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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

38. számú iránymutatása
1
 

 

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti 

gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés 

módosítás alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba 

foglalásáért járó közjegyzői munkadíj és költségtérítés összegéről 

 

 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló törvény 55. §-ának f) pontja 

alapján a következő iránymutatást adja ki: 

 

1. Az iránymutatás hatálya a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a 

továbbiakban: Díjrendelet) 30/E. §-ában meghatározott, a devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 

évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó 

hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés módosítás alapján tett egyoldalú 

kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalására terjed ki feltéve, hogy a 

közjegyzői okirat tartalma – ide nem értve a devizakölcsön-szerződés módosítás tartalmát – 

lényegét tekintve nem tér el ennek az iránymutatásnak a mellékletében meghatározott okirat-

mintától. 

 

2. A Törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-

szerződés módosítás alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az alapügylethez 

képest az ügyérték változását nem eredményezi: a gyűjtőszámlahitel tényleges folyósítása 

valamint annak összege csupán a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka végén lesz 

megállapítható, továbbá az is lehetséges, hogy a gyűjtőszámlahitel-szerződés megkötése és az 

azzal érintett devizakölcsön-szerződés módosítása ellenére gyűjtőszámla-hitel folyósításra 

egyáltalán nem kerül sor. 

 

3. A 2. pontban foglaltakból következik, hogy ilyen ügyekben a közjegyzői munkadíjat csak a 

tevékenységre fordított idő alapján lehet számítani. Tekintettel arra is, hogy ilyen ügyekben a 

pénzügyi intézmények írásbeli tervezetet fognak a közjegyző rendelkezésére bocsátani, 

valamint hogy a Törvényben foglalt jogalkotói célok megvalósuljanak, a Díjrendelet 7. §-ával 

lehetővé tett legnagyobb mértékű díjcsökkentés alkalmazandó. 

 

4. Három megkezdett oldal terjedelmű és írásbeli tervezet rendelkezésre bocsátásával készült 

egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői díja a Díjrendelet 7.§-ának az 

iránymutatás 3. pontjában meghatározottak szerint történő alkalmazásával megkezdett két óra 

időtartam figyelembe vételével a következő:  

– közjegyzői munkadíj 2x3 000 Ft= 6 000 Ft, 

– költségátalány 2 400 Ft, 

– a készkiadás körében: 

- leírási díj: 3x100 forint= 300 Ft, 

- archiválási és levéltárazási költség: 3 500 Ft, 

azaz közjegyzői munkadíj, költségátalány és készkiadás összesen: 12 200 Ft 
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5. A 4. pontban meghatározott terjedelmű közjegyzői okiratról készült, a pénzügyi 

intézménnyel szembenálló felek (adósok, zálogkötelezettek, kezesek) részére kiadandó 

összesen 1 darab hiteles kiadmány díja 3x520 Ft, azaz 1 560 Ft, a pénzügyi intézmény részére 

kiállítandó 1 darab hiteles kiadmány díja 3x520 Ft, azaz 1 560 Ft.  

 

6. A 4. és 5. pontban meghatározott közjegyzői díjak összege 15 320 Ft. 

 

7. A Díjrendelet 6. §-ának b) és c) pontjában meghatározott esetekben a 4. és 5. pontban 

meghatározott tartalmú és terjedelmű közjegyzői tevékenység díja mindösszesen 23 720 Ft. 

 

8. Magának a gyűjtőszámlahitel-szerződésnek és az ehhez kapcsolódó devizakölcsön-

szerződés módosításának (a továbbiakban: szerződés) – tehát nem csupán az arra vonatkozó 

egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatnak – a közjegyzői okiratba foglalása esetén a 

tevékenységre fordított idő szerinti közjegyzői munkadíj az általános szabályok szerint 

számítandó, figyelembe véve az okirattervezet rendelkezésre bocsátását, illetőleg annak 

hiányát is.  

 

9. Az iránymutatás rendelkezései a pénzügyi intézmény által viselendő közjegyzői díj 

számítására vonatkoznak, így ha ehhez képest többlet igény (pl.: a felek részére további 

hiteles kiadmány példányok kiadása iránti igény) jelentkezik, az ezzel járó költségeket már 

annak a terhére kell felszámítani, aki ezzel az igénnyel fellépett, és nem automatikusan a 

pénzügyi intézményt terhelik. 

 

10. Az iránymutatásban előirányzott díjak rendelkezésre bocsátott tervezet figyelembe 

vételével és a 7. § alkalmazásával kerültek megállapításra, ezért további díjkedvezmény 

alkalmazásának helye nincsen. 

