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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a vizsgálóbizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem önöket az Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottság a 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak 
feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottságunknak a mai 
napra 9 órára megrendezésre kerülő ülésén. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem 
Varga Mihály volt pénzügyminiszter urat, államtitkár urat, illetve Sudár Istvánt, a 
Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet vezetőjének személyét itt a meghallgatások során. 

A helyettesítésekkel együtt úgy látom, hogy határozatképesek vagyunk. Ipkovich 
képviselő úr, helyettesít valakit? (Dr. Ipkovich György: Steiner Pált.) Steiner Pált helyettesíti, 
megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött meghívóval összefüggésben más, napirendre történő felvételre nem kerülne 
sor, tehát nem érkezett ilyen igény. Három napirendi pontunk van, e három napirendi pont 
tárgyalását kezdjük meg, amennyiben a bizottságunk azt elfogadja. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy elfogadjuk-e a meghirdetettek szerinti napirendi pontokat. (Szavazás.) 7 
igennel egyhangúlag elfogadtuk.  

Varga Mihály volt pénzügyminiszter meghallgatása 

Az első napirendi pontunk keretében Varga Mihály volt pénzügyminiszter 
meghallgatására kerülne sor. Még egyszer szeretettel köszöntöm államtitkár urat, volt 
pénzügyminiszter urat. Az előző bizottsági üléseken nagyon sok meghallgatást folytattunk le. 
Volt pénzügyminiszterek, a Nemzeti Bank volt elnökének, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének volt vezetőit hallgattuk meg a meghallgatások során, és természetesen a 
Magyar Bankszövetség volt és jelenlegi elnökeinek a meghallgatását. Csak kérdezném, hogy 
megkapta-e azokat az anyagokat, amelyek az eddigi meghallgatásokon? (Varga Mihály 
bólint.) Igen, köszönöm szépen. 

Arra kérem önt, hogy 10-15 percben, ha összefoglalná a pénzügyminisztériumi 
munkájának azt az időszakát, amikor ön vezette a Pénzügyminisztériumot. Itt leginkább a 
lakossági, lakásépítéssel összefüggő lakástámogatási rendszerre vagyunk kíváncsiak, utána 
pedig volt egy időszak, amelyet ellenzékben volt kénytelen eltölteni velünk együtt. Ebben az 
időszakban az elmúlt 8 évben felmerült többször egyébként, ha emlékezetem nem csal, 
Draskovics Tibor volt az, aki az ön által vezetett bizottság terhére rótta, a költségvetési 
bizottság terhére rótta, hogy önök is tehettek volna intézkedéseket. Ezt nem tudtuk megfejteni, 
hogy milyen tekintetben tehetett volna a költségvetési bizottság. A költségvetési bizottsági 
munkáról, illetőleg ön személyesen mit tapasztalt ezen a területen és az elmúlt időszaknak a 
kérdéseit.  

Ezt követően az expozé után a bizottság tagjai egy körben kérdést intéznek, utána 
észrevételeket tesznek, majd pedig önnek lehet egy reflexiója az elhangzottakkal 
összefüggésben. Átadnám önnek a szót, köszönöm szépen. 

Varga Mihály volt pénzügyminiszter expozéja 

VARGA MIHÁLY volt pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást a bizottság ülésére, és 
köszönöm, hogy a bizottság a drága idejéből szán arra is, hogy pénzügyminiszterségem 
idejére eső, 2001-2002 közötti időszakkal, nyilván, ami már érinti 2002-t, azzal is 
foglalkozzon, és köszönöm azt is, hogy a bizottság kíváncsi a véleményemre, az 
álláspontomra. 
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Igyekszem tartani magam ahhoz, amit elnök úr kért, hogy egy rövid expozé legyen, és 
egy rövid bevezetőre kerüljön sor. Elsősorban nyilván arra törekszem, hogy a 
pénzügyminiszterségem idejére eső, elsősorban az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó 
dologról számoljak be, hiszen az én hivatali időm időszakában devizahitelezés még nem volt, 
ez a gyakorlat akkor még nem indult el. Nyilván volt egy olyan, ha jól emlékszem, talán egy 
vagy két olyan intézet, talán a pénzintézeti központ, ahol már devizához lehetett hozzájutni, 
de devizahitelekről, pláne lakásvásárlás esetében, még nem lehetett beszélni.  

Mi is volt annak a gazdaságpolitikának, vagy annak az otthonteremtésnek az alapja. 
Először is abból indultunk ki, hogy Magyarország, a magyar gazdaság nyilván az Európai 
Unióhoz fog konvergálni, ahhoz fogunk közelíteni, tehát az a gazdaságpolitika a jó, amelyik 
figyelembe veszi azt az euróövezetet, vagy azt az európai uniós közösséget, amelynek 
Magyarország akkor még nem volt tagja, de nyilvánvaló volt, hogy szeretnénk hamarosan 
tagjává válni. Ennek egyik nagyon fontos eleme volt, hogy Magyarország a csatlakozási 
szerződésben is majd kötelezettséget vállal arra, hogy bevezeti az eurót mint valutát, közelíti a 
makrogazdaság mutatóit ahhoz a feltételrendszerhez, aminek az eredményeként az euró 
bevezetése lehetséges lesz. Ez abban az időben még nem tűnt irreálisnak, hiszen 
emlékezzenek vissza, a 2002-es időszakban még egy általános közgazdasági vélekedés volt, 
hogy Magyarország hamarosan tagja lesz az euróövezetnek. Akkor még arról beszéltünk, 
hogy 2006-2007 táján lehetséges ez, aztán amikor a kormányváltásra sor került, László Csaba 
már arról beszélt, hogy 2007-ben lesz reális. Aztán 2003-ban már Medgyessy Péter 
miniszterelnök és László Csaba akkori pénzügyminiszter azt jelentette be 2003 júniusában, 
hogy 2008. január 1-jétől lesz majd Magyarországnak eurója, és aztán Draskovics Tibor meg 
már arról beszélt 2004-ben, hogy 2010-ben lesz az euró, hogy aztán eljussunk Veres Jánosig, 
aki már arról beszélt, hogy nem tud időpontot mondani. Ez nagyjából mutatja is, hogy hogyan 
vesztettük el a gazdasági erőnket, hogyan vesztettük el azt a képességünket, hogy 
Magyarország euróövezeti tagország legyen. 

Visszatérve az én hivatali időmre, akkor ez még egyáltalán nem tűnt egy olyan 
lehetőségnek, ami távol van tőlünk, és ebből a szempontból elsőbbséget, prioritást élvezett az 
infláció csökkentése, ami előrevetítette a kamatok folyamatos csökkenését is, hiszen ne 
felejtsük el, hogy az euró bevezetésének egyik fontos feltétele az az államadósság és az 
államháztartási hiány mellett, hogy az inflációnak és kamatszinteknek igazodni kell a három 
legalacsonyabb ország átlagából képzett mutatóhoz. Törekedett arra a gazdaságpolitika, hogy 
ezek a mutatók, az infláció kamatszint csökkenjen, és ebből a szempontból a lakástámogatás 
egyik fontos eleme a kamattámogatással szintén úgy kalkuláltunk, hogy ez egy csökkenő 
teher lesz az elkövetkezendő években.  

Milyen célokat szolgáltat az otthonteremtési program? Egy nyilvánvaló 
társadalompolitikai célja volt, az embereket lakáshoz juttatni. Magyarországon körülbelül 4 
millió lakás van, családi ház. Nyilván ahhoz, hogy ennek az állománynak a megújulására, 
bővülésére sor kerüljön, el kell érni egy legalább évi 30-40 ezer épített lakás-, családi ház 
mutatót. Ez még messze volt, és ezért is volt egy fontos kezdeményezése az akkori 
kormánynak az otthonteremtési program. Ezenkívül nyilvánvaló, hogy van egy gazdasági 
hatása, építőipar, építőanyag-ipar, a lakástámogatások a gazdasági növekedésre is pozitív 
hatást gyakorolnak. Nem akarom untatni a bizottságot, meg nyilván az idővel is 
takarékoskodjunk. Csak szeretném elmondani azt, hogy az elindított otthonteremtési 
programnak volt köszönhető az, hogy a korábban 20 ezer alatti, tehát körülbelül 17-18 ezer 
lakás épült akkor egy évben ’98-99 táján az országban, eljussunk oda, hogy 2002-ben már 
30 ezer fölött volt az épített lakások száma, és az áthúzódó hatások miatt elértük azt, hogy 
2004-ben 43 913 lakás épült Magyarországon. 

Nagyjából 2-3 éves átfutással lehet számolni, építési engedély kiadása, hitelek 
felvétele, ha kell, elindul a lakásépítkezés, műszaki átvétel, most nem mondom el, de azt 
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gondolom, egy nagyon örvendetes hatása volt az egész gazdaságra, és részben ennek is 
köszönhető az, hogy a magyar gazdaság növekedése 2001-ben, 2002-ben is lendületet kapott 
és növekedhetett. 

Az építőipar felfutásán keresztül megrendeléshez tudtak jutni a hazai kis- és 
középvállalkozások, ami szerintem szintén egy fontos volt. Mellette törekedtünk arra is, hogy 
ne csak az új lakások építése, hanem a használt lakások felújítása is lehetőséget kapjon. Az 
akkori Széchenyi Tervnek egy fontos pontja volt a használt lakások felújításának a 
bevezetése, megteremtése. Azt gondolom, ez is egy  helyes volt, hiszen nagy számú energia 
szempontjából hatékonytalan lakás van még mindig sajnos Magyarországon. Akkor még több 
volt, 2001-2002-ben, ezek felújítása is lehetőséget kapott. 

És fontosnak tartom itt azt hangsúlyozni a bizottság vizsgálata szempontjából is, hogy 
mindez forinthiteleken keresztül valósult. Szó sem volt devizahitelekről, a magyar kormány 
nyilván a magyar fizetőeszköz, a forint szempontjából gondolta végig a teendőit és a 
gazdaságpolitikáját, ebből a szempontból elkerülhető volt a devizahitelekkel együtt járó 
árfolyamkockázat. Szó sem volt arról, hogy devizahitelek számára is ki akarjuk terjeszteni az 
otthonteremtési programot. 

4 alappilléren állt ez az otthonteremtési program. Volt egy lakásépítési és vásárlási 
kedvezmény. Ezt, ahogy az előbb is mondtam, azok vehették igénybe, akik valamilyen közös 
háztartásban, az eltartott gyermekek számát is figyelembe véve akartak hitelhez jutni. Az 
összege egy új lakás építése vagy vásárlása esetén gyermekenként 200 ezer forint volt. A 
szerződés megkötésének időpontjában meglévő második és harmadik gyermek után pedig 
gyermekenként egymillió forint volt ez a támogatás. 

A lakás bővítése esetén, tehát ha valaki nem új lakást akart építeni, hanem bővíteni 
szeretett volna, akkor arra a kedvezmény gyermekenként 100 ezer forint volt. A szerződés 
megkötésének időpontjában meglévő második és harmadik gyermek után pedig 
gyermekenként 500 ezer forint. 

A kedvezmény összege gyermeken kívüli más, eltartott családtag után személyenként 
30 ezer forint volt. Ez volt az egyik fontos elem. 

A másik fontos elem a kamattámogatás volt. Lakás vásárlásához, építéséhez, 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez az állam kamattámogatást nyújtott, ennek volt egy felső 
plafonja. Ez egy 30 millió forint összegű hitelszerződésre vonatkozott. Ezt azért tartom 
fontosnak, mert a hitelszerződésben nyilván limitálva volt az, hogy milyen hosszú időtartamra 
terjedhet ki, ezt 20 évre maximáltuk, csak ennél rövidebb időre lehetett igénybe venni. Új 
lakás esetén 6 százalék, használt lakás esetén pedig 5 százalék volt ez a támogatás. 

Azt gondolom, hogy egy viszonylag korlátos rendszert hoztunk létre, és törekedtünk 
arra, hogy lehetőség szerint ne minden korlát fölött történjen a kamattámogatás biztosítása. 

A harmadik eleme egy Szja-kedvezmény volt. A személyi jövedelemadóról szóló 
törvény tette lehetővé, hogy magánszemélyek lakáscélú felhasználásra felvett hitelei 
törlesztőrészletének 40 százalékát, de legfeljebb 240 ezer forintot az adójukból leírhassanak. 
Ezt az összeget 2002-ben emelte meg a polgári kormány 35 ezer forintról, mert nyilván 35 
ezre forinttal lakásépítésbe vagy lakásvásárlásba belevágni nem volt egy nagyon 
bizalomnövelő összeg. Ezt emeltük meg 240 ezerre.  

Volt egy negyedik elem, ez az Áfa-visszatérítés volt. Részben fehéríteni akartuk a 
gazdaságot, ha már számlát kér, Áfa-visszatérítést akar igénybe venni, akkor van arra mód, 
hogy fehéredjen a gazdaság, és az itt lakásépítésnél megvásárolt anyagok, igénybe vett 
szolgáltatások számlájában feltüntetett lakásvásárlás esetén pedig a megvásárlásról kiállított 
számla alapján elszámolt Áfa képezte ennek az adóját. A megfizetett általános forgalmi adó 
60 százaléka, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint volt az az összeg, amit igénybe 
lehetett venni. 
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Ez volt az az otthonteremtési program, ami szerintem jól keretek közé foglalta azt, 
hogy milyen kedvezményt akarunk adni ennek a támogatási fajtának, és azt gondolom, hogy 
ez 2002-ig így is működött. 

Mi történt a 2002-es kormányváltás után? Hosszú hónapokig, talán évekig is fenn volt 
a Pénzügyminisztérium honlapján gazdaságpolitikai fordulat című deklaráció, amit már a 
Medgyessy-kormány adott ki, ami gyökeresen megváltoztatta az előző gazdaságpolitikának az 
irányait. Szakított azzal a gyakorlattal, ami a gazdasági növekedést a hazai kis- és 
középvállalkozások támogatását, a mérsékelt inflációt, a pénzügyi egyensúlyt tekintette 
fontosnak. Emlékezzenek vissza a bizottság tisztelt tagjai, hogy ezt büszkén vállalta is az 
akkori kormány. Azt mondta, hogy szakít az elődjének minden ilyen jellegű döntésével, és 
elindult egy olyan, a fiskális korlátokra figyelemmel nem lévő gazdaságpolitika, ami aztán 
jelentős mértékű eladósodáshoz, az államháztartási hiány megugrásához vezetett, és persze ez 
beindított egy olyan spirált, hogy ha növekszik a hiány meg az adósság mértéke, elkezdenek 
növekedni a kamatok, az állampapírpiaci hozamok megugranak, és belekerült a magyar 
gazdaság abba az örvénybe, ami egészen 2008-ig elvezetett bennünket az államcsődhöz. 
Akkor nem tudtuk már törleszteni az adósságunkat se, és 2010-ben meg elvezetett ennek a 
gazdaságpolitikának a reményeink szerint végéhez, hiszen nem célja egyetlen országnak sem, 
hogy egy ilyen öngyilkos, szakadékba vezető gazdaságpolitikát folytasson. 

Én azt gondolom, hogy az igazi hiba innen indult el. Emlékezzenek, 100 napos 
program, hirtelen megugró jövedelmek, amelyeknek nem volt meg a fedezete. Néhány nappal 
ezelőtt volt szerencsém együtt lenni korábbi pénzügyminiszter kollegáimmal, vagy 
későbbiekkel, László Csabával, Draskovics Tiborral, és ott László Csaba elég kritikusan el is 
ismerte, hogy bizony az a fiskális politika nagymértékben vesztes pályára állította a magyar 
gazdaságot. 

Tehát ezt tekintem annak az oknak is, amely elvezetett ennek az otthonteremtési 
programnak a felszámolásához, hiszen ne felejtsék el a bizottság tagjai, hogy az szja-
kedvezményt megszüntették, először megfeleződött, 2007-től pedig teljes egészében meg is 
szűnt. 2003 végén az otthonteremtési támogatásnak a kamattámogatási részét és a 
lakásépítési, vásárlási kedvezmény részét az akkori kormány megszüntette. Aztán később az 
Áfa-visszatérítés lehetőségét szintén elvették az emberektől. Lehet látni, hogy a lakásépítések 
száma hogyan esett vissza aztán szépen, és hogyan jutottunk el megint ahhoz, hogy 20 ezer 
alatti épített lakásszám valósul meg az országban. 

