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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Cstv. 57. § (2) bekezdése a következő k) l) és [l)]m) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (3) bekezdés - Cstv. 57. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„k) a felszámoló számára e törvény alapján kifizethető díjelőleg,[ valamint]
l) az a költség, amelynek felszámolási költségként történő kifizetését és elszámolását a bíróság az
51. § (3a) bekezdésében meghatározott esetekben engedélyezte[.], valamint
m) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával  kapcsolatos  egyes  kérdések rendezéséről  szóló  2014.  évi  XXXVIII.  törvényben
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3.
és 4. § szerinti elszámolás alapján az ügyfelet az elszámolási törvény 5. § (4) bekezdése szerinti
esetben megillető követelésnek ki nem elégített része.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új (4) bekezdés

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A Cstv. 57. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
A (2) bekezdés m) pont szerinti összeget a felszámoló külön kezeli, és annak jogosultak részére
történő átadásáról haladéktalanul gondoskodik.

Indokolás

1-2. 

A módosító javaslat célja, hogy az elszámolási törvény alapján a bankok által tisztességtelenül
felszámított  összeget  azon  devizahitelesek  is  visszakapják,  akik  egy  felszámolás  alatt  álló
pénzügyi intézménnyel szemben próbálják a jogaikat érvényesíteni.

A hatályos jogszabályok szerint a devizahiteles olyan kedvezőtlen helyet foglal el a kielégítési
sorrendben, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy a neki járó, a kárára tisztességtelenül felszámított,
tartozással le nem fedett összeghez hozzájusson. Egy évekig elhúzódó felszámolási eljárásban
való elszánt közreműködés is zárulhat úgy, hogy a hitelkárosult semmilyen pénzhez nem jut. Az
elmúlt évek nem ritkán bírósági perekkel tarkított eseményei után ez rendkívül tisztességtelen és
igazságtalan helyzethez vezetne.

Erre  való  tekintettel  a  károsultak  követelését  kiemelten  kell  kezelni:  a  módosító  javaslat
értelmében  felszámolás  költségei  között  kerül  nevesítésre,  így  a  kielégítési  sorrendben
lényegesen előrébb sorolódik, így a kifizetés esélye is sokkal nagyobb, ráadásul annak speciális
kezelésére vonatkozó szabályok méltányos megoldást jelentenek a károsultak számára.

3. 

Jogtechnikai célú módosítás, melynek célja, hogy a károsultaknak járó összeget a felszámoló
speciálisan kezelje, valamint annak jogosultak részére való mihamarabbi kifizetését biztosítsa.
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