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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
önhibájukon  kívül  nehéz  helyzetbe  került  devizaadósok  számára  valódi  segítséget  jelentő
halaszthatatlan  intézkedések  megtételéről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi segítséget jelentő
halaszthatatlan intézkedések megtételéről

Az Országgyűlés:
-  korábbi  devizahitelek  terheitől  a  mai  napig  szenvedő  mintegy  900.000  adós  helyzetének
súlyosságára tekintettel;
- elismerve, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizahitelesek megsegítését célzó
kormányzati  intézkedések rendre kudarcot  vallottak,  így azok valódi  segítséget  nem jelentettek,
hiszen évente 10.000 ember otthona kerül végrehajtás alá;
-  figyelemmel  arra,  hogy  a  devizahitelesek  terheit  fokozó  forintgyengítés  pénzügyi  hasznát  a
Magyar  Nemzeti  Bank (a  továbbiakban:  MNB) fölözte  le,  amiből  a  károsultakon segíteni  nem
hajlandó;
-  figyelemmel  a  horvát  igazságszolgáltatásnak  a  devizahiteleknek  felvételkori  árfolyamon  való
visszafizetését kimondó ítéletére,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok
számára sem a 2010-ben, sem a 2014-ben hivatalba lépett Kormány valódi segítséget nem nyújtott.
Az eddig bevezetett intézkedések csak a tehetősebbeknek jelentettek érdemi segítséget, a súlyos
anyagi nehézségekkel küzdő adósok helyzetét nem voltak képesek kezelni.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy egyes kormányzati intézkedések az önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe  került  devizaadósok  számára  további  jelentős  terhet  jelentettek,  különös  tekintettel  a
forint tudatos gyengítését célzó gazdaságpolitikára.

3.  Az  1-2.  pontokra  tekintettel  az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  haladéktalanul,  de
legkésőbb 2018. december 31-ig tegye meg az alábbi intézkedéseket az önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe került devizaadósok megsegítésére:

a)  nyújtson be törvényjavaslatot,  amely az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének
módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII.
törvény  alapján  forintosított  devizakölcsönök  újraszámolásáról  és  a  devizakölcsön  szerződések
módosításáról  akként,  hogy  a  forintra  váltás,  az  elszámolás  és  az  árfolyamkülönbözet  adósok
részére történő megtérítése a felvételkori árfolyamon kerüljön sor;

b)  nyújtson  be  törvényjavaslatot,  amely  a  lakáscélú  devizahitel-tartozásból  eredő  lakóingatlan-
végrehajtás lezárultával – a lakóingatlan végrehajtásából származó összegnek a követelés összegét
el nem érő esetében is – a kötelmet megszünteti;

c) az MNB felett tulajdonosi jogokat gyakorló tagján keresztül gondoskodjon az MNB-nél 2013 óta
keletkezett  eredmény  teljes  összegének  osztalék  formájában  való  kivételére,  hogy  azt  a
devizahiteles károsultak megsegítésére is fordítsa;
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d)  az  a-c)  pontokban  foglalt  intézkedések  végrehajtásáig  gondoskodjon  a  lakóingatlanokkal
szembeni végrehajtások felfüggesztéséről (moratórium).

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2018 nyarán még mindig az egyik legsúlyosabb társadalmi problémát a korábbi devizahitelek
jelentik Magyarországon. A Fidesz 8 év kormányzás után sem tudott valódi megoldást jelentő
segítséget  kidolgozni  a  károsultak  számára.  Annak  ellenére  sem,  hogy  Horvátországban
megvalósulhat  az,  amiért  itthon  hiába  küzdöttek  a  károsultak:  a  felvételi  árfolyamon  kell
törleszteni a devizahiteleket, mert az számít tisztességesnek! A Fidesz cselekvés helyett továbbra
is csak sikerpropagandát folytat arról, hogy minden adós meg lett mentve. Pedig a valóság ennek
szöges ellentettét mutatja:

1. Az Orbán-kormány olyan gazdaságpolitikát folytatott, amelynek hatására a forint árfolyama
soha nem látott mélységekbe zuhant az euróhoz és a svájci frankhoz képest, épp elég, ha a 325-
330 forintos euró-árfolyamra gondolunk. A forintot leértékelő kormányzás miatt a devizahiteles
családok 70%-a pedig kilátástalan és veszélyeztetett helyzetbe került.