Azt kell mondanom, hogy nem feltétlen kellett volna, hogy így történjen, és nyugodt 
szívvel tudom vállalni annak a kormánynak, az első Orbán-kormánynak a volt 
pénzügyminisztereként, minisztereként az akkori döntéseinket, hiszen még 2003-ban is olyan 
helyzetben volt a magyar gazdaság, hogy az akkori miniszterelnök, és az akkori 
pénzügyminiszter 2003 nyarán ismerve már az államháztartást, a gazdaságnak minden fontos 
mutatóját, hiszen akkor már több mint egy éve kormányoztak, ki tudott állni a nyilvánosság 
elé, és nyugodt szívvel azt tudta mondani, hogy 2008-ban eurónk lesz. Ami azt jelentette, 
hogy 3 százalék alatti államháztartási hiány, 60 százalék alatti államadósság-mérték 2003 
júniusában, emlékezzenek vissza. Pedig akkor már beindult a 100 napos programjuk, és akkor 
már elkezdték a felelőtlen, fedezet nélküli kifizetéseket, és még 2003 nyarán is itt tartottunk. 

Azt kell önöknek mondanom, hogy aztán persze a növekvő kamatok előbb-utóbb 
előhívták azt a reflexet az akkori kormányokból, Medgyessy Péter és aztán később Gyurcsány 
Ferenc kormányából, hogy ha növekednek a kamatok, akkor mégis a lakosságot olyan 
lehetőséghez kell juttatni vagy olyan lehetőséget kell biztosítani, amely megteremti annak a 
feltételét, hogy valami olcsóbb kamatozású forrásokhoz jussanak. 2004-ben elindult a 
devizahitelezés, nyilvánvaló ennek minden következményével, amit a bizottság azt gondolom, 
a korábbi meghallgatásokon megtapasztalhatott.  
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Én azt egy súlyos szereptévesztésnek tartom egy felelős, önmagát jogásznak nevező úr 
részéről, hogy a parlament egyik illetékes bizottságát, aki alapvetően a kormányzat, illetve a 
végrehajtó hatalom ellenőrzésén kell, hogy dolgozzon, arra próbál bármilyen felelősséget 
rátolni. Ez egyébként Draskovics Tiborra jellemző, olvassuk el a 2004 utáni állami 
számvevőszéki jelentéseket, hogy hány és hány alkalommal sértett törvényt 
pénzügyminiszterként, vagy sértett jogszabályt, előírást Draskovics Tibor, ezért nem is 
tekintem meglepőnek, hogy jogászként ilyen állításokra ragadtatta el magát a bizottság ülésén. 

Mi amit tudtunk tenni, az nyilvánvaló azokon a beszámolókon, azokon a 
meghallgatásokon történt meg, amit a bizottság rendszeresen megtett. A költségvetési és 
pénzügyi bizottság minden évben meghallgatta a pénzügyminisztert, meghallgatta a jegybank 
elnököt, megtárgyaltuk ezeket a jelentéseket, és vissza lehet keresni, hogy azokban a 
jelentésekben bizony már előkerül 2004-től kezdve egyre erősebben, ahogy teltek az évek, és 
nőttek a devizahitelek, hogy bizony a devizahitelek veszélyt jelentettek a magyar gazdaságra. 
Ez több bizottsági meghallgatáson is előkerült. Emlékszem jól arra, hogy például 2006 után 
törekedett is a bizottság arra, hogy felhívja az illetékes pénzügyminiszterek figyelmét, hogy 
mit jelent a növekvő államadósság, mit jelent a növekvő kamatteher, és milyen szerepet 
játszik a devizahitelek növekedése mind a vállalkozások, mindpedig a magánszemélyek 
hiteleiben.  

Azt gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket igyekeztünk megragadni. Sajnálom, hogy 
az akkori illetékes kormánytisztviselők, pénzügyminiszterek kevésbé voltak fogékonyak a 
bizottság akkori felvetésére, és a bizottság nyilván kormánypárti többséggel működött, az 
akkori kormánypártok, az MSZP és SZDSZ képviselői is kevésbé voltak fogékonyak ezekre a 
kérdéseinkre vagy javaslatainkra. 

Mit tudott tenni az új kormány? 2010-ben világossá vált, hogy Magyarországon egy 
olyan állomány épült föl az elmúlt 6 évben, aminek a csökkentése elemi érdeke lesz a 
gazdaságpolitikának, és aminek a veszélye alól meg kell próbálni mentesíteni a lakosságot és 
a vállalkozásokat. A bizottság ezzel nyilván már foglalkozott. Azt gondolom, hogy azok a 
lépések, amelyekkel korlátoztuk a devizahiteleknek az állománynövekedését, és 
megpróbáljuk visszafordítani a devizahitelek nagyságát vagy arányát a magyar hitelezésen 
belül, azok nagyon fontos lépések, hiszen épeszű ország nem törekedhet arra, hogy egy másik 
ország vagy másik típusú valutában adósodjon el még akkor sem, hogy ha nekünk a mostani 
gazdaságpolitikának is az a célja, hogy valamikor majd euróval fizessünk. Azt gondolom, 
hogy amire nincs eszközünk és nincs hatásunk, olyan valutában lévő kitettség mindig veszélyt 
jelent az ország számára. 

Azt gondolom, hogy ez az alapvető baj a mostani devizahitelekkel is. Nyilván a 
bizottság tárgyalta vagy majd tárgyalni fogja, hogy az a 19 milliárd svájci frankra rúgó 
lakossági jelzálogos devizahitel-állomány, amelynek a leépítése fontos cél kell, hogy legyen, 
az mit jelent a lakosság számára. Az elmúlt másfél évben ezért tettünk lépéseket, hogy a 
moratórium, árfolyamgát bevezetése részben megszüntetve a devizahitelek biztosítását a 
pénzintézeti szektor részéről. Azt gondolom, ezek a lépések fontosak voltak, de az állomány 
nem tudott érezhetően csökkenni az elmúlt években, de legalább már nem növekszik. El 
tudtuk azt érni legalább, hogy újra a forinthitelek állománya tud majd növekedési lehetőséget 
kapni. Persze itt most a nagy kérdés az, hogy 2010-2011-ben egy ilyen válság övezte európai 
világgazdasági környezetben a hitelek növekedése, a hitelállomány növekedése egyáltalán 
hogyan és mikor tud elindulni. Némiképp hasonló cipőben járunk, főleg a magánhiteleket 
tekintve a szomszéd országokéhoz. Azt gondolom, hogy azért kell törekedni majd a magyar 
kormánynak, hogy olyan növekedésösztönző lépések is lehetőséget kapjanak vagy 
elinduljanak, amelyek újra be tudják indítani a hitelezési gyakorlatot, újra lehetőséget 
tudjanak biztosítani a lakásépítésnek és az egész magyar gazdaságnak, ezt kell, hogy egy 
gazdaságpolitika célja legyen. 
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Tisztelt Bizottság! Ennyiben akartam összefoglalni a hivatali időmhöz köthető 
időszakot. Köszönöm szépen a figyelmet, ha kérdés van, válaszolok rá. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a kérdésekre kerül sor. (Jelzésre:) Tessék, alelnök 

úr.  

Kérdések a bizottság részéről 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. László Csaba itt a bizottság előtt azt 
állította, hogy azért kellett megszüntetni a kamattámogatást, és egyébként a hozzá kapcsolódó 
Szja-kedvezményt, illetve Áfa-visszatérítést, mert ez az államnak rendkívül sokba került, és 
ezt nem tudta vállalni. Államtitkár úr azt mondta, hogy ez az euró bevezetésével vagy ahhoz 
közelítve ez a kamattámogatás csökkent volna. Ha jól értem, mert azért itt a bizottságban 
többségében jogászok vannak, csakhogy mi is megértsük. Ha jól értem, akkor államtitkár úr 
azt mondja, hogy ha az a gazdaságpolitika folytatódott volna, ami 2010-ig volt, abban az 
esetben lehetett volna csökkenteni az államnak az ilyen irányú kiadásait, és itt elsősorban a 
kamattámogatásra gondolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: 2002-ig volt. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnézést, 2002-ig volt gazdaságpolitika. 
 
ELNÖK: Végül is kitermelhető lett volna az a kamattámogatás mértéke, amit 2004-ben 

egy fordulattal lényegében elkezdtek megszüntetni. (Jelzésre:) Ipkovich képviselő úr kérdez, 
tessék. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, a 

devizahitelezéssel kapcsolatban meg kellett teremteni egy jogszabályi háttért, egyáltalán hogy 
a jog lehetővé tegye a devizában történő hitelfelvételt. Mikor történt ez, és mi volt ennek a 
jogi szabályozásnak a célja, ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem. Tetszett említeni ezt a négy lábon álló programot a lakásépítési 
kedvezmény, az Szja-kedvezmény, kamattámogatásának a visszatérítése. Ezek a 
kedvezmények évi szinten milyen terhet róttak az ön emlékezete szerint a gazdaságra, illetve 
milyen futamideig történtek ezek a vállalások. Gondolom, ezek nem éves terhek voltak, 
hanem évente visszatérő terhek, gondolom én, de hát ez a kérdésem lényege. 

A másik pedig, hogy a devizában vagy forintban történő eladósodás szabályozását én a 
magam laikus fejével úgy képzelem el, hogy vannak adminisztratív eszközök és vannak 
gazdasági eszközök. Ön milyen eszközöket alkalmazott volna, ha önön múlt volna. 
Gazdasági, adminisztratív, egyáltalán volt-e adminisztratív, ilyen jellegű regulációra 
lehetőség, ön hogy látja ezt a kérdést? Ez a három kérdésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadnám az elnöklést, én is szeretnék egy kérdést 

feltenni. 
(Dr. Vas Imre átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Én csak arra szeretnék rákérdezni 2005. december 

21-én a volt miniszerelnök, Gyurcsány Ferenc egy magánlevélre adott hivatalos válaszában 
elmondja vagy leírja, hogy pontosan látja és tisztában van azzal, hogy a lakossági 
devizaeladósodás milyen súlyos kockázatot és problémát okozhat a költségvetés, illetőleg a 
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háztartásokra nézve. Arra kérdeznék rá, hogy mennyire lehetett ez tudatos a GDP-növelő 
hatása tekintetében az emberek eladósodásánál. Tehát hogy minél többen és minél nagyobb 
mértékben adósodnak el, az lényegében kihat a GDP növekedésére. Ez ön szerint mennyire 
volt tudatos? Ez a legjobb kifejezés erre. Köszönöm szépen. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 
 

(Dr. Papcsák Ferenc átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor kérném a válaszokat. 

Varga Mihály volt pénzügyminiszter válaszai 

VARGA MIHÁLY volt pénzügyminiszter: Köszönöm szépen a kérdéseiket. Pontos 
számaink vannak arra vonatkozóan, hogy melyik tételnek milyen hatása volt, ezt a 
mindenkori zárszámadási törvények tartalmazzák, tehát azt gondolom, itt nem kell sötétben 
tapogatózni a nagyságrendeket illetően.  

Az első kérdésre válaszolva azt tudom válaszolni, hogy nyilván egy 
gazdaságpolitikának van egy kifutási ideje, és van valamilyen célja. Tudatosan törekedtünk 
arra, hogy az infláció mértéke csökkenjen, mert hittünk abban, hogy az alacsony kamatok 
lehetőséget fognak biztosítani arra, hogy a vállalkozások, magánszemélyek többlethitelekhez 
tudjanak jutni a fejlesztésekhez. Másrészt az országnak és az államnak is elemi érdeke volt az 
alacsonyabb infláció, alacsonyabb kamatszint, hiszen 2001-ben, 2002-ben még döntő 
többségében azért a forinthiteleken keresztül finanszíroztuk az államadósságot is.  

Emlékezzenek vissza, persze az egy másik időszak volt, de akkor az államháztartás 
hiánya és az államadósság mértéke is jóval moderáltabb volt, hogy finoman fogalmazzak. 
2002-ben már a 2002. szeptemberi béremelésektől függetlenül is 2002 év végén 53 százalék 
volt a bruttó hazai termékhez viszonyított államadóssági arányt. Megfeleltünk a maastrichti 
konvergencia kritériumnak, ezért is volt mindenki számára az egy pozitív forgatókönyv, hogy 
előbb-utóbb elérjük az euró bevezetésnek a feltételeit, vagy teljesíteni tudjuk. 

Azt gondolom, ha egy gazdaságpolitika erre törekszik összhangban a jegybankkal, 
mert ezt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az egy olyan időszak volt, amikor a 
kormányzati gazdaságpolitika a jegybankkal összhangban, tehát a fiskális és monetáris 
politika egymással összhangban tudott arra törekedni, hogy ez megvalósuljon. Eléggé nehéz 
8-10 esztendő van mögöttünk. Látjuk azt, hogy amikor ezek a dolgok eltérnek egymástól, 
annak milyen veszélyei vannak. Ha laza a fiskális politika, de szigorú a monetáris politika. Ha 
kicsit lazább a monetáris politika, ugyanakkor a fiskális politika törekedik egy keményítésre, 
hogy azok milyen hatással járnak. Ebből a szempontból a legjobb konstrukció szerintem 
mégicsak az lenne egy ország számára, ha egy enyhébb vagy lazább monetáris politika járna 
együtt egy keményebb fiskális politikával. Reméljük, hogy majd egyszer eljön egy ilyen 
időszak újra a magyar gazdaságpolitikában, de volt erre példa a 2001-2002-es időszakban is, 
hogy ez az összhang meg tudott valósulni, és ennek volt köszönhető az, hogy ’98-ban ha jól 
emlékszem, még 10,5-11 százalék volt az infláció Magyarországon. El tudtunk odáig jutni, 
hogy 2002 májusában már 6 százalék alá került az infláció mértéke, ha jól emlékszem, 5,6 
százalék volt. 

 Ez járult hozzá ahhoz, hogy ez az otthonteremtési program fenntartható volt, 
fenntarthatóvá vált, hiszen – és itt már részben áttérek Ipkovich képviselő úr kérdésére is – 
azért ne felejtsük el, hogy azért ezekből a költségvetésnek is jelentős bevétele származott. 
Azért az, hogy a gazdaság fehéredett, az Áfa-visszatérítés miatti számlák következtében. Az, 
hogy az emberek a megtakarításaikat kötötték le lakásépítésre, hiteleket törlesztettek belőle, 
az mégiscsak jó volt a gazdaságnak. Jó volt a kis- és középvállalkozóknak, szolgáltatóknak, 
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hiszen egy villanyszerelő vagy szobafestő amikor egy új lakást kifest és arról számlát ad, 
akkor nemcsak jövedelemhez jut, vagy bevételhez jut, ha vállalkozásról van szó, hanem az 
államkasszának is segít, mert befizeti az adóját, és ezen keresztül bevételhez tudtunk jutni. 

Azt gondolom, ebből a szempontból a program mindenképpen fenntartható volt, de 
még egyszer mondom, az, ami 2002 után elindult, az az államadósság-növekedés, ami aztán 
robbanásszerűen elindította a kamatok növekedését, és ami odavezetett, hogy 2003-ban egy 
jelentős kamatemelést is kellett végrehajtani a Magyar Nemzeti Banknak. Emlékezzenek 
vissza, akkor volt az, amikor már a bizonytalanság miatt 2003 nyarán, aztán 2003 
novemberében is a kamatok megugrottak egészen 12 százalékig. Ezek nyilván ezt a 
programot nem tudták fenntarthatóvá tenni. 

A számokra visszamenve van néhány adatom, amit kigyűjtöttem erre a mai 
meghallgatásra készülve. A lakácélú hitelek állománya 2000-ben összességében 124 milliárd 
forint volt, tehát azt gondolom, nem volt túlságosan nagy állomány. Amikor elindult az 
otthonteremtési programunk, akkor ez az állomány 2002 májusára 400 milliárd forintra ment 
föl. Érezhető volt, hogy elindult egy örvendetes hitelállomány-növekedés, aminek fontos 
gazdaságpolitikai hatása van. Aztán erre jött rá 2004-et követően a devizahitelek növekedése, 
és ez okozta azt, hogy a 2002. májusi 400 milliárdos forint lakáscélú hitelállomány megugrott, 
de sokkal nagyobb mértékben növekedett a devizahitelek állománya, ahogy mondtam is az 
előbb. Ez az állomány 19 milliárd svájci frank nagyságot ért el mára. Azt gondolom, ebből a 
szempontból a megelőző kormány otthonteremtési programja nem járt olyan költségvetési 
hatással, ami a kiadások megugrását okozta volna. Még egyszer mondom, alátámasztja az 
utánam következő pénzügyminiszternek is az euró bevezetése érdekében tett vállalása. Azt 
hiszem, hogy annak, hogy mi a 2002-es költségvetést 4 százalék körüli államháztartási 
hiánnyal tudtuk tervezni, abban már nagy szerepe volt annak is, hogy a lakásépítések miatt a 
bevételi oldal is az áfa és egyéb Szja-befizetések miatt többletbevételhez tudott jutni. 

