK Vagyonberuházó Kft. 

zálogfiók címe: 

4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 
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FAMILIA-LAK Vagyonberuházó Kft. 

 

zálogfiók címe: 

4024 Debrecen, Kossuth utca 7-9. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

GMI Ékszer Kft. 

 

zálogfiók címe:  

1123 Budapest, Alkotás út 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Gold Cover Kft. 

 

zálogfiók címe:  

1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1239 Budapest, Hősök tere 17/B 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

1162 Budapest, Páskomliget u. 8. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold Empire Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 18. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

zálogfiók címe:  

 

3390 Füzesabony, Arany János utca 7. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 15. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

GOLD MARS Kft. 

 

zálogfiók címe:  

6722 Szeged, Mars tér 17. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

  

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Goldmoon Zálogház Kft. 

 

zálogfiók címe:  

6320 Solt, Kossuth L. u. 48-50. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Goldy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2360 Gyál, Kőrösi út 90. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Gold-Styl Ékszerkereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2120 Dunakeszi, Fő út 105. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 7. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2220 Vecsés, Károly u. 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2000 Szentendre, Vasúti villasor 7. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold-Way Zálogház Kft. 

 

zálogfiók címe:  

7030 Paks, Dózsa György u. 41. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Gyémánt-Mozaik Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 177. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Hanza-Golden Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. A.ép II.lh.9. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

6720 Szeged, Kossuth sgt. 5. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 műszaki cikkek 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

HFB Kereskedőház Kft. 

 

zálogfiók címe: 

5000 Szolnok, Ady Endre út 15. II. em. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 dísztárgy, használati tárgy 
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HFB Kereskedőház Kft. 

 

zálogfiók címe: 

5000 Szolnok, Kossuth L. út 17-23. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe: 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 142-146. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Jade Gold Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe: 

3534 Miskolc, Andrássy út 41. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

3950 Sárospatak, Rákóczi út 33. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

3533 Miskolc, Ady utca 3. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

K1 Credit Kft. 

 

zálogfiók címe:  

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni tér 4. fszt. 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

M&V Zafír Zálogház Kft. 

zálogfiók címe:  

5350 Tiszafüred, Fő út 28. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

MaraWolf Kft. 

zálogfiók címe:  

2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

2112 Veresegyház, Fő út 76. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

NIMALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

7800 Siklós, Felszabadulás utca 27. fszt. 5. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 
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Nobility Kft. 

 

zálogfiók címe:  

8060 Mór, Köztársaság tér 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

8420 Zirc, Ady E. u. 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Orig’oro Credit Záloghitelező, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  

 

zálogfiók címe:  

2092 Budakalász, Fő tér 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 brill 

 

Silver Box Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2230 Gyömrő, Simon Mihály tér 1. (1006/1/B/9 

hrsz.) 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Specifika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

9300 Csorna, Templom u. 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

Specifika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 49. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Stefi 61 Ingatlanforgalmazó Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2600 Vác, Kötő utca 3. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

T & T Gold Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

TNT Invest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

8600 Siófok, Fő utca 83. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 műtárgy, bútor 

 

Tüsi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2400 Dunaújváros, Piac tér III. Szolgáltatóház 

116/11. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 
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Tüsi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

1117 Budapest, Fehérvári út 19. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Wi-Ki Gyöngyház Zálogház Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 21. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Zaci-Maci Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2060 Bicske, Szent István út 21. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

Zacy Flórián Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Kft. 

 

zálogfiók címe:  

1032 Budapest, Flórián tér 6-9 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

8200 Veszprém, Kossuth Lajos út 17. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

 

 

 

Zemef Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

6500 Baja, Piactér 969/12 hrsz. 

  

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 

 

zálogfiók címe:  

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 78. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 

 

zálogfiók címe:  

6400 Kiskőrös, Petőfi S. u. 11. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 

 

zálogfiók címe:  

6400 Kiskunhalas, Táncsics u. 2. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 

 

zálogfiók címe:  

7700 Mohács, Eötvös u. 15. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 
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Zemef Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

zálogfiók címe:  

7100 Szekszárd, Találka tér 6. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 festmények 

 

zálogfiók címe:  

6500 Baja, Köztársaság tér 6. fszt. 1. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

6722 Szeged, Török u. 11/b 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

6000 Kecskemét, Arany János u. 8. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

7621 Pécs, Rákóczi út 39/B fszt. 5. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

zálogfiók címe:  

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 5. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 dísztárgy, használati tárgy 

 

 

 

ZÉO Kereskedelmi Kft. 

 

zálogfiók címe:  

2510 Dorog, Bécsi út 42. 

 

elfogadott fedezetek köre: 

 arany ékszer 

 ezüst ékszer 

 platina 

 

Budapest, 2019. október 19. 


