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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Interpelláció

Helyben

\

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésjől szóló 2Ql2. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
• 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdésére, interpellációt kívánok intézni
Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter úrhoz,

,,Miko1· hajlandó/e végre segíteni a hite/károsultaknak?"
címmel,
Tisztelt Miniszter Úr!
Az Európai Bíróság szeptemberben sorsfordító ítéletet hozott. Megvizsgálhatják. ugyanis a magyar
bíróságok a devizahitelek

árfolyamkockézatának ügyfélre terhelését, és tisztességtelennek

nyilváníthntják az ezzel kapcsolatos szerződési feltételeket, ha a hitelfelvevő számára nem
világosan és érthetően lettek megfogalmazva.
Az EU bírósága nagyobb segítséget nyújt a devi;;,;nhiteleseknek, mint a magyar kormány bármikor!
Ezzel a döntéssel ugyanis minden egyedi ügyben megvizsgálhatóvá válik! hogy a bank megfelelően
tájékoztatta-e az érintetteket, vagy azokat ,1nz apróbetűs rész" csapdájába ejtették. Ez akár a
szerződések semmissé nyilvánításához is vezethet!
Azok a dcvizakárosultak kaphatnak újabb esélyt, akiknek már több éve, talán évtizede nem oldották
meg a problémáikat. Amíg Önök luxuskastélyokat vásárolnak, a barátaik vadászkastélyaikban töltik
az időt, addig embereket utcára tesznek. Miközben azt hazudták nekik, hogy megoldják az ö
problémáikat) lassan egy évtizede várnak az igazságra.
Tisztelt Miniszter Úr!
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Az Európai Bíróság ítéletével a magyar Országgyűlés újabb esélyt kapott arra, hogy a
hitelkárosultaknak végre valódi segítséget nyújtson. Példáért nem kell messzire menni, a
szomszédos Horvátország bírósága egyértelműen kimondta, hogy az árfolyamkockázat a bankokat

terheli!
Ha Önök nem a bankok oldalán állnának, akkor a hitelkárosultak helyzete egy évtizedes várakozás
után végre igazságosan rendezésre kerülne. Ezért kérdezem: mit kíván lenni a kormány az EU

bfróságának

ítélete

után?

Követik-e

a

horvát

példát,

és

a

bankokra

árfolyamkockázatot?

Várom válaszát.
Budapest, 2018. október 9,
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