Tájékoztató az FMH rendszerben - 2012. március 15. napján hatályba lépő jogszabályi
rendelkezésekkel / Fmhtv. 44. § (1) / - bevezetendő változásokról

Az Fmhtv. 44. § (1) bekezdése 2012. március.15-i hatálybalépéssel a következőképpen
módosul:
„(1) Az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok
nélkül számított értéke (díjalap); a díjalapba a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt
érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó be, ha e kamatköveteléssel egyidejűleg a
kamatkövetelés után járó újabb kamatkövetelést is érvényesít a jogosult. Az önállóan
érvényesített kamat- és egyéb járulékkövetelés a díjalapba beszámít.”

A fenti jogszabályi változások megfelelő műszaki előkészítése céljából 2011. február 01.
napjától kezdődően az Fmh. és Vh. kérelmek tartalmát érintően az alábbi változások
kerülnek megvalósításra az Fmh. rendszerben:
1. Bevezetésre kerülnek a V8-as (FMH) és V3-as verziójú (VH) sémák (az fmh
kérelmekben a V8-tól kezdődően kötelező a kamatazonosító feltüntetése. A vh.
kérelmekben V3-as verzióban a séma szerint még nem kötelező, de a későbbi
technikai problémák elkerülése érdekében a szoftver ellenőrzi!)

Az új séma verzió miatt a korábban elmentett XML-ek már nem
lesznek feltölthetők. Ezekben elég pl. A „v7”-et „v8”-ra (vh.
kérelemnél v2-t v3-ra) cserélni, ha az új kamathivatkozási módot
nem akarják használni.
A v8 séma előtt keletkezett fmh. (valamint a v3 előtt keletkezett
vh.) kérelmek kibocsátása esetén a program automatikusan
hozzárendeli az azonosítót a kamat elemekhez.
2. A „kamatos kamat” feltüntetésének támogatása. A kamatok is azonosítót kaptak
(KMT/100; KMT/101; …) a követelés részek azonosítóihoz hasonlóan. (Fontos: a
kamat saját magára nem hivatkozhat, ezért a 101-es listájából a KMT/101 hiányzik)
3. 2012.március.15-én hatályba lépő jogszabályváltozás előkészítése, mely szerint a
pénzkövetelés után járó (1) azzal együtt érvényesített (2) kamatkövetelés (3)
nem számítandó be a díjalapba (kivéve az önállóan érvényesített kamat követelést).
Az 5. fejezetben az érvényesíthető követelések listájából a „61 – késedelmi kamat”
nem kerül eltávolításra, így (lejárt) kamatot technikailag önállóan is fel lehet
tüntetni az 5. fejezetben (követelésrészként, mint eddig) és a 6. fejezetben is (2012.
március 15.-t követően az akkortól hatályos 44.§ (1) bekezdésében írt törvényi
feltételek fennállása esetén).

Fontos szabály! A program az eljárási díj alapjába beleszámít
mindent, ami az 5. fejezetben van, és nem számít bele semmit, ami
a 6. fejezetben kerül feltüntetésre.
Ha tehát a jogosult önállóan kíván (lejárt) kamat- és egyéb
járulékkövetelést érvényesíteni, akkor ezt az 5. fejezetben KELL
feltüntetnie.  2012. március 15. napjától kezdődően amennyiben
a pénzkövetelés után járó (lejárt) kamatkövetelést a
pénzköveteléssel együtt kívánják érvényesíteni, akkor ezt a kamat
követelést a 6. fejezetben kell feltüntetni, így az nem fog
beleszámítani az eljárási díj alapjába.
4. Az egyes kamat követelések első mezőjének címkéje „Követelésrész kód” helyett
már „Hivatkozási kód”, mert nem csak az 5. fejezet követelés részeire lehet
hivatkozni, hanem más pl. kamat elemekre is.

Budapest, 2012. február 7.

MOKK
Informatikai Iroda

