
 

 

 

 

 

 
 

A hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendjére 
vonatkozó szabályok bemutatása számpéldákon keresztül 

 
Társaságunk az Ügyfél által teljesített befizetéseket – a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 

– a következő sorrendben számolja el tartozásokra: 

- költségek, díjak 

- késedelmi kamat, 

- kamatkülönbözet, 

- árfolyam-különbözet (euro- vagy svájci frank alapú kölcsön esetén), 

- esedékessé vált kamattartozás, 

- esedékessé vált tőketartozás. 

Irányadó továbbá a hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendjére a Polgári 

Törvénykönyv 293. §-a is: 

„Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás 

kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell 

elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.” 

Társaságunk termékei között van deviza alapú és változó kamatozású kölcsön, ill. változó 

kamatozású lízing is, amelyeknél a kamatkülönbözetet félévente érvényesítjük, az árfolyam-

különbözetet pedig naptári negyedévente. 

A kamatkülönbözetről és az árfolyam-különbözetről írásban értesítést küldünk. 

A következőkben fennálló (élő) és felmondott (elszámolt) szerződéseken mutatjuk be a hátralékos 

tartozások elszámolási sorrendjét. 

 
A következő számpéldánál az Ügyfél havi részlete esedékessé vált, továbbá a negyedéves 

árfolyam-különbözet, ill. a féléves kamatváltozás és késedelmi kamat elszámolás 

megtörtént és esedékessé vált. 

Az Ügyfél egy havi normál törlesztő részletet fizetett be, így az elszámolási/könyvelési 

sorrend a következők szerint alakul: 

 
 Esedékessé vált 

követelés 
Ügyfél befizetése 

Ügyfél kiegyenlítetlen 

tartozása 

Késedelmi kamattartozás 456,- Ft 456,- Ft 0,- Ft 

Kamatkülönbözet tartozás 
(amennyiben változó 
kamatozású a szerződés) 

 

2.569,- Ft 
 

2.569,- Ft 
 

0,- Ft 

Árfolyam-különbözet 

tartozás (amennyiben 

deviza alapú a szerződés) 

 
51.475,- Ft 

 
36.194,- Ft 

 
15.281,- Ft 

Ügyleti kamattartozás 10.214,- Ft 0,- Ft 10.214,- Ft 

Tőketartozás 29.005,- Ft 0,- Ft 29.005,- Ft 

Összesen: 93.719,- Ft 39.219,- Ft 54.500,- Ft 

 



 

 

 

Az alábbi példánál Társaságunk szerződésszegés miatt felmondta a gépjármű kölcsön- 

vagy lízingszerződést. Ügyfelünk a lejárt tartozását nem tudta rendezni, ezért 

visszaszolgáltatta Társaságunk részére a gépjárművet, így az autó vételárával 

csökkentettük az Ügyfél fennálló tartozását. 

A gépjármű vételára 1.430.000,- Ft. 

 
Az elszámolási/könyvelési sorrend az alábbiak szerint alakul: 

 
 

Esedékessé vált 

követelés 

Jóváírt gépjármű 

vételár 

Ügyfél 

kiegyenlítetlen 

tartozása 

A gépjármű birtokba 

vételének-, értékbecslésének- 

és tulajdonos változásával 

kapcsolatos díjak összesen* 

(kizárólag gépjármű 

visszavétele esetén) 

 
 
 

120.300,- Ft 

 
 
 

120.300,- Ft 

 
 
 

0,- Ft 

Felmondási költség 38.100,- Ft 38.100,- Ft 0,- Ft 

Késedelmi kamattartozás 23.547,- Ft 23.547,- Ft 0,- Ft 

Esedékessé vált 

kamatkülönbözet tartozás 
6.987,- Ft 6.987,- Ft 0,- Ft 

Esedékessé vált árfolyam- 

különbözettartozás 

(amennyiben deviza alapú a 

szerződés) 

 

842.547,- Ft 

 

842.547,- Ft 

 

0,- Ft 

Esedékessé vált ügyleti 

kamattartozás (amennyiben 

változó kamatozású a 

szerződés) 

 

69.569,- Ft 

 

69.569,- Ft 

 

0,- Ft 

Esedékessé vált tőketartozás 1.529.346,- Ft 328.950,- Ft 1.200.396,- Ft 

Összesen: 2.630.396,- Ft 1.430.000,- Ft 1.200.396,- Ft 

 
 

*az adatok nem teljes körűek, kizárólag az elszámolási sorrend bemutatására szolgálnak 


