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Kapcsolódó módosító javaslat !

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten. a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése
alapján a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
szóló T/8381 . számú törvényjavaslathoz – a T/8381/11. számú módosító javaslathoz
kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t
nyújtom be :

A törvényjavaslat 9.§-ához :

„9.§ (1) E törvény a kihirdetését követő 30 . napon lép hatályba .

(2) Hatályát veszti a Psztv . 9 . §-a (1) bekezdésének k) pontjában a „valamint” szövegrész .

(3) E törvény 1-8 . §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti . Ez a bekezdés a
hatálybalépését követő második napon hatályát veszti .

(4) A Hpt. — e törvény 1 . 4-ával beiktatott — 78/A . §-ában foglalt rendelkezések kizárólag
az e törvény hatályba lépését követően kötött szerződésekre alkalmazandóak .

(5) A Hpt. - e törvény 4. §-ával módosított és beiktatott - 210 . §-ának (3)-(4) és (6)-(7)
bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kizárólag] az e törvény hatályba lépését követően
kötött szerződésekre (alkalmazandóak.] kell alkalmazni . Az e törvény hatályba lépésekor
hatályos. a hátralévő futamidőt tekintve24hónapnál hosszabb futamidejű szerződésekrea

HDt. - e törvény 4. $-ával módosított és beiktatott - 210 . 4-ának (3)-(4) és (6)-(7 1
bekezdésében foglalt rendelkezéseket a (6) bekezdésben meghatározott módon kel l
alkalmazni .

(6) E törvénatálxba lépésétőil számított négy hónapon belül a né ziiavi intézmény köteles

olyan tartalmú szerződésmódosítási ajánlatot tenni a fogyasztó számára, amelynek révéna

szerződés ajövőre nézve összhangba kerül a Hpt. - e törvény 4. §-ával módosított és beiktatott

- 210. §-ának (3)-1 4) és (6)-(7) bekezdéseivel . Az ajánlati kötöttség időtartama hatvan nap.A
szerződésmódosítási ajánlatot a Hpt. e törvény 4 . §-ával módosított 210. 4-ának (4) bekezdése
szerinti módon kell a fo,vasztóval közölni . Ha a pénzügyi intézmény e kötelezettségének
határidőben nem tesz eleíet, az érintett szerződés érvényességét a jövőre nézve a Hpt.e
törvénnyel mezátlapított rendelkezései szerint kell elbírálni . ”

Indokolás

A benyújtott törvényjavaslat egyik kiemelt célja a parttalan egyoldalú szerződésmódosítási jog
korlátozása volt. Annak érdekében, hogy a kedvező irányú változás ne csak a jövőben kötendő
szerződéseket érintse, e módosító javaslat a még két évnél hosszabb ideig hatályban lév ö
szerződésekre is kiterjeszti az új szabályok hatályát .
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E módosítás nem ütközik a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába, ugyanis a
szerződéseket csak a jövőre nézve kelt összhangba hozni az új törvényi rendelkezésekkel .
Továbbá, e módosítás révén a pénzügyi intézményeket nem éri olyan tisztességtelen,méltánytala n
hátrány sem, mely abból adódna, hogy olyan terheket ró rájuk a módosítás, amellyel a
szerződések megkötésekor nem számolhattak, és aminek következtében a szerződéses egyensúly
a hátrányukra végzetesen felborulna .

A hatályos Hpt. ugyanis azt mondja ki, hogy „a kamatot, díjat vagy egyéb szerz ődési feltételt csak
akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha szerződés ezt - külö n
pontban - a pénzügyi intézmény számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetér e
egyértelműen lehetővé teszi.” E szabály célja az, hogy a fogyasztó kell ő határozottsággal elő re
láthassa a szerződéses kötelezettségeit. Az a szerződés, ami az egyik fél tetszőleges, korlátlan
módosítási jogát írja elő, ezt az előreláthatóságot nem biztosítja, így tisztességtelen [vö. Ptk . 209.
§]_ Az előreláthatóság, meghatározottság igénye megköveteli, hogy a változtatási jog feltétele i
kellően konkrétan, objektíven és ellen őrizhetően legyenek meghatározva, másfel ől az is
szükséges, hagy a változtatás tartalma, mértéke is meghatározásra kerüljön . (Nem teljesíti a z
előreláthatóság igényét az a szerződéses kikötés, amely alapján tudható ugyan, hogy miko r
módosulhat a szerződés, az viszont nem, hogy hogyan, milyen módon és mértékben .)

E törvényjavaslat az említettek jegyében pontosítja, részletesebben körülírja az egyoldal ú
szerződésmódosítási jog eddig is létez ő korlátait. A módosító javaslat azzal, hogy az élő
szerződésekre is alkalmazni rendeli az új szabályokat, nem telepít olyan terhet a pénzügy i
intézményekre, rnelIyel a szerződések megkötésekor nem számolhattak, ugyanis egyfelől a
hatályos rendelkezések helyes értelmezése is hasonló eredményre vezetne, másfelől ahhoz, hogy
előre nem kalkulált hátrányként értékeljük a pontasftási kötelezettséget, azt kellene elfogadnunk,
hogy a jelenlegi szerződések teljesen karátian lehetőségekkel ruházták feI a pénzügyi intézményt .
Ez a feltételezés azonban nem felelne meg a hatályos szabályoknak . Esetleges jogellenes
magatartásra pedig nem lehet alapítani jogot, illetve nem keletkeztet törvényes, a jogalkotás t
alkotmányos okból korlátozó várakozást az olyan magatartás, ami nincs összhangban a hatályos

joggal . Ha viszont nincsenek is olyan várakozások, melyek túlmutatnának a törvényjavaslatba n
megfogalmazottakon, akkor az új rendelkezéseket legfeljebb kisebb (a módosítási procedúrábó l
adódó) adminisztratív teherként foghatjuk föl, ami viszont szintén nem ütközik a visszamen ő leges
hatályú jogalkotás tilalmába .

Hangsúlyozandó, hogy e módosító javaslat nem kötné meg a kezét abban a pénzügy i
intézményeknek, hogy milyen tartalmú egyoldalú módosítási jogot kötnek ki maguknak a jöv őre
nézve. Csupán az egyoldalú módosítási jog elő írásának technikáját, formáját, módját érintik az új
szabályok, ami viszont szükséges ahhoz, hogy az ilyen rendelkezések a szerz ődésjogi értelemben

vett tisztességesség határain belül maradjanak. Ha a fogyasztó a javasolt módosítást nem fogadj a
el, a szerződés az eredeti feltételekkel marad hatályban .

Budapest, 2009. február 24 .
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