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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm
képviselőtársaimat. Köszöntöm a megjelent vendégeket. Köszöntöm államtitkár urat.

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a
szavazás előtt felolvasom.

Kérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek napirendi kiegészítő javaslata,
vagy valamilyen észrevétele a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy
látom, hogy egyhangú. Megkérdezem, hogy volt-e tartózkodás, vagy nemmel szavazott-e
valaki. (Nincs jelzés.) Nem, tehát egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontot.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat (T/3498. szám) (Általános vita)

Soron következik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a
lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú törvényjavaslat.

A kormány képviseletében Nátrán Roland helyettes államtitkár úrnak adnám meg a
szót.

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli beszámolója

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, megpróbálom röviden
összefoglalni a törvényjavaslat tartalmát.

Amint azt önök is tudják, a kormány öt pontban kötött megállapodást a
Bankszövetséggel. Ez az öt pont a következő.

A még performáló, tehát még teljesíteni, illetve törleszteni képes adósok esetében
lehetőség van egy rögzített árfolyamon történő törlesztésre.

A második pontja, ezzel párhuzamosan, az értékesítési moratórium feloldása.
A harmadik pontja ennek a megállapodásnak egy kedvezményes kamattámogatásos

konstrukció bevezetése, amelyet azok a családok, azok az adósok, korábbi adósok kaphatnak,
akik kisebb értékű ingatlanba költöznek, ezzel alacsonyabb összegű törlesztési kötelezettséget
vállalnak.

A negyedik pontja ennek a megállapodásnak az eszközkezelő felállítása, illetve az
eszközkezelő keretében történő segítségnyújtás azoknak a családoknak, azoknak a korábbi
adósoknak, akik önerejükből nem képesek a lakhatásukról gondoskodni.

És az ötödik pontja a megállapodásnak a devizahitelezés újraindítása egy rendkívül
szigorú körben makroprudenciális, mikroprudenciális és fogyasztóvédelmi szabályokkal
körbe ágyazottan.

Tehát erről az öt pontról állapodott meg a kormány a Bankszövetséggel,
miniszterelnök úr, miniszter úr és a Bankszövetség képviselői erről tettek bejelentést két héttel
ezelőtt.

Az a jogszabályjavaslat, ami a bizottság napirendjén szerepel, illetve az
Országgyűlésnek benyújtásra került a pénteki napon, az ebből a megállapodás csomagból két
pontot foglal magában, mégpedig az árfolyamrögzítés módját, feltételeit és technikáját rögzítő

jogszabályjavaslat együtt, illetve egy törvényjavaslatban a kényszerértékesítési moratórium
feloldására vonatkozó jogszabályi keretekkel.

Az öt pontból azért az a kettő került az Országgyűlés elé benyújtásra, miután a másik
két pontja a javaslatcsomagnak, illetve a megállapodásnak nem igényel törvényi szintű
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jogszabályalkotást, csupán kormányrendeleti szintű jogszabályalkotást, tehát a
kamattámogatásos konstrukció kormányrendeleti szintű szabályozást igényel. Ugyanez a
helyzet a devizahitelezés újraindításával szigorúbb feltételek között, pontosítom magamat,
ennek vannak jogszabályi feltételei is, de az ennek a jogszabályjavaslatnak a részét képezi. És
az eszközkezelővel kapcsolatos feltételek, illetve az eszközkezelővel kapcsolatos
konstrukciónak a bevezetése egyrészt a társaság megalapítását feltételezi, ehhez
értelemszerűen elegendő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott vagyonkezelőnek,
tehát a mostani ismereteink szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek társaságot
létrehoznia, felállítania és az ahhoz szükséges forrásokat rendelkezésére bocsátania.
Amennyiben törvényi feltételek is szükségesek az eszközkezelő működéséhez, abban az
esetben értelemszerűen az Országgyűlés elé benyújtásra kerül ez a része is a
javaslatcsomagnak. Tehát amiről most beszélünk, az az árfolyam rögzítéses konstrukció,
illetve a moratórium feloldásának a menete, illetve annak a szabályai.

Az árfolyamrögzítés esetében a legfontosabb, hogy tudjuk és ismerjük ennek a
konstrukciónak a célját, tudjuk és ismerjük ennek a konstrukciónak az előnyeit és ismernünk
kell értelemszerűen a konstrukcióból fakadó esetleges kockázatokat és ezeknek a kezelési
módját is. Az árfolyamrögzítés célja tehát elsősorban az, hogy egy meghatározott köre az
adósoknak olyan helyzetbe sodródott, olyan helyzetben van, hogy éppen a határán van a
törlesztési teljesítőképességének, ezért ezeknek a családoknak már az a tény egy komoly
előrelépést és segítséget jelent, ha előre kiszámítható módon tudják, hogy mennyi a havi
törlesztőrészletük. Ennek a konstrukciónak tehát az egyik nagy előnye az, hogy minden
család, minden adós tudni fogja előre, hogy melyik hónapban mennyit kell törlesztenie,
szemben a jelenlegi helyzettel, amikor az árfolyamváltozástól függően havonta jelentős
mértékben is változhattak a törlesztőrészletek; magyarán a háztartások így könnyebben tudják
tervezni a saját havi kiadásukat, miután egy stabil, kiszámítható törlesztőrészlettel
szembesülnek.

A másik célja a konstrukciónak, kiemelt célja, hogy az átmeneti, adott esetben pár
hónapig, vagy akár egy-két negyedévig tartó extrém árfolyamváltozásoknak a hatását
eliminálja vagy kisimítsa, ha úgy tetszik. Tehát az a hipotézis, az a feltételezés van a javaslat
mögött, hogy trendszerűen kedvezőtlen irányú árfolyamváltozásnak az esélye viszonylag
csekély, viszont előfordulhatnak olyan időszakok - mint említettem, pár hónap vagy egy-két
negyedév akár -, amikor kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás következtében rendkívüli
mértékben megnövekedhetnek a törlesztőrészletek. És annak elkerülése érdekében, hogy ez az
átmeneti időszak a családok törlesztő képességét negatívan befolyásolja, ezek a családok
bedőljenek, ha úgy tetszik, ezt a hatást, illetve ezt a veszélyt képes ez a konstrukció
eliminálni, illetve kiiktatni azzal, hogy kisimítja ezeket az extrém árfolyamváltozásokat.

Fontos megjegyezni ebben a körben, hogy ami ellen, amely extrém árfolyamváltozás
ellen nekünk elsősorban védekeznünk kell, az nem a forint esetleges gyenge teljesítményéből
fakadó kockázat, merthogy arra a fiskális politikán és a monetáris politikán keresztül is
egyébként hatással bír a magyar állam. A fiskális politika tekintetében az Országgyűlés,
illetve a kormány, a monetáris politika tekintetében az Országgyűlés és a Nemzeti Bank, tehát
a forint-euróárfolyamot képesek vagyunk menedzselni, ha ott kedvezőtlen irányú változások
következnének be, arra megvannak az eszközeink, hogy reagáljunk. Ami a legnagyobb
kockázatot jelenti az az euró/svájci frank árfolyam, amivel szemben gyakorlatilag feltartott
kezekkel állunk, tehát nincsen ráhatásunk az euró/svájci frank árfolyamának a változására, és
az egy olyan mértékű kockázatot jelent, amelyet a devizahitelesek hónapról hónapra
megélnek, amikor a törlesztőrészleteiket ki kell fizetniük. Elég csak a mostani legaktuálisabb
példát említeni. Elegendő Görögország hitelminősítésének a rontása, besorolásának a
leminősítése, illetve három fokozattal történő visszasorolása ahhoz, hogy az euró a svájci
frankkal szemben, adott esetben csak átmeneti ideig is, de gyengüljön. Az ilyen kedvezőtlen
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irányú árfolyamváltozások ellen védekezik tehát ez a konstrukció, ahogy említettem, ezeket
az árfolyammozgásokat, illetve árfolyam bike-ket, ha úgy tetszik, képes kisimítani.

