
 

         Iktatószám: 12902-4/2021  
 
Állásfoglalás az értesítések elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátását célzó egyoldalú 
szerződésmódosításról 
 
A Kérelmező (Bank) állásfoglalás iránti kérelemmel (Beadvány) fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) az 
értesítések elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátását célzó egyoldalú szerződésmódosítással 
összefüggésben. 
 
I. A Beadványban vázolt tényállás és a Bank álláspontja 
 
A Bank a Beadványban előadta, hogy az elmúlt években – a digitalizáció egyre szélesebb körű térnyerésével 
párhuzamosan – több olyan jogszabály-módosításra is sor került, amelyek célja a jogszabályon alapuló értesítési, 
tájékoztatási kötelezettség elektronikus formában történő teljesítésének lehetővé tétele. A Beadványban 
példaként került említésre a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 18. §-ának 2016. 
március 21. napjától hatályos rendelkezése, amelynek értelmében a jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó 
pénzügyi lízing esetén – a referencia-kamatláb változása miatti – új törlesztőrészletről, lízingdíjról történő 
tájékoztatási kötelezettség bármely tartós adathordozón teljesíthető. Korábban a kölcsön vagy hitel költségeinek 
módosításával összefüggő tájékoztatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére kizárólag 
elektronikus okirati formában megkötött hitel- és kölcsönszerződések esetén volt lehetőség. 
 
A Beadványban a Bank hivatkozott arra is, hogy az elmúlt években az MNB több alkalommal kommunikálta, nagy 
hangsúlyt kíván fektetni a hazai hitelintézetek digitalizációs törekvéseinek támogatására, illetve ösztönzésére, 
mely célkitűzése megjelenik a – véleményezésre megküldött – hitelintézetek digitális transzformációjáról szóló 
ajánlástervezetben (Tervezet) is, az MNB ebben több ponton is megfogalmazza a digitális tájékoztatási formák 
előtérbe helyezésére vonatkozó elvárását. A Bank utalt továbbá arra, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet 
tovább növelte az elektronikus kapcsolattartás szerepét, jelentőségét.  
 
A Beadványban foglaltak szerint a Bank a jövőben egyre szélesebb ügyfélkör számára kívánja elektronikusan 
biztosítani a kölcsönszerződéssel kapcsolatos tájékoztató, értesítő leveleket. Ugyanakkor a Bank rögzítette, hogy 
a kölcsönszerződés-állományának nagyobb része tekintetében a szerződéskötéskor ezen dokumentumok 
„írásban” vagy „levélben” történő megküldésére vállalt kötelezettséget, ezért ezen szerződési feltételek 
módosítása szükséges.  
 
A Bank a Beadványban hivatkozott az Fhtv. kölcsön- és hitelszerződések egyoldalú, fogyasztó számára hátrányos 
módosítását korlátozó 17/B. § (1) bekezdésére. A Bank Beadványban kifejtett álláspontja szerint amennyiben egy 
jogszabályi rendelkezés kifejezetten nem írja elő az értesítés, illetve tájékoztatás papíralapon történő 
rendelkezésre bocsátását, az elektronikus úton vagy tartós adathordozó útján történő értesítésre való áttérés 
érdekében végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítás – internetbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfél esetében 
– nem minősül az ügyfél szempontjából hátrányos módosításnak, mivel az adós így is határidőben megkapja a 
tájékoztatást. 
 
A Bank a Beadványban hivatkozott az MNB egy korábbi állásfoglalására is, amely rögzíti, hogy az interneten 
elérhető elektronikus szolgáltatás – amennyiben biztosítja az adatok visszaolvasásra alkalmas formában és az 
adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, nyomtatását, illetve saját adathordozóra történő lementését – 
tartós adathordónak tekinthető, ily módon azon keresztül a hitel- vagy kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét 
képező általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzatok és egyéb szabályzatok a fogyasztó 
rendelkezésére bocsáthatóak. A Bank Beadványban rögzített álláspontja szerint az internetbanki szolgáltatása 
megfelel a hivatkozott állásfoglalásban rögzített követelményeknek.  
 
A Bank a fentiek mellett a Beadványban rögzítette továbbá, hogy – az üzletszabályzat tervezett módosításáról 
történő közvetlen tájékoztatás érdekében az érintetteket, vagyis – az internetbanki szolgáltatással rendelkező 
ügyfeleket – az általuk megadott mobil telefonszámon – külön SMS-ben is értesítené a változásról. Egyúttal arra 
is felhívná a figyelmüket, hogy amennyiben nem értenek egyet a szerződésmódosítással, azt a szerződéses 
jogviszony fennállása alatt bármikor jelezhetik a Bank részére, és ettől az időponttól kezdve irányukba a Bank az 
eredeti szerződéses rendelkezések szerint fogja teljesíteni az értesítési, tájékoztatási kötelezettségét.  
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A Bank hangsúlyozta, hogy a szerződésmódosítás – a Tervezettel is összhangban – a digitális kapcsolattartásra 
alkalmas ügyfélcsoportot érintené, tekintve, hogy internetbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfelek esetében 
kíván áttérni az elektronikus úton történő értesítésre.  
 
