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ORSZÁGGYŰLÉSI KEPVISELŐ
Írásbeli kérdés

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 .

(II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani Trócsányi László igazságügyi miniszter úrhoz

„ Hogyan lehetséges hogy az OBH honlapján található adatok szerint 7 .050 db
devizahiteles per van folyamatban?,, címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Az EU Bíróság el őtt magyar ügyfelek deviza-alapú hitelek ügyében úgynevezett nyolc darab

EDE eljárás zajlik . Ennek kapcsán legutóbbi törvényjavaslatomban javasoltam a végrehajtás i
eljárások felfüggesztését a banki követeléssel érintett ügyekben . Azonban a kormány

álláspontja még nem ismert az ügyben .

Az OBH honlapján http://birosag .hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart -
file/dh peres majus 15-i adatok.pdf szereplő adat szerint 2016-ban 19.000 db devizahitele s

ügy indult, és csak 2017 . évben 2017 .05 .15-ig 5 .800 db devizahiteles per indult (2. oldal) és

ebben az évben valószín űleg 16.000 db fog indulni . Azonban az OBH honlapon lév ő adatai

szerint országosan 7.050 db devizahiteles per van folyamatban . Ehhez elméletben másfél év

alatt 17 .750 db ügyet le kellett volna zárni , és akkor még a 2016 el őtti ügyek nem si kerültek
beszámításra, miközben egy ügy átlagos hossza legalább két év .

Tisztelt Miniszter úr !

Alábbi kérdésekkel fordulok önhöz melyekben várom szíves válaszait :

•Mikor ismerhető meg az EUB előtt zajló nyolc db. deviza-alapú hiteles ügyben a
Magyar Kormány álláspontja?
*Ön szerint az OBH honlap adatai valós képet nyújtanak és valóban jelenle g
országosan 7 .050 db devizahiteles per van folyamatban?
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•Amennyiben helyesek az adatok hogyan lehetséges és mivel magyarázza fent i
véleményemet figyelembevéve ?
•Amennyiben helytelen adatok kerültek fel a honlapra annak ki ennek a felel őse, mi
az oka , mikor korrigálják az adatokat valamint melyek a helyes adatok ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . október 'la

Szabó ' a
Független országgy ű lési =pviselő
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