
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/963.

Benyújtás dátuma: 2018-07-31 13:47

Parlex azonosító: R20CU48E0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Törvényjavaslat címe: A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési 
intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül 
felszámított összeggel összefüggő módosításáról 

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében
tett  egyes kárrendezési  intézkedésekről  szóló 2015.  évi  CCXIV. törvénynek a bankok által
tisztességtelenül  felszámított  összeggel  összefüggő  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló
2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő

módosításáról

1. §

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015.évi
CCXIV. törvény (a továbbiakban: kárrendezési törvény) az alábbi 1/A. §-al egészül ki:

„1/A. §

E törvény hatálya  kiterjed a  Kúriának a  pénzügyi  intézmények fogyasztói  kölcsönszerződéseire
vonatkozó  jogegységi  határozatával  kapcsolatos  egyes  kérdések  rendezéséről  szóló  2014.  évi
XXXVIII.  törvényben  rögzített  elszámolás  szabályairól  és  egyes  egyéb  rendelkezésekről  szóló
2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény) 3. és 4. § szerinti elszámolás alapján
az ügyfelet az elszámolási törvény 5. § (4) bekezdés szerinti esetben megillető, ki nem elégített
követelésre,  amennyiben  a  kötelezett  pénzügyi  intézmény  e  szakasz  hatálybalépésének  napján
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.”

2. §

A kárrendezési törvény 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

E törvény alkalmazásában:
1. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az  általuk  végezhető  tevékenységek  szabályairól  szóló  2007.  évi  CXXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Bszt.) alapján befektetési szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult szervezet;
2.  diszkont  kötvény:  olyan  nem kamatozó  kötvény,  amelyet  névérték  alatt  bocsátottak  ki,  és
alejáratkor névértéken váltanak be;
3. 3. hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt

a) kamat összege,
b) eladási és vételi ár különbözete a lejárat előtt az 1. § (1) bekezdése szerinti befektetési
szolgáltató által visszavásárolt kötvény esetén,
c) névérték és vételár különbözete diszkont kötvény esetén;

4. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató jogalany;
5. pénzügyi intézmény: a 2014. évi XXXVIII. törvény 2. § 2. pont szerinti pénzügyi intézmény.”

3. §

A kárrendezési törvény az alábbi 6/A. alcímmel, valamint 16/A. §-al egészül ki:

„6/A. Az 1/A. § szerinti követeléssel összefüggő kárrendezésre vonatkozó eltérő szabályok
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16/A. §

(1) Az 1/A. § szerinti követeléssel összefüggő kárrendezés iránti kérelem 2018. december 31-ig
nyújtható be.

(2) A kérelem benyújtása során a jogosultnak a kérelemhez csatolnia kell az elszámolási törvény
alapján a részére kézbesített – általa nem vitatott vagy jogerősen elbírált – elszámolási értesítőt.

(3)  Ha a  kérelem megfelel  a  kárrendezés  feltételeinek,  az  Alap  a  kérelem benyújtására  nyitva
állóhatáridő lejártát követő 30 napon belül a (4)-(6) bekezdés szerint megállapítja az ellenértéket.

(4) A követelés ellenértékének meghatározásakor az elszámolási törvény 5. § (4) bekezdés szerinti
tartozatlan fizetések teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A kárrendezésre a követelés pénznemében kerül sor.

(6) A kifizetés mentes minden közteher alól.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015.
évi  CCXIV.  törvénynek  a  bankok  által  tisztességtelenül  felszámított  összeggel  összefüggő
módosításáról  szóló  törvényjavaslat  (a  továbbiakban:  Javaslat)  célja,  hogy  az  elszámolási
törvény alapján a  bankok által  tisztességtelenül  felszámított  összeget  azon devizahitelesek is
visszakapják,  akik  egy  felszámolás,  illetve  végelszámolás  alatt  álló  pénzügyi  intézménnyel
szemben próbálják a jogaikat érvényesíteni.

A hatályos jogszabályok szerint a devizahiteles olyan kedvezőtlen helyet foglal el a kielégítési
sorrendben, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy a neki járó, a kárára tisztességtelenül felszámított,
tartozással le nem fedett összeghez hozzájusson. Egy évekig elhúzódó felszámolási eljárásban
való elszánt közreműködés is zárulhat úgy, hogy a hitelkárosult semmilyen pénzhez nem jut. Az
elmúlt évek nem ritkán bírósági perekkel tarkított eseményei után ez rendkívül tisztességtelen és
igazságtalan helyzethez vezetne.

Erre való tekintettel a Javaslat kiterjeszti a kárrendezési törvény hatályát a devizahitelesek fenti
követelésével,  mivel  a  Kárrendezési  Alap  összehasonlíthatatlanul  gyorsabb  eljárást  biztosít,
ráadásul  a  kár  teljes,  egy  összegben  való  megtérítését  is  lehetővé  teszi.  Az  érintett
devizahiteleseknek csupán az elszámolási értesítőt kell csatolniuk a kárrendezési kérelmükhöz,
további bonyolult, költséges eljárásokra nincs szükség. Az Alap számára mindez érdemi terhet
nem  jelent,  figyelemmel  arra,  hogy  a  brókercégek  elleni  felszámolási  eljárásokban  már
egyébként  is  részt  kell  vennie,  ráadásul  az  érintett  bankok  túlnyomó  része  egy-egy  ilyen
brókercég vállalatcsoportjához tartozik!

A fentiekre való tekintettel  az MSZP azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a Kárrendezési
Alapról szóló törvény módosításával biztosítsa a devizahitelesek számára azt a jogot, hogy a
nekik törvény szerint járó, tisztességtelenül elvont pénzükhöz hozzájussanak, mert a változtatás
hiányában megengedhetetlenül hátrányos helyzetbe taszítaná azokat a hiteleseket, akik az elmúlt
évek gazdaságpolitikai hibái miatt már épp eleget szenvedtek.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat a kárrendezési törvény hatályát kiterjeszti az elszámolási törvény alapján az ügyfelet
megillető,  a  bank  által  tisztességtelenül  felszámított  és  tartozással  le  nem  fedett  összeg
követelésének azon esetére,  amikor  a  pénzügyi  intézmény felszámolási  vagy végelszámolási
eljárás  alatt  áll.  Ebben  az  esetben  ugyanis  nem  csupán  kétségesség  válik  a  követelés
érvényesítése,  de  az  időben  akár  évekig  elhúzódhat.  A  Kárrendezési  Alap  jogintézménye
ellenben kellően hatékony segítséget jelent az érintett devizahitelesek számára.
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2. § 

Az  értelmező  rendelkezések  jogtechnikai  okból  történő  bővítése  a  pénzügyi  intézmény
fogalmával.

3. § 

A kárrendezés új esetére a törvény által korábban meghatározott normák, mint főszabály mellett
új, speciális szakaszt tartalmaz a Javaslat, figyelemmel a tisztességtelenül felszámított összegnek
az értékpapíroktól jelentősen eltérő jogi jellegére. A Kárrendezési Alap az elszámolási értesítések
feldolgozásával – a fiktív kötvényekhez képest – lényegesen egyszerűbben tud hiteles adatokhoz
jutni, ezért indokolt az eljárási határidő 30 napra történő lerövidítése.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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