 

11. Az iránymutatás az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2011. augusztus 29.  

 

 

Dr. Tóth Ádám s.k. 

a MOKK elnöke 
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Melléklet a MOKK 38. sz. iránymutatásához 

 

 
 --------------------------------------------------- KÖZJEGYZŐI OKIRAT ----------------------------------------------------  
 ----------------------------------- (A KÖZJEGYZŐI OKIRAT BEVEZETŐ RÉSZE) -----------------------------------  
 -------------------------------------------------- TARTOZÁSELISMERŐ ---------------------------------------------------  
 ------------------------------------ (EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ) -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------NYILATKOZAT: --------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------------  
A Hiteladós/ok, a Zálogkötelezett/ek, Készfizető Kezes/ek (együttesen: Ügyfelek) elismerik, hogy 
a……………………..pénzügyi intézmény Hitelező/egyben Zálogjogosult/valamint Jogosult és a 
Hiteladósok között, a  …………..-on……………..év……………..hónap……….napján kötött, a 
Hitelezőnél……………….számon nyilvántartott, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti devizakölcsönre vonatkozó 
kölcsönszerződéshez (a továbbiakban: devizaalapú kölcsönszerződés) kapcsolódó, a Törvény 
rendelkezései szerinti és a Hitelezőnél……………….számon nyilvántartott gyűjtőszámlahitelre 
vonatkozó hitelkeret-szerződés jött létre …………..-on 
……………..év……………..hónap……….napján.----------------------------------------------------------------- 
E gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötésével egyidejűleg Hiteladós/ok, a 
Zálogkötelezett/ek, Készfizető Kezes/ek és a Hitelező/ és Zálogjogosult/ valamint Jogosult a 
devizaalapú kölcsönszerződést módosították (a továbbiakban: szerződésmódosítás). -----------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján a Törvény szerinti devizakölcsön 
törlesztése során a rögzített árfolyam alkalmazása miatt a Hiteladós által meg nem fizetett 
törlesztőrészlet-hányad finanszírozására, a Hitelező a Hiteladósnak forintban, a Törvény szerinti 
devizakölcsön ingatlanfedezetével azonos ingatlanra (a továbbiakban: zálogtárgy, valamint fedezeti 
ingatlan) érvényesíthető jelzálogjog fedezete mellett a rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka 
alatt kölcsönt folyósít. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az Ügyfel(ek) elismeri(k), hogy a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján a 
Hitelező javára keletkező követelésekért a Hiteladósok adósként/a Készfizető kezesek a Hitelezővel 
mint Jogosulttal kötött megállapodás alapján készfizető kezesként/a Zálogkötelezettek pedi g (a 
Hiteladósoktól eltérő személy Zálogkötelezett a Hitelezővel közölt kifejezett írásbeli hozzájárulásával) 
a zálogtárggyal kötelesek helytállni.---------------------------------------------------------------------------------------
A Hiteladósok elismerik, hogy őket a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés szerinti 
kötelezettségek, a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján keletkező tartozások 
terhelik. Egyetemlegesen/kötelezi(k) mag(uk)at, hogy ----------------------------------------------------------------  
- a Hitelező által a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjában fennálló (a rögzített 
árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig keletkezett és a Törvény 4.§ (1) bekezdés ca) pontja 
szerint meghatározott járulékokat is magába foglaló) gyűjtőszámlahitel-tartozás alapulvételével 
megállapított gyűjtőszámlahitel összeget kölcsön jogcímén, valamint e kölcsönnek --------------------------  
- a Hitelező által a Törvény 4.§ (1) bekezdés cb) pontja szerint meghatározott járulékait, -------------------  
- a Hitelező által a Törvény 4.§ (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése szerint megállapított -------------  
------- a Hiteladós/okkal írásban közölt végső lejárat (futamidő) szerint,-- ----------------------------------------  
------- a Hiteladós/okkal írásban közölt havi törlesztési kötelezettséggel, a Hitelező által aTörvény 4.§ 
(1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése szerint megállapított a Hiteladós/okkal írásban közölt 
összegű, számú és esedékességű törlesztő részletekben, ----------------------------------------------------------  
------- a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésnek a Hitelező általi felmondása esetén 
pedig (ideértve azt is, ha a Hitezői felmondás alapja a Hiteladós/ok/nak a devizakölcsönre, vagy a 
gyűjtőszámlahitelre vonatkozó és 90, azaz kilencven napot meghaladó fizetési késedelme,  avagy  a 
fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtás) a felmondásban foglalt esedékességkor a 
Hitelezőnek megfizetik.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------- II. ------------------------------------------------------------------  
A devizaalapú kölcsönszerződésnek a szerződésmódosítással megváltozott rendelkezései 
szerződésmódosítás szerint megváltozott szövege a következő:--------------------------------------------------- 
