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Érkezett : 2014 ?BÁJ 2 6.
2014 . évi . . . törvény

A hitelintézetekr ő l és a pénzügyi vállalkozásokról szól ó
2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról

1 . §

(1) A hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII . törvény (a
továbbiakban : Hptv.) 278. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

,(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt díjak és költségek körében az üzletszabályzat ne m
írhat elő olyan kötelezettséget, amely a hitel- és a kölcsönszerződésről vagy a jogviszony
fennállása alatt a pénzügyi intézménynél az adott szerz ődés ügyében keletkez ő iratokról az
ügyfél részére történő másolat kiadását díjkötelessé tenné ."

(2) A Hptv. 278. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés g) pontját és a (2) bekezdést alkalmazni kell deviza alapú pénzügyi lí-
zingszerződés esetén is .”

2 .

Ez a törvény a kihirdetését követő 3 . napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti .



Indokolás

Általános indokolás

Az adóst hozza nehéz helyzetbe az a pénzügyi intézmények által folytatott gyakorlat, hogy a z
általa kötött szerződés, illetve esetenként egyéb iratok másolati példányainak részére történ ő
kiadását díjfizetési kötelezettséghez kötik .
Előfordult a közelmúltban olyan eset is, hogy egy adott bank által előírt másolatkiadási
költség több mint nyolcszorosa volt annak a költségnek, amelyért az ügyfél részére a
szerződést végül a földhivatal adta ki .
Tisztességtelen egy olyan dokumentumban, amelynek tartalmára az ügyfeleknek semmifél e
kihatásuk nincs, olyan kötelezettséget előírni, amely indokolatlan mértékű költségeket ír elő
számukra, hiszen érthetetlen, hogy egy nyilvántartásból a pénzintézet alkalmazottja egy ne m
hitelesített másolat kiadását miért többszörös áron teszi meg, mint az adott nyilvántart ó
hatóság tisztviselője.
Az ügyfelekre háruló hátrányos, ésszerű indokot nélkülöző fizetési kötelezettségeltartalmazó
előírások megszüntetése érdekében javasoljuk ezen díj szabási lehetőség eltörlését.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A hitelintézeti törvény módosítása az adósok részére könnyítést tartalmaz, miszerint ne m
kérhető a saját szerződésük vagy annak kapcsán a hitelintézet nyilvántartásában fellelhető
iratok kikéréséért semmiféle díj fizetése .

a 2. §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .



országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk „A
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII. törvény
módosításáról” szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2014. május 26 .

Szilágyi GyőrZ. Kárpát Dániel

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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