Nagyon fontos megemlíteni ezzel a konstrukcióval kapcsolatban, hogy miután a svájci
frank esetében 180 forint/svájci frankon történt az árfolyam rögzítése, az euró esetében 250
forint-euróárfolyamon, és a japán jen esetében 200 forint/100 japán jen árfolyamon, ezért
nagyon fontos ennek a konstrukciónak a folyamatos monitoringozása és figyelemmel kísérése
annak elkerülése érdekében, hogy egy trendszerű kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás a
konstrukciónak a negatív aspektusait hozza ki. Magyarán: a hipotézis, illetve a közgazdasági
háttér a konstrukció mögött az, hogy trendszerűen további trendszerű kedvezőtlen irányú
változásra valószínűleg nincsen tér, illetve ennek a valószínűsége csekély. Ha azonban mégis
bekövetkezne ez a csekély valószínűségi esemény, tehát, hogy a svájci frank az euróval
szemben trendszerűen erősödött még az elkövetkezendő három évben, akkor erre
értelemszerűen reagálnia kell a kormánynak, illetve a konstrukció átalakításával ennek a
hatását eliminálni kell.

Ami nagyon fontos eleme a konstrukciónak, hogy az ebből fakadó kockázatot a
háztartások nem viselik, ugyanis a konstrukció részeként a konstrukció lezárultát - mármint az
árfolyamrögzítés lezárultát - követően nem emelkedhet 15 százaléknál nagyobb mértékben a
havi törlesztőrészlet, ami azért fontos, mert a háztartások ebben az esetben, illetve ilyen
módon képesek a konstrukcióba történő belépéskor becsülni a saját kockázatukat. Magyarán:
nem kell a háztartásoknak saját árfolyamprognózist gyártaniuk és saját árfolyam hipotéziseket
építeniük. Amikor ebbe a konstrukcióba belépnek, akkor tudják azt, hogy kedvező esetben a
gyűjtőszámlán összegyűlő összeg vagy minimális lesz, vagy adott esetben akár nulla is lehet,
de ha a gyűjtőszámlán összegyűlő összeg jelentős mértékűre duzzad, akkor sem növekszik
meg a havi törlesztőrészletük az árfolyamrögzítést követően egy meghatározott mértéknél, 15
százaléknál nagyobb mértékben. Ez tehát egy fontos eleme a konstrukciónak az
árfolyamrögzítés tekintetében.

Azt fontos még kiemelnem az árfolyamrögzítéssel kapcsolatban, hogy nem minden
háztartásnak logikus és szükségszerű belépni ebbe a konstrukcióba. Vannak ugyanis olyan
háztartások, amelyek képesek elviselni az árfolyamváltozásból fakadó esetleges
törlesztőrészlet növekményt. Ezek a szerencsésebb háztartások, megtarthatták a családban a
keresők a munkahelyüket, kedvező jövedelmi körülmények között élnek, tehát ezek a
háztartások valószínűleg akkor járnak jobban, ha minden hónapban az adott árfolyamon
törlesztik a törlesztőrészletüket. Ezt a háztartásoknak meg kell ítélniük saját maguknak, hogy
erre képesek-e, nagy biztonsággal képesek-e. Míg a háztartások másik köre, amelyeknek már
a mostani árfolyamon is nehézséget okoz a törlesztőrészlet, adott esetben úgy ítélik meg, hogy
egy pár százalékos törlesztőrészlet növekmény is problémát okozna a háztartásukban. Nos,
ezeknek a háztartásoknak viszont kifejezetten javallott az árfolyam-rögzítéses konstrukcióba
történő belépés, merthogy ebben az esetben, ahogy elmondtam, képesek stabil, kiszámítható
törlesztő környezetet teremteni és adott esetben a havi törlesztőrészletük is a mostani
árfolyamhoz képest 15 százalékot meghaladó mértékben csökken.

Tehát csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a háztartásoknak saját
maguknak kell mérlegelniük, hogy képesek-a az árfolyamkockázatot továbbiakban viselni,
illetve szándékoznak-e ezt megtenni vagy sem; amelyik háztartás úgy ítéli meg, hogy erre
nem képes vagy nem szeretné ezt a kockázatot futni, az értelemszerűen választhatja a
konstrukcióba történő belépést.

Ami nagyon fontos még a benyújtott jogszabályi javaslat alapján, hogy erre minden
devizahiteles adósnak lehetősége lesz, tehát a banknak nem lesz mérlegelési jogköre; azaz, ha
egy adós a számlavezető bankjához, illetve a hitelt nyújtó bankjához fordul, akkor a banknak
ezt a konstrukciót kötelező lesz ajánlani az adósnak.
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Talán az árfolyamrögzítéssel kapcsolatban minden feltétel ismert már a korábbiak
alapján, de érdemes talán egy pár szóban ezeket feleleveníteni. Tehát az árfolyamrögzítés
esetében a spot, tehát a mindenkori árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbözet egy
forintban vezetett gyűjtőszámlára kerül. A gyűjtőszámla egyenlege után rendkívül kedvező

kamatot számíthat csak fel a bank, ez a kedvező kamat a banknak a forrás térségét közelítő

mutató, ez a BUBOR, tehát a budapesti bankközi kamatláb, ez az a kamatláb, ami jelenleg 6
százalék, amit a bank felszámíthat az adósoknak. Ez egy rendkívül kedvező kamatlábnak
tekintendő, ilyen feltételekkel senki nem tud ma forint hitelhez jutni. És nagyon fontos
továbbá, hogy ehhez a gyűjtőszámlához kapcsolódóan semmiféle egyéb költséget vagy díjat
nem számíthat fel a bank, tehát ez az egyetlen teher, amivel a háztartásnak szembesülnie kell
a bank forrásköltségében maximált kamatmutató.

Fontos ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy az állam ezután a gyűjtőszámla
egyenleg után készfizető kezességet vállal, tehát állami garanciát nyújt a bankoknak a
rögzítési időszak időhorizontján százszázalékos mértékig, amiért a bankoknak természetesen
garanciadíjat kell fizetniük. Ennek a garanciadíjnak kettős célja van. Az egyik célja az az
értelemszerűen, hogy a beváltásokból eredő potenciális költséget fedezze, a szokásos piaci
garanciavállalás feltételeknek megfelelően; hogyha megfelelően kerül kiszámításra a
garanciadíj, akkor az államnak ez a garanciavállalás nem kerül költségvetési kiadásba, tehát
nem növeli a költségvetési hiányt.

A másik célja pedig a garanciadíjnak az, hogy elkerüljük az Európai Unió tiltott állami
támogatásra vonatkozó szabályainak az ezzel való ütközést, magyarán: állami
garanciavállalás esetében az uniós szabályok szerint csak garanciadíj kikötése mellett lehet
szó. Ez tehát azt jelenti, hogy a háztartások esetében értelemszerűen a hitel visszafizetése az
kötelezettség, tehát a gyűjtőszámlán összegyűlő összeget őnekik a futamidő alatt, illetve adott
esetben a futamidő meghosszabbításával vissza kell fizetni, tehát az a feltétel, hogy a
háztartásokra is háruljon teher, az értelemszerűen teljesül.

A bankokra értelemszerűen jelentős teher hárul, hiszen ennek a gyűjtőszámlának a
finanszírozását, mint említettem, mindenféle költség és díj felszámítása nélkül kell
megoldaniuk, erre nem számíthatnak fel nagyobb kamatot, mint az ő saját forrásköltségük.
Viszont a garanciadíjon keresztül tulajdonképpen, illetve a gyakorlatban a forrásköltségüknél
sokkal kisebb kamatot számíthatnak fel, magyarán: a bankoknak a gyűjtőszámlának a
finanszírozása pénzbe kerül - ez egy nagyon fontos pontja a megállapodásnak, hogy a
bankoknak ezt a terhet viselniük kell.

A másik pont, ahol a bankok viselik ennek a konstrukciónak a terhét, az az, hogy ezzel
értelemszerűen azok a háztartások, akik ehhez a konstrukcióhoz csatlakoznak, és ezzel
kisimítják az árfolyamváltozásokból fakadó kockázatukat, szóval ennek a kockázatnak egy
részét ez esetben a bank vállalja át, hiszen nem emelheti meg a rögzítési időszakot követően
sem a törlesztőrészletet 15 százaléknál nagyobb mértékben. Ezért értelemszerűen ennek a
kockázatát, illetve egy jelentős részét – a 15 százalékon felüli részét – a bankok viselik. Ez is
fontos eleme a konstrukciónak, mármint hogy a megállapodás csomagnak.

