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PTK. MÓDOSÍTÁS A KERESKEDELMI ÜGYLETEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ KÉSEDELMES FIZETÉSEK ELLENI
KÜZDELEM JEGYÉBEN

2013. július 1-vel módosultak a Ptk. pénzfizetésre vonatkozó szabályai. A
törvénymódosításra a vonatkozó EU irányelv átültetése miatt volt szükség. A
legfontosabb újdonság, hogy a Ptk. megtámadhatóvá teszi a 60 napnál hosszabb
fizetési határidőket, növeli a késedelmi kamat mértékét, és 40 eurónak megfelelő
törvényes kötbér fizetésére kötelezi a késedelmesen fizető felet.
A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló
2011/7/EU irányelvnek való megfelelés érdekében az április 4-én kihirdetett 2013. évi
XXXIV. törvényben helyet kaptak a jelenleg hatályos Ptk. késedelmes fizetésekkel
összefüggő
módosításáról
szóló
rendelkezések
is.

A július 1-től hatályos legfontosabb változások az alábbiak:

(i)

a pénztartozásokat főszabályként 30 napon belül kell teljesíteni, ha a felek
aszerződésben
a
teljesítés
idejét
nem
határozták
meg;

(ii)

30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, azonban – megint csak
főszabályként – a fizetési határidő a 60 napot nem haladhatja meg. A 60
napot meghaladó fizetési határidőt az ellenkező bizonyításáig a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és
indokolatlanul a jogosult gazdálkodó szervezethátrányára eltérő szerződési
feltételnek
kell
tekinteni.
Az
ilyen
feltételt
a
jogosult
megtámadhatja, ha pedig a tisztességtelen feltétel általános szerződési
feltételként van rögzítve, megtámadhatják azt a kis- és középvállalkozások
érdekeinek képviseletét ellátó civil szervezetek is.

(iii)

a késedelmi kamat mértéke növekszik, mértéke a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal
növelt értéke;

(iv)

fizetési késedelem esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos
költségei fedezésére legalább 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési
kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint
megfelelő forintösszeget követelheti A behajtási költségátalány megfizetése nem
mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, annak összege azonban a
kártérítésbe beszámít.
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