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Tekintettel a téma aktualitására, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesület legutóbbi
ülésein kiemelten foglalkozott a hatályos Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás megfizetésének
határidejével és a késedelmi kamattal kapcsolatos, 2013. július 1. napján hatályba lépett
módosításával. A változások kapcsán az Egyesület széleskörű szakmai egyeztetéseket követően alábbi
megállapításokra jutott.
1. A Ptk.-módosítás szerint: „Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem
határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának
kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.” Ezen szabály az Európai
Parlament és Tanács 2011/7/EU tanácsi irányelvének (a továbbiakban: Irányelv) átültetéseként
lépett hatályba a magyar jogrendszerben is. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó
késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló Irányelvnek – és így a törvénynek sem – célja a
hitelező érdekeit szolgáló, a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő 30 vagy 60 napnál hosszabb
teljesítési határidő kikötésének visszaszorítása. Az Irányelv célja kifejezetten a hitelező érdekeit
sértő indokolatlanul hosszú határidők megállapításának megakadályozása. Bár a magyar
jogszabály kifejezetten nem rendelkezik az ilyen feltételek megléte esetére fenntartott eltérés
lehetőségéről, a szabály kikényszerítésének módjába beépíti azt. A szerződés megtámadására
ugyanis kizárólag a követelés jogosultjának ad lehetőséget.
2. A módosítás ezen túl, a 2011/7/EU rendeletnek megfelelően a késedelmi kamat mértékét az
alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékében határozza meg (az eddigi, 7 százalékponttal
növelt mértéket módosítva). Természetesen ennél magasabb késedelmi kamatmérték is
alkalmazható. A törvény által bevezetett további újdonságok, hogy a kamat számításakor a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott
naptári félév teljes idejére, a késedelmi kamatot kizáró szerződési feltételt pedig semmisnek
minősíti (kivéve, ha a kötelezett a késedelem esetén kötbér fizetésére köteles).
3. A Ptk. további új rendelkezése szerint, ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 EUR-nak (a Magyar
Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama szerint) megfelelő forintösszeget megfizetni behajtási költségátalányként. A
kötelezetettet e kötelezettség teljesítése nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei
alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Vagyis a Ptk. szerint,
amint az adós kesedelembe esik, automatikusan ki lehet számlázni neki a 40 EUR-nak
megfelelő összeget. E rendelkezés kizárása szerződésben semmis.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a jogi környezet fentiekben kifejtett változásait figyelembe
venni szíveskedjenek, mivel a fentebb ismertetett új jogi szabályok gyakorlati megvalósulásával
munkájuk során találkozhatnak.
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