
Kitöltési útmutató 

A 2014. évi XL. törvény 52.§ (9) bekezdése alapján kiegészült 2014. évi XXXVIII. törvény 5.§ (4) 

szerinti szerződési feltételek adatszolgáltatáshoz 

 

Tábla kódja: T40F 

Tábla megnevezése: A deviza kölcsönszerződésekhez kapcsolódó általános szerződési feltételek 

és az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek vizsgálata 

A rendkívüli adatszolgáltatást a rendszeres adatszolgáltatással azonos módon, azaz az MNB által 

meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas módon, fokozott 

biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva a Kihelyezett Adatküldő Programon 

(KAP) keresztül kell az MNB részére megküldeni. 

Adatszolgáltatási gyakorisága: napi (egyszeri) 

Adatszolgáltatás vonatkozási ideje: 2014. október 15. (A 2014. évi XL. törvény hatályba 

lépésének napja) 

Határidő: 2014. november 30. 

Az adatszolgáltatás célja a 2014. évi XL. törvény (továbbiakban Elszámolási tv.) 52.§ (9) bekezdése 

alapján kiegészült 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Kúria tv.) 5.§ (4) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Amennyiben a pénzügyi intézmény részéről nincs 

releváns adatszolgáltatás (vagyis nemleges), úgy a 3. Szerződési feltétel megnevezése mezőben 

egy nulla (0) karaktert kell írni, a választandó értékekkel rendelkező mezőkben (úgymint a 

Szerződési feltétel típusa, Az érintett szerződések jellege és A pénzügyi intézmény nyilatkozata 

mezőket valamely lehetséges értékkel kitöltve kell az adatszolgáltatást feltölteni a KAP 

rendszerbe. 

A Kúria tv.5.§ (3) és (4) bekezdése az Elszámolási tv. 1. § (1a) bekezdése szerinti a devizahitel- 

vagy kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre vonatkoztatva rendel el 

adatszolgáltatási kötelezettséget. Az adatszolgáltatásnak része minden ÁSZF és egyedileg meg 

nem tárgyalt szerződési feltétel, amelyekben szerepel az egyoldalú szerződésmódosítás 

lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés, függetlenül attól, hogy az intézmény élt-e az 

egyoldalú szerződésmódosítással, így az összes érintett szerződést jelenteni kell, függetlenül 

attól, hogy volt-e kamat-, díj- vagy költségemelés. 

A Kúria tv. 5.§ (3) bekezdése értelmében a fogyasztói kölcsönszerződés részévé váló azon 

általános szerződési feltételeket és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételeket (a 

továbbiakban együtt: ÁSZF) kell vizsgálni a pénzügyi intézménynek, melyekben szerepel az 

egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés. Annak eldöntésében, 

hogy egy szerződési feltétel lehetőséget ad-e egyoldalú szerződésmódosításra  Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk) 205/A. §-ában foglaltak 
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nyújtanak értelmezési segítséget. Az MNB álláspontja szerint azt, hogy a fogyasztó a szerződési 

feltételt aláírta, még nem jelenti azt feltétlenül, hogy az egyedileg megtárgyalt feltétel. Annak 

bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták-e, az általános szerződési 

feltételt alkalmazó felet terheli. A fentiekre tekintettel minden olyan esetben, amikor kétséges 

annak eldöntése, hogy egyedileg megtárgyalt szerződési feltételről beszélünk-e, tegyen eleget a 

pénzügyi intézmény az adatszolgáltatási kötelezettségének. Ezt követően – amennyiben úgy dönt 

– a bíróság előtt bizonyíthatja, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. 

Sem az ÁSZF-et, sem az SZF-et nem kell csatolni a jelentéshez. 

A tábla oszlopai: 

0. Megnevezés mező egy az MNB rendszeres adatszolgáltatási tábláira jellemző formátum 
része, a sorok MNB általi definiálására szolgál. Jelen esetben ezt a mezőt nem kell kitölteni.  

