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TÁJÉKOZTATÓ
a fogyasztói készfizető kezes jogairól és kötelezettségeiről, valamint a kezesség
különleges kockázatairól

1.

A készfizető kezesség természete, a felek viszonya

1.1.

A készfizető kezesség egy három felet érintő jogviszony, melynek szereplői a Bank (jelen
esetben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.) mint hitelező (kölcsönbeadó), az Adós, mint
kölcsönbevevő, akiért a kezességet vállalják, és a készfizető kezes (továbbiakban:
Kezes).

1.2.

A készfizető kezesség a Bank és a kezes között írásban megkötött szerződéssel jön
létre. Ebben a szerződésben az Adós – akiért a kezességet vállalják – nem szerződő fél.
Vele szemben a Kezes csak abban az esetben érvényesíthet bármilyen igényt, ha
helyette a Bank felé teljesített. Ennek részleteit az alábbi 3. pont tartalmazza. Miután a
készfizető kezesség szerződéssel jön létre, a Kezes saját belátása szerint és szabad
akaratából vállalja a kezességet, de erre nem kényszeríthető. Amennyiben azonban a
készfizető kezességet vállalta, úgy terhelik, illetőleg megilletik őt a szerződésből és a
vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek, illetőleg jogok. Amennyiben pedig az
Adós nem teljesíti a kötelezettségeit a Bank felé, úgy a Kezes köteles a Bankkal
szemben helytállásra.

1.3.

A Kezes a kezesség elvállalásával biztosítékot nyújt a Banknak azzal, hogy Adós helyett
fizetési kötelezettséget vállal a Bankkal szemben arra az esetre, ha az Adós a
kölcsönszerződésből eredő, a Bank felé fennálló tartozását nem teljesítené.

1.4.

Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek
egyetemlegesen állnak helyt a Bankkal szemben, vagyis a Bank bármelyik kezestől
követelhet teljesítést.
Ha több kezes ugyanazon Adósért egymásra tekintet nélkül vállal kezességet, egymás
közötti viszonyukban a kötelezettség abban a sorrendben terheli őket, amilyen
sorrendben elvállalták a kezességet. Közülük az a kezes, aki a Bankkal szemben a
sortartás kifogásával élhet (vagyis hivatkozhat arra, hogy a Bank először az Adóstól,
vagy a sorban előtte álló kezestől követeljen teljesítést; azaz nem készfizető kezességet
vállalt), e kifogással a Bank követelését kielégítő kezessel szemben is élhet (azaz egy
másik kezestől érkező követelés esetén, hivatkozhat arra, hogy először az Adóssal, vagy
a sorban előtte álló másik kezessel szemben kísérelje meg a követelés behajtását).
Ha több kezes egymásra tekintettel vállal kezességet, egymás közötti viszonyukban
kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni.
Ha az Adós kötelezettségét a kezesség és az Adóstól eltérő személy által alapított
zálogjog egyszerre biztosítja, a Kezes és a zálogkötelezett helytállására és egymás
közötti viszonyukra a fenti – többkezesre vonatkozó – rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.

1.5.

A készfizető kezesség lényege, hogy a Kezes fizetési kötelezettsége független attól,
hogy a Bank megpróbálta-e behajtani a követelését az Adóstól azt megelőzően, hogy a
Kezest a fizetésre felszólította volna. Vagyis, amennyiben az Adós a Bank felé fennálló
kötelezettségét nem teljesíti, és a Bank a Kezest felszólítja, hogy az Adós helyett
teljesítsen fizetést, úgy a Kezes nem tiltakozhat a fizetés ellen azon az alapon, hogy a
Bank nem kísérelte meg behajtani a követelését először közvetlenül az Adóstól.
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1.6.

A Bank ugyanakkor nincs elzárva attól, hogy követelését akár párhuzamosan is
érvényesítse az Adóssal és a Kezessel szemben, sőt egy esetleges peres eljárás
esetén mind az Adós, mind a Kezes ellen jogosult a pert megindítani követelése
behajtása érdekében.

1.7.

A készfizető kezesség esetén a Banknak nem kell tekintettel lennie a Kezes anyagi
helyzetére, az Adóshoz fűződő kapcsolatára, vagy arra, hogy a Kezes be tudja-e majd
hajtani az Adóson az általa a Banknak kifizetett összegeket, miután ő a Banknak
teljesített. Ez következik a kezesség biztosítéki jellegéből.

1.8.

A Bank felszólítására tehát a Kezes köteles fizetést teljesíteni addig a mértékig, ameddig
a készfizető kezességről szóló szerződésben fizetési kötelezettséget vállalt az Adósért.
A készfizető kezességről szóló szerződés összegszerűen meghatározza ezt a mértéket.
A Kezes ezen összeg erejéig azonban teljes vagyonával áll helyt, azaz a Bank ezen
összeghatáron belül a Kezes teljes vagyonára vezethet végrehajtást. Kezes azonban a
Bank követelésébe beszámíthatja a saját és az Adós ellenköveteléseit, és érvényesítheti
az őt saját személyében megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket az
Adós érvényesíthet a Bankkal szemben. Kifogás alatt kell érteni az Adóst, illetve a
Kezest megillető minden olyan jogosultságot, amely kizárja, vagy korlátozza a Bank
igényeinek velük szemben való érvényesítését (különösen szerződés semmissége,
megtámadása, hatálytalansága; kötelezettség megszűnése pl. elállás, felmondás,
elengedés, beszámítása útján; kötelezettség halasztása pl. átütemezés, visszatartás
gyakorlása folytán; kötelezettség elévülése).

