
 

         Iktatószám: 102869-5/2022  
 
Nyílt végű pénzügyi lízing jövedelemarányos törlesztőrészletének számítása során a maradványérték havi 
adósságszolgálat meghatározásakor történő figyelembevétele  
 
A Kérelmező (Pénzügyi vállalkozás) állásfoglalás iránti kérelemmel (Beadvány) fordult a Magyar Nemzeti 
Bankhoz (MNB) a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. 
(IX. 10.) MNB rendelet (JTM rendelet) szerinti havi adósságszolgálat számításával kapcsolatban. 
 
I. A Beadványban vázolt tényállás és a Pénzügyi vállalkozás álláspontja 
 
A Beadványban foglaltak szerint nyílt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő leteltével az ügyfél az alábbi 
lehetőségek közül választhat: 

- a maradványérték megfizetésével a gépjármű tulajdonjogát maga vagy egy általa kijelölt személy szerzi 
meg; 

- kezdeményezi a gépjármű futamidő-hosszabbítás melletti további használatát; 
- a gépjárművet értékesítésre visszaszolgáltatja a finanszírozó részére, majd annak megtörténtét 

követően a felek a vételár tekintetében elszámolnak egymással. 
 
A Pénzügyi vállalkozás a Beadványban kifejtette, hogy nyílt végű pénzügyi lízing esetében a felek a 
szerződéskötéskor még nem tudják, hogy a futamidő végén mi lesz a lízingtárgy sorsa. A lízingszerződés lejártával 
a lízingtárgy tulajdonjogát az ügyfél a szerződésben kikötött maradványértéken, adásvétel keretében szerezheti 
meg. A Pénzügyi vállalkozás álláspontja szerint a tulajdonjog megszerzésére irányuló jogügylet ezáltal elválik a 
pénzügyi lízingtől, a maradványérték mint vételár meghatározása a felek szerződési szabadságának függvénye, 
és így a maradványérték nem ismérve a pénzügyi lízingnek. 
 
A Beadványban foglaltak szerint a Pénzügyi vállalkozás álláspontját alátámasztja a nyílt végű pénzügyi lízing 
adójogi megítélésére, miszerint – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései 
szerint – a nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnyújtás, míg a maradványértéken történő értékesítés 
termékértékesítés. Ennek alapja, hogy a futamidő lejártával a lízingtárgy tulajdonjoga nem kerül át 
automatikusan a lízingbevevőhöz, hanem ehhez további akaratnyilvánítás is szükséges. 
 
A Pénzügyi vállalkozás a Beadványban hivatkozott arra, hogy a JTM rendelet szabályainak alkalmazásakor 
lízingszerződés esetén a havi törlesztőrészlet alatt a havi lízingdíjat kell érteni, mely tőke- és kamatrészből tevődik 
össze. A Pénzügyi vállalkozás utalt arra is, hogy a havi lízingdíj mértéke számos tényező függvénye, azt – egyebek 
mellett – befolyásolja a maradványérték összege is. A finanszírozó ezen összeget a lízingszerződésben a havi 
lízingdíjtól elkülönülve, nem az ügyfél fizetési kötelezettségeként tünteti fel, hiszen annak megfizetésére a 
lízingbevevő nem köteles. 
 
A Pénzügyi vállalkozás álláspontja szerint – minthogy a maradványérték nem a havi lízingdíj eleme, hanem a 
lízingtárgy tulajdonjoga megszerzésének ellenértéke – a maradványértéket a JTM rendelet  
5. § (1) és (2) bekezdése szerinti havi adósságszolgálat számítása során nem kell figyelembe venni. 
 
II. Jogkérdés 
 
A Beadványban foglaltakkal összefüggésben az alábbi jogértelmezési kérdés merült fel: 
 
Nyílt végű pénzügyi lízing nyújtása esetén a JTM rendelet szerinti jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató 
meghatározásakor a havi adósságszolgálat számításánál figyelembe kell-e venni a szerződésben rögzített 
maradványértéket?  
 
III. Az MNB álláspontja 
 
A Beadványban foglaltakkal összefüggésben az MNB az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
A JTM rendelet 5. § (1) értelmében a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató az ügyfélnek a hitelnyújtást 
követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének a hányadosa. Ugyanezen szakasz 
(2) bekezdése szerint a havi adósságszolgálatba az összes, ugyanazon vagy bármely más hitelnyújtóval szemben 
fennálló hiteltartozás után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet be kell számítani. 
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A JTM rendelet 2. § 6. pontja szerint a „havi törlesztőrészlet 
a) valamely folyósított pénzkölcsön után, a hitelszerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén, az ügyfél 
által rendszeres időközönként megfizetendő pénzösszeg egy hónapra eső része, forintban kifejezve, 
b) hitelkártya-szerződés vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelkeret 5 százaléka, 
c) az igénybe vett visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás után az ügyfél által 
visszatérítendő pénzösszeg egy hónapra eső része, forintban kifejezve”. 
 
A JTM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a JTM rendeletet alkalmazni kell a természetes személynek 
nyújtott pénzügyi lízingre azzal, hogy ahol a rendelet hitelt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol törlesztőrészletet 
említ, ott lízingdíjat, ahol hiteltartozást említ, ott pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozást, ahol pedig 
adóstársat említ, ott a lízingbe vevőt és a lízingbe vevővel hozzátartozói kapcsolatban álló kezesként szereplő 
természetes személyt is érteni kell, kivéve, ha a rendelet ettől eltérően rendelkezik. 
 
A JTM rendelet nem tesz különbséget a nyílt és a zárt végű pénzügyi lízing között, és a lízingdíj a kölcsön 
törlesztőrészletével azonos elbírálás alá esik.  
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § 89. pontjának d) 
alpontja szerint pénzügyi lízing esetén a szerződés tartalmazza a lízingdíj teljes tőke- és kamattörlesztő részét, 
valamint a maradványértéket is. A felek a szerződésben kikötik a lízingdíj tőkerészét – amely a lízingbe adott 
vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos –, valamint kamatrészét és a törlesztésének 
ütemezését. 
 
A Hpt. hivatkozott rendelkezése szerint a lízingdíj tőkerésze azonos a lízingtárgy ellenértékével, amely a havi 
tőketörlesztés és a maradványérték együttes összegét foglalja magában. 
 
A fentiek alapán nyílt végű pénzügyi lízing esetében a havi adósságszolgálat számítása során a maradványérték 
nem hagyható figyelmen kívül. Ez biztosítja az adósságfék szabályok alkalmazásakor a hitelezhetőség – 
finanszírozási formától független – azonos megítélését.  
 
Tekintve, hogy a lízingdíj a kölcsön törlesztőrészletével esik azonos elbírálás alá, a maradványértékes pénzügyi 
lízing konstrukció a havitól eltérő rendszerességű törlesztéssel állítható párhuzamba. Ezzel összefüggően az MNB 
kapcsolódó iránymutatásának – a JTM rendelettel kapcsolatban felmerült alkalmazási kérdésekre adott válaszok1 
– 9. pontja szerint a havitól eltérő rendszerességű törlesztőrészlet hónapokra lebontva (az annuitást figyelembe 
véve arányosítva) számítandó be a havi adósságszolgálat értékébe, értve ez alatt azon konstrukciókat is, 
amelyeknél a tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben történik. Ilyenkor is egy hónapra eső átlagos 
törlesztőrészlettel kell számolni, az utolsó jelentős befizetést a futamidőn egyenletesen elosztva kell figyelembe 
venni. 
 
Budapest, 2022. június 1. 
 2022. június 01. 
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