2. Mindenki emlékezhet Kósa Lajos, illetve Szijjártó Péter nyilatkozataira, amelyek miatt 2010
júniusában elszállt a forint árfolyama. A kormányzat által okozott árfolyamveszteséggel 2010-
ben  a  devizahitelesek  974  milliárd  forintos  árfolyamveszteséget  szenvedtek  el,  amely  az
adósságállomány 18,8 %-a.

3.  2011  őszén  a  végtörlesztés  nem  a  bajban  lévőket  célozta  meg,  hanem  a  gazdagabb
hiteleseknek jelentett „hatalmas nyereséget”.

4. Az árfolyamgát csak enyhített a feszültségen, a gondokat csak későbbi időpontra halasztva el.

5.  A KDNP által  kidolgozott  és  az  Országgyűlés  által  elfogadott  magáncsődtörvény  kevés
segítséget nyújt, miközben hosszú évekre nyomorra ítéli az adósokat. Egyáltalán nem meglepő,
hogy ilyen feltételekkel alig veszik igénybe a magáncsőd intézményét. Ez nyilvánvaló kudarc.

6.  Végül  a  devizahitelek  forintosítását  pedig  borzasztóan  magas,  256,5  forintos  árfolyamon
hajtották  végre,  miközben  2010  áprilisában,  közvetlenül  Orbán  Viktor  kormányalakítását
megelőzően a svájci frank árfolyama 180-190 forint között mozgott!

Ez nem siker, ez nyilvánvaló kudarc. Kudarc, amely 900.000 ember életét sodorták válságba,
emiatt az MSZP az alábbi intézkedések halaszthatatlan végrehajtását követeli:

I. A forintosított devizahitelek újraszámolását kell végrehajtani akként, hogy a devizakölcsönök
átváltására ne 256,5 forinton, hanem a felvételkori árfolyamon kerüljön sor. Érthetetlen, hogy ha
ez  a  horvát  devizahitelesek számára lehetségessé vált,  akkor  a  Kormány miért  nem áll  ki  a
magyar hitelkárosultak mellett.

II.  Haladéktalanul  be  kell  vezetni  az  „elsétálás  jogát”:  ha  a  lakáscélú  hiteltartozás  miatt  az
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ingatlannal szemben végrehajtás indul, és azt értékesítik, az adós szabaduljon a tartozása alól,
akkor is, ha a bank követelése időközben nagyobb lett,  mint az ingatlan értéke.  A bankok a
kölcsönszerződések megkötésekor a kifolyósított  kölcsön összegének megfelelő biztosítéknak
értékelték  a  jelzálogjoggal  megterhelt  ingatlanokat.  Az  a  bankok  és  nem  az  adósok
felelősségének,  illetve  kockázatának  kell  lennie,  ha  a  változatlan  állagú  ingatlan  pusztán
pénzpiaci vagy ingatlanpiaci változások következtében már nem nyújt teljes fedezetet a fennálló
tartozásra.

III.  A MNB-től  be  kell  szedni  a  forint  gyengítéséből  eredő  minden  hasznot,  mert  az  nem
Matolcsy Györgyöt, hanem a magyar embereket, a károsultakat illeti meg!

IV.  A devizahiteles  károsultakon  segítő  intézkedések  megvalósításáig  minden  lakóingatlanra
vezetett végrehajtást fel kell függeszteni.

Az MSZP fontosnak tartja, hogy végre érdemi megoldás szülessen a bajba került hitelesek –
mind a deviza alapú, mind pedig a nemzetközi gazdasági válság hatására bajba került  forint
alapú  hitellel  rendelkezők  –  problémáira.  Az  MSZP a  valódi  segítséget  jelentő  megoldási
javaslatait  megtette,  a  további  tétlenséggel  járó felelősség a  kormányt  és  a  kormánypártokat
terheli.
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