És ahogy említettem, a harmadik eleme, illetve a harmadik szempont az az állami
tehervállalás mértéke. Itt az állam e tekintetben tehát garanciavállaláson keresztül osztozik a
terhekben, tehát ebben a konstrukcióban is teljesül az a célkitűzés, amelyet a kormány saját
maga elé célként kitűzött, illetve megfogalmazott, hogy az adósoknak, a bankoknak és az
államnak is részt kell vállalniuk a terhekből, miután mind a három fél részese volt a helyzet
kialakulásának. Az állam tehát a garanciavállaláson keresztül részt vállal ennek a
konstrukciónak a költségeiből, illetve terheiből, és nagyon fontos, hogy a rögzítési időszakot
követően is megmarad a garanciának egy része. A rögzítési időszakot követően ez a garancia
25 százalékra csökken, magyarán: az általam említett kockázat, amely 15 százalékos mértékig
a háztartásokat terheli, az azt meghaladó mértékig pedig részben a bankokat, részben az
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államot terheli, itt szintén egy tehermegoszlás, kockázatmegoszlás jelenik meg a
konstrukcióban. Ez tehát röviden, tömören a rögzített árfolyamra vonatkozó
jogszabályjavaslatnak az összefoglalása.

A moratórium feloldásával kapcsolatos jogszabályjavaslat rész szintén közismert talán
a tisztelt bizottság előtt, de pár elemére felhívnám a figyelmet.

A megállapodás szerint 2011. október 1-jéig csak a 30 millió forint forgalmi értéket
meghaladó értékű ingatlanok esetében oldódik fel a moratórium abban az esetben, ha az erre
az ingatlanra felvett hitel összege meghaladja a 20 millió forintot. Október 1-jét követően
pedig az érintett, tehát kényszerértékesítéssel érintett ingatlanokhoz képest maximum 2
százalék esetében merülhet fel a kényszerértékesítés végrehajtása, majd 2012-ben ez a 2
százalék negyedéves kvóta 3 százalékra nő, 2013-ban 4 százalékra, 2014-ben pedig 5
százalékra, azt követően megszűnik a kvótarendszer. Tehát egy fokozatos, ha úgy tetszik,
menedzselt feloldásáról van szó a moratóriumnak. Két célja van ennek a menedzselésnek,
illetve ennek a fokozatosságnak. Az egyik célja az, hogy a kényszerértékesítésekből fakadó
szociális problémákat megpróbálja a kormány korlátozni és a minimálisra szorítani ezzel a
technikával, és értelemszerűen ezeket a szociális problémákat a konstrukció további elemeivel
az eszközkezelővel, illetve a kamattámogatással igyekszik kezelni.

A másik célja a moratórium fokozatos feloldásának az az, hogy megelőzzük az
ingatlanpiacok kedvezőtlen irányú változását, ha úgy tetszik, összeomlását, hiszen ha az
értékesíthető, a kényszer-értékesíthető ingatlanoknak egy nagy része, vagy akár az egésze a
piacra zúdulna egy összegben, illetve egy tételben, akkor az az ingatlanpiacok összeomlását
eredményezhetné potenciálisan. Tehát a moratórium feloldásának, menedzser feloldásának a
célja, hogy a szociális problémákat kezelje az állam, illetve az ingatlanpiacot védelmezze.
Természetszerűleg az ingatlanpiac védelme sem öncél, ennek is értelemszerűen fontos
aspektusai vannak, egyre szeretném felhívni a figyelmet. Magyar állampolgároknak vagy
magyar családoknak túlnyomó része tulajdonolja az ingatlanját, Magyarországon a tulajdonolt
ingatlanok aránya jelentősen meghaladja az európai uniós átlagot, magyarán: ha olyan
konstrukciót, olyan szabályozókat alakítana ki az állam, ami az ingatlanpiaci árakat jelentősen
csökkentené vagy összeomlasztaná, azzal a magyar családoknak a vagyonát
veszélyeztethetné. Tehát ezt szeretné elkerülni minden eszközzel a kormány és erre tesz
javaslatot a benyújtott törvényjavaslatban, hogy menedzser módon oldja fel ezt a
moratóriumot.

Említettem, hogy öt pontban született megállapodás és a moratórium feloldása még
így menedzselt formában is okozhat szociális problémát, adott esetben, ha egy családnak az
ingatlanát kényszerértékesíti a hitelintézet, abban az esetben akár az utcára is kerülhetne, ha
saját erejéből nem képes a lakhatásáról gondoskodni. További pontjai a konstrukciónak ezt a
helyzetet hivatottak orvosolni. Az eszközkezelő szerepvállalása itt kettő vagy három esetben -
ha különválasztjuk az eseteket - merülhet fel potenciális megoldási lehetőségként.

Az első esetben az eszközkezelő megvásárolja ezt az ingatlant, a kényszer
értékesítendő ingatlant értelemszerűen egy jelentős diszkonton, tehát a piaci árhoz képest
jelentősen alacsonyabb áron. A másik esetben az eszközkezelő koordinálja, illetve levezényli
új házak építését, ahova ezek a családok szociális alapon elkerülhetnek. És a harmadik
esetben az önkormányzatok kezelésében esetleg már most is meglévő és üresen álló
ingatlanoknak a potenciális felhasználását koordinálja, illetve az ahhoz szükséges
információkat az önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, segítendő ez által azokat a
családokat, amelyek a kényszerértékesítés miatt potenciálisan nehéz helyzetbe kerültek.

És értelemszerűen, ahogy említettem, a kamattámogatás szintén egy fontos eszköz.
Azoknak a családoknak az esetében nyújthat ez megoldást, ahol a családok úgy ítélik meg,
hogy a törlesztőrészletüket, a jelenlegi törlesztőrészletüket már nem tudják ilyen mértékben
törleszteni, ezért hajlandóak és képesek értékesíteni az ingatlanjukat. Ebből, az értékesítésből
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befolyó bevételből rendezik a tartozásukat a bank felé, és a megmaradó rész - mármint az
értékesítésből és a tartozás rendezéséből, illetve ezután megmaradó rész - egy önerőként tud
szolgálni egy újabb, kisebb értékű ingatlannak a megvásárlásához, amihez értelemszerűen
már forinthitelt vesznek csak fel. És a kormány ehhez kíván segítséget nyújtani, mármint hogy
ez a forinthitel költségeiben ne különbözzön jelentősen a devizahitel költségeitől, ezért
kamattámogatást nyújt ehhez a forinthitelhez.

Ez a konstrukció nyilván azoknak a családoknak lehet megoldás, ahol az ingatlan
értéke meghaladja még a fennálló tartozás értékét, de ezeknek a családoknak ez megoldás
lehet. Ahol nem ez a helyzet, merthogy ilyen is előfordul, ahol az árfolyamváltozás
következtében már a tartozás mértéke meghaladja az ingatlan értékét, ezeknek a családoknak
értelemszerűen ez a konstrukció nem megoldás, az ő esetükben vagy az árfolyamrögzítés
vagy az eszközkezelő kínálhat megoldást.

Ennyit szerettem volna elmondani, természetesen állok rendelkezésre a kérdések
megválaszolásában.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a kimerítő és részletes beszámolóját,
szerintem nagyon hasznos volt.

Varga László képviselő úr jelentkezett elsőnek felszólalásra.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. A hosszú és egyébként
önmagában szakszerű tájékoztató még nem akadályoz meg abban, hogy bizonyos
összefüggéseket az elmúlt egy év viszonylatában és a politikai helyzet viszonylatában
megvilágítsak.

Nagyon régen várunk erre, ugye a kampányban hallhattuk, hallhattunk olyan típusú
ígéretet is, hogy a devizahitelek tekintetében forinthitelre váltás történhet meg, eredeti
árfolyamon történhet meg - nyilván ez egy szélső értékes választási kampány hevében tett
kinyilatkoztatás volt -, ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök úr már a 29 pontjában, ami
néhány héttel a parlament megalakulása után volt, ott már ígéretet tett az eszközkezelőnek a
megalakítására.

