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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI

ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI
BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Költségvetési bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1)
bekezdése alapján a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról ,
valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről szóló 11/8877. számú
országgyűlési határozati javaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

Az országgyűlési határozati javaslat a következőképpen változik:

„Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy [szabályozza újra a THM összetételét] tekintse
át a THM szabályozását, ennek érdekében a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseke t
végezze el, és ezen egyeztetések alapján a szükséges törvényi és rendeleti szabályozá s
megalkotásáról szóló javaslatát legkés őbb 2009.[03.31] 10.31-ig terjessze az Országgyűlés
elé.

Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy a [törvényi] szabályozás[,] során az alábbiakra
legyen figyelemmel .

a) tegye átláthatóbbá és közérthetőbbé a THM fogalmát, összetételét,

[b) a gazdasági világválság miatt kiéleződő társadalmi feszültségek megfékezés e
érdekében, vezessen be sávosan egy abszolút összeg határt a rövidlejáratú hitelek
esetében, ]

c) [a gyorskölcsönök esetén] szabályozza aszerződéskötést megelőző tájékoztatás
konkrét tartalmát és formáját [és ennek elmaradását megfelelően szankcionálja] és a
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d) [a gyorskölcsönök esetében is legyen kötelező a jövedelemigazolás (akár
alternatív formában is) és] ellenőrizzék az ügyféltől kapott információk alapjána
hitelképességét[, hogy az adós képes-e fizetni a havi törlesztő részleteket] .

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba . "

Indokolá s

A fogyasztói kölcsönökről és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésér ől
szóló 2008/48/EK irányelv szabályozza a THM meghatározását . Az irányelv maximum
harmonizációt valósít meg, ezért a tagállamok nem vezethetnek be az irányelvt ől eltérő
rendelkezéseket . A közösségi jog általános elvei szerint a kihirdetett irányelvvel ellentéte s
szabály nem fogadható el . Az irányelv átültetését biztosító jogszabályok előkészítése
megkezdődött, az Országgy űlés elé történő benyújtásra 2009 októberében kerül sor.

A THM-mel kapcsolatos szabályok részben törvényben, részben kormányrendeletbe n
találhatóak. A THM összetételét kormányrendelet határozza meg, ezért a felvezet ő szövegben
a szabályozás szintjének megjelölésénél javasoljuk törölni a „törvényi” kifejezést .

A pénzügyi intézményeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellen őrzi .
Amennyiben a jogszabályokban foglaltak megszegését, elmulasztását állapítja meg a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII . törvényben
meghatározott intézkedéseket, kivételes intézkedéseket alkalmazza, illetve bírságot szab ki .

A THM-re vonatkozó felső határ meghatározása a gyorskölcsönöket kínáló pénzügyi
szolgáltatók kínálatának szűküléséhez vezethet, ami a jövedelemigazolás kötelez ővé tételéhez
hasonlóan az illegális uzsorások felét terelné a rászorult családokat, ezért nem javasolható .

Budapest, 2009. március Lat .

! Varga Mihály
elnök
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