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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdés e

alapján a pénzügyi közvetítőrendszer feIűgyeletét érintő egyes tőrvények módosításáról
szóló T18381. számú törvényjavaslathoz — a T1838116 . számú módosító javaslathoz
kapcsolódva — az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t
nyújtom be :

1. A törvényjavaslat 4.§ (3) bekezdéséhez (Hpt. 210.§ (5)-(7) bele .)

„(3) A Hpt. 210 . §-a a következő (5)-j(7)]) bekezdéssel egészül ki :

„1(5) A (3) bekezdésben nem szabályozott szerz ődések 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 lehet ővé teszi . Az

üzletszabályzat kamatot, díjat érintő — az ügyfél számára kedvez őtlen — módosítását a

módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni,

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számár a

folyamatosan és könnyen hozzáférhet ő módon, elektronikus úton is elérhetővé kell

tenni. ]

[(ó)J 5 A kamat, díj vagy költség itgyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén — a

nyilvánosságra hozott referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozású termékeknél a kamat

módosítása kivételével — az ügyfél a módosítás hatálybalépése el őtt jogosult a szerződés

ingyenes felmondására .

(6) A szerződés egyéb esetekben való, ügyfél általi felmondásakor sem számítható fela

pénziiv_yi intézmény által olyan költségelem, amely nem . kapcsolódik közvetlenül a szerződés

felmondásával összefüggésbenténylegesen felmerült,igazoltráfordításokhoz.Az szerződés
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ügyfél általi megszüntetése esetén felszámításra kerülő ellentételezés mértékét az eredeti

szerződésben egyértelműen és kiszámíthatóan kell meghatározni .

(7) A szerződés – a (3) bekezdésben foglalt esetkört meghaladóan – egyoldalúan nem

módosítható új díj,	 költségelem bevezetésével,	 vagy a szerződés olyan tartalmú

módosításával, amely az ügyfél által viselt teher növekedésével iár . (AlKülönösen az egyes

díjak,	 költségelemek szerződésben meghatározott tartalma.számítási módja, konkrét összege

vagy felső határa egyoldalúan, az ügyfél számára kedvez őtlenül nem módosítható .

(8) Külön jogszabály határozza meg – a hitelfedezet jellegére, a hitel összegére, a teljesítés i

határnapig hátralévő időtartam hosszára tekintettel – azoknak a díjaknak	 illetve

költségelemeknek a legmagasabb mértékét amelyek a hitel- illetve kölcsönszerződésben

meghatározott teljesítési határidő előtti teljesítés esetén felszámíthatóak. valamint az elállás i

jog gyakorlásánakfeltételeit, ésazezekhez fűződő tájékoztatásikötelezettségeket.

2. A törvényjavaslat 9.§-a a kővetkező új (6) bekezdéssel egészüljön ki :

-9.§ (6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletbenhatározza meg a te)jesítési határidő

előtti teljesítés esetén felszámítható díjak illetve költségelemek legmagasabb mértekét, a z

elállási jog feltételeit és az ezekhez fűződő tájékoztatási kötelezetts geket . "

INDOKOLÁS

Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt szabályozás nem csupán kétféle hiteltermék faj tára

vonatkozik, úgy a beterjesztett tervezet szerinti (5) bekezdés elhagyható .

Az ügyfél általi szerződés felmondási jog gyakorlását – a nem díjemelésre válaszreakciónkén t

túli – egyéb esetekben sem indokolt külön – nem igazolható – ráfordítások megtérftéséhez

kötni . A pénzintézeti szektor alapvető rendeltetésével lenne ellentétes, ha a szerződéseket az

ügyfelek nem tudnák – a felszámításra kerülő költségtételek miatt – megszüntetni . Garantáln i

kell egyúttal azt is, hogy ezek a költségek az ügyfél által a szerz ődéskötési döntés előtt

megismerhetőek, egyértelműen kiszámíthatóak legyenek.

A jelenlegi gyakorlatban nem csupán költségtétel módosításokkal okoznak a pénzügyi

intézmények tőbble-terheket, hanem a szerződési feltételek utólagos megváltoztatásával is (pl .

kombinált termék egyik – költségcsökkentést – eredményező tételének utólagos

visszavonásával ; új, kapcsolódó szolgáltatási termék igénybevételére k őtelezéssel; számítási
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módszer megváltoztatásával ; más tarifarendbe történő átsorolással stb.) . Olyan generáli s

rendelkezésre van tehát szükség, amely ezt a sokféle, ügyfelek számára kiszámíthatatlan

gyakorlatot képes megszüntetni .

A jelenleginél részletesebb rendelkezésekre van szükség mind a Hpt . rendelkezéseiben foglalt

szabályozások elnagyoltsága, mind az Európai Parlament és Tanácsnak a fogyasztói

hitelmegállapodásokról szóló 2048/48/EK irányelvének mielőbbi átilltetése érdekében is . A

hitelintézeti szektorban olyan mértékben hiányos mind általában az ügyfelek, ezen belü l

különösen a laikus természetes személy fogyasztók védelme, hogy az miel őbbi kiigazításra

szorul. Ezeknek a kiigazítA4oknak gyorsabb megoldását teszi lehet ővé a kormányrendeleti

felhatalmazás, illetve annak néhány garanciális szabályának törvénybe foglalása .

Budapest, 2009 . február 24 .
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