1.9.

A készfizető kezességről szóló szerződés felmondására a Kezes nem jogosult. A
szerződés az Adós vagy a Kezes teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Kezes a jelen
tájékoztatást a szerződés megkötése előtt nem kapja meg, a Kezes jogosult azonban a
készfizető kezességi szerződéstől határidő nélkül elállni. Ha a Bank lemond a
kezességgel biztosított követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő
hibájából a követelés az Adóssal szemben behajthatatlanná válik, vagy a behajtása
jelentősen megnehezül, a Kezes kötelezettsége a Bank felé annyival csökken,
amennyiben a Kezes az elvesztett biztosítékul szolgáló jogból kielégítést kaphatott
volna.

2.

Kezes fizetési kötelezettségének mértéke és érvényesítése

2.1.

A Kezes fizetési kötelezettsége a kölcsönösszeg tőkéjén felül kiterjed annak minden
járulékára, kamatára (beleértve a késedelmi és büntető kamatokat is), a folyósításhoz
kapcsolódó díjakra, költségekre, továbbá a Bank általi követelés-érvényesítéssel
kapcsolatos költségekre, díjakra (pl. ügyvédi, közjegyzői díjak, eljárási illetékek és
költségek), továbbá a kölcsönszerződés módosításaiból eredő minden kötelezettségre,
de nem terjedhet túl azon a keretösszegen, melyet a felek a készfizető kezességről szóló
szerződésben a Kezes kötelezettségeként meghatároztak.

2.2.

A Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Bank felszólította a teljesítésre. A
Kezes köteles késedelem nélkül értesíteni az Adóst a fizetési felszólításról, és
tájékoztatást kérni Adós kötelezettségének mértékéről, valamint az Adóst a Bankkal
szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A Kezes késedelem nélkül köteles
vagy teljesíteni a Banknak, és erről értesíteni az Adóst, vagy amennyiben erre jogosult
a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a
Bankot és az Adóst értesíteni. A Kezes teljesítését követően a Bank köteles késedelem
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nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a
Kezes Adóssal szembeni igényérvényesítéséhez szükséges.
2.3.

Az Adós ellen indult csődeljárásban biztosított fizetési haladék a Kezes kötelezettségét
nem érinti. Az Adós ellen indult felszámolási vagy csődeljárásban kötött egyezség a
Kezes kötelezettségét nem érinti, ha a Bank a Kezest az egyezség megkötését
megelőzően annak feltételeiről tájékoztatta. A tájékoztatást követően a Kezes jogosult
az Adós tartozásának a teljesítésére; teljesítés esetén a kezes a felszámolási vagy a
csődeljárásban a Bank helyébe lép. A tájékoztatás elmaradása esetén a Kezes
kötelezettsége lecsökken az egyezségben meghatározott mértékre.

2.4.

A Kezes az Adós ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a
keresetindítás előtt a Bank a teljesítésre eredménytelenül szólította fel.

2.5.

A Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest az Adós teljesítésének
elmaradásáról, Adós kötelezettsége teljesítési határidejének változásáról és az Adós
helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes Adóssal szembeni
megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
Adós kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére.
Ha a kezesség az Adósnak egy vagy több meghatározott jogviszony alapján fennálló
valamennyi kötelezettségét vagy az Adósnak a Bankkal szemben fennálló valamennyi
kötelezettségét biztosítja, a Bank arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest,
ha az Adós kötelezettsége a kezesség elvállalásakori mértékéhez vagy az utolsó
tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt.

3.

Kezes helyzete a teljesítést követően

3.1.

Amennyiben a Kezes a Bank követelését az Adós helyett kielégítette, úgy a Kezes
teljesítésének mértékéig a Bank követelése annak minden biztosítékával együtt átszáll
a Kezesre. Vagyis amennyiben a Kezes a Bank felé teljesítette fizetési kötelezettségét,
úgy voltaképpen a Bank helyébe lép, és követelheti az Adóstól a Bank felé kifizetett
összeget, és ennek érvényesítéséhez igénybe veheti azokat a biztosítékokat, melyeket
a kölcsön felvételéhez az Adós a Bank felé nyújtott (pl. zálogszerződés).

4.

Az Adós helyzetéből, illetve az Adós kötelezettségének természetéből fakadó
különleges kockázatok
[Bank tölti ki]

Budapest, …………………………
A fenti tájékoztatást a kezesi szerződés megkötését megelőzően megkaptam, megértettem és
tudomásul vettem:
Budapest, …………………………
___________________________
Készfizető Kezes