Ami kérdésként még felmerült, a jogi háttér. Mi a devizahitelek ügyével nem 
foglalkoztunk annak idején, tehát az első Orbán-kormány. Nem volt olyan elképzelés akkor, 
hogy devizaalapú hitelezést indítsunk el. A mi időszakunkban az volt a feladat, hogy 
jelzáloghitelezésnek teremtsük meg az alapjait, hiszen elméletileg már lehetőség volt a 
jelzáloghitelek bevezetésére, de annyira bonyolult és annyira kusza volt az akkori rendszer, 
hogy lényegében nem volt még ’99-2000 táján komoly mértékű jelzáloghitelezés 
Magyarországon. 

Ehhez szükség volt egy áttörésre, és szükség volt erre az otthonteremtési programra, 
mert valószínűleg a kamattámogatások nélkül első bankként az FHB, aztán a többi bank kezdi 
el ezt a terméket a lakosság számára folyósítani. Nekünk a jelzáloghitelezéssel volt alapvetően 
dolgunk, és az én hivatali időmben a devizahitelezés nem került szóba. 

Szabályozást kérdezte még Ipkovich képviselő úr. Én azt gondolom, hogy ez egy 
elméleti kérdés, hogy milyen szabályozással lehetett volna ha jól emlékszem, a 
devizahiteleknek is az állományát fékezni. Erre azért vannak összehasonlító tapasztalataink, 
hogy Lengyelországban, Csehországban vagy Horvátországban ezeket hogyan sikerült 
megállítani. Ehhez összehangolt kormányzati és jegybanki munkára van szükség. Nyilván a 
monetáris hatóságnak is, a pénzügyi felügyeletnek és a kormányzati gazdaságpolitikának is 
törekedni kell arra, hogy ennek az állománynak a növekedését fékezze. Magyarországon 
sajnos nem volt erre szándék. Részleges szándék volt, mert mondjuk a jegybank hiába hívta 
fel a figyelmet arra, hogy ez az állomány veszélyesen növekszik, a kormányzati 
gazdaságpolitika nem törekedett arra, hogy lépéseket tegyen magánleveleket leszámítva az 
állománynövekedés fékezésére. 

Itt rá is térnék elnök úr által feltett kérdésre. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden 
közgazdász számára nyilvánvaló volt, hogy ez a fajta kamatszint, ez a fajta inflációs mérték 
az adósságállománynak ez a fajta növekedése nem teszi fenntarthatóvá a devizahitel-
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állománynak ezt a fajta növekedését. A kérdés csak az volt, hogy a kormányzat ezt mikor 
ismeri végre föl és milyen lépéseket hajlandó megtenni. Ez egy szomorú aktualitás, hogy 
Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök már mint magánember elismerte ezt a veszélyt. 
Elismerte azt, hogy az árfolyam-kockázatra talán nem is hívták föl kellőképpen az emberek 
figyelmét, hiszen akkor lépéseket tett volna annak érdekében, hogy a pénzügyi felügyelet, a 
pénzügyi hatóság sokkal szigorúbban járjon el, és kötelezzék arra a pénzügyi szektort, a 
bankokat, a takarékszövetkezeteket, figyelmeztessék az embereket az árfolyam-kockázat 
veszélyeire.  

Érdekes módon egyébként, és itt szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy a 
vállalkozások esetében elindult már valami a 2006-2010 közötti ciklusban, de a 
magánszemélyeknél nem történt ilyen. A vállalkozásoknál több bank is törekedett arra, hogy 
különböző árfolyam-biztosításokat kössön a vállalkozóknak adott devizahitelekhez, és 
érdekes módon a magánszemélyeknél nem történt ilyen. Én ezt egy gazdaságpolitikai hibának 
tartom, ennek köszönhető az, hogy az emberek azt gondolták, hogy az olcsó svájci vagy euró, 
aztán később japán jenes devizahitelek korszaka a végtelenségig fog tartani. Azt egy szomorú 
fejleménynek tartom, hogy nemcsak hogy nem tettek ez ellen lépéseket, hanem hagyták, hogy 
azok az emberek is, akiknek egyébként nem volt szüksége jelzáloghitelre, mert volt lakása, 
családi háza, azok is előbb-utóbb ki legyenek téve annak a csábításnak, ami a pénzintézeti 
szektor részéről aztán elszenvedtek. Itt arra gondolok, hogy olyan ügynökök járták az 
országot, olyan ügynökök hívták fel az emberek figyelmét a devizaalapú hitelek felvételére, 
akiknek nem volt erre szükségük, de azt mondták nekik, hogy ha venni akarnak egy nagyobb 
értékű tartós fogyasztási cikket, el akar menni síelni, venni akar egy új autót, le akarja 
cserélni, akkor itt a lehetőség, hogy a lakására devizaalapú hitelt vegyen fel. Nagyon sok ilyen 
életszer helyzet van ma Magyarországon, ahol az emberek jószándékúan a lakásukra vettek 
fel ilyen devizahiteleket, és most szembesülnek azzal, hogy akár a lakásukat vagy házukat is 
elveszíthetik a fejük fölül az árfolyam-kockázat nem kellőképpen hangsúlyozott veszélyei 
miatt. Nem voltak ezzel tisztában, és belekerültek egy olyan spirálba, ami most az árfolyam 
növekedése miatt nehezen kezelhető. 

Azt gondolom, ez mindenképpen egy fontos tanulsága ennek az időszaknak, és fontos 
tanulság az is, hogy a politikusoknak törekedni kell arra, hogy ha ezeket a veszélyeket 
felismerik, hogy erre felhívják az emberek figyelmét. 

Egy kérdés volt még talán, hogy Áfa ügyben milyen bevételi számokkal lehetett 
számolni. Erre most pontos választ nem tudok adni, de a korábbi APEH-nál, a mostani NAV-
nál megvannak azok az adatok, amelyekből teljesen világosan visszakereshetők, hogy 
mondjuk az Áfa-visszatérítés kedvezménye milyen kifizetést jelentett a 2001-2002-es 
években. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Most az észrevételekre kerülne sor. (Nincs jelzés.) 

Nem látok jelentkezők. Nagyon szépen köszönjük akkor miniszter úrnak, hogy meglátogatta 
bizottságunkat, és gazdagította gondolataival. Köszönjük szépen, hogy eljött. (Rövid szünet.) 

 

Sudár István, a Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet vezetőjének meghallgatása 

ELNÖK: Folytatnánk a munkánkat, a 2-es napirendi pont Sudár István, a 
Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet vezetőjének meghallgatása. Kaptunk önöktől egy 
anyagot, előkészítő anyag a parlament devizahitelezéssel foglalkozó albizottsági ülésére 2011. 
december 6. A képviselőtársaim, a bizottság tagjai megkapták ezt az anyagot.  

Nagyon röviden akkor arra kérem, hogy egészítse ki az előkészítő anyagot a 
gondolataival, és hasonló szellemben már a korábbi üléseken tapasztalhatta, hogy utána 
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kérdéseket lehet önhöz feltenni, illetőleg ön is kérdezhet tőlünk, tehát ennek sincs semmi 
akadálya, és észrevételeket is megfogalmazhatnak a képviselők. Öné a szó.  

Sudár István szóbeli kiegészítése 

SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Köszönöm szépen. 
Én is köszöntöm a bizottság tagjait, és egyúttal köszönjük azt a lehetőséget is, hogy a 
devizahitelesek nevében egyáltalán szót emelhetünk, mert ez eléggé elsiklott, nem nagyon 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi kormány a 
gazdasági problémák miatt nehéz helyzetben van, de a kormánynak is tisztában kell lennie 
azzal, hogy ezt a problémát meg kell oldania, és ennek a kormánynak kell most megoldania. 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy nehéz kimondani azt, hogy devizahitelezéssel 
kapcsolatban adott esetben törvénytelenségek vannak, vagy csalás van, de ebbe az irányba is 
el kellene mennie a kormánynak, és vizsgálatokat kellene folytatnia, többek között azért is, 
mert több nyilatkozatában a miniszterelnök úr is célzott erre, hogy csaláson alapulnak a 
devizahitelek, illetve a kormány egyéb vezetői is ilyen irányba nyilatkoztak. (Dr. Steiner Pál 
megérkezik az ülésre.) 

Mi nem a felelősöket keressük úgy, ahogy ez a bizottság, mi megoldást szeretnénk a 
devizahitelesek nevében, fenntartva azt a lehetőséget, hogy ha a megoldás megvan, célszerű 
és kell is megkeresni a felelősöket, mert emellett nem lehet elmenni szó nélkül.  

Köszönjük azt a lehetőséget is, hogy a bizottság munkájába becsatlakozhattunk, és 
meghallgathattuk a devizahitelezéssel kapcsolatban felelős emberek véleményét, akik 
elmondták, hogy legjobb tudásuk szerint és a törvényesség betartása mellett jártak el, és 
gyakorlatilag a felelősséget elhárították, azt mondták, hogy ők nem felelősek a kialakult 
helyzetre való tekintettel. Ebből azt a következtetést kellett levonnunk, hogy jelen esetben is 
csak a hitelfelvevők a felelősek a kialakult helyzetért, ami tulajdonképpen a 
hitelszerződésekből is tükröződik, tehát minden kockázat és felelősség a hitelfelvevőkre van 
rátolva. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.) 

A bank vezetői, illetve a PSZÁF vezetői is elmondták, hogy nem készültek erre, nem 
tudhatták, hogy a devizahitelezés kapcsán ilyen problémák keletkeznek. Kérdezem én, akkor 
a hitelfelvevők hogyan készülhettek volna erre fel? Hogyan tudhatták azt, hogy ilyen 
problémák lesznek, mikor a bankvezetőknek információözön állt a rendelkezésükre, és 
abszolút képben voltak, hogy milyen következményei lesznek ennek a túlzott 
devizaeladósodásnak.  

Van egy súlyos helyzet, amit meg kell oldani, mert nagyon sok embert érint ez a 
probléma. Nagyon sok ember elveszítheti az eddig megszerzett vagyonát, egzisztenciáját, akár 
az életét is eldobja. Azt viszont szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem érzelmi alapon kellene 
ezeket a kérdéseket megoldani, hanem abszolút a törvényesség alapján. Tehát szeretnénk 
tudni azt, hogy valóban mi vezetett ide, és hogyan lehet ebből a megoldást előhalászni. Azt 
szeretnénk, és azt várjuk el a kormánytól, hogy vizsgálja ki a devizahitelek hátterét, hogy 
hogyan alakulhattak ki ezek a szerződések, és ez az egész folyamat hogyan juthatott el idáig. 
Miért fogadja el a bizottság, illetve a kormány azt, hogy a PSZÁF azt mondja, hogy neki 
nincs jogköre, ő nem felelős ezért a kialakult helyzetért? Hogy ha egy egyszerű példát 
veszünk, és a szolgáltatási szférában veszünk egy szolgáltató céget, annak van egy felügyeleti 
szerve. Az a szolgáltató cég a felügyeleti szerv jóváhagyása, engedélye nélkül se az általános 
szerződési feltételeit, se a hirdetményeit nem hozhatja nyilvánosságra, és a teljes 
tevékenységét felügyeli az ő felügyeleti szerve. Ez a pénzvilágban, a bankvilágban miért nem 
így működik? Hogyha a normál szolgáltatási szférában egy fogyasztónak problémája van a 
szolgáltatójával vagy a szolgáltatás minőségével, és a felügyeleti szervhez fordul, akkor a 
meglévő és érvényben lévő szolgáltatási szerződésétől függetlenül a felügyeleti szerv 
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piacfelügyeleti vizsgálatot rendel el, és a törvényesség betartása mellett kivizsgálja az ügyet. 
Ez a bankvilágban, a pénzvilágban miért nem így működik?  

Helyzetfelmérés. Ma Magyarországon nagyságrendileg 1,3-1,5 millió devizahitel-
szerződés van. A hitelfelvevők alapvetően három csoportra oszthatók jelen pillanatban, akik 
még tudják fizetni a hitelüket, akik felmondás alatt vannak, vagy akik már végrehajtás alatt 
vannak. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Varga úrtól eltérően talán más nem is igen 
foglalkozott azzal, hogy a lakáshiteleken kívül egyéb devizahitelek is vannak, tehát azokkal a 
hitelesekkel is kellene foglalkozni, akik nemcsak jelzálogalapú, és lakásra vettek fel hitelt, 
hanem egyéb tartós fogyasztási cikkre vagy valami más eszközökre vettek fel hitelt.  

Több bankvezető és állami vezető is azt hangsúlyozta és állította, hogy igen, a 
mikrogazdasági környezet hatással volt a devizahiteleknek ilyen formájú problematikájára, de 
főként a bankok gerjesztették az extraprofit szerzés céljából ezt az egész folyamatot. A nagy 
probléma az, hogy ezzel kapcsolatban érdemi döntés nem született, és még mindig csak arról 
beszélünk, hogy valaminek kellene lennie.  

A másik nagyon súlyos probléma, hogy az idő halad. Addig, ameddig a bizonyos 
döntések és a folyamatok kimunkálása történik, addig a bankok az eddigi tevékenységeiket 
folytatják. Ugyan kilakoltatási moratórium van meg volt, de ezek mindig meg voltak szakítva, 
és a bankok az időhúzás vagy tétlenkedés következtében ugyanúgy tudják az áldásos 
tevékenységüket folytatni, ami nem megengedhető.  

Kommunikáció és a társadalom megosztása. A média hírként foglalkozott a 
devizahitelezési problémával, de objektív tájékoztatást nem kapott a lakosság, illetve nem volt 
lehetősége a devizahiteleseknek kifejteni álláspontjukat.  

A kormány és a parlament először, amikor nyár elején kirobbant ez a nagyfokú 
probléma, hallgatásba burkolózott, nem is szólt semmit sokáig. Amikor megszólalt, bizonyos 
vezetők jobb lett volna, hogy ha hallgatnak, mert azokat a kijelentéseket nem tudjuk 
elfogadni, hogy nincsen ingyen ebéd senkinek, a devizahitelesek felvették a hitelt, ők írták alá 
a szerződést, és az ilyen hasonló kijelentéseket nem tudjuk elfogadni. 

Abból a székből, ahonnan az urak beszélnek, onnan könnyű beszélni, mert az ő fejük 
felett nincs Damoklész kardja, tehát ők nyugodtan vannak, és biztonságban vannak, míg a 
hétköznapi életben az emberek nem így gondolkodnak.  

Az is megállapításra került itt a bankvezetők, illetve PSZÁF-vezetők nyilatkozataiból, 
hogy a mikrogazdasági környezet, illetve a munkanélküliség is felelős azért a kialakult 
helyzetért, amiről most beszélünk, és amiről a bizottság is beszél. Kérdezem én, ki a felelős 
azért, hogy ma Magyarországon ilyen a munkanélküliség, hogy nincs munka, hogy az 
emberek azért, mert nincs munkájuk, nem tudják a hitelt törleszteni. Ezekre a kérdésekre 
mikor kapunk választ?  

Az is egy nagyon fontos észrevétel a részünkről, hogy a devizahitelesek nem az 
adófizetők pénzéből szeretnék a megoldást és a probléma rendezését, hanem kizárólag és 
kimondottan csak a banki extraprofit terhére. Nem az adófizetőket, és nem szeretnénk, ha 
ilyen kommunikáció lenne, bár a kormánynak bizonyos tevékenysége és intézkedése ebbe az 
irányba megy, mert a kormány Veszprém megyében hét önkormányzatnak átvállalja a 
devizahitelét. A most legutóbb napvilágot látott megoldás, miszerint a vállalkozók 2,5 millió 
forint nagyságrendig átvállalhatják a devizahiteleket. Kérdezem én, hogy melyik 
magánvállalkozás fogja ezt megtenni? Melyik az a magánvállalkozás, aki ma 
Magyarországon ilyen nagyságrendű plusz forrással rendelkezik, amikor mindig azt mondják, 
hogy a vállalkozások forráshiányosak? Legfeljebb egy-két multinacionális cég tudja 
megtenni, de csak a menedzsment részére, illetve az állam a saját dolgozói részére. Ezzel a 
tevékenységgel egyrészt a devizahiteleseket, másrészt a társadalmat is megosztja a kormány. 

