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301/A. §1 (1) Gazdálkodó szervezetek közötti szerződések esetén a késedelmi kamatra
vonatkozó általános szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre
a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc
százalékponttal növelt értéke. 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 feltétel semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér
fizetésére köteles.

(3) Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával
kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint
megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Az
e bekezdésben foglaltaktól eltérő kikötés semmis.

301/B. §2 (1) A szerződő hatóság szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött
szerződése esetén a késedelmi kamatra vonatkozó általános szabályokat az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre
a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat -
legalább nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes
idejére. A késedelmi kamatot kizáró vagy korlátozó szerződési feltétel semmis, kivéve, ha a
kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles.

(3) Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával
kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint
megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Az
e bekezdésben foglaltaktól eltérő kikötés semmis.

(4) A késedelmi kamat esedékességét a 292/B. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott fizetési
határidőt követő naptól eltérően megállapító szerződési kikötés semmis.

(5) A szerződő hatóság és a gazdálkodó szervezet közötti szerződés részévé általános
szerződési feltételként váló, a (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérő szerződési kikötés
semmisségének megállapítását a külön jogszabályban meghatározott szervezet is kérheti. A
kérelem alapossága esetén a bíróság a kikötés semmisségét a kikötés alkalmazójával szerződő
valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja. A semmisség megállapítása nem érinti azokat a
szerződéseket, amelyeket már teljesítettek.

(6) A külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti továbbá az (5) bekezdés szerinti
olyan általános szerződési feltétel semmisségének megállapítását, amelyet szerződéskötések
céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel
még nem került alkalmazásra. A bíróság a sérelmes általános szerződési feltétel semmisségének
megállapítása esetén eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától.

 1    Megállapította: 2013. évi XXXIV. törvény 14. § (3). Hatályos: 2013. VII. 1-től. 
 2    Beiktatta: 2013. évi XXXIV. törvény 14. § (4). Hatályos: 2013. VII. 1-től. 
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(7) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti eljárásban a bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére
elrendeli, hogy a szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazásra
ajánlója saját költségére gondoskodjék a szerződési feltétel semmisségének megállapítására
vonatkozó közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság
határoz. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett szerződési feltétel pontos meghatározását,
semmisségének megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket.


