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Érkezett . 2018 JAN 2 2,
Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikkének (1)-(2) bekezdése, valamint az országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 29. §-ának (4) bekezdése és 42. §-ának (8) bekezdése alapján kérdés t
J írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Polt Péter legfőbb űgyész úrhoz

„Tájékoztatás kérése bankkal szembeni keresettel kapcsolatban” címmel .

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

A Magyar Időkben 2018.01.13 . napján megjelent "Bíróságon látják el az ügyészek a
fogyasztók érdekvédelmét" cím ű cikk egy konkrét kereset kapcsán az alábbiakat írja:
„A főügyészség egy bankkal szemben is keresetet nyújtott be, mert a bank az ügyfelekke l
kötendő szerződéseiben kikötötte : a fogyasztó előre elfogadja, hogy a szerződés banki
felmondása esetén az ügyfél tartozása, annak előzetes vitathatósága nélkül
végrehajtható. Ezzel a bank gyakorlatilag kizárta, hogy a végrehajtás előtt egy perben
bizonyítania kelljen a követelése jogalapját és összegszerűségét. A'főügyészség szerint
ez az eljárás a bank számára könnyíti meg a fogyasztóval szembeni igényérvényesítést ,
hiszen a fogyasztó csak a már foganatosított végrehajtással szemben indíthat pert, é s
ebben a perben már nem a banknak, hanem a fogyasztónak kell bizonyítania . ”

A fent leírtakkal kapcsolatban az alábbi kérdésekre várom válaszát :
A per mikor indult? Volt-e már tárgyalás? Van-e már ítélet, vagy mikorra
várható?
Ha volt már ítélet, akkor anonimizálva megkaphatom-e ezen ítéletet?



Közérdekű perrel van-e szó? A nyilvánosságot mikor kívánják tájékoztatni a
részletekről? Amennyiben még nem zárult le a peres eljárás, mikor lesz a
következő tárgyalás?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2018. január 19 .

Szabó Tímea
Független országgyűlési képviselő
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