1. Szerződési feltétel sorszáma 

Az adott általános szerződési feltételek (ÁSZF) és az egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltételek (SZF) azonosítására szolgáló sorszám. A módosítás miatt új sorba 

felvitt ÁSZF/SZF ugyanazon a sorszámon fut tovább. 

Az ÁSZF-ek/SZF-ek egyedi sorszámmal való ellátása az adatszolgáltatás során a pénzügyi 

intézményre van bízva, a lényeg, hogy a T40SZ-ben feltüntetett egyedi sorszám 

áthivatkozzon a T40F táblában megadott valamelyik ÁSZF/SZF létező sorszámára. 

2. Szerződési feltétel típusa 

Választandó értékek:  

 ÁSZF, ha általános szerződési feltételekről 

 SZF, ha egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekről van szó. 

Az általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek 

elhatárolásához az MNB javasolja figyelembe venni a Legfelsőbb Bíróság, későbbi nevén Kúria 

a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 12.) 

PK véleményét. 

3. Szerződési feltétel megnevezése 

Az adott általános szerződési feltételek (ÁSZF) és az egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltételek (SZF) megnevezése. Nem tartalmazhat vessző (,) és idézőjel („) 

karaktert! 

Néhány példa az ide kerülő megnevezések jellegére tekintettel, „Jelzáloghitelek 

általános szerződési feltételei”, „Gépjárműlízing szerződési feltételei”, „Személyi 

kölcsönök üzletszabályzata”, vagy „Általános szerződési feltételek”, amennyiben a 

pénzügyi intézménynek nincs konkrét termékre vonatkozó ÁSZF-je. Az SZF 

elnevezése szintén az adatszolgáltató intézményre van bízva. 

4. Érintett szerződések jellege (csak egy érték lehetséges) 

Deviza (devizában nyújtott és törlesztett) 

5. Szerződési feltétel hatályba lépése 

Az adott ÁSZF/SZF hatályba lépésének dátuma. Formátuma: éééé.hh.nn 
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6. Szerződési feltétel megszűnése, módosítása 

Az adott ÁSZF/SZF megszűnésének vagy módosításának dátuma.  

Az ÁSZF bármilyen módon történő változása új verzióként értelmezendő, és új dátummal 

új sorba felveendő. 

A módosított ÁSZF/SZF-t új hatályba lépési dátummal kell felvinni, de ugyanazzal a 

sorszámmal az 1. Szerződési feltétel sorszáma oszlopban. A Kúria tv.5§ (4) bekezdés 

hatályba lépésének napján is élő ÁSZF/SZF esetében értelemszerűen üresen hagyandó. 

Formátuma: éééé.hh.nn 

7. A pénzügyi intézmény nyilatkozata a szerződéses kikötésről 

A pénzügyi intézmény megítélése a Kúria tv. 4.§ (1) bekezdésében felsorolt 7 elv mentén, 

hogy az adott egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses kikötés 

véleménye szerint (választandó értékek): 

 Tisztességes vagy  

 Tisztességtelen.  

Abban az esetben tölthető ki „Tisztességes”-nek, ha a pénzügyi intézmény polgári peres 

eljárás keretében kívánja megdönteni a tisztességtelenség vélelmét, és ennek érdekében 

a Kúria tv. vagy az Elszámolási tv. által előírt határidőben polgári peres eljárást 

indított/várhatóan indítani fog. Amennyiben a peres eljárás már lezárult, értékül annak 

eredményét kell választani. 

8. A pénzügyi intézmény nyilatkozata a szerződéses kikötés alkalmazásáról  

A pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy a szerződéses kikötések alapján sor került-e 

egyoldalú kamat-, díj- vagy költségemelést eredményező szerződésmódosításra (választandó 

értékek): 

 Igen 

 Nem 

9. Bizonylat jellege (Mód) 

E – eredeti, M – módosító 

Eredeti jelentés esetén nem szükséges tölteni, módosító jelentés estén M betűt kell 

tartalmaznia abban a sorba, ahol a módosítás történt. 

 