II. Jogkérdés 
 
A Beadványban foglaltakkal összefüggésben az alábbi jogértelmezési kérdés merül fel: 
 
Egyoldalúan megváltoztathatóak-e a kölcsönszerződéssel kapcsolatos értesítő, tájékoztató dokumentumok 
előállításának és rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó szerződési feltételek az internetbanki 
hozzáféréssel rendelkező ügyfelek esetében? 
 
III. Az MNB álláspontja 
 
A Beadványban foglaltakkal összefüggésben az MNB az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
Az Fhtv. 17/B. § (1) bekezdése értelmében a fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitel-, 
kölcsönszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve, hogy 
azt az Fhtv. lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az 
egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. § (13) bekezdése 
szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet 
egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a pénzügyi intézmény számára – 
külön pontban – egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi.  
 
A Hpt. 279. § (16) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan 
módosíthatja az ügyféllel kötött – pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló – szerződés feltételeit.  
 
Az Fhtv. és a Hpt. hivatkozott rendelkezései értelmében a pénzügyi intézmény akkor jogosult – a hitelkamatra, 
kamatfelárra, költségre, illetve díjra vonatkozó szerződési feltételtől eltérő egyéb – szerződési feltételek 
egyoldalú módosítására, ha a szerződésmódosítás az ügyfele számára nem kedvezőtlen. A Beadvány szerinti 
egyoldalú módosítás jogszerűen tehát akkor hajtható végre, ha az érintett ügyfélkör egésze tekintetében 
kizárható, hogy a változás kedvezőtlen hatást eredményez.  
 
Fontos kiemelni, hogy az MNB megítélése szerint a szerződési feltételek módosítása nem kizárólag akkor lehet 
kedvezőtlen az ügyfél számára, ha a szerződésből eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségei a szerződésmódosítás 
következtében terhesebbé válnak, hanem abban az esetben is, ha a szerződésben eredetileg rögzített 
feltételekhez képest a szolgáltatás igénybevételének feltételeiben, körülményeiben a szerződésmódosítás 
bármilyen tekintetben az ügyfél számára hátrányosabb, kedvezőtlenebb helyzetet idéz elő.  
 
Az internetbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfelek többsége számára közömbös lehet, hogy a pénzügyi 
intézmény a tájékoztatási kötelezettsége teljesítésének módját egyoldalúan megváltoztatja, más ügyfelek 
számára azonban ez – a kapcsolattartás módjától, illetve az internetbanki hozzáféréstől függetlenül – 
kedvezőtlen változást is eredményezhet, amennyiben ezzel körülményesebbé, esetleg költségesebbé válik az 
elektronikus formában megküldött tájékoztató dokumentumhoz (pl. törlesztési táblázat, éves kimutatás) való 
hozzáférés, illetve annak felhasználása. Leszögezhető tehát, hogy a pénzügyi intézmény tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítési módjának megváltoztatása nem tekinthető olyan szerződésmódosításnak, amely 
jellegénél fogva nem idézhet elő kedvezőtlen változást az ügyfelek számára. 
 
Mindezekre tekintettel az MNB álláspontja szerint egy pénzügyi intézmény akkor térhet át egyoldalúan az 
elektronikus úton történő értesítésre, ha biztosítja, hogy változatlan feltételekkel papíralapú dokumentumot 
küld azon ügyfelei részére, akik továbbra is ily módon tartanak igényt az értesítésekre, tájékoztatásokra, ezáltal 
biztosítva, hogy a pénzügyi szolgáltatás nyújtása változatlanul az ügyfél igényeihez igazodjon, és ezen szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiben, körülményeiben ne következhessen be az ügyfél számára kedvezőtlen változás. 
E követelmények teljesüléséhez elengedhetetlen, hogy a pénzügyi intézmény – az aktuális kapcsolattartási 
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formának megfelelő módon – a szerződésmódosítást megelőzően, valamint azt követően – közvetlen 
tájékoztatás útján és az internetes felületein egyaránt – részletesen tájékoztassa az érintett ügyfeleket az 
értesítések, tájékoztatások előállítási és rendelkezésre bocsátási módjának megváltoztatásáról, továbbá arról, 
hogy miként biztosítja változatlan feltételek mellett a papíralapú értesítő, tájékoztató levelek rendelkezésre 
bocsátását az erre igényt tartó ügyfelei esetében. 
 
A fentiek mellett kiemelendő, hogy azon tájékoztatások esetében, amelyek vonatkozásában jogszabály írásban 
történő rendelkezésre bocsátást ír elő, a jogszabályi előírásnak való megfelelés akkor teljesül, ha a rendelkezésre 
bocsátás módjaként választott elektronikus forma megfelel a Beadványban hivatkozott állásfoglalásban 
foglaltaknak, vagyis az tartós adathordozónak tekinthető. 
 
A fentieket összegezve rögzíthető, hogy a pénzügyi intézmény az internetbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfelei 
esetében egyoldalú szerződésmódosítással áttérhet az elektronikus úton, tartós adathordozó útján történő 
értesítésre, amennyiben a pénzügyi intézmény az ügyfelek felkészülését elősegítő, körültekintő ügyfél-
tájékoztatás mellett lebonyolított módosítással egyidejűleg a papíralapú tájékoztatást változatlan feltételek 
mellett biztosítja mindazon ügyfelei számára, akik erre továbbra is igényt tartanak. 
 
Budapest, 2021. március 26. 

2021. március 29. 

 