Tehát az első aspektusában, hogy most akkor mindent forinthitellé és eredeti
árfolyamon, annak azt tudom mondani, hogy ehhez képest ez nyilvánvalóan felületi kezelés.
Vannak ennek szakmailag indokolható részei – nyilván hosszas egyeztetés előzte ezt meg -,
de azt kell mondjam, hogy azért nagyon sokan csalódhattak, ennél lényegesen mélyebb,
átfogóbb tartalmi megoldásokat vártak a devizahitelesek, legalábbis egy jelentős részük a
saját problémáikra.

Az eszközkezelő tekintetében - igaz, hogy ez nem része az előterjesztésnek - azt el
szeretném mondani, hogy egy év után, ugyan erről nem hiszem, hogy ön tehetne, de azért
politikai éllel el kell mondanom, hogy annál többet várunk talán mindannyian itt az asztal
körül és a devizahitelesek is többet várnak eszközkezelő fronton abban a tekintetben, hogy
majd a kormány, illetve mivel egy társaságot kell csak megalapítani, talán az NGM majd dönt
erről és akkor minden rendben lesz. És esetleg ha mégiscsak törvényt kell alkotni, akkor
valamikor majd visszatérünk rá, tehát azt gondolom, hogy ez így nagyon kevés eszközkezelő

fronton. Ki lehet mondani, hogy akkor ezek szerint még mindig nem látszik semmi, hogy mi
van az eszközkezelővel, legalábbis én ebben a tekintetben nem látok semmit.

A rögzített árfolyam. Én magam azért tartom felületi kezelésnek, mert nyilván sok
családnak ez néhány évre jelent megoldást átmenetileg, úgyhogy nagyon sokan a tudatukban
ezt úgy fogják megélni, hogy csökkent a részletük, hogy érdemben megoldódott a
problémájuk. Ugyanakkor azért azt mondjuk ki, hogy torlaszoljuk ezt a problémát, illetve
eltoljuk még négy évvel, amiben talán ez a 15 százalékos plafon valami minimálist jelent, de
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azért szerintem nagyon sokan nagyon durván fognak szembesülni majd akkor, amikor ez a
rögzített árfolyam időszak elmúlik, hogy tulajdonképpen még a problémájuk egy jelentős
része megmaradt. Tehát az eredeti ígéretnek és a kampány hevében tett megnyilatkozások
fényében, ahhoz képest – ezt nyilván nem önnek mondom, hanem úgy általában politikai éllel
teszem hozzá a vitához – ez igenis kevés, még hogyha oly szakmai is sok szempontból.

A kilakoltatási moratórium kapcsán, meg a kényszerintézkedési kvóta azt gondolom,
hogy azért azt mondjuk el, hogy a bankok ebben szerintem nyilván nyugodtan belementek
már csak az ingatlanpiac kapcsán is, mert igen érdeke a szakbizottságnak, az
Országgyűlésnek, minden felelős politikusnak az, hogy ne omoljon össze az ingatlanpiac
Magyarországon, ezt mindenki érti, nem erre célzok. Csak azt akarom mondani, hogy ezzel az
aspektussal nyilván a banknak is érdeke, hogy ő meg megfelelő hitel fejében megfelelő
összegeket kapjon vissza évek múltával, tehát azért ez az intézkedés nem tekinthető

kifejezetten az adósok, devizahitelesek pártját fogó intézkedésnek; nyilván ebbe belementek a
bankok, majd meglátjuk, hogy sül ez el. Ezzel együtt ön sem cáfolta, hogy előfordulhatnak
tömegével olyan helyzetek ma Magyarországon, hogy utcára kerülnek családok. Vannak, azt
hiszem, ezt úgyis hívják angolul, hogy víz alatt levő hitelek bőven, amelyek ugye azt jelentik,
hogy lényegesen nagyobb már a teher az ingatlanon, mint ami az ingatlan értéke, én ezekre
nem látok megoldásokat egyelőre, pedig ezek is feszítő társadalmi problémák.

Két dolgot még az asztalra teszek, tényleg csak azért, mert szerintem egy szociális
bizottságnak más döntések fényében is kell vizsgálnia az ilyen kérdéseket. Nagyon komoly
árfolyamveszteséget könyveltek el a devizahitelesek az önök kormányra kerülése óta, tehát az
elmúlt egy évben, ez tényszerű, nagyságrendileg egy 900 milliárdos árfolyamveszteségről
lehet beszélni. Ennek voltak szerintem nyilatkozatok is okozói, egyes politikusok talán
nagyobb felelősséggel állhattak volna a témához május-június magasságában, amikor átvették
a kormányrudat. Természetesen erős a svájci frank, sok mindenki tudja ezt; és én nem
hanyagolnám el azt a hosszú távú problémát sem, amit most elemzők – pont egyébként
tegnapi vagy mai hír -, hogy adott esetben itt a svájci frank az euróval egyenértékű is tudhat
lenni akár már rövid- középtávon is. Tehát ez is egy olyan, az ön által említett problémát is
kulmináló hatása is lehet, nyilván nem mindig lesz rögzített árfolyam, ami lesz ezzel a
kérdéssel.

A másik pedig, hogy még mindig nem tudunk semmit az eszközkezelőről. Nyilván
azért nem tudunk róla, mert ehhez pénz kell, tehát ezt mindenki tudja. Ha tényleg komolyan
gondoljuk, hogy senki nem kerülhet utcára, akkor tíz- és százmilliárdok kellenek ebbe a
történetbe. Azt is értem, hogy a kilakoltatási moratórium részleges vagy fokozatos
feloldásával mondjuk, egyes költségvetési években szét lehet pakolni azt a pénzt, ami ehhez
kell, és nem egyszerre jelentkezik az államháztartásnál ez a probléma, de, akkor ennek
fényében elmondanám - és most ezt biztos politikai él-e -, hogy akkor végképp érthetetlen ez
a MOL tranzakció, amely mondjuk 1,9 százalékkal növeli a hiányt, ez is vitathatatlan. Szóval
nem tudom, azt gondolom, hogy ezeket az összegeket vagy egyáltalán a
társadalompolitikájukat úgy lehetett volna jobban összehangolni, hogy ezek a források adott
esetben már most rendelkezésre állnának, nyilván nem lenne egykulcsos adórendszer, akkor
ez evidens is lehetne.

Tehát felületi kezelésnek tartjuk és nem a probléma érdemi megoldásának ezt a
javaslatot. Nyilván sokan szakmai éllel álltak ebben a vitában a kormány háttéremberei,
szakemberei közül, azonban ez nemcsak szakmai kérdés, hanem elvi politikai kérdés. Lehetett
volna érdemi és tartalmi megoldásokat találni, ha lenne rá forrás, ha a 2011-es költségvetéssel
az ország és a kormány - persze így mondom inkább - nem költötte volna el ezt másra, a
gazdagok adójának csökkentésére, meg például MOL részvényekre. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Iván László professzor úré a szó.
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Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, mindannyian érezzük
annak a súlyát és jelentőségét, hogy csaknem kilátástalan helyzetben jelentős megállapodás
született a bankokkal, ezt nem lehet, azt hiszem letagadni sem, meg bagatellizálni.

Van azonban egy néhány olyan kérdés - én ebben a kérdésben feltéve, ha laikusnak
számítok, de némi tapasztalattal rendelkezem a közéletből is, meg az üzleti életből is, meg a
bankvilágból is -, amit érdemes magunknak is megfogalmazni, és ebben államtitkár úr
segítségét is kérem, ha meg tudja válaszolni, akkor próbáljuk megválaszolni.

Az egyik kérdésem az, hogy a hitelfelvételkor általában kezességet vállalnak
magánszemélyek vagy akár intézmény is; hogy a magánszemélyekkel, akik kezességet
vállaltak a hitelfelvételkor, mi történik az adósság teljesítésének következtében - teljesítési
zavarának vagy hiányának következtében.

A második kérdésem, hogy a hitelfelvevő elhalálozása esetén milyen elképzelések
vannak, mi lesz a következménye az adós elhalálozása esetén. Átvállalhat-e magánszemély
adósságátvállalást, tehát nem elhalálozás, hanem életében. A hitellel terhelt ingatlan vagy
vagyontárgy magántulajdonlásban marad-e, vagy valamiféle átmeneti megosztott tulajdonlási
forma alakul ki. Kényszerértékesítés esetén a hitelező bank tulajdonosként fogadható-e el és
fogalmazható-e meg? És van-e egyáltalán valamiféle – ennek az egész folyamatnak a mentén
évekre szóló, közvetlen emberek sorsát érintő, közösségeket, családokat érintő kérdésre -
független tanácsadási lehetőség, tehát nem a bank, nem az intézmény - valamiféle
kormányzati vagy állami intézmény -, hanem független tanácsadási lehetőség van-e?

