
dr. Szili Katalin
országgyűlési képviselő Érkezett: 2013 '•iOV 1 b .

Dr. Kövér László úr
a Magyar Országgyűlés elnöke

Írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .(IX .30.) OGY határozat 91 . §-a
alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok feltenn i

Varga Mihály miniszter úrho z

„A lakáscélú devizahitelesek helyzete milyen módon alakult az eddigi

intézkedésekkel összejúggésben, tekintettel a hitelesek számára, a pénzügy i

vonatkozásokra és a végrehajtások egyes kérdéseire?” címmel,

amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A devizahitelesek problémája az lakáshelyzetét ezen a módon megoldan i

kívánó lakosságnak a legsúlyosabb gondját jelentette az utóbbi években és jelenti m a

is .
A probléma megoldására fordított erőfeszítések, lépések, ezeknek az érintett

hiteleseket, forint összegeket, továbbá a végrehajtási eljárásokat jelző adatai pontosan

mutatják az eredményeket és a továbbiakban szükséges lépés megalapozásáu l

szolgálnak.

Csak megbízható forrásokra építve lehet sikeres a súlyos társadalmi probléma

megoldása .



Tekintettel arra, hogy a pénzügyi kérdésekért a Nemzetgazdasági Minisztériu m

a felelős, a hiteles adatok megismerése érdekében kérem Miniszter urat, hogy írásba n

válaszoljon az alábbi kérdésre :

A lakáscélú devizahitelesek helyzete milyen módon alakult a z

eddigi intézkedésekkel ősszeJiggésben, tekintettel a hitelesek számára,

a pénzügyi vonatkozásokra és a végrehajtások egyes kérdéseire ?

Kérem, hogy válaszában mindenképpen térjen ki az alábbiakra :

I . Mekkora volt az összes devizahitel és a lakáscélú devizahitel állomány, és hány
hitelest és hitelszerződést érintett :

a. a forint alapú devizahitelezés megszüntetésekor?

b. az eddigi három devizahiteles minden egyes csomag bevezetésekor, valamint
bevezetése révén?

c. most, a legutolsó csomag bevezetése előtt?

2. E legutolsó csomag hány hitelest, hitelszerződést érinthet, mekkora összegben?

3. A legfrissebb adatok szerint mennyi az összes lejárt tartozás értéke hány hitelező
esetén? Ebből mennyi a 90 napon túli (összeg, tartozók száma) ?

4. a. Mennyi nem lakáscéllal felvett, de ténylegesen lakáshitelként realizálódó
devizahitel szerződés született, illetve létezik, s az el őbbi rendszer szerint melyek
ennek a fő mutatói?

b. Hány végrehajtás történt a 2008 . évi válság után, 2o08-ban, majd azt követően
évente? Ebből mennyi volt a bírósági jogerős végrehajtás (évente)? Ezek hány
szerződőt, szerződést, mekkora összeget érintettek?

5. Hány kilakoltatás következett be az említett két végrehajtás alapján és ez hány f őt
érintett/érinthetett? Mekkora összegben ?

6. Mekkora az átlagos és a legkisebb, valamint legnagyobb tartozás, ami miat t
végrehajtás indult, valamint kilakoltatás történt ?

7. Hány végrehajtás van folyamatban?

8. Hány fő élt a kedvezményes visszafizetés lehetőségével és ez mekkora összegű
hitelt érintett?

9. Mekkora a visszafizetett hitelek átlagos összege és a legnagyobb és a legkisebb
értéke? Hány ingatlant, illetve szerződést, továbbá szerz ődőt érintett?



io. Mekkora összeget fordított eddig a kormány a devizahitelesek megsegítésére és ez
hány főt (és hitelszerződést) érintett?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013-11-07.
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