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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úr
az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Elnök Úr

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/10999 . törvényjavaslathoz kacsolódóan a következő

Bizottsági módosító javaslatoka t
terjesztem elő .

1. A Törvényjavaslat a 13. §-t követően az alábbi 14 . §-sal egészül ki, amelynek
következtében a §-sok és hivatkozások számozása értelemszerűen változik:

„14 .	 (1) A Hpt. 101 . §-ának (10) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(10) Közösségi betétek esetén az (1) bekezdésben meghatározott kártalanítási összeghatárt –
a betétek elhelyezésének id őpontjától függetlenül – társasházak és lakásszövetkezetek eseté n
lakásonként kell számításba venni, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok eseté n
a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni .”

(2) A Hpt. 101 . §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki :
„(11) A betétes elhalálozása esetén az (1) bekezdésben meghatározott kártalanítás i
összeghatár szempontjából – a betétek elhelyezésének id őpontjától függetlenül – az
örökhagyó és az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet joger őre
emelkedésétő l számított egyévig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig – a kett ő
közül a későbbi időpontig – külön betétnek kell tekinteni . Az örökhagyó betétje utána
kártalanítás az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárig fizetend ő ki, függetlenül az
örökösök számától . Ezt a rendelkezést a közös betétekre is alkalmazni kell .”

2. A Törvényjavaslat 128. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej ű leg a
jelenlegi (2)-(7) bekezdés számozása (3)-(8) bekezdésre változik :

„(2) A Hpt. 101 . §-ának – e törvénnyel megállapított 	 (10) és (11) bekezdéséta
hatálybalépést követően indult kártalanítási eljárásokban kell alkalmazni .”

Magyar Országgyű lés Költségvetési,
Pénzügyi és Számvevőszéki Bizottsága



Indokolá s

2010. január 1-jétő l az Európai Unió által módosított 94/19/EGK irányelvvel összhangban a z
Országos Betétbiztosítási Alapnak 20 munkanapon belül kell befejeznie a kártalanítások
kifizetését. A rövid határidőre tekintettel a kártalanítás nem a betétes igénybejelentése, hane m
a hitelintézetek betét-nyilvántartásai alapján történhet.
A hatályos Hpt. 110 . §-a (10) bekezdése kimondja, hogy közösségi betétek esetén a
kártalanítási összeghatárt a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül a közösséget
alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni . Társasházak és
lakásszövetkezetek esetén a lakók száma gyakran változhat (pl . egy lakás eladása esetén is) ,
ezért ennek állandó követése és nyilvántartása a hitelintézettől nem követelhető meg . A
módosító javaslat ezért ezekben az esetekben az összeghatár lakásonként történ ő
figyelembevételét írja elő .

A betétes elhalálozása esetén a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig, illető leg a
jogvita jogerős bírósági ítélettel történő lezárásáig zárolt betétként kell az örökölt betéteke t
kezelni . Ezt követően, ha a betétes saját betétjét és az örökölt betétrészt össze kellene vonni a
kártalanítási összeghatár érvényesítése végett, azt eredményezhetné, hogy az örökséget a
betétes egyes esetekben elveszítené . Ha pl. az örökös kiskorú gyermekei nevelésére,
iskoláztatására tekintettel részesedik az örökségb ő l, az örökölt betét elvesztése a kártalanítá s
során nyilvánvalóan ellentétben állna az örökhagyó szándékával, akár törvényes, aká r
végrendeleti öröklésrő l van szó. A módosító javaslat a Hpt . 110. §-ának kiegészítésével ezért
kimondja, hogy az örökölt betétet egy évig vagy a kamatperiódus végéig (kettő közül a
későbbi időpontig) külön betétként kell kezelni .

Budapest, 2009 . december 1 .
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