Ott is várnánk a kormány egyértelmű intézkedését, hogy amennyiben ha kimondta 
volna, és vizsgálatot rendelt volna el a devizahitelezéssel kapcsolatban, akkor egyértelműen el 
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lehetett volna dönteni, hogy jogellenes csaláson alapultak ezek a devizahitelek vagy sem. 
Azzal, hogy ezt nem tette meg, lehetőséget és teret engedett a banknak és a banki lobbinak, 
hogy gyakorlatilag tovább folytassa ezt a tevékenységét. Azzal, hogy nem döntünk, a kárt és 
az elégedetlenséget növeljük. Itt a kormány felelőssége egyértelműen fellelhető.  

A devizahiteleseknek sajnos nem marad más lehetőségük, mint a saját jogorvoslat. El 
kell menniük, és itt is fellelhető a kormánynak az a fajta felelőssége, és nem azért beszélek, 
hogy most a kormány ebben a nehéz helyzetben van, de ezt a problémát meg kell oldani. 
Azzal, hogy nem áll a devizahitelesek mellé, belekényszeríti őket bizonytalan perbe, 
rettenetesen nagy költségekbe. Ennek egyéb akadályai is vannak, hogy ma Magyarországon 
az ügyvédek jelentős része nincs felkészülve az ilyen típusú perekre.  

A bankszektor pedig abszolút képben van, és tudja képviselni a saját érdekeit. Az 
előkészítés nélküli perek senkinek nem jók. Nem jók a devizahiteleseknek, és az ügynek sem.  

Jogorvoslat. Gyakorlatilag a devizahitelesek úgy gondolják, és úgy érzik, hogy a 
kormány magára hagyta őket a tétlenkedésből és a nem megfelelő kommunikációból adódóan. 
Ha a devizahiteles elmegy valahova, és azt szeretné, hogy jogorvoslatot kapjon, 
mindenhonnan csak elutasítást kap. Elutasítják a banktól, a PSZÁF-tól, az ügyészségtől, 
mindenhonnan elutasítást kap. Az esetek jelentős részében nem tud mit kezdeni, magára 
marad.  

A másik nagyon fontos probléma, hogy devizahitelezésről beszélünk. Ez devizában 
nyilvántartott hitel. Amikor az egyszerű ember bemegy a bankba és bement a bankba, ő nem 
devizahitelt kért, és nem devizaalapú elszámolású hitelt kért. Egyszerűen azt mondta, nekem 
szükségem van valamennyi pénzre, jó esetben ezt vagy azt megcsinálom belőle, és 
hagyatkozott a szakemberre, mert a bank a pénzügyi szakember, és a szakember azt javasolta 
neki, hogy ezt csinálja, ezt vegye fel.  

 
ELNÖK: Összefoglalóan csak néhány gondolatot, jó? Csak közben… 
 
SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Elment az idő.  
 
ELNÖK: Igen-igen. Néhány gondolat még így összefoglalásként, mert megkaptuk az 

anyagot, a legfontosabbat, amit úgy ítél. 
 
SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): A legfontosabb? 

Köszönöm szépen. Legfontosabbnak azt emelném ki, hogy jelen voltam Szász Károly úr 
nyilatkozatánál. Én is és a devizahitelesek jelentős része döbbenettel tapasztalja ezt, hogy a 
PSZÁF azt mondja, hogy neki nem volt és nincs is lehetősége erre a dologra. Kérdezem én, 
hogy az az ember, aki korábban a PSZÁF vezetője volt, utána bankvezető volt, aztán megint a 
PSZÁF vezetője, és holnap nem tudjuk, hogy megint bankvezető lesz-e, milyen 
feltételrendszert tud kidolgozni, hogyan tudja kordába szorítani a bankokat.  

Ha a kormány hagyja, hogy egy ilyen ember legyen a PSZÁF vezetője, ez a kormány 
felelőssége. Tehát én tudom, és a mondás is azt mondja, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, 
de akkor kérdezzük, a PSZÁF most melyik oldalon áll. Kit képvisel? A törvényességet vagy a 
jövőt? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Arra kérem, hogy a mikrofont kapcsolja ki, most a 

kérdésekre kerül sor. Kérdezem a képviselő urakat. (Jelzésre:) Igen, Vas doktor. 

Kérdések a bizottság tagjai részéről 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, abban mindenképpen egyet kell, hogy értsek önnel, és 
ez talán nem is kizárólag a devizahitelre vonatkozik, hanem általában a szerződési 
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feltételekre, hogy azok egyrészt rendkívüli módon nehezen érthetők laikusok számára. Ezt 
korábban úgy fogalmaztam meg, hogy néhány évig koptatni kell a jogi egyetem padjait, mire 
azokat a szerződéseket megérti az ember. Kétségtelen, hogy attól kezdve, amikor már a 
bankok egyoldalúan változtathatták a kamatokat, akkor ez már igen-igen elbillent mérleg 
képét mutatja. Abban viszont nem értek egyet, hogy mindig a jelenlegi kormány próbája, 
hogy miért nem oldotta meg. Tehát azért, hogy mondjam, 8 év rossz gazdaságpolitikáját egy-
másfél év alatt nem biztos, hogy helyre lehet hozni. Természetesen abban egyetértek, hogy 
törekedni kell minél hamarabb ezeket a problémákat kiköszörülni, de köszörűsnek se megy 
úgy, hogy egy teljesen életlen kést rögtön az első pillanatban ki tud köszörülni, úgyhogy 
ennyit szerettem volna hozzátenni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás, alelnök úr, tessék röviden 

kérdezni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Akkor most a kérdéskör 

van, és az észrevételek majd akkor a végén? (Elnök: Így van.) Jó, rendben. Nagyon örülök 
tényleg, hogy Sudár úr itt van. Végül is most nyílik arra lehetőség, hogy meghallgassuk, 
megkérdezzük a másik oldalt is, tehát ezért nagyon jó alkalom ez. 

Én most azt kérdezném meg először, amit mindig meg szokott kérdezni Vas Imre 
alelnök úr is, és most ezt egy kicsit helyette is kérdezem, hogy itt a megtévesztő reklámok 
hatása mennyire lehetett meghatározó a fogyasztói döntések, a szerződésmegkötések során. 
(Elnök: Köszönjük. Van-e még más?)  

Még volna. Nem tudom, mennyi kérdést tehetek fel, háromnál korlátozódik? 
(Derültség.) Tudom én már, ellenzéki képviselő vagyok, de 13-at is fogok kérdezni, ha éppen 
úgy gondolja a kedvem.  

A következő kérdésem az volna, hogy mindig megkérdeztem a bankvezetőktől és a 
többi volt minisztertől a bizonyos árfolyam-kockázati biztosítás témakörét. Röviden ennyi, 
gondolom, hogy ez beugrik, egyszerűen arról van szó, hogy szerintem az államnak egy 
biztosításra kellett volna köteleznie a bankokat, hogy csak úgy dobják piacra ezt a terméket, 
ha van egy árfolyamkockázat-biztosítási csomag mellette, ugyanúgy, mint a 
gépjárműfelelősség-biztosítás. Mindig az volt a válaszuk, hogy hát voltak ilyen 
próbálkozások, de ez nagyon megdrágította volna a hiteleket. Én arról kérdezem önt mint a 
hitelkárosultak képviselőjét, hogy tulajdonképpen hogy reagált volna erre a piac, a fogyasztók 
akkor egyáltalán nem vettek volna fel hitelt, hogy ha mondjuk árfolyam-kockázati biztosítás 
lett volna, vagy inkább örültek volna annak, hogy be vagyok biztosítva, és akkor ha 
ingadozik, kileng az inga, akkor legalább jó lesz a helyzet. 

A harmadik a jogérvényesítés, amiről beszélt Sudár úr. Mi lenne az a leghatékonyabb 
segítségi forma, amit azok várnának, akik ezt a bizonyos, ön által is szerintem helyesen, hibás 
terméknek nevezett szerződéseket támadják szerződésérvénytelenségi perrel. Mi lenne az 
állam részéről elvárható legnagyobb segítség, mondjuk csak felvillantásképpen? Jó segítség 
lenne a bankok ilyen esetben történő illetékmentes vagy legalább illetékfeljegyzési joggal 
történő perelhetősége? Jó lenne, mondjuk, a jogi segítségnyújtó szolgálat állami részről 
történő rendelkezésre bocsátása? Jó lenne adott esetben, ha az ügyészségek sokkal aktívabban 
indítanának közérdekű keresetet, mint a Partiscum ügyben történt? Ami hát sajnos nem 
teljesen jól végződött.  

Tehát ez lenne a kérdés, a negyedik pont pedig, hogy arra lennék kíváncsi, bár 
nagyjából, ha jól értettem, elmondta a véleményét, csak így rövidebben, sommásan 
nyilatkozzon arról, hogy az eddig elfogadott, az eddigi törvénykezési folyamat, tehát az új 
kormányzat időszakában, most nem kormánybírálatra kérem, hanem egyszerűen egy objektív 
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látleletre, hogy ami eddig történt tavaly április óta jogalkotás terén, az tulajdonképpen a 
hitelkárosultak szemüvegén miként minősíthető. Ideértve a moratórium késedelmes, négy 
hónapos bevezetését, ideértve az összes intézkedési csomagot, voltak nyilván pozitív elemek.  

Ötödik és akkor utolsó, 2001-ben törvénymódosítással lehetővé vált a bankok 
általános szerződési feltételrendszerének az alkalmazása és az egyoldalú feltételmódosítás is. 
Ön szerint azért ez közrehathatott-e abban, hogy a bankok utóbb sok esetben olyan 
többletköltségeket számoltak föl, és olyan tételeket számoltak föl, olyan igényeket 
érvényesítettek, amiket egyoldalúan módosítottak, és ez hozta nehéz helyzetbe az embereket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Arra kérem majd önt, mikor válaszol, majd lesz 

még egy kérdezőnk, hogy legyen arra figyelemmel, legyen szíves, hogy ennek a bizottságnak 
a tematikája a 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárása, tehát miért 
adósodtunk el, valamint az esetleges akkori kormányzati felelősség megállapítása. Varga 
Mihály úr meghallgatására azért került sor, mert az általam nagyon tisztelt ellenzék az ő 
meghallgatását indítványozta. Teljesen rendben van, teljesen korrekt, nincs is ezzel semmi 
gond, tehát azzal, hogy ma mi történik, bocsássanak meg, ennek a bizottságnak nem a 
vizsgálati tárgya. Arra az ellenzék vagy bárki javaslatot tehet, hogy az Orbán-kormány 
megtett-e minden szükséges intézkedést a devizahitel-károsultak helyzetének javítása 
érdekében. Erre bármilyen indítvány érkezhet, ennek semmi akadálya nincs, csak én 
szeretném, hogy mondjam, rendszerben tartani ezt a dolgot. Tehát nekünk az esetleges 
korábbi… (Jelzésre:) Igen, tessék. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, tehát elnök úrnak azért annyiban igaza 

van, hogy valóban a meghatározott rend szerint úgy szól a feladatkör, hogy 2002-2010-ig, na 
most a 2010-ben 2010. december 31-ike is benne van szerintem, és a 2002-ben benne van a 
2002. január 1-je is, tehát benne van az első és második Orbán-kormány is. Innentől kezdve 
nagyjából megkérdezhető a dolog, de ettől függetlenül akkor hadd pontosítsam úgy a kérdést, 
hogy a korábban megtett intézkedésekről is kérem, hogy tömören próbáljon nyilatkozni. 
Magyarul elindult, felpörgött 2004-ben, Draskovics meghallgatásán szembesítettük, hogy 
akkor pörgött föl tízszeresére a viszonylag alacsony létszámú devizahitelezés, tehát azok a 
lépések, amiket az állam tett, vajon elegendőek voltak-e, és önök mit vártak volna, mit vártak 
volna az emberek, mondjuk, ha önök lettek volna ott a döntéshozó helyeken, PSZÁF, 
Pénzügyminisztérium, MNB. Mit tettek volna? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nehezen értelmezhető ez, de majd ön válaszol rá. (Jelzésre:) Steiner Pál 

kérdez. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nem tudom, Sudár urat elnök 

úrnak vagy civil szervezet vezetőjének kell szólítani. Remélem, nem veszi bizalmaskodásnak, 
ha Sudár úrnak szólítom.  

Két-három érdekes momentumot hallottam az ön beszámolójából, ami a praktikum 
oldaláról is rendkívül érdekes. Nyilvánvalóan a kérdésemet azért teszem fel, mert van állítás 
is mögötte, de először kérdeznék. Az ön tapasztalata szerint, az ön által képviselt civil 
szervezet tapasztalata szerint a banki hitelszerződések megkötésénél, hangsúlyozni szeretném, 
a megkötésénél, hogyan élik meg, hogyan tapasztalják, mennyire él az egyenrangúság elve. 
Tehát hogy a szerződéskötő személye polgárjogilag egyenlő, mennyire érzékelik ezt a 
szerződéskötés folyamatában. 
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A következő kérdés előtt egy mondatot egy korábbi meghallgatásról szeretnék 
önöknek elmondani. Járay bankelnök úr és Simor bankelnök úr egybehangzóan állította itt 
egy meghallgatáson, hogy nincs olyan szakember, aki az árfolyamkockázatot 10 évre 
visszamenőleg meg tudja mondani, tehát hogy ilyen pénzügyi prognózis a világon nem 
létezik.  

Kérdezném önöket, hogy a tapasztalataik szerint mikor, és hogyan, és kik hívták fel 
először az adósok figyelmét az árfolyamkockázat problémáira? Kaptak-e ilyen szakmai 
figyelmeztetést bárhonnan? 

A következő kérdésem szintén izgalmas kérdés. A bankok előszeretettel alkalmazzák a 
szerződéskötésnél az úgynevezett közjegyzői okiratba foglalás intézményét, és ön említette, 
hogy az ügyvédi kar tagjainak nagy része felkészületlen a pénzügyi szerződések 
megkötésénél. A jelenlévők mind kivételek, igen, különösen Gaudi képviselőtársam a nagy 
tudora az ilyen típusú szerződéseknek, és mindenfélének. Némi puhításként mondtam ezt a 
dolgot, de azért is tenném a kérdést fel, mert amikor a közjegyzőnél eljárnak, kapnak-e 
bármilyen kioktatást a szerződéskötés tartalmáról, a szerződési feltételek tartalmáról, a 
szerződési feltételek alkalmazásának lehetőségeiről, az esetleges árfolyamkockázatokról, vagy 
bármilyen más kockázatról.  

Még egy utolsó kérdés, ez még belefér elnök úr toleranciájába (Elnök: 
Természetesen.), hogy milyen kapcsolatot tartanak más civil szervezetekkel, mert Sudár úron 
kívül mást is láttam és hallottam a kommunikációban, aki a devizahitelesek érdekvédelmével 
foglalkozik.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megköszönjük szépen. Nagyon röviden kérem akkor, köszönjük szépen, öné 

a szó. 

Sudár István reagálásai az elhangzott kérdésekre 

SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Köszönöm szépen. 
Legelőször elnök úrnak válaszolnék arra, hogy a félreértések elkerülése végett én nem a 
kormányt kritizáltam és nem a kormányt szerettem volna kritizálni, viszont azt is el kell, hogy 
mondjam, hogy ennek a kormánynak a lehetősége a problémát megoldani, és ennek a 
kormánynak kell. Amikor ez a kormány hatalomra került, akkor sajnos vállalta ennek az 
ódiumát. 

A másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy tőlem azt kérték, és azt várják el, 
hogy a jelen problémáról beszéljek a devizahitelesekről. Az, aki felvette 2006-ban vagy 2008-
ban a hitelét, azt nem érdekli, hogy milyen hibát követett el 2005-ben vagy 2003-ban az éppen 
uralkodó kormány. 

Hogy milyen intézkedéseket tett a kormány. Nem részletezem, az anyagban benne 
van. Gyakorlatilag elég részletesen leírtuk, hogy sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy ami 
intézkedések voltak, azok bejelentés szintjén azt mondták, hogy itt a megmentő csomag, ezzel 
meg lesz oldva minden. Szummázom nagyon röviden, az anyagban benne van részletesen is. 
A legjobb esetben is a devizahiteles szerződéseket körülbelül 3-4 százalékban érinti az a 
megmentő csomag, ami jelenleg most a piacon van. Mondom ezt azért, mert a számok 
nyelvén ezt kell, hogy mondjam. Az is benne van az anyagban, hogy a kormány egy terméket 
hozott ki a piacra, ennek a terméknek a jóságát az mutatja meg, hogy veszik a vevők, vagy 
nem veszik. Jelen esetben, ha 3-4 százalékot vitték, akkor veszik. Oké, veszik, 3-4 százalékot 
vettek.  

Milyen egyéb lehetőséget várunk el, és tehetne a kormány, és szeretnénk a 
kormánytól? Egyrészt a perekben nem illetékfeljegyzést, mert gyakorlatilag a perek jelentős 
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részében olyan anyagi körülmények között vannak a devizahitelesek, hogy alapból megkapják 
az illetékfeljegyzést, inkább az illetékmentességet. Ez az egyik nagyon fontos dolog. 

A jogsegély szolgálat megint egy kérdőjeles dolog, mert jelen pillanatban is van egy 
jogsegély szolgálat, ami egy bizonyos szintig elviszi az ügyet, és volt már ilyen eset, hogy 
amikor konkrét lépésre került volna a sor, pont ott mondták, hogy ne írjunk, ne menjünk, ne 
indítsunk pert, mert úgyis bukta lesz belőle. 

A másik, ami nagyon fontos lenne, a moratórium. Azt várnánk el a kormánytól, hogy 
egy olyan moratóriumot vezessen be, hogy ne lehessen kilakoltatni, ne lehessen szerződést 
bontani, és a szerződés megkötésekor aktuális árfolyamon lehessen törleszteni mindaddig, 
amíg a végleges megoldás meg nem születik. Ezzel a bankot is és a kormányt is, illetve a 
hatalmat arra ösztönöznénk, hogy a megoldás irányába menjünk el.  

Reklámok. A reklámok abszolút befolyásolták a hitelszerződések megkötését, illetve a 
hitelek felvételét, sőt itt a bankok és bizonyos biztosítók vagy hasonló szervezetek közös 
terméket, csomagot hoztak ki. Itt az életbiztosítással kombinált hitelekről beszélek. Nem 
reklám helye, Brokernet. Rengeteg ilyen volt és van. A reklámok is befolyásolták. 

A másik kérdés az volt, hogy milyen segítséget, illetve milyen tájékoztatást kaptunk, 
amikor a hitelszerződések megkötésre kerültek. Az esetek jelentős részében semmilyet. 
Gyakorlatilag a szerződés felolvasására korlátozódott az egész tevékenység, a hitelfelvevők 
akkor szembesültek a szerződéssel, esély nem volt arra, hogy előtte áttekintsék a szerződést. 
Ahogy Vas Imre alelnök úr is az egyik bizottsági ülésen elmondta saját példáját, ez abszolút 
jellemző volt, a bankszövetség volt vezetője véleményével ellentétesen, aki azt mondta, hogy 
ezt nem lehet általánosítani. De igen, ez így volt. Ezt kell, hogy kijelentsem. 

Gyakorlatilag a közjegyzők abszolút a bank oldalán voltak. Arra sem volt lehetőség, 
hogy közjegyzőt választanak a hitelfelvevők, mert a bank adta a közjegyzőt függetlenül attól, 
hogy a hitelfelvevőnek kellett a költségeket állni.  

További kérdés volt még az (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az árfolyamkockázatra még nem 
kaptunk választ.) igen, az árfolyam-kockázati biztosítás. Az árfolyam-kockázati biztosítás, ha 
a terméket megdrágította volna, olyan mértékben nem drágíthatta volna meg, hogy ne vegyék 
igénybe egyrészt. Bizonyos esetekben biztos, hogy korlátozta volna. Azt, hogy milyen 
százalékban és milyen mértékben, arra nem tudok most válaszolni konkrétan, de egy ilyen 
jellegű biztosításnak mindenképpen kellett volna lennie véleményem szerint, mert ma 
Magyarországon a magyar törvények szerint terméket garancia és szavatosság nélkül nem 
lehet forgalomba hozni, csak a pénzszektorban és a bankvilágban. Ha nekünk, bárkinek egy 
termékkel problémánk van, jogosan reklamálhatunk kivéve, ha ilyen típusú szerződést kötünk.  

 
ELNÖK: Van-e még esetleg? (Jelzésre:) Tessék parancsolni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt hiszem, arra még talán nem kaptam 

választ, persze egy tág kérdés hogy mit tettek volna, ha önök lettek volna, tehát ha a civilek 
kezében lett volna a lehetőség. (Sudár István: Ma?) Nem, 2004-ben, amikor 10-szeresére 
pörgött föl, Draskovics Tibor pénzügyminiszter helyében, mondjuk, önök mit tettek volna, 
vagy mit tettek volna az akkori MNB elnök helyében vagy mit tettek volna a PSZÁF 
helyében. Tudom, egy kicsit hipotetikus, és még egy záró, kapcsolódó kérdés, hogy önök 
mondjuk jó megoldásnak tartanák-e azt, hogy a keletkezésre visszaható hatállyal 
forintalapúvá minősítenék az összes szerződést, és így számolnák el az eddigi teljesítéseket, 
és így futtatnánk ki a szerződéseket.  

 
ELNÖK: Ez lesz az utolsó akkor, és utána az észrevétel kör. Tessék. 
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SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Köszönöm a 
segítséget. Természetesen ez mindenképpen egy megoldás lenne. Hogy mit tettünk volna, ez 
tényleg egy nagyon jó kérdés. Vélhetőleg nem engedtük volna vagy nem engedném ilyen 
mértékben elharapózni ezt a konstrukciót, illetve meg kellett volna vizsgálni, hogy miért 
lehetett az akkori magas forintkamatokkal szemben ilyen alacsony kamattal kihozni egy ilyen 
terméket. Ez gyakorlatilag már magában hordozza a spekulációt és a spekulatív 
tevékenységet. Mert arra spekuláltak, hogy most eladom a terméket, aztán holnap, 
holnapután, amikor az egyirányú utcába bement az ügyfél, akkor így járt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a kérdésekre adott válaszokat. 

Tessék már addig kikapcsolni, ameddig itt az észrevétel kör következik. 
Egyetlen megjegyzést hadd tegyek. Amit ön említett, az ténylegesen helytálló, hogy a 

lakossági devizahitel-károsultak 4-5 százalékát érinti ez a 180 forinton és 250 forinton történő 
visszaváltás, de pénztömegben majdnem az 50 százalékát. Ami azt jelenti, hogy azok az 
emberek, akik tudnak törleszteni, azok a forrásaikat, hiszen rendelkezésükre áll vagy 
készpénzben, vagy hitelképességük még mindig fennáll, ki tudják váltani a hitelt, a forrásaikat 
tudják mozgósítani a későbbiekben más irányba, hiszen ezek jellemzően közép- vagy 
felsőközéposztályba tartozó személyek, családok, akik a későbbiekben a foglalkoztatásban és 
egyéb más helyen tudnak mozdulni. 

Az, ami a fennmaradó százalékot érinti, arra vonatkoznak a kilakoltatási moratórium 
és egyéb eszközök, a Nemzeti Eszközkezelő. Még egy elemet hadd tegyek be. Itt nem csupán 
a kormánynak kell tennie, bár nagyon nehéz a gazdasági helyzet nemcsak felső szinten, 
hanem középszinten, az önkormányzatok szintjén is, de az önkormányzatokat is 
mindenképpen arra ösztönözném én, hogy bekapcsolódjanak abba a munkába, amelynek az 
egyik ága az úgynevezett bérlakás program, tehát az önkormányzatok bérlakás programja. Mi 
Zuglóban egyébként erre teszünk kísérletet a zuglói eszközkezelő felállításával, és most 
gyűjtjük az adatokat, hogy hány embert érint. Mert hogyha 100 ingatlant tudnánk csak 
megvásárolni a zuglói devizahitel-károsultaktól, és ők bérlakásként tudják ezt utóbb 
használni, majd amikor megerősödik a család helyzete, akkor meg tudják vásárolni, már ezzel 
tudnánk segíteni. 

Azt gondolom, hogy itt egy sokkal komplexebb, de nekünk nem ez a tárgyunk, most 
erre hívom fel szíves figyelmét önnek is, illetőleg a bizottság tagjainak is. Természetesen kell 
ezzel foglalkozzunk, és nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatait elmondta számunkra, mert 
hiszen az összegző jelentésünkben erre külön ki fogunk majd térni, hogy milyen javaslataink 
vannak vagy lennének az alkotmányügyi bizottság, illetőleg a parlament és azon keresztül 
pedig a kormány számára. 

Észrevételek a bizottság részéről 

Észrevétel körben, képviselők? (Jelzésekre:) Három észrevételt tenni kívánó képviselő 
úr jelentkezett. Akkor Ipkovich képviselő úrnak adom meg, utána Steiner Pál, majd Gaudi-
Nagy Tamás. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Én most 

nem is kifejezetten a meghallgatottra reagálnék kizárólag, hanem az eddig lefolytatott eljárás 
körvonalazódik előttem. Amit láttunk eddig az elhangzottakból az, hogy van egy olyan 
jogszabályi környezet, ami lehetővé tette a devizahitelezést. Ebbe a jogszabályi környezetbe 
adminisztratív eszközzel nem igazán lehet belenyúlni, hisz nemzetközi vállalásaink teszik ezt 
lehetővé. (Elnök: Elnézést kérek, képviselő úr, csak ennek a meghallgatásnak…) Oké, csak ezt 
most elmondanám.  
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A másik, hogy amik eddig elhangzottak az, hogy tulajdonképpen gazdasági kényszer 
vagy gazdasági előnyök iránti várakozás vitt a devizahitel felvétele felé, hisz az elmondott 
pénzügyi szakemberek szerint bizonyos időszakban a forinthitelnél kedvezőbb kondíciójú volt 
a devizahitel. Most, hogy ezt mérsékelni vagy egyéb módon lehetett volna, az most nagyon 
érdekes volt Varga úr elmondásából, aki azt mondta, hogy összehangolt jegybanki és 
kormányzati tevékenységre lett volna ahhoz szükség, hogy ezt valahogyan kezelni lehessen. 

Ami igazán most szólásra ingerelt, az Gaudi képviselőtársam által rendszeresen 
forszírozott árfolyam-kockázati biztosítás kérdése. Nagyon kíváncsi lennék, hogy egyáltalán 
ebben a hazában köttetett-e bárhol is devizaárfolyam-kockázati biztosítás. Már csak abból a 
szempontból érdekelne, hogy a biztosító fizetett-e egyáltalán ilyen árfolyam-kockázati 
biztosítást. Mert ha én a biztosítónak vagyok, most tegyük fel, és egy ilyen drasztikus 
árfolyam-eltolódás után fizetési kényszer lépne fel, akkor arra hivatkoznék jogászaként, hogy 
kérem, ez bizony nem rendes kockázati elem.  

Amikor itt a megtévesztésekről, egyebekről szólt a történet, én most nem akarom a 
bankot védeni, de mind elmondták, hogy visszafelé menve, elemezve az árfolyam-változási 
dolgokat, mondjuk a hitelfelvételt megelőző 10 évig, 5 és 10 százalékon belül volt az a 
mozgás, ami a forint- és a devizaárfolyamok között volt. Tehát ha a mostani drasztikus 
árfolyam-változás következik be, ez nem egy rendes, megszokott mozgási módszer, hanem 
kvázi, és én a múltkor elmondtam, de nagyon jó érzékkel a bankszövetség elnöke azonnal 
mondta, hogy ez nem az, gazdasági vis majorra hivatkoznék. A nagy gazdasági világválságot 
kirobbantó fekete csütörtök sem a rendes tőzsdei kockázatok körébe tartozott akkoriban, 
hanem egy rendkívüli világgazdasági válság jelensége volt. Ez is tulajdonképpen az. 

Ezt azért érdekes főleg jogászok által alkotott bizottságban végiggondolni, mert a vis 
major léte bizonyos jogi konzekvenciákat von maga után. Más felelősségi, más helytállási 
rendszereket lehet elképzelni a vis major felmerülésénél. Én a magam részéről ezt érdekesnek 
tartanám megvizsgálni, és az kifejezetten érdekel, és ha elnök úr itt lesz benn, azt javasolni is 
fogom, hogy próbáljunk már egy olyan esetet nézni, ahol árfolyam-kockázati biztosítás 
történt, és ez alapján kifizetésre került sor a biztosító részéről. Nagyon érdekelne, hogy mi a 
biztosító által követett ilyen jellegű eljárás. 

Röviden most csak ennyit mondanék, és átadnám a szót. 
 

(Dr. Vas Imre, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha jól emlékszem, Steiner képviselőtársam is kért szót, 

megadom neki a szót. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Azzal szeretném kezdeni, hogy ha egy civil szervezet 

megalakul bármilyen érdekazonosság mentén, itt nevezetesen a devizahitelesek 
érdekképviseletéről van szó, akkor nagyon örülni kell. És az a legrosszabb opció, ha a civil 
szervezetek képviselői, a politikusok, vagy tisztségviselők találkoznak, és megpróbálják 
egymást meggyőzni egymás igazáról, mert azt gondolom, ehelyett azt kell csinálni, hogy 
akkor nézzük meg, hogy milyen tapasztalatok vannak mindkét oldalról, próbáljuk ezt 
mérlegelni, tolerálni, és ezt követően valamilyen modus vivendit, valamilyen közös nevezőt 
kialakítani.  

Ezért én borzasztóan sajnálom, hogy a volt pénzügyminiszter úr meghallgatásán nem 
tudtam részt venni, de Ipkovich úr képviselt, amint hallom elég rendesen, de azt gondolom, 
még kíváncsi voltam az ön tájékoztatójára. Ezt azért kezdem ezzel, mert Papcsák elnök úr már 
felhívta a figyelmet arra, hogy 2002-től kell beszéljünk, azért ő is megemlékezett egy kicsit. 
Amennyire a hasonló élményeket el tudom önnek mondani, ’98 és 2002 között az első Orbán-
kormány idején költségvetési pénzből finanszírozva egy nagyarányú lakástámogatási projekt 
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valósult meg. Amelynek a következménye az volt, hogy az első Medgyessy-kormány 
szembesült azzal, hogy költségvetési forrásokból ezt nem tudja finanszírozni, ezért belépett a 
bankszféra, és innentől valóban elindultak olyan folyamatok, amelyeket egyrészt nem lehetett 
kiszámítani, mint ahogy azt előbb képviselő úr elmondta, két bankelnök is megerősítette.  

Másrészt pedig azt vélem, hogy tényleg komolyan bizonyos ügyeket végig kell 
gondolni annak érdekében, hogy többet ne történjen meg. Az első ilyen ügy, hogy itt nem is a 
reklám az érdekes, mert most anélkül, hogy itt különböző cégeket megneveznék, ha az ember 
minden reklámot elhinne, akkor szép és jó lenne a világ, és minden működne a Providenttől a 
piercingig, de hát nem ilyen a világ. Ebből következően én azt gondolom, hogy az az 
álláspont, hogy a szédelgő feldicsérést tartalmazó reklámok miatt kötötték meg az adósok 
ezeket a szerződéseket, ez maga az adósok lenézése, tehát ezt én biztosan nem gondolom 
komolyan. Viszont azt gondolom komolyan, hogy az elmúlt, és nem is akarom én történelmi 
korszakhoz kötni, hisz a bank mindig borzasztóan erős az adóssal szemben. 

Az elmúlt időszak szerződési gyakorlata azt mutatja, hogy nem találtuk meg azt a 
módszert közösen, amelynek alapján ezt a bizonyos egyenrangúságot lehet biztosítani. Ezt a 
római jog úgy fogalmazza meg, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránya, ennek 
egyensúlyban kell lenni. Ez a római jog megalkotása óta nincs így, a hitelező mindig óriási 
előnyben van az adóssal szemben. 

Ezen szerződéskötéseknél különösen látszott ez, és látszik ez. Egy, nem tudhatták, 
nem is akarhatták, és ez üzleti érdekeik ellen hatott a szereplőknek, hogy felhívják a figyelmet 
az árfolyam-kockázati tényezőkre. Az adósok meg bármennyire is, és itt szeretném 
megemlíteni az én tapasztalatomat, hisz 2002 és 2006 között vezettem a belvárost, majd a 
fővárosban is volt némi ismeretem, elsősorban a közszféra dolgozóit érintették ezek a kedvező 
lakáskonstrukciók, de természetesen mások is igénybe vették. Amikor felvették a hiteleket, az 
a adósok nagy része is jelentősen bízott abban, hisz nem tudhatta, hogy ilyen piaci jelenségek 
fognak megjelenni, hogy ő tulajdonképpen a jelenlegi jövedelmi viszonyai alapján minden 
további nélkül tudja finanszírozni magának a részleteket. 

Bármennyire is igyekszünk, nem tudunk valakire rámutatni, hogy ő a hibás, és mi 
vagyunk a megtévesztettek, már csak azért is, mert ha itt ki lehetne mutatni a megtévesztést, 
akkor borzasztóan könnyű lenne a helyzet, mert akkor az a szerződés megtámadásának az 
egyik esete, és akkor itt szeretnék a következő problémára ráutalni, amikor azt kell, mondjam, 
akkor tényleg el kell menni egy agilis ügyvédhez. Ugyanis a közjegyzői kamarában anélkül, 
hogy itt szakmai és ágazati érdekek ellen szólnék, itt van egy elcsúszás, és ebben önnek 
teljesen igaza van, és nem a saját ügyvédi karom lobbiérdekeit akarom érvényesíteni, hanem 
azt mondom, hogy ha ezzel nem nézünk szembe, akkor bizony ezek a dolgok elő fognak jönni 
nemcsak ebben a jogviszonyban, hanem más jogviszonyokban is.  

A közjegyzőnek, legalább is az én tanulmányaim szerint az a feladata, hogy az állam 
meghosszabbított karjaként közhitelesen tanúsítja azt, hogy az, ami ott előtte van, az tény, az 
igaz. De nem feladata kioktatni az adóst, nem feladata részletes jogi tanácsokat adni, nem 
feladata képviselni, nem feladata neki olyan biztosítást kötni, ami az adós kockázatára is adott 
esetben kitér. Ugyanakkor ön is úgy fogalmazott, hogy még közjegyzőt se választhattak, mert 
még azt is megmondta a bank, hogy melyik közjegyzőhöz mehetnek. Az még szebb, hogy ott 
volt a helyszínen, ami aztán már tényleg a teljes egyenrangúságot – idézőjelbe – biztosítja. 
Tehát anélkül, hogy itt szakmai háborút indítanék el a két kamara között, azt gondolom, erre 
azért az önök segítségével is fel kell hívni a figyelmet, hogy itt valami elcsúszott, és az 
adósok valóban nem kaptak érdemi szakmai segítséget a tekintetben, hogy hogyan és 
miképpen érvényesíthetik az érdekeiket. Egyáltalán érdekük-e ezt a szerződést aláírni, 
egyáltalán, ha aláírják, és nagy boldogság, hogy meg fogják kapni a hitel összegét, nem 
olvassák el az apróbetűs kioktatást, hogy akkor mi történik, és ezt, azt gondolom, ennek az 
albizottságnak meg kell állapítani, mindenesetre én erre biztos, hogy javaslatot fogok tenni. 
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Végezetül én ezzel a hozzászólásommal azt kívántam bizonyítani itt a civil szervezet 
képviselője előtt, hogy én azt hiábavalónak tekintem, nyilván majd a többség érvényesíti a 
hengert, hogy önök megtalálják azt az egy szervezetet, embert, bűnbakot, aki ezt az egész 
szörnyű folyamatot elindította, és a magyar lakosság jelentős részét adósrabszolgaságba 
taszította. Ezt egy hiábavaló küszködésnek látom, de abban viszont nagyon partner lennénk 
Ipkovich képviselőtársammal önnek is, és a bizottságnak is, hogy mindazokat a 
körülményeket tárjuk fel, és a jövőre nézve adjunk útmutatást, aminek viszont többet nem kell 
előfordulni.  

Nekem borzasztóan tetszik, amikor a hitelt terméknek hívják. Ez a mai divatos 
kereskedelmi nyelvezetben nagyon jó szó, de hát azért tudjuk, hogy amikor az ember bemegy 
egy hitelt felvenni egy bankba, akkor nem abban a helyzetben van, mint amikor elmegy egy, 
most nem akarom mondani melyik céghez, mert még azt hiszik, hogy reklám, és vesz egy 
tévét. Tehát ez azért nem ugyanaz a helyzet, nem ugyanaz a kockázat, nem ugyanazok a 
peremfeltételek, és itt semmi nem történt, és bizony mi tudomásul vettük, hogy a bankok 
ilyen módon, és mások is, akik ebben tudták, közvetítők, pénzügyi közvetítők, pénzügyi 
tanácsadók és mások is, akik tudták, érvényesítették az érdekeiket, és bizony sokan jól jártak 
ezen az ügyön.  

Köszönöm szépen. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Gaudi képviselőtársam egy pár perc türelmet kért, addig 

azért ha megengedik, hozzászólnék. Steiner képviselőtársammal vitatkoznék a közjegyzők 
szerepéről. A közjegyzőknek (Dr. Steiner Pál: És ügyvéd és vitatkozik, hihetetlen.) azért van 
szerepük, tehát a közjegyzőknek azon kívül egyébként, hogy közhiteles helynek minősül a 
közjegyző, illetve a közjegyző-helyettes, bizony van kioktatási kötelezettségük. Én a 
problémát egyébként nem abban látom, hogy a közjegyzők ne olvasnák fel a szerződést, mert 
én is több soron érdektelenül is néha fültanúja voltam, amikor más ügyben éppen iratot 
hitelesíteni voltam, hogy olvassa a közjegyző, olvassa a közjegyző, de nem egy olyan 
egyszerű ezeket a szerződéseket megérteni. Erre mondta, nem tudom, emlékszik-e rá Steiner 
Pál képviselőtársam, itt volt-e a legutóbbi ülésen, a bankszövetség elnöke, hogy jó, hát miért 
nem fordultak ügyvédhez. Abban is igazat adok, hogy bizony az adósok nem nagyon 
választhatták meg, hogy melyik közjegyzőhöz mennek, mert a bank azt mondta, hogy xy-hoz 
el kell menni másik kerületbe, és aztán ennek megfelelően és ténylegesen a díjakat egyébként 
a hitelfelvevők vállalták, illetve voltak. Én a közjegyzői kioktatásnál a legfőbb problémát ott 
látom, hogy a szerződés felolvasásán kívül megkérdezték, hogy ugye érti? És ez a 
pszichológiában az "ugye érti" nagyjából azt jelenti, hogy hát ha nem érted, akkor kellően 
tájékozatlan vagy a dologban, és hogy úgy mondjam, szégyelld magad. Holott azért az, aki 
mondjuk 5 évig koptatta a jogi egyetem padjait, az szégyellje magát, hogy ha nem érti, de 
mondjuk egy más területen dolgozónak szerintem nem kellett volna szégyellnie magát. (Dr. 
Steiner Pál: Ez még csak abszolutórium.) Ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni (Dr. 
Steiner Pál: Reakció, alelnök úr.) Előbb Gaudi képviselőtársam kért szót, és akkor utána még 
megadom a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Egy komoly 

történelmi alkalomnak vagyunk tanúi, hiszen szerencsésen úgy történt a dolog, hogy egy 
olyan ügyben, ami az emberekről szól, az emberek életét keseríti meg, rendkívül nagyszámú 
embert érint, végre most eljutottam oda is, hogy az embereket is meghallgatjuk, nemcsak 
azokat, akik döntéshozóként eddig, finoman szólva, elbaltázták ezt az ügyet. Tehát én nagyon 
örülök ennek, hogy Sudár István így tolmácsolta az érintettek, szakmai műszóval, 
devizakárosultak érdekeit, és szempontjait. Megdöbbentő volt számomra, illetve nem is 
megdöbbentő, inkább felemelő, hogy mennyire világosan és tisztán látja a diagnózist, és 
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tulajdonképpen még egy terápiát is viszonylag jól felvázol, tehát hogy azért mindenfajta 
ellenkező híresztelés, ámítás ellenére itt nem egy misztikus csodareceptről van szó, nem 
valami új, nem tudom, génkód feltalálásáról vagy bármiről, hanem egy létező probléma. Nem 
mondom, hogy nagyon egyszerű, nyilván nem a világ legegyszerűbb problémája ez, de itt 
azért elég világosan világlik ki, hogy mi történt, mi volt a baj. Ehhez képest mi az, amit tenni 
lehet, és azért ahogy ezt érzékeltem a felszólalásából, két nagy felülete van igazából, sőt 
három nagy területe van, vagy elvárásszint van, amit megfogalmazott a civilek képviseletében 
a mindenkori kormánnyal szemben. Nyilván a mostani kormánnyal szemben, de a múltbeli 
kormányokkal szembeni kritikaként. 

Egyik, a végső megoldás megtalálása a legfontosabb. Itt a végtörlesztéssel 
kapcsolatban elhangzott, hogy valóban ezt elnök úr is elismerte, hogy azért ez a 
hitelállománynak összegek tekintetében a felét érinti, de mégis csak az érintetti kör 3-4 
százalék, és azért én óvnék attól a, hogy mondjam, sikerszemlélettől, hogy most mivel a 
devizaadósságban levő összegek fele úgymond rendeződni látszik, akkor ez így felét 
megoldotta az ügyeknek. Nem, mert ez emberek, egyéni emberek életéről szól, tehát az 
egyedi ember, Kovács Lászlóné esetében mondjuk egy egymillió forintos tartozást. Hogy? 
(Elnök: Kovács Lászlóné.) Ja, egyedi ügyében, tehát itt minden ember ügyét meg kell oldani.  

Az egy banki vagy pénzforgalmi szemlélet, hogyha azt mondjuk, hogy a munka 
nagyját elvégeztük, mert a fele összeg nagyjából rendben van. Nem, a 97 százaléka az 
embereknek – ha jól számolom –  bajban van, egyre nagyobb bajban van, és nem akarjuk még 
egyszer összemosni. Még mindig megpróbáljuk azt a disztinkciót megtenni, hogy itt nem 
arról van szó, még hogy ha más vérmérséklettel is kicsit nagyobb hevülettel egyes kollégáim 
hajlamosak azt mondani, hogy hú, akkor minden rossz most történik ebben a másfél évben. Ez 
nem igaz, tényleg nem igaz. Nagyon sok szakmaiatlan, elbaltázott dolog történt az elmúlt 8 
évben, nem tett meg mindent. Pontosan 2004-ben, amikor itt ült Draskovics Tibor volt 
pénzügyminiszter a maga szokásos fennhéjázó stílusával, közölte, hogy tulajdonképpen ők itt 
mindent megtettek, és professzionálisan jártak el, noha szembesítettük a számokkal, hogy az ő 
ideje alatt futott föl tényleg tízszeresére a devizahitelek száma. Azért már itt egy olyan 
vészcsengőt kellett volna nyomnia, beindítani egy olyan mechanizmust, amely kiterjedt volna 
azokra az intézkedésekre, amelyekre lám-lám pozitívan reagált Sudár úr is a civilek 
képviseletében, hogy az árfolyam-kockázati biztosítás bevezetése, egy fokozott 
figyelmeztetési rendszer működtetése, amely tényleg például Romániában nagyon jól 
működött. Nekem erdélyi ismerőseim tényleg elmondják, hogy óriási plakátok borították be a 
bankok kirakatait a román bankfelügyelet figyelmeztető mondataival, hogy vigyázat, ön egy 
életveszélyes konstrukciót választ, mert ilyen és ilyen kockázatok vannak. Ugyanúgy, mint a 
cigarettára ráírjuk most már egyre nagyobb betűkkel, szívem szerint az egész dobozra írnám 
rá, hogy eltakarjon mindent, sőt nem is hoznék forgalomba cigarettát, de mindegy. Elmaradt 
ez a jellegű köteles, gondos eljárás az állam részéről. Elmaradt, hogy aztán a bankokkal 
szembeni regulázás is elmaradt, hiszen korlátlanul, 2001-ben megnyitott lehetőséggel éltek, az 
általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására lehetőséget kaptak, és ezzel 
kíméletlenül élnek. Látni kell jogalkotóként, amikor jogalkotóként dolgozunk, én valahogy a 
visszacsatolást, az életoldal alaposabb ismeretét hiányolom nemcsak a mostani időszakra, 
hanem a korábbiakra is, hogy világosan látni kell, hogy ha egy picike rést hagyunk egy 
jogszabályban, akkor a piaci szektor a piaci profitszerzés érdekében abba a résbe kőkeményen 
belép, és totálisan átfordítja, kifordítja, a saját érdekeire értelmezi azt a jogszabályt, amit 
egyébként kifejezetten az ő ellenükben hoztunk meg. 

Az intézkedéssorozatok hiányosságai közé tartozik az is, hogy 2000-es évek közepén 
valóban erre a bizonyos összehangolt állami fellépésre és megzabolázásra, szabályozásra nem 
került sor, nyilván az MSZP történelmi bűne és felelőssége azon túl, hogy utódpártja az 
MSZMP-nek. Tegnap megvitattuk Ipkovich képviselőtársammal, és a vagyon érdekében 
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kimondták a jogutódlást, de hát ezt pechükre tették, mert remélem, hogy ennek nyomán 
feloszlatásukat is megszavazza az országgyűlés jövő hétfőn. (Dr. Vas Imre: Elnézést, azért a 
tárgyra térjünk.)  

Köszönöm, mindenesetre annyit mindenképpen elmondanék, hogy az, hogy a 
devizahitelek felé terelték a lakosságot, ez volt az igazi ősbűn szerintem. Hiszen volt egy jól 
működő forintalapú, jól működő lakáshitel rendszer, nyilván ezt is érte kritika, hogy ezt sokan 
a profitjuk érdekében, sokadik lakás finanszírozására használták, stb. ez is igaz, de tény és 
való, hogy ilyen tömeges fejreállásokat nem eredményezett. Persze világgazdasági helyzet 
van, begyűrűzött, stb., ezt is tudjuk, de ettől függetlenül védtelenül úgy terelték be az 
embereket gyakorlatilag, lehet, hogy csúnya szó, egyszerűen a bankok vágóhídjára terelték az 
embereket az MSZP-kormány idején. Nem adták meg nekik a védelmet, tájékoztatást, 
jogbiztosítást, kötelező árfolyam-kockázati biztosítás előírása, mint a kötelező 
gépjárműfelelősség-biztosítás. Miért van az, előírjuk jogszabállyal a kötelező 
gépjárműfelelősség-biztosítást? Azért, mert veszélyes üzem a gépjármű. Hát az árfolyam, 
devizaalapú hitelezés is egy veszélyes üzem. Nem szabadott volna így piacra engedni a 
bankokat. 

Én azt kérem Papcsák elnök úrtól is, meg mindenkitől, aki tényező ebben a kérdésben 
most, hogy úgy keressük a megoldásokat, hogy ebben maximálisan legyünk figyelemmel a 
civilek álláspontjára. Nyilván több ilyen szervezet is van, tehát nemcsak Sudár úrék 
szervezete az egyetlen. Én ezúton tenném meg azt a javaslatot, hogy a Banki Hitelkárosultak 
Egyesülete, amely szintén egy markáns egyesület, de nagyon sok ilyen egyesület van, ezt 
percek alatt fel lehet mérni. Sudár úr is, gondolom, informálisan meg tudja osztani elnök 
úrral, hogy ezekből a szervezetekből szinte kerekasztalszerűen vagy tanácsadótestületszerűen 
tisztelje meg őket azzal a kormány, illetve a mi bizottságunk is, hogy emelje be 
tulajdonképpen a mi munkánkba. Én még azt is megkockáztatnám, vagy javasolnám 
ügyrendileg is, hogy a jelentésünk véglegesítésébe is tulajdonképpen vonjuk be őket, tehát 
amikor összeállt már a munkaanyag, akkor tulajdonképpen véleményezésre küldjük meg 
nekik, és tehessék meg észrevételeiket, véleményüket, kiegészítési javaslataikat, mert 
tulajdonképpen ez róluk szól, értük szól. Elnök úr nem volt itt, de csak egy kulcsmondatot 
megismételnék. Elnök úr elmondta végül is azt a tényadatot, hogy 50 százaléka a 
hitelállománynak úgymond rendeződni látszik a végtörlesztéssel, csak ő is elmondja, hogy ez 
körülbelül az érintett emberek 3-4 százaléka, tehát az emberek 97 százaléka a saját sorsát 
tekintve még mindig lóg a levegőben.  

Gyorsan még négy szegmens van, egyik maga a végső megoldás. Akkor a másik a 
folyamatban lévő törlesztők védelme, tehát a törlesztők védelme egyrészt nagyon helyesen 
mondta Sudár úr, egyrészt a felmondástól, szerződésfelmondástól, lejárttá tételtől, mert az a 
legkegyetlenebb eszköz a bank részéről, hogy az egészet követeli mindenestül, kamatokkal. A 
kilakoltatással szembeni védelem legyen totális. Ez a megoldás egyszerűen nem jó, 
embertelen. Nemrégiben voltak sikeres akciók, ahol sikerült megakadályozni kilakoltatásokat, 
végrehajtásokat Kispesten, illetve Veresegyházán, jobbikos képviselők is közreműködtek, 
LMP-s képviselő is jelen volt Kispesten, de jómagam például egy debreceni ügyben tudtam az 
utolsó pillanatban, tényleg a végrehajtó megértette, hogy baj van és a bíróság meg 
felfüggesztette fél évre az eljárást. Tudjuk, hogy a végrehajtási törvény lehetővé teszi, hogy 
nyomós ok esetén fél évre fel lehessen függeszteni az eljárást, de a teljes körű moratórium 
mindenképpen igazi megoldás lenne.  

És a negyedik pedig az érvénytelenségi jogviták kérdésköre. Itt sokkal jobban úgy 
érzem, oda kellene álljon a mostani kormányzat a polgárok mellé. Nyilván a csalárd, vagy 
rosszhiszemű perlekedést nem szabad támogatni, de amikor nyomósnak tűnik az ok, és 
márpedig Damm Andrea, most látom, nincs itt, de ő az egyik legnagyobb szakértője ennek a 
kérdéskörnek, nagyon alaposan kidolgozott keresetekkel és szakvéleményekkel rendelkezik 
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arra vonatkozóan, hogy valóban a tételes jog alapján ezek a szerződések úgy tűnik, hogy 
sikerrel támadhatók. Egyébként nagyon szép példa volt, hogy pont a Csongrád Megyei 
Ügyészség, meg kell dicsérni, nem szoktam gyakran dicsérni az ügyészséget, de most meg 
kell dicsérjem a Partiscum ügyben, hogy valóban közérdekű keresetet indított. Nagyon üdvös 
lenne, ha egy ilyen hullám, egy közérdekű keresetindítási hullám indulna el, és a bankok 
végre nem egy érvényes szerződés pozíciójából tárgyalnának, hanem ahogy Sudár úr is 
mondta, menjünk vissza az eredetre, a keletkezésre. Ezek érvénytelen szerződések. Főszabály 
szerint érvénytelen szerződéshez joghatás nem fűződhet, illetve csak annyiban fűződhet, ha 
megfelel egy más szerződés követelményeinek Ptk. 234. 2 szerint, akkor aszerint kell 
minősíteni, és jelen esetben ez a forintalapú hitelszerződés követelményeinek felel meg. Ez 
egy leplezett szerződés. (Elnök: Tárgyra térjünk.) Úgy érzem, hogy a tárgynál vagyok, tehát 
ennél jobban nem tudom, mennyire lehet. Most vagyok ott, a bizonyos végső megoldásnál 
állunk, mégpedig hogy ez lenne az igazi megoldás, ha érvénytelenné minősülnek az összes 
ilyen devizaalapú szerződések, és törvényt alkotnánk arról, hogy ezt eredetileg mintha 
forintalapúként megkötött szerződés lenne, úgy kell elbírálni, és ehhez kellene az összes 
jogkövetkezményt szabni, ez lenne az igazi megoldás.  

Köszönöm. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Dr. Papcsák Ferenc, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Steiner Pál: Nekem volt egy egypercesem.) A 

következő a menetrend, jó? Szabó úr, nagyon szépen köszönjük, hogy gazdagította a bizottság 
munkáját, mert ilyenformán eljuttatott hozzánk egy anyagot. Nagyon szépen köszönjük. Ez 
egy parlamenti bizottság, a parlamenti bizottság előtti megszólalás egy szigorúan vett dolog. 
Nagyon szépen köszönjük az anyagot, az anyag be fog épülni a vizsgálati jelentésbe, tehát át 
fogjuk tekinteni, de ilyenformán, több mint egymillió devizahitel-károsult van, tehát 
mindenkinek az anyagát nem tudjuk beépíteni. Én értem, hogy az elmúlt üléseken nem vett 
részt, nem volt itt, nem emlékszem, hogy itt lett volna, javítson ki, de ilyenformán akkor 
nagyon sok embert meghallgathatnánk. Nekem szigorú mederben kell tartanom. Nézze el 
nekem. Tessék elmondani az úrnak, neki még van lehetősége egyébként a válaszadásra, jó? 
Addig meghallgatjuk Steiner Pált és Ipkovich képviselő urakat egy-egy rövid észrevétel, 
reflexió erejéig. Szabó úr, akkor tessék elmondani a meghallgatottnak a gondolatait, ő pedig 
majd tolmácsolja a bizottság irányába, de nincs lehetőség arra, hogy másnak szót adjak.  

Tudom, hogy az úr is hozzá szeretne szólni. A helyzet az, hogy gyakran én is 
mindenhez hozzá szeretnék szólni, de a rend az, hogy nem igazán lehetséges ez a menetrend 
szerint. Ön is eljuttatta az adatokat. (Drábik János:  Az más. Itt három olyan lényeges 
kérdésről, ami az országot érinti, egy szó nem volt. Nem is merül föl mint gond. Ez akkora 
közérdeket szolgálna, hogy legalább három mondatban bemondjam, hogy uraim, erről is 
kellene. Már egyszer megszavazták nekem, én  negyedszer vagyok itt, és az én időm is kincs, 
drága.) Nem szavaztuk meg, de tessék várni egy kicsit. Megkérdezem a bizottság (Drábik 
János: Az emberi tiszteletem, én független ember vagyok, nem pártot képviselek.) Tessék 
idefigyelni rám. Én vezetem az ülést, kettő percet fogok javasolni a bizottságnak, hogy 
meghallgassuk, nem tudom, képviselő urak hogyan nyilatkoznak ebben a kérdésben, ez egy 
liberális vezetés akkor ezek szerint. Tőlem mindig azt várják, hogy rendben menjenek a 
dolgok, én mindig rendben és fegyelemmel vagyok én magam is, arra kérek mindenkit, hogy 
érzelmektől mentesen tessék ezt. Nem tudom, a bizottság tagjai ezzel kapcsolatban, két percet 
engedélyezünk? (Szavazás.) Engedélyezünk két percet. Szabó úrnak engedélyezünk-e kettő 
percet? (Szavazás.) Szabó úrnak is engedélyezünk, másnak nem engedélyezünk. Ezzel 
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egyetért a bizottság? (Dr. Steiner Pál: Ez most egy csúnya dolog volt.) Melyik része? Szeretne 
még valaki bárkinek engedélyt adni? (Jelzésre:) Igen, tessék. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Azt kértük a múltkor elnök úrtól, hogy ha 

ilyenre mód nyílik, akkor minden részt vevő párt tudjon legalább egy szakértőt, 
meghallgatandó személyt javasolni. Hallgassuk meg az urat, de akkor másnak is a pártok 
részéről adjunk lehetőséget. Ez lenne a kérés. 

 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úr a szocialista párt szakértőjének szeretné megadni. 

Nem tudok most szót adni. Kérdezem a Fideszt, hogy kíván-e. rengeteg ülésünk lesz még, ha 
azt akarjuk. Tehát a következő ülésre azt kérem, hogy a szocialista párt, illetőleg valamennyi 
parlamenti frakció jelölje meg a szakértőjét, az úrnak független magánszemélyként 
engedélyezte már a bizottság, ezen túl vagyunk. Most rövid reflexió egy-egy percben, Steiner 
úr, illetőleg Ipkovich úr, tessék. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Ipkovich úr először, mert ő az idősebb. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Egy köszönetnyilvánítással kezdem. 

Megköszönöm Vas alelnök úrnak, hogy Gaudi úr elkalandozó gondolatait helyes irányba 
terelte. Megmondom őszintén engem nem zavar, én szórakozok most már elég régóta Gaudi 
képviselőtársamon, aki olyan, mint a viccbeli Móricka, hogy mindenről ugyanaz jut az 
eszébe, de hát ezt már megszoktuk. 

Ami viszont fontos, szó esett a közjegyzői részvételről a hitelfelvételek során. Azért 
azt tisztázzuk magunkban, hogy a közjegyzőnek bár van kioktatási kötelezettsége, az ő 
szerepe ebben az eljárásban nem ez, hanem az, hogy végrehajtható okiratot gyártson. 
Magyarul pontosan a végrehajtható okiratok léte zárja ki azt a vitát mondjuk egy bírósági 
peres eljárásban, amikor bele lehetne mászni az ellehetetlenülés okaiba, egyebekbe, ott egyet 
kell a végrehajtható okirat alapján vizsgálni, hogy történt-e fizetés, vagy nem történt fizetés. 
És hogy ha nem történt fizetés, megindul a maga útján az eljárás különösebb procedúra 
nélkül, ahol már nem tudják kifejteni a devizakárosultak a véleményüket, hanem arról szól a 
történet, hogy milyen áron és kinek adják el az ingatlant, amiről szó van. Ennek az egész 
deviza, de általában a hitelezési résznek pontosan az egyik rákfenéje, hogy a végrehajtható 
okiratok léte kizárja az egyébként érdemi érvelését az adott esetnek az ellehetetlenülési és 
egyéb okairól. Ezt is végig kellene gondolni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Steiner Pál képviselő úr. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik megjegyzésem, 

hogy elnök úr most már a kerületnek a szelleme, amit irányít, mert azt mondta, hogy nagyon 
liberális hangulatban van. 

A másik. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy Sudár úrnak 
elmondanám, vagy javasolnám azt, hogy ha olyan ügyvédkollégával találkozik, mint Gaudi 
képviselő úr, akkor az ilyenfajta gondolatmeneteket, amit ő most előadott, rögtön azt javasolja 
az adóstársainak, hogy csak sikerdíj ellenében írják alá a szerződést, mert többek között a 
közjegyző és az ügyvéd között ez egy óriási nagy különbség. Azért láttam problémának azt a 
gondolatot, amit Gaudi képviselő úr mondott, mert az ilyenfajta magatartások, amelyek egy 
törvényes eljárás menetében a polgári engedetlenség eszközeit veszik elő, ezek végső soron 
rontják a jogbiztonságot, bizonytalanítják a jogbiztonságot. Az én felfogásom szerint nem 
helyes, ha tüntető pártok képviselői odamennek egy végrehajtási akcióban, és ott kvázi 
segítenek az adósnak, a magyar bíróság jogköre ezt megállapítani. Ha a bíróság úgy ítéli meg, 
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és erre megvannak a megfelelő jogi eszközök, hogy hogyan lehet egy végrehajtóval szemben 
eljárni, ha úgy ítéli meg, akkor úgyis igazat ad, ha pedig nem úgy ítéli meg, akkor más a 
probléma. Ebből következően ez nagy baj, amikor egy politikai párt az egyébként 
jogbiztonságot feláldozza a politikai szándékai mellett vagy annak oltárán. 

Ugyanezt szerettem volna megemlíteni egy másik aspektusban Vas képviselőtársam 
megjegyzésére, mert azért Vas képviselőtársam is mint gyakorló ügyvéd tudja azt, hogy 
micsoda különbség valamit felolvasni, meg micsoda különbség valamit megfogalmazni, aztán 
azt elmagyarázni, aztán azért szakmai felelősséget vállalni, és aztán képviselni a különböző 
hatóságok és bíróságok előtt ezt az álláspontot.  

Ebből következően egy oldalra tenni a közjegyzőket meg az ügyvédeket, és azt 
mondani, hogy a közjegyzőnek olyan felelőssége van, mint az ügyvédnek, ez egy elég érdekes 
álláspont. Én ezt értettem ki Vas képviselő úr hozzászólásából. Az nem baj, hogy ön úgy érti, 
hogy én rosszul értettem, én meg így gondolom, hogy így értettem. Végül is azt szerettem 
volna, ha hagyták volna elmondani, mert rendkívül érzékenyek az ellenzékre, amikor 
bekiabálnak, de saját magukkal azért korántsem ennyire. Tehát azt szerettem volna 
elmondani, mint ahogy az én álláspontom szerint az sem helyes, hogy ha más közjogi 
viszonyokba keverjük a hatásköröket és kompetenciákat, és a legfőbb ügyész odaül a kúria 
ülésére. Itt a polgári élet viszonyaiban sem helyes, ha összekeverjük az ügyvédek feladatait 
meg a közjegyzők feladatait, merthogy maga a név is mutatja, hogy az ügyvéd az ügyet védi, 
a közjegyző meg lejegyzi a köz adatait. Nem véletlenül hívják őket már nagyon régóta 
nótáriusoknak, tehát ebből következően erre szerettem volna a figyelmét felhívni Vas 
képviselő úrnak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérem, hogy a mikrofont kapcsolja, ki legyen szíves. 

Most Drábik úré a szó, tessék mikrofonhoz ülni. Kettő percben öné a szó, tessék, mikrofont 
meg kell nyomni a beszédhez. 

 
DRÁBIK JÁNOS: Ez a devizaprobléma egy mélyebb problémának a megjelenési 

formája, egyik megjelenési formája, ez a mélyebb probléma pedig az, hogy miből adnak a 
bankok pénzt. A PSZÁF-nak a hivatalos papírja ott van nálam, ahol le van írva, hogy a 
bankok abból adnak hitelt, ami a bank tőkéje, és amit a betétesektől beszed. Ez így, ahogy 
van, csak néhány pénzintézetre igaz, például a takarékpénztárakra. A bankokra ez nem igaz. A 
bankok számára ez a pénz, az ő tőkéjük, meg amit a betétesektől beszednek, ez a tartalék. A 
tartalék ma Magyarországon 2 és 5 százalék között mozog, vagyis a bankok, ha egy banknak 
van 5 milliója, akkor 95 milliót tud kölcsönadni, vagyis a bankoknak van, a kereskedelmi 
bankoknak van legálisan hamispénz-kibocsátási joga, ezt a hamis pénzt kölcsönzik ki 
kamatra, és biztosítják jelzáloggal. Tehát itt egy sokkal mélyebb problémát is meg kellene 
vizsgálni, hogy ez hogy függ össze az alkotmányossággal, hogy a kereskedelmi bankoknak 
ma Magyarországon pénzkibocsátási joguk van, vagyis legálisan hamis pénzt 
kölcsönözhetnek ki. Ha ez forinttal így van, akkor ez így van a devizával is. Annál is inkább, 
mert semmilyen módon nem lett bebizonyítva, négy ülésen vettem részt, egyáltalán nem lett 
bebizonyítva, hogy a bankok, akik a devizát kölcsönözték, azoknak legalább ez a tartalékráta 
meglett volna, de mondjuk, tegyük föl, hogy a tartalék megvolt, a többit pedig a szokásos 
módon a levegőből állították elő, és a devizahitelezés semmi mást nem jelentett, minthogy 
devizába ment a számlázás. Erről ennyit. Ezt persze meg kellene rendesen. 

Mivelhogy itt olyan sok vita volt arról, hogy kellett volna-e biztosítani, minden 
országban, kivétel nélkül minden európai országban hedginggel biztosították a devizahitelt. 
Ez alól Magyarország kivétel, és én kiszámoltam, miután ez már a múltkor felmerült, hogy ha 
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hedginget alkalmaztak volna, akkor a 4,5-5 százalék helyett 8 százalékba került volna, és nem 
22-be, mint amiben a forintkamatozás van. 

Akkor itt megint azonnal felmerül az a kérdés, hogy az is megérne egy parlamenti 
vizsgálatot, hogy milyen alapon van, amit egyébként Róna Péter is bebizonyított, hogy az 
elmúlt 21 évben a magyar alapkamat 6 százalékkal az európai átlag fölött van, mert ha ez 
nincs, akkor egyáltalán ilyenfajta devizahitelezési válságba nem kerülünk. Aztán menjünk 
gyorsan tovább. 

Azt is kiszámoltam, és tanulmányban le van írva, ez egy friss dolog, lehetetlenség 
kifizetni a devizahitelt. Tehát hogy ha valaki nekifog és kiszámolja, semmi értelme nincs azon 
gondolkodni, hogy hogy fizessük ki, mert lehetetlen kifizetni. Vagyis azon kell gondolkodni, 
hogy hogyan lehet ettől a fizetéstől már most fokozatosan valamilyen módon, mégis a 
jogrendszerhez igazodva, meg a pénzügyi rendszerhez igazodva, de kilépni, mert 
kifizetethetetlen adósságnak az a szabálya, hogy amit nem lehet kifizetni, az nem is lesz 
kifizetve. Ez soha nem lesz kifizetve. Ha valaki kiváncsi rá, majd oda tudjuk adni. 

Na most, ugyancsak közvetve tartozik ide, mert hiszen van körülbelül 34 milliárd euró 
a Magyar Nemzeti Bank devizaszámláján. Tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezért, azért, 
amazért független a saját tulajdonosától, ami jelen esetben a parlamentet meg a kormányt 
jelenti. De azt is tudjuk, hogy a 100 százalékos tulajdonos de jure a magyar állam, de facto 
más kérdés. De jure a magyar állam, akkor kié ez a 34-35 milliárd euró? Ha a nemzeti bank a 
magyar államé, akkor természetesen a magyar államé ez a pénz is, mert a nemzeti bankkal 
együtt a nemzeti bank devizaszámlája is a magyar államé. Na most miért lényeges ez? Azért 
lényeges ez, tisztelt albizottság, mert erről aztán végképp nem beszélnek, hogy naponta 
5000 milliárd forintnak megfelelő spekulációs tőke, még egyszer mondom, naponta 
5000 milliárd forintnak megfelelő spekulációs pénz érkezik az országba. Miért? Nem azért, 
mert szórakozik, hanem mert a költségvetésből ezt az óriási kamatkülönbözetet leszívja, és 
ennek a szabad mozgásához van szükség arra a bizonyos devizaszámlán lévő pénzre, amiből 
például egyszer s mindenkorra rendezni lehetne ezt a devizakérdést. 

Sok egyéb probléma is van, de mivel az idő letelt, ezt még írásban is meg fogom 
bővebben ismételni, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, mikrofont kérem kikapcsolni. Szabó úr kettő 

percben, tessék. Bármelyik mikrofont bekapcsolja, tudja mondani. Köszönjük Drábik úrnak, 
és írásban küldje el, legyen szíves, illetőleg küldött már egy anyagot. (Drábik János: Az nem 
ugyanaz.) Nem ugyanez, de visszaköszönt egy-két gondolat belőle azért. (Drábik János: ezek 
úgy jöttek elő, hogy hallgattam négyszer.) Ez nagyon fontos, csak nézze el nekem még 
egyszer, az én felelősségem a vezetése ennek a bizottságnak. Ennek van egy tematikája, egy 
menetrend, kötjük magunkat ehhez, én szeretném ehhez kötni magam. Nem lenghetünk ki, 
ilyenformán nagyon-nagyon sok szakértőt meghallgathatunk, és a világ végéig tudnánk ezt 
tárgyalni, miközben egyébként tönkremegy az ország. Szabó úré a szó, tessék. (Dr. Steiner 
Pál: Ahogy halad előre az idő.) 

 
SZABÓ ZOLTÁN szakértő: Köszönöm szépen a lehetőséget. A parlament 

Fogyasztóvédelmi bizottságában dolgozunk most már lassan egy éve többen civil érdekvédők, 
civil szakértők. Arra szeretném kérni az albizottságot, hogy tegye lehetővé, hogy ez a 
szakértői munkacsoport részt vegyen az albizottság egy ülésén, és mindegyik civil szervezet 
képviselője el tudja mondani a véleményét ezzel a devizahitelezéssel kapcsolatban. Továbbá 
szeretném, ha meghallgatná az albizottság a Gazdasági Versenyhivatalnak a képviselőjét. A 
PSZÁF-nak nem volt kellő jogosultsága az elmúlt időszakban a pénzintézetek felügyelete, a 
fogyasztóvédelmi jogokat éveken keresztül a Gazdasági Versenyhivatal folytatta le, illetve 
sajnos meg kellett állapítanunk azt is, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a PSZÁF között 
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gyakran volt ellentmondás. Gyakran dobálták egymásnak a labdát és az ügyfelek 
véleményével igazából nem foglalkoztak. Ezt az állampolgári jogok biztosa jelentéséből 
idéztem. Szeretném, ha az albizottság meghívná és meghallgatná az állampolgári jogok 
biztosát egyrészt azért is, hogy a fogyasztóvédelem hiányosságairól szó legyen devizahiteles 
ügyben, a másik pedig, hogy a végrehajtók ügyéről szintén az állampolgári jogok biztosa 
készített nemrégiben egy tanulmányt.  

Végül pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság 
ülésén elhangzott az, hogy a bankoknak a tevékenysége jogszerű volt és megfelelt mindenféle 
törvénynek, viszont egyetlenegy ilyen vizsgálat nem zajlott. Gyakorlatilag arra hivatkozott a 
PSZÁF egy levelében, amit nekünk írt, hogy azért volt tisztességes és jogszerű a bankoknak a 
viselkedése, mert ez elhangzott a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. Ez egyszerűen 
nevetséges.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Sudár úrnak adom meg a szót összegzésképpen. Tessék, 

öné a szó. 

Sudár István összegző reagálása a bizottsági észrevételekre 

SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Köszönöm a 
lehetőséget ismételten. Legelőször az ön felvetésére reagálnék, hogy a végtörlesztéssel 
tömegét tekintve 50 százalék élt. A hitelkárosultak nevében mondhatom, közel sem ennyire 
sikersztorinak éljük meg ezt a történetet abból az egyszerű okból kifolyólag, mert ez is azt 
bizonyítja, hogy gyakorlatilag számosságát tekintve csak 3-4 százalékot érint, tömegét 
tekintve 50 százalékot, ez egyértelműen a spekulatív céllal felvett hitelek visszafizetését 
igazolja. Könyörgöm, az állam miért ezt támogatja? Miért?  

Képviselő úrnak a felvetésére annyit mondanék, hogy ez a bizottság nem tudja 
meghatározni, és nem tud rámutatni arra, hogy ki egyértelműen a hibás és a felelős ezért a 
termékért, ezért a folyamatért. Annyiban vitatkoznék képviselő úrral, ha tehetem, hogy az a 
probléma, hogy már eleve rá van mutatva egy rétegre vagy egy bizonyos körre, aki felvette a 
hitelt. Ha nem mutatjuk meg, hogy ki a valós felelős ebben a történetben, akkor a nyíl mindig 
csak azokra fog mutatni, akik egyébként is mindent viselnek, aki bement ebbe az egyirányú 
utcába, felvette ezt a hitelt. 

Gaudi képviselő úr említette, hogy Szász Károly amikor legutóbb itt volt, 
adminisztratív és egyéb eszközökkel lehetett volna-e gátat szabni a devizahitelezésnek. Több 
felelős vezető azt mondta, hogy semmi értelme nem lett volna, mert akkor ez lett volna meg 
az lett volna, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Ugyanakkor elmondta, hogy akkor, 
amikor nem volt a PSZÁF-nak a vezetője, hanem egy magyar kereskedelmi bank szerbiai 
vezetője volt, nem tudta megcsinálni ezt a tranzakciót kinn, mert az ottani szabályok és 
szabályozások ezt nem tették lehetővé. Ez két dolgot mond. Az egyik, hogy mégis csak gátat 
lehetett volna szabni ennek a problémának, a másik pedig az, hogy egy magyar kereskedelmi 
bank is tudott arról, hogy törvénytelen és szabálytalan, amit csinálnak. 

Utolsó és sajnos azt kell mondjam, kritikai észrevételem, és mindenkitől elnézést 
kérek. Az az ember, aki korábban nem tudta megtenni ezt a fajta tevékenységet, az most pont 
az ellenőrző hivatal vezetője. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hogy hívják?) Szász Károly. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. 
 
SUDÁR ISTVÁN (Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet): Bocsánat, még két 

mondatom lenne (Elnök: Parancsoljon.) Az egyik az, hogy ha lehetőség nyílik szakértők 
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meghallgatására, akkor a civil kezdeményezés részéről is lehessen szakértő. Én bizonyos 
értelemben közgazdász vagyok, de nem vagyok szakértője a kérdésnek, mi is jelölnénk 
szakértőt, ha van rá lehetőség.  

A másik pediglen, hogy van egy kiáltvány, amit eljuttattunk minden parlamenti 
képviselőnek, interneten keresztül 1000 fő fölé ment az aláírás, hogy ha elnök úr megengedi, 
akkor ezt átadnám önnek.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Itt van önnél? (Sudár István: Igen.) Akkor ülés 

végén, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy hozzászólt és elmondta gondolatait, és 
mindenkinek, aki még közbevetőleg ehhez a meghallgatáshoz vagy napirendi ponthoz 
hozzászólt. Itt most a civil szervezetek, illetve akiket valójában érint, azoknak a 
meghallgatása. Ön több olyan elemet vetett fel, amelyről nem most fogunk dönteni, hanem az 
Egyebek napirendi pontban. Akkor ezt a napirendi pontot én lezártnak tekintem, lezárom. 

Egyebek 

Kérnék akkor egy ülési tematikát. A jegyzőkönyv számára mondom, 
meghosszabbította az alkotmányügyi bizottság a mandátumunkat január 31-éig. Figyelemmel 
arra, hogy a képviselők december 23-áig igen le vannak terhelve, mondjuk így, az 
obstrukcióknak köszönhetően különösen (Derültség.), úgyhogy bizottsági ülést csak szükség 
esetén terveznénk.  

Most lenne az az összegzés egyébként, most kezdődne el annak az összegző 
munkának, a jelentéstervezetnek az elkészítése, ami az én feladatom, amit nyilvánvalóan 
megküldünk majd a képviselő uraknak, alelnököknek, és elküldjük a civileknek is 
természetesen, tehát mindenkinek, aki eddig ebben a munkában részt vett vagy megszólalt, 
vagy hozzászólt, vagy akár írásban gazdagította, hogy akkor a véleményét fejtse ki az 
úgynevezett jelentéstervezettel összefüggésben. Én szigorúan ragaszkodom ahhoz, hogy a 
2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárásával, valamint az esetleges 
kormányzati felelősséggel foglalkozzunk azzal a meghagyással, hogy az alkotmányügyi 
bizottság pontosan meghatározta azokat a kérdéseket, amelyekre nekünk válaszokat kell adni. 
Erre figyelemmel fogom a jelentéstervezetet előkészíteni, elkészíttetni.  

Most viszont mielőtt ezt a bizottsággal tudomásul vétetném, engedjék meg, hogy 
azokat a reflexiókat, amelyek érkeztek, tehát itt különösen az egyéb meghallgatotti kör 
kialakítására, ezekről a bizottság állást foglaljon. Érkezett egy indítvány Ipkovich képviselő úr 
részéről, miszerint a pártok szakértőit hallgassuk meg, ebben a kérdésben kérek állásfoglalást. 
Én a magam részéről tartózkodni fogok ebben a kérdésben. (Jelzésre:) Igen, pontosítani 
szeretné? Tessék parancsolni. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én azt 

javasoltam, hogy ha egy pártnak lehetővé tesszük a szakértő meghallgatását, akkor ezt a jogot 
másnak is biztosítsuk. 

 
ELNÖK: Ez teljesen természetes, akkor azzal pontosítom, mert én nem nagyon 

szeretnék már, mivel a pártok kifejezetten amúgy is szakértőkkel dolgoznak, én a következőt 
javaslom, hogy azt fogadjuk el, hogy a pártok írásban tegyék meg véleményüket, 
észrevételeiket az itt elhangzottakkal összefüggésben, tehát megtekinthetik a pártok felkért 
szakértői az anyagot, de az, hogy párt szakértői csoportot minden parlamenti párttól 
meghallgassunk, annak sok értelme nincs. Tegyék meg a pártok, jelöljék meg azt a szakértőt, 
hogy kivel kívánják véleményeztetni ezt az ügyet, és azt írásban tegyék meg a bizottságnak, 
hogy akkor legalább be tudjuk építeni. Nem tudom, hogy egyetértőleg tudunk-e ebben 
szavazni most. (Jelzésre:) Igen, tessék. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából én úgy érzem, 

hogy azért nem lenne teljesen hiábavaló, ugyanis az, hogy pártok szakértői, ezzel ne 
degradáljuk a szakértőket, hogy akkor ők innentől kezdve már elfogult álláspontot 
képviselnek. Itt kifejezetten arról lenne szó, hogy szerintem egy kör még valóban fájóan 
hiányzik ebből a meghallgatási körből, tehát az áldozatok, elkövetők és a passzív résztvevők 
mellett, hogy a szakértők mit mondanak erről. Szerintem adjuk meg, emeljük fel őket arra a 
rangra, arra a szintre, hogy ebbe a bizottságba eljöhessenek. Nyilván azt gondolom, minden 
párt a maga komolyanvehetősége érdekében nem egy pártembert fog megjelölni, aki majd 
elmondja, hogy elnézést kérek, milyen remek a Jobbiknak a programja, én leszek az első, aki 
azonnal leállítom, hogy ha ilyet mond, de valószínűleg nem fog ilyet mondani, mert olyan 
notabilitásokat gondolom, hogy kérjünk fel, vagy legalább is javaslom, akikből tényleg 
tudunk okulni. Akik olyan elemzést tudnak elvégezni, átnézik az eddigi munkát és adnak egy 
előterjesztést írásban, netán szóban is tudunk tőlük kérdezni, segítik a munkánkat. 

Szavazás a szakértők állításáról, a jelentéstervezet véleményezéséről 

ELNÖK: Kompromisszumot fogok tenni, én elkészítek egy írásbeli jelentést, és a 
pártok meg fogják kapni, képviselők, alelnök úr, minden párt, megkapják a civilek, tehát 
mindenki megkapja az úgynevezett jelentéstervezetet, és azt nyilvános vitában fogjuk 
megvitatni azzal a meghagyással, hogy a pártok szakértőket állíthatnak, és írásban 
észrevételeket tehetnek természetesen, szerintem ez így korrekt. Ezt teszem fel szavazásra, aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

Ily módon nyilvánvalóan azoknak a szervezeteknek, amelyekről ön tett említést, a 
Gazdasági Versenyhivatal, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, ha jól fogalmaztam, 
nem tudom, mi a neve most. (Dr. Vas Imre: Alapvető jogok biztosa.) Alapvető jogok biztosa, 
illetőleg a meghallgatottak, nemzeti bank, PSZÁF, bankszövetség, a volt pénzügyminiszterek, 
akik megtisztelték a bizottsági ülést. Ezek a személyek is megkapják, és természetesen 
lehetőséget adunk arra, hogy az összegző jelentéstervezetünket egy nyilvános ülésen, ha kell, 
több ülésen, ez január hónapra fog datálódni, azért kell egy 20-30 nap arra, hogy elkészítsem, 
vagy elkészíttessem a jelentéstervezetet. Forrás nem áll rendelkezésre, mielőtt még felmerülne 
a gyanú, a jegyzőkönyv számára mondom, hogy saját kútfőből fogjuk ezt összebarkácsolni 
munkatársaimmal, mert a bizottságnak sincs, és a parlamentnek sincs erre jelentős forrása, 
idenézek balra, főtanácsadó asszony. Nincs forrás, tehát nagy valószínűséggel magunk fogjuk 
ezt kialakítani, tehát nézzék el nekünk, hogy nem biztos, hogy a nemzeti banki vagy egyéb 
állami szervezetek szintjén fogjuk tudni ezt összeállítani, de igényes anyagot szeretnénk 
készíteni. 
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Röviden ennyit szerettem volna, és mielőtt lezárnám, csak bejelentem, hogy Meller 

Tamás úr, a KSH volt elnöke is válaszolt levelünkre, ezt az anyaghoz csatoljuk, és a 
képviselők megkapták. Röviden ennyit szerettem volna, nem tudok szót adni. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: A határidőkről.) Határidők, tehát most elkészül a bizottsági jelentés, január 10-
ike, 15-ike környékén megkapják a tagok, tehát január 10-ike körül elkészül a vizsgálati 
jelentéstervezet, és utána pedig egy-másfél hét vizsgálódás és utána bizottsági ülés. Kettőt 
terveznénk.  

Köszönjük szépen, akkor berekesztem a ülést, köszönöm a résztvevőknek, hogy 
eljöttek 

 

(Az ülés befejezésének időpontja:11  óra 18 perc)  

 

 

Dr. Papcsák Ferenc 
 

 
az albizottság   

elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  
 