1.)”………………………………………………………………………………………………………………….” 
2.)”………………………………………………………………………………………………………………….” 
…)”………………………………………………………………………………………………………………….„ 
Az Ügyfelek  elismerik, hogy őket a   módosított  devizaalapú kölcsönszerződés szerinti 
kötelezettségek, a módosított  devizaalapú kölcsönszerződés alapján keletkező tartozások terhelik.-- 
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Az Ügyfel(ek) elismeri(k), hogy a módosított devizaalapú kölcsönszerződés alapján a Hitelező javára 
keletkező követelésekért a Hiteladósok adósként/a Készfizető kezesek a Hitelezővel mint Jogosulttal 
szemben  készfizető kezesként/a Zálogkötelezettek pedig a zálogtárggyal kötelesek helytállni.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Hiteladósok /egyetemlegesen/kötelezi(k) mag(uk)at, hogy fizetési kötelezettségeiknek (a 
felmondással esedékessé tett Hitelezői követeléseket is ideértve) a módosított devizaalapú 
kölcsönszerződés rendelkezéseinek megfelelően tesznek eleget.------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------- III. -----------------------------------------------------------------  
A Készfizető kezes(ek) /egyetemlegesen/kötelezi(k) mag(uk)at, hogy az esedékességkor maguk 
fognak a Hiteladósok helyett a Hitelezőnek mint Jogosultnak teljesíteni, ha a Hiteladósok a 
gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés alapján, vagy a   módosított  devizaalapú 
kölcsönszerződés alapján őket terhelő fizetési kötelezettségnek (a felmondással esedékessé tett 
Hitelezői követeléseket is ideértve) az esedékességkor nem tesznek eleget. -----------------------------------  
A Zálogkötelezett(ek) /egyetemlegesen/kötelezi(k) mag(uk)at annak a tűrésére, hogy a Hitelező mint 
Zálogjogosult a Törvény szerinti devizakölcsön fedezetéül alapított lakóingatlant terhelő jelzálogjog 
alapján - a zálogszerződés módosítása nélkül, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés és 
járulékai erejéig - a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből, valamint a   módosított  
devizaalapú kölcsönszerződésből származó követelésére a Zálogtárgyból kielégítést keressen ha a 
Hiteladósok a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés, vagy a   módosított  devizaalapú 
kölcsönszerződés alapján őket terhelő fizetési kötelezettségnek (a felmondással esedékessé tett 
Hitelezői követeléseket is ideértve) az esedékességkor nem tesznek eleget. -----------------------------------  
A Zálogkötelezett(ek) /egyetemlegesen/kötelezi(k) mag(uk)at továbbá arra is, hogy a zálogtárgyat a 
zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlása céljából beköltözhető (a vevő, az árverési vevő által 
korlátozásmentesen birtokba vehető) állapotban bocsátj/á/k a Zálogjogosult rendelkezésére illetőleg 
bírósági végrehajtás alá (az ingatlanból mindennemű elhelyezési igény nélkül kiköltözik), történjék a 
zálogból való kielégítés akár bírósági végrehajtás, akár a Zálogjogosult és a Zálogkötelezett általi 
közös értékesítés, akár a Zálogjogosult általi értékesítés, akár záloghitel nyújtásával, vagy árverés 
szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból  foglalkozó személynek adott értékesítési megbízás útján.- 
 ---------------------------------------------------------------- IV. -----------------------------------------------------------------  
Az Ügyfel(ek) kijelentik, hogy mind Hitelezőnek - a képviselői által, a képviselők személyes büntetőjogi 
felelőssége tudatában tett - közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát (a továbbiakban: közjegyzői 
okiratba foglalt nyilatkozat) mind a Hitelezőnél vezetett számlák, a Hitelezőnél kezelt adatok, a 
Hitelező nyilvántartásai, üzleti könyvei alapján készült, közjegyzői okiratba foglalt közjegyzői 
ténytanúsítványt (a továbbiakban: közjegyzői tanúsítvány) elfogadják a gyűjtőszámlahitel, valamint a   
módosított  devizaalapú kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsön összege, folyósításának és 
lejáratának (esedékességének) időpontja, gyűjtőszámlahitel, valamint a   módosított  devizaalapú 
kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsön járulékai jogcímének, összegének (mértékének) és 
lejárata (esedékessége) időpontjának, a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés valamint 
a   módosított  devizaalapú kölcsönszerződés alapján a Hiteledós(oka)t/a Készfizető kezes(eke)t 
teljesítési kötelezettségként, / a Zálogkötelezetteket a zálogtárggyal való helytállási kötelezettségként 
terhelő kötelezettségek, közöttük gyűjtőszámlahitel, valamint a   módosított  devizaalapú 
kölcsönszerződés alapján fenálló kölcsön, járulék és egyéb tartozás jogcímének, lejárata 
(esedékessége) időpontjának, mindenkori összegének (mértékének) valamint más egyéb, a bírósági 
végrehajtás céljából szükséges ténynek, adatnak a közokirati tanúsításaként. Alávetik magukat annak, 
hogy ezeket - végrehajtási eljárás kezdeményezése esetére is - akár a közjegyzői okiratba foglalt 
nyilatkozat, akár a közjegyzői tanúsítvány tanúsítsa. ------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------- (A KÖZJEGYZŐI OKIRAT ZÁRÓ RÉSZE) ---------------------------------------  

 