Utolsó kérdésem, felröppent az a hír, mindannyian azt hiszem hallottuk, Róna Péter
közgazdász, oxfordi előadó professzor felvetett egy kérdést, illetve egy javaslatot, hogy
perközösséggel lehetne a hitelező bankokat perelni azért, hogy nem kellőképpen hívták fel a
hitelfelvevőnek a kockázatokra a figyelmét, ezt szeretném megtudni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Baráth Zsolt képviselő úré a szó.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem is eléggé szakmai
és kimerítő volt az államtitkár úr felvezetése a T/3498. számú törvényjavaslattal kapcsolatban.

Én azonban egy kicsit – hogy is mondjam – egyszerűbben közelítem meg a magam
szempontjából, ugyanis én nem vagyok közgazdász. Én úgy látom az elmúlt 20, 21 évet -
azóta hogy ’90., ’91. magasságában az OTP felemelte a 3 százalékos kamatokat és aztán
bejöttek ezek az úgynevezett idegen bankok, és ’99., 2001, 2002, 2003-tól eszement
gyorsasággal folyósították a devizahiteleket, és most százezer ember, százezer család,
százezer háztartás legalább nagyon nagy bajba kerülhet azzal az október 1-jeig való kitolással
-, hogy a 30 milliós ingatlanok alatti devizahiteles ingatlanok kerülhetnek majd sorra október
1-jétől, akkor már azok az emberek is nagy bajba kerülhetnek, akik nem 30 milliós
ingatlanokra vettek fel hiteleket, devizahiteleket. És tulajdonképpen arról szól az egész 20, 21
éves folyamat, hogy a kormányoknak a közgazdászai kidolgoznak egy hitelfelvételi rendszert,
a másik kormánynak a közgazdászai kidolgoznak egy másik hitelfelvételi rendszert, hogy
azokat a hibákat próbálják kompenzálni, de mindenesetre az én meglátásom szerint
mindenképpen az egyszerű polgárok fizetnek rá, mint ahogy most is körülbelül ez néz ki.

Visszatérve azonban konkrétabban a 3498-as törvényjavaslathoz, ez számomra egy
újabb bankkonszolidációnak tűnik, nem inkább a devizahitelesek megsegítésének, a
hitelkárosultak érdekét nem szolgálják ezek az intézkedések, mert tulajdonképpen a
megnövekedett terheket nem csökkentik, csak a fizetési kötelezettséget csúsztatják el és maga
a megoldás is csak azoknak jelent segítséget, akik még fizetőképesek vagy fizetőképesek
lesznek, mondjuk október 1-jétől is. A fizetésképtelen hitelkárosultaknak semmi más nem
marad, mind az ígéret, hogy senki nem kerül az utcára, ez egy nagy kérdés – eszközkezelő
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ide, eszközkezelő oda -, lassan itt már az ősz magasságában nem eszközkezelőt kell
létrehozni, hanem megítélésem szerint kríziskezelőt. De képviselőtársam már azonnal a május
23-ai Lakhatási albizottsági ülésen - azt hiszem fideszes képviselőtársam - azt mondta, hogy
nem kell pánikot kelteni. Tehát a pánikot nem én keltem, azt azért szeretném elmondani,
illetve nem kell hisztériát kelteni, azt hiszem ez volt a konkrétabb kifejezés. A bedőlt hitelek
kiváltására, az ingatlanok megvásárlására és a bérlakás építésére tervezett állítólagos 1,5
milliárd forint nagyon kevésnek tűnik. Szeretném elmondani, és senki ne vegye cinizmusnak,
hogy a lottón a héten ennél többet nyert feltehetőleg néhány vagy egy személy, tehát közel 2
milliárd forintot, ha jól tévedek. Ezzel szemben a bankok számára megoldást jelent az
ingatlan végrehajtások fokozatos engedélyezése, majd feloldása, az állami garanciavállalás az
árfolyamrögzítés idejére és a nemzeti adósság és eszközkezelő társaságnak, mint stabil
vevőnek a piacra kerülése.

A devizahitelezés korlátlan engedélyezése, szabályozatlansága véleményem szerint a
mindenkori kormányok felelőtlenségéből, bűnös mulasztásából is ered. A devizahitelek
kérdését csak akkor lehetne igazságosan rendezni, ha a devizahitelek árfolyamát a
hitelfelvételkori árfolyamon rögzítenék, a kamatokat pedig a bankok és a magyar állam közti
megállapodás alapon a forintalapú hitelekhez igazítanák. Na most, hogy ez mennyire valósul
majd meg ebben a törvényjavaslatban, erre nagyon kíváncsi leszek. Mindenesetre a legfőbb
kérdés számomra az, hogy kerülnek-e az idén – akár július 1-je vagy október 1-je után –
családok és emberek ezrei, ne adj’ isten tízezrei, százezrei az utcára. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
Csizi Péter képviselő úré a szó.

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha politikai éllel nézzük a vitában
a hozzászólásokat, akkor nehezen értjük meg az MSZP-nek a hozzászólását; ha
magánemberként nézünk a képviselőtársainkra, akkor bízunk benne, hogy lelkük legmélyén
ők is tudják, hogy a hiteleseknek a problémája, az eladósodott családoknak a problémája nem
egy évvel ezelőtt kezdődött. Talán bizakodásra ad okot, hogy nincs itt körünkben most Szűcs
Erika képviselő asszony. Talán azért nincs itt, mert lelke legmélyén tudja, hogy ő személy
szerint is, mint az előző kormányok tagjaként felelős azért, hogy idejutottunk, felelős azért,
hogy az előző kormányok válságkezelése egyenlő volt a nullával, ezt ők maguk is elismerték.
Felelős azért szakminiszterként, hogy a nehéz helyzetbe jutott, válságba került családoknak
egyetlenegy megoldást kínáltak, hogy a problémájukat elhúzták, áttolták a következő
kormányra. A programjuk annyi volt az elmúlt két évben, hogy bedugták a fejüket a homokba
várták, hogy minél hamarabb túl legyenek a választásokon, és minél hamarabb ellenzéki
demagógiával lehessen akár még egy bizottsági ülésen is vitatkozni.

Ha viszont szakmai éllel közelítünk a problémához, nem szabad az elmúlt egy évet
tekinteni, az elmúlt 8 évet kell nézni. És nem az elmúlt 8 év politikai viharaira szeretném
felhívni a figyelmet, hanem az elmúlt 8 évben számos szakember hívta fel a figyelmet, hogy
nincs az rendjén, amit az akkori kormány bank politikája engedett. Hiszen emlékezzünk
vissza a 8 évvel ezelőtti reklámokra, amikor minden második reklám valamilyen hitel
felvételéről, könnyű felvételéről szólt. És emlékezzünk vissza az akkori bank politikára, ami
eredményezte, hogy ma a magyar háztartásoknak a hitelállománya 7600 milliárd forint. Akkor
nem a politika kongatta meg elsőként a vészharangot, hanem komoly banki szakemberek
szóltak, hogy igenis a kormánynak, ha más nem, a reklámozás területén, de fel kell lépni, mert
egy válságközeli helyzetben, egy nehéz helyzetben komoly gondot okoz ez az óriási
mennyiségű hitelállomány, aminek csak a kicsivel több mint a fele lakáscélú, a többi az egyéb
felhasználású, és tudjuk nagyon jól, hogy kis értékű tárgyakra is jelentős mértékű hitelt vettek
fel magyar honfitársaink.
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És ne felejtsük el azt sem, hogy felelős az előző kormány vagy előző kormányok.
Amikor 2002-től folyamatosan a devizaalapú hitel mellett, és az államilag támogatott
forintalapú hitel ellen kormányoztak, és ma már jól tudjuk, hogy míg a forint záloghiteleknél
pusztán 5 százalék az, akik 90 napon túli késedelemmel rendelkeznek, addig a devizaalapú
jelzáloghiteleknél ez a szám kétszerese. Tehát igenis felelős az elmúlt időszak, elmúlt évek
politikája, az elmúlt 8 év politikája és akár tetszik, akár nem, szakmai éllel vagy politikai éllel
nézzük, az elmúlt 8 évben ez az első olyan jelentős segítség, ami a bajbajutott
devizahiteleseknek egyáltalán megoldási javaslatot ad. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván szólni.
Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Igyekszem rövidre zárni, mert nyilvánvalóan nagyon
sokáig folytathatnánk ezt a vitát, de még lesz lehetőségünk szerintem. Nyilvánvalóan nem
értünk egyet, én azt hiszem, hogy el lehetett volna ezt a vitát egy olyan irányba is vinni, hogy
amúgy persze természetesen szükség van az állampolgárok szemléletének formálására a
felelős döntések kérdésében, mert minden ilyen döntés, egy hitelfelvétel felelős döntés
kérdése is. Az is egy érdekes kérdés, hogy a bankok minden esetben megfelelően
tájékoztatták-e az embereket, de azt mondom, hogy természetesen egyébként az, hogy
állampolgári ismereteket tanuljanak az emberek már alapfokon is, és egyébként ennek része
legyen egy olyan közgazdaságtani alapismeretek történet, ami alapján egyébként ilyen helyzet
még egyszer nem fordulhat elő az országban, az szerintem mindannyiunk támogatását
élvezné.

