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az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94.* (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján egyes
pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló T/1278 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(1) Az Fnyht . 25. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke az (1 )
bekezdés esetében az előtörlesztett összeg 1 %-át, a (2) bekezdés esetében a z
előtörlesztett összeg 1,5 %-át nem haladhatja meg [, kivéve, ha a részleges vagy
teljes előtörlesztés – részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönb ő l történik] .
(5) Nem illeti meg a hitelező t az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti költségtérítés, ha a z
előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerz ődés alapján
történt . ”

2. A törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(2) Az Fnyht . 25 . §-a következő új (6)-(7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Nem illeti meg a hitelezőt az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti költségtérítés a
fogyasztó részleges vagy teljes elő törlesztése (végtörlesztése) esetén, ha a fogyaszt ó
fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megel őző tizenkét
hónap alatt előtörlesztést nem teljesített .
(7) Lakáscélú jelzáloghitel esetében nem illeti meg a hitelez őt az (1) vagy a (2 )
bekezdés szerinti költségtérítés a szerződés hatályba lépésétől számított
[huszonnégy] hatvan hónapot követően teljesített els ő részleges, vagy telje s
előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha [a részleges vagy telje s
előtörlesztés (végtörlesztés) – részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény
által folyósított kölcsönből történik, vagy ha] az elő törlesztett összeg meghaladj a
a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét .”
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Indokolá s

A módosító javaslat pontjai szoros tartalmi összefüggésben állnak egymással .

A módosító javaslattal elhagyni javasolt rendelkezés teljes mértékben az ügyfelek
fogyasztói jogait, a hitelező bankhoz való (röghöz)kötöttségét erősítő rendelkezés, ezért
annak elhagyása indokolt.

Nem lehet büntetni azokat az embereket az el őtörlesztési díj megemelésével, amikor
saját maga intézné hitelkiváltásra vonatkozó pénzügyeit . Ez nemcsak diszkriminatív ,
hanem egy esetleges, a hitelezés piacán elinduló versenyt a fogyasztók csak az íg y
megfizetésre kerülő büntetés mellett tudnának igénybe venni .

Ugyancsak szükséges lehet emelni azt az id őtartamot, amelyen belül a fogyaszt ó
költségektő l mentesen tudja tartozását előtörleszteni .

Budapest, 2010 .október .11 .
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