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Tárgy: Válasz dr . Tóth Bertalan képvisel ő úr részére a volt árfolyamgátaso k
terheinek növekedésével kapcsolatos kérdéseire

Tisztelt Képvisel ő Úr !

Köszönettel fogadtuk a 2017 . május 8-án kelt, „Mekkora terhet jelent a kifutó

árfolyamgát az érintett adósoknak?” címet viselő levelét. A Magyar Nemzeti Ban k
(MNB) Önhöz hasonlóan kiemelt figyelmet fordít az árfolyamgát programba n
korábban résztvevő adósok helyzetére, mind a pénzügyi rendszer egésze, mind a z
egyes pénzügyi intézmények szintjén .
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„Hány darab euro, japán yen, svájci frank alapú, illetve összesen hány devizahite l

mellé kértek gyűjtőszámlát a mai napig? ”

Az árfolyamgát programba történ ő belépés lehetősége 2014 év végéig állt fenn .
Eddig az időpontig az adósok összesen 172 875 darab gyűjtőszámlát nyitottak,
melybő l 157 356 db gy űjtőszámla svájci frankban, 12 191 db gy űjtőszámla euroban ,
míg 3 328 db gyűjtőszámla japán yenben denominált jelzáloghitelhez kapcsolódott .

„Hány gyűjtőszámlával rendelkező adós esetében került sor a gyűjtőszámlán

felhalmozott összegnek a pénzintézetek által tisztességtelenül felhalmozott

összeg visszatérítésével való csökkentésének? Ennek következtében hány

adósnak szűnt meg a gyűjtőszámlán lévő teljes tartozása?”

Az elszámolási törvényekben (2014 . évi XXXVIII. tv. és 2014, évi XL. tv.)
meghatározottak szerint a tisztességtelenül felszámított összeget a pénzügy i

F,-MAI L : elnok(éi~h .Ixu TELEFON : +36 1 428-2606



intézményeknek az ügyfél esetleges lejárt tartozásait követően az árfolyamgáthoz

kapcsolódó gyűjtőszámláján felhalmozott egyenleggel szemben kellet t

elszámolniuk. Így tekintettel arra, hogy a gy űjtőszámla igen elő kel ő helyen

szerepelt az elszámolási sorrendben, az összes árfolyamgát programban résztvev ő
adós gyűjtőszámla-egyenlege csökkent az elszámolás során, átlagosan több mint 9 0

százalékkal . Jelenleg az adósok megközelítőleg 40 százaléka (darabszám alapon,

amely mintegy 70 ezer adóst jelent) esetében a gy űjtőszámlának pozitív egyenleg e

van . Ennek oka, hogy a törvény nem engedte meg, hogy az ügyfél által fizetend ő
törlesztőrészlet a forintosítást követ ően emelkedjen, és így a különbözet

gyűjtőszámlán halmozódott .

„Összesen mekkora összeg halmozódottfel a gyűjtőszámlákon a mai napig?”

Azon gyűjtőszámlás adósok vonatkozásában, ahol a gy űjtőszámla egyenlege

jelenleg pozitív (az adósok 40%-a), a felhalmozott tartozások összege adósonkén t

átlagosan mintegy 270 ezer forintra tehet ő .

„Átlagosan mekkora összeggel emelkedik meg egy olyan adós hav i

törlesztőrészlete, amelyiknek meg kell kezdenie gyűjtőszámláján felhalmozott

összegnek a törlesztését?”

Azon gyűjtőszámlás adósok vonatkozásában, ahol a gyűjtőszámla egyenlege

jelenleg pozitív (az adósok 40%-a), a törlesztő részlet emelkedés összegszer űe n

átlagosan 6-8 ezer forintos növekedést jelent a havi adósságszolgálatban . A

törlesztőrészlet emelkedésének ezen adósokra gyakorolt hatását azonba n

érdemben tompítja az elmúlt öt évben lezajlott jelent ős mértékű bérnövekedés .

Budapest, 2017 . május
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