Felelősségekről is beszéltünk persze. Egyébként Járai Zsigmondnak hívták a jegybank
elnököt, tehát ezeket is az asztalra tehetnénk, ha már politizálunk, mint ahogy azt is, hogy azt
mondja, hogy az első érdemi lépés. Képviselő úr, akkor Rogán képviselőtársammal is
beszéljen, már mondott egy ilyet, akkor az is biztos csak tüneti kezelés volt ebben a
tekintetben, volt már neki nyolc pontja, nem sok minden változott ebben a tekintetben, persze
a törekedését nyilván méltányoljuk, mint ahogy az önét is.

Abban a tekintetben – legalábbis a politikus a másik oldalon van, de elfogadom - azt
nehéz magyarázni, hogy árfolyamveszteség történt az elmúlt egy évben, nagyon komoly.
Illetve azt is nehéz magyarázni, hogy egy hiánynövelő és egyébként államadósság növelő

tényező az, hogy a MOL részvénypakettet megvásárolták, és az is egy tényszerű dolog, hogy
az ez évi adójogszabályokat önök alkották meg, ez alapján sok százmilliárd forint maradt ott
olyan embereknél, akik tehetősek. Elmondható, tehát most már júniusban vagyunk, nem
látszik a gazdasági növekedésnél az, hogy ez komolyan serkentette volna a gazdaságot, és
ugyanakkor pedig az a sok százmilliárd forint, ami erre a kettő ügyre, plusz még ha az
árfolyamveszteséget is idevesszük, akkor ez több mint ezermilliárd forint, szóval ami ezekben
az ügyekben benne van az szerintem elég lett volna a probléma tartalmi kezelésére. Ez az ügy
az önök kormányzása alatt zajlik.

Az átfogó és az elmúlt 10-20 évet is végigkísérő szemléletformáló javaslatoknak
szerintem egyébként ideje van, hogy olyan oktatási rendszert támogasson a bizottságunk, az
Oktatási bizottság, az Országgyűlés, amely felelős állampolgári döntéseket tesz lehetővé a
magyar állampolgárok részéről. De az elmondható, hogy itt önöknek ez a szemlélete, hogy
azokat a társadalmi csoportokat támogatják a költségvetésből az adópolitikába, amilyeneket;
azok a csoportok nem a devizahitelesek érdemben. Ez az én problémám, erre hívtam fel a
figyelmet, persze ezt a vitát folytathatnánk napestig, ez nyilván így van, nézzék el nekünk,
hogy felelős ellenzékként ezt elmondjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Talabér Márta képviselő asszonyé a szó.
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TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Még az előző felszólalását
úgy kezdte Varga László, hogy régen várunk erre. Én azt gondolom, hogy akik erre vártak,
azok nem az elmúlt egy esztendőben vártak erre, ahogy Csizi Péter is utalt rá, hanem sokkal
régebb óta szerettek volna megoldást találni a gondjukra, problémájukra, merthogy a
probléma az nem 2010 áprilisában keletkezett, hanem jó néhány évvel korábban.

És igazándiból én azt szeretném kiegészíteni, amit Csizi képviselő úr elmondott, mert
azt gondolom, hogy a lényeget kiválóan összefoglalta.

Azt mondja Varga képviselő úr, hogy nem jelent tartalmi megoldást, és mégis mit
jelentene ön szerint a tartalmi megoldás; mert amire ön utal, az körülbelül azt jelenti, hogy ki
kellene fizetni a hitelt az államnak, mert körülbelül erre utalt. Az pedig, hogy miért baj, hogy
a magyar állam visszavásárolta a MOL részvényeket, én azt gondolom, hogy az egy sajátos és
szomorú hozzáállása az MSZP-nek úgy általában a magyar érdekekhez, és akkor
csodálkoznak, ha esetleg néhányan megfogalmaznak olyan véleményt, hogy esetleg a
gazdaságpolitika tekintetében nem feltétlenül a magyar érdekek voltak mindig szem előtt
tartva az elmúlt időszakban.

Azt gondolom, hogy az a javaslat, ami megfogalmazódott és az a megállapodás, ami
létrejött, ez egy jelentős segítséget tud nyújtani az érintetteknek. Nem feltétlenül jelent
mindenkinek végső megoldást, de azt hiszem, hogy az elkövetkezendő négy évben, akik ezzel
élnek - és remélem, hogy nagyon sokan fognak tudni vele élni -, azok a négy év alatt olyan
helyzetbe kerülnek, hogy a 2015-ben életbe lépő szabályokkal együtt is fogják tudni fizetni a
hiteleket. Mert azt ne felejtsük el, hogy azért a végső cél mégiscsak az, hogy képesek
legyenek fizetni az emberek a hiteleket. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell
elmenni és ezt kell képviselnünk. Az pedig valóban egy nagyon szomorú üzenete az elmúlt
időszaknak – és hosszú évekre visszamenőleg -, hogy a bankok miért kaptak olyan teret és
miért alakult ki egy olyan hangulat az országban, hogy mindegy, hogy milyen áron, de
felvették az emberek a hiteleket; és nagyon sokan egyszerűen tényleg bele se gondoltak abba,
hogy ezt vissza is kell fizetni, és ha ez nem történik meg, akkor annak bizony ára van.
Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni.
Varga László képviselő úré a szó.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nagyon-nagyon röviden, mert érzem a felelősségét
minden mondatomnak, úgyhogy tényleg nem akarom húzni az időt, és abból indulnék ki, amit
Talabér Márta mondott itt a végén. Tehát az, hogy tényleg közösen kellene gondolkodni
abban, hogy ezt az állampolgári döntést, amit egy hitel felvétele jelent, azt felelősséggel hozza
meg a jövőben minden magyar állampolgár, tehát, ha ebbe az irányba megyünk, akkor
szerintem jó irányba megyünk.

Ugyanakkor azt a néhány dolgot elmondanám a hozzászólása kapcsán, amit el kell
mondanom, hogy igen az a problémánk, hogy a kormányváltás környékén 180 forint volt az
árfolyama körülbelül a svájci franknak, tehát 180 forintért lehetett körülbelül egy svájci
frankot venni, most 220., tehát hogy van egy árfolyamveszteség. Értem én, amit mond,
merthogy természetesen ezeknek a hiteleknek a zömét abban a bizonyos 8 évben vették fel, de
azt is lehet mondani és asztalra tenni, hogy egyébként ezeknek a hiteleknek a felvételét
lehetővé tevő jogszabály pedig a Fidesz-kormány alatt született meg. Tehát azt mondanám,
hogy végig kell gondolni természetesen azt, hogy milyen módon és hogyan jutott ebbe a
helyzetbe sok-sok magyar család, de hogy a tartalmi megoldás kapcsán kapizsgáljunk egy
kicsit egy irányba.
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Azt hiszem semmiféle veszteséget nem könyvelhetett volna el az állam, ha már régen
létrejött volna az eszközkezelő, tulajdont szerzett volna ezekben a lakásokban, hol bérlőként
lehettek volna tovább az ott élő lakó devizahitel károsultak, szerintem ez az irány nyilván egy
sokkal költségesebb, de tartalmi megoldást jelent. Nem zárom ki, ha majd létrejön valahogy
az NGM alatt egy ilyen társaság, akkor nyilván ez lesz annak alapvetően a célja, de nem
hiszem, hogy annyi forrása lenne első körben, hogy nagyon sok embernek adna ilyen típusú
megoldást. Ez nyilván nagyon balra van, amit én mondok, nézzék el nekem. Azt gondolom,
hogy lehetett volna erre nagyságrendekkel több forrást szánni, és ezek a nagyságrendekkel
nagyobb pénzek pedig abban az ügyekben benne vannak, amiket én az előbb elmondtam.

A MOL kapcsán meg majd lesz egy másik előterjesztés ma, amit nyilván majd ki
fognak vitatni azok, akik nálunknál jobban értenek a gazdasági ügyekhez. De én azért azt
nyilván felvetném, hogy most a hozam egyébként, vagy mondjuk az osztalék lesz-e annyi ez
után a részvénycsomag után, mint amit egyébként egy állampapír hozam jelent vagy bármi,
tehát, hogy biztos, hogy ez az ideális befektetés-e, mennyi a közvetítői díj, tehát nagyon sok
olyan kérdést fel lehet annak kapcsán tenni – nem a szociális bizottság ügye egyébként első

körben. Csak azt mondom, hogy ha ezek a kérdések legitimek, és miért ne lennének azok,
majd a gazdasági koponyák a frakciókból ezt meg fogják vitatni, akkor valószínűleg lehetett
volna ezt az összeget másra is fordítani.

Igyekszem már inkább a konstruktív élét erősíteni az ellenzéki megnyilvánulásaimnak
– és ne haragudjanak érte, hogy sokáig tart ez a dolog -, úgyis látják, tehát önökre zúdul ez a
probléma, tehát az egyéni képviselők indítványainak túlnyomó részét látják, akkor értik.
Szóval, ha van költségvetés, amit önök alkotnak és van adótörvény, amit önök alkotnak,
akkor ez kezelhető lett volna. Egyébként meg a Bajnai-kormánynak a stabilizációs
intézkedéseit védeném ebben az időszakban, a devizahiteleseknek a törlesztőrészletei
csökkentek ebben az időszakban és egyébként stabilizálódott az árfolyam. Én ebben az
irányban kapizsgálnék, hogy túl azon, hogy ilyen típusú megoldásokat keresgélnek, nyilván
érdemes olyan hiteles gazdaságpolitikát folytatni, ami stabilizálja az ilyen árfolyamokat – és
akkor a magam részéről ezt lezártam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki szólni.
Csizi Péter képviselő úré a szó.

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Csak egy mondat erejéig válaszolnék
Varga képviselő úrnak és örülök, hogy a második hozzászólásában már a svájci frankot
kiemelte és nem azt mondta, hogy milyen szintre mentek el a devizák, hiszen a stabilizáció az
pont a kormányváltás után jellemzi az eurót.

Én most direkt itt letöltöttem magamnak, hogy a kormányváltás pillanatában hol volt
az euró, milyen magas szinten volt a 2009-es évében és hol van most. Tehát az eurónál nem
lehet azt elmondani, amit ön mondott, a svájci franknál meg azt nagyon jól tudjuk, de nem
ennek a bizottságnak a témája, hogy erről beszélgessünk, és szakmai vitát folytassunk le,
hogy ott még mi más együttesen adta azt, hogy ilyen árfolyamok alakultak ki, de az euró
esetén egy elég erős, stabil politikát figyelhettünk meg most már az elmúlt hónapokban.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Engedjék meg, hogy akkor én is néhány mondatot hozzáfűznék a
vitánkhoz.

Először csak nagyon röviden itt a devizahitelek kérdésénél és igazából az újbóli
elindításával kapcsolatban megjegyezném, hogy itt kialakult egy polémia az MSZP és a
Fidesz között, hogy ki mennyire felelős. Az nyilvánvaló egyértelmű, hogy az elmúlt 8 évben
tényleg a kormányzati intézkedések és az akkori sugallatok azt mutatták, hogy egy ilyen
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rózsaszín köd alakult ki tulajdonképpen a kormányzati körökben és ez a lakosságra is rávetült,
hogy nyugodtan vegyük fel a devizahiteleket nyakló nélkül és nem lesz ezzel soha semmi
probléma. Miközben egyébként lehetett érezni, hogy milyen problémák feszülnek már 2007-
től, de 2008-tól pedig már végképp, még a gazdasági válság előtt már lehetett látni, hogy
Magyarország gazdasága igencsak ingatag lábakon áll.

De ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy maga a devizahitelezés elindítása
valójában a Fidesz-kormányhoz köthető, akkor indult el, és most gyakorlatilag ugyanazt
látjuk. Megint csak megengedik újból a devizahiteleknek az elindítását, aminek én személy
szerint egyáltalán nem örülök, mert nem látom azt - bár most még esetleg szigorúbb
formában, nehezebb feltételekkel, de elindul a devizahitelezés -, hogy az nem fog-e átcsapni
megint egy, két, három év múlva egy nyakló nélküli hitelfelvételbe. Hiszen látjuk jól, hogy
rengeteg ember el van adósodva, és kapva kap majd azokért a lehetőségekért, hogy nyilván
nem 8-10 vagy 12 százalékos kamatért, hanem ennek a feléért, harmadáért szerezhet be hitelt
a bankoktól.

Tehát önmagában ezt én egyáltalán nem tartom egy pozitív dolognak, főleg, ha azt
nézzük, hogy Görögország, Portugália, Írország esetében egyáltalán itt azért egy olyan
gazdasági válság van, amit még nem vészelt át tulajdonképpen a világ, ezt mondják a komoly
szakértők is, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő helyzet. És én Magyarországnak a
helyzetét se látom úgy, hogy egy év alatt akkorát változott volna, hogy ne kéne tartanunk egy
újabb problémától, amit nyilvánvalóan most még előre nem láthatunk; és hozzá kell tennem,
hogy azt sokszor elfelejtjük, de az euró bevezetését jó tíz év múlva tervezi a magyar politikai
elit. Én azért megjegyezném, hogy addig a demográfia és kivándorlási problémák, amik előtt
állunk, az gyakorlatilag lehetetlenné teszi majd akkor is az euró bevezetését, én nem is látom,
hogy valaha az életben a jelenlegi tendenciák mellett történhet-e ilyen, és ennek fényében
sokkal nagyobb veszélynek látom. Más lenne a véleményem, hogy ha tudnám, hogy két-
három év múlva mi is tagjai lehetünk ennek a csoportnak, de erre nyilván az égvilágon
semmilyen esélyünk sincs. Ennyi lett volna igazából csak a politikai észrevételem és két
kérdésem volna államtitkár úrhoz.

Az egyik, itt említette, hogy 30 milliós ingatlan érték fölött, hogyha valakinek 20
milliós hitele van, akkor lehet árverezésre bocsátani az ingatlant – vagy a 20 milliót eléri.
Most kérdezem egy példán keresztül, hogyha valaki mondjuk 100 milliós ingatlant vásárolt és
van 19 millió forint hitele, és amiatt mondjuk, nem tudja fizetni a törlesztőrészletét,
elméletileg kilakoltatható lehetne, vele mi a helyzet; akkor rá végül is ez nem vonatkozik, ha
jól értem, tehát ezt pontosítsuk, hogy teljesen egyértelmű legyen, mondjuk egy példán
keresztül.

A másik pedig, itt elhangzott, hogy az európai uniós szabályozás miatt garanciadíjat
kell fizetnie a magyar államnak a bankok felé. Van-e erre valamilyen számítás, hogy végül is
ez a garanciadíj milyen összeget jelenthet, miről van szó itt tulajdonképpen, ennek a
megvilágítását szeretném személy szerint kérni. Köszönöm, ennyi lett volna az én
észrevételem.

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
akkor államtitkár úrnak adom meg a szót.

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) válaszadása

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megpróbálok minden kérdésre válaszolni és
egyúttal rövid is maradni, lehet, hogy nem lesz annyira egyszerű, de igyekszem lényegre
törően.

Engedjék meg, hogy az utolsó pár kérdéssel vagy felvetéssel kezdjem, mert itt azért
már elég távol állunk a tényektől, illetve a félreértések úgy tűik, hogy jelentős mértékűek.
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Garanciadíjat a bankok fizetnek a magyar államnak, ez fontos különbség. Azt említettem,
hogy a bankoknak a költségét ez növeli és a garanciadíj az az állomány százalékában van
meghatározva. Ez az Európai Bizottsággal lefolytatott tárgyalásoknak az eredménye lesz,
hogy pontosan hány százalék: egy-másfél százalék körülbelül a garanciadíj mértéke, ami
fontos kritérium lesz e tekintetben, hogy abszolút piaci garanciadíjat kell a bankoknak
fizetniük a magyar állam részére annak érdekében, hogy elkerüljük a tiltott állami támogatás
tilalmát. Tehát hogy ezt a tilalmat ne hágjuk át - ezt fontos rögzíteni, hogy a bankok fognak
fizetni a magyar költségvetésbe, ez költségvetési bevétel lesz értelemszerűen. Ennek a
nagyságrendje, amit említettem, függ ettől a százalékos mértéktől és függ attól, hogy mekkora
állományra vetítjük ezt a garanciadíjat, ez pedig nagyon bizonytalan, merthogy a jövőbeli
árfolyamoktól fog függni.

Ami az árverezési moratórium feloldását illeti, itt fontos hangsúlyozni, hogy a 30
millió forint feletti értékű ingatlanok esetében azért oldódik fel az árverezési moratórium –
ahogy elnök úr is említette -, mert a nagy értékű ingatlanok esetében, hogyha valaki nem
képes fizetni a törlesztőrészleteket, akkor költözzön kisebb értékű ingatlanba és rendezze a
tartozását. Hogyha ehhez a nagy értékű ingatlanhoz 20 millió forintnál kisebb, a példában
említette elnök úr: 100 millió forintos ingatlanhoz 19 milliós kölcsönt vett fel valaki, most ez
a probléma a jelenlegi banki eszközökkel is tökéletesen kezelhető; tehát itt az ilyen esetekben
egyszerűen nem kerül sor kényszerintézkedésre, nem életszerű a feltevés. Az ilyen esetekben
ezer más banki technika, banki lehetőség van a kintlevőség behajtására, úgyhogy ez a kérdés
így hipotetikus, a gyakorlatban ilyen nem létezik.

Még megint csak a kérdések vége felé felmerülő kérdéskör, de muszáj rá reagálnom,
tehát egyszerűen tényszerűen nem igaz, hogy a devizahitelezés 2002 előtt kezdődött volna.
Tényszerűen 2004-ben indult be a devizahitelezés, és tényszerűen a devizahitelezésnek egy
alternatívája volt az azt megelőző, tehát a 2004 előtti időszakban a támogatott forinthitelek
felvétele. Ha a tisztelt bizottsági tagok visszaemlékeznek, abban az időszakban ez egy
dilemma volt, nekem a családomban is ez egy dilemma volt, hogy támogatott forinthitel
versus devizahitel felvétele. Én lévén közgazdász vagyok, én a támogatott forinthitelt
javasoltam mindenkinek a családban, de sajnos ezt nem tette meg a kormány 2002-öt
követően, sőt megszüntette a támogatott forinthitelt, tehát ezt a diskurzust szerintem - hogy
mondjam - hogyha megnézzük a devizahitelezési statisztikákat, akkor tényszerűen 2004-ben
kezdődött ez a folyamat, tehát ez nem is lehet kérdés.

És az sem kérdés, hogy ennek a konstrukciónak nyilván az alternatívája egészen addig,
ameddig a forinthitelek távol vannak a devizahitelektől, jelentősen távol, egy támogatott
forinthitel konstrukció tud lenni, tehát ez lehet az alternatíva. Éppen erre tesz javaslatot a
kormány a kisebb értékű ingatlanba költözés esetén, és azzal segíti ezt a döntését a
családoknak, hogy olyan helyzetbe hozza őket a kamattámogatáson keresztül, minthogyha a
korábbi devizahitelüket törlesztenék tovább egy sokkal kisebb osztókra vetítve, tehát ezért
nyújtja a kamattámogatást.

Itt fontos megjegyezni, hogy az említett másfélmilliárd forint az nem a teljes
konstrukcióra, tehát nem az öt javaslati pontra vonatkozó költségvetési keretet jelöli, ez erre a
szűk kamattámogatási konstrukcióra vonatkozó keretösszeg ez a másfélmilliárd forint, és nem
a költségvetési kiadásokat korlátozza, hanem a költségvetési hatását ennek a kamattámogatási
konstrukciónak. Ugyanis itt nemcsak költségvetési kiadás fog jelentkezni a kamattámogatás
esetében, hanem reményeink szerint egy megnövekvő ingatlanpiaci forgalom esetében
költségvetési bevételek is keletkeznek értelemszerűen. A kormány arra tesz javaslatot, hogy
ennek a költségvetési kiadás-bevétel szaldónak az eredménye nem lehet nagyobb
másfélmilliárd forintnál, de ez csak a kamattámogatás; tehát ez az egyetlen pontja ennek a
javaslatcsomagnak, ez csak a kamattámogatásra vonatkozó költségvetési hatást
maximalizálja.
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Az eszközkezelővel kapcsolatban itt szintén több kérdés felmerült, illetve több nyitott
kérdés van a levegőben. Amit nagyon fontos hangsúlyoznunk és nagyon fontos szem előtt
tartanunk, hogy az eszközkezelő, mint olyan, többféle kontextusban merült már fel nemcsak
Magyarországon, hanem az Európai Unióban, sőt azon kívül is. Fontos megjegyeznünk, hogy
a legtöbb esetben, a leggyakoribb említési környezete az eszközkezelőnek az egy bankmentő
eszközkezelőnek a felállítása, tehát amikor pénzügyi stabilitási okokból létre kell hozni egy
eszközkezelőt, amely ha úgy tetszik, egy rossz bankként kitisztítja úgymond a bankok
portfóliójából a rossz minőségű hiteleket. Magyarország esetében abszolút nem erről van szó.
Magyarország esetében az eszközkezelő egy szociálpolitikai intézményrendszer lesz,
amelynek hangsúlyozottan és kifejezetten nem az a célja, hogy a pénzügyi stabilitási vélt vagy
valós kockázatokat mérsékelje, egyértelműen és határozottan az a célja, hogy azoknak az
embereknek a problémáját orvosolja, akik potenciálisan az utcára kerülhetnének.

És az a válasz a másik felmerült észrevétellel kapcsolatban, miszerint én nem cáfoltam
volna, hogy utcára kerülnek emberek. Tényszerűen azt mondtam, hogy nem kerülhetnek
utcára emberek, hiszen az eszközkezelő azoknak az esetében megoldást kínál, akiknél ez a
probléma, ez a lehetőség felmerülhetne, tehát egyértelműen az a célja ennek az eszközkezelő

konstrukciónak, hogy szociálpolitikai alapon, rászorultsági elven nyújtson segítséget azoknak
az embereknek, akik önerejükből nem képesek a lakhatásukat megoldani.

Ezt megint csak fontos ebben a körben említenünk - de hát ennek önök sokkal jobb
szakértői, mint én -, hogy azok a családok, amelyek bajbajutottak a devizahitelezési
konstrukció keretében, csak egy része nem képes saját erőből a lakhatásáról gondoskodni,
tehát nyilvánvalóan ezeknek a családoknak egy része korábban önerővel rendelkezett, hiszen
hitelhez jutott, korábban jövedelemmel rendelkezett, hiszen vállalta a törlesztőrészleteket.
Éppen az okozza a problémát, hogy ezeknek a családoknak egy része elveszítette a
munkahelyét, tehát az élethelyzetükben bekövetkezett egy változás. A másik része a
problémáknak pedig az, hogy a korábban általuk számított havi törlesztőrészlet jelentős részt
megnőtt, akár meg is duplázódott és ez okoz nekik problémát. Ezek teljesen eltérő
kockázatok, illetve problémák. Nyilvánvalóan, akinek jelenleg is van valamekkora jövedelme,
amit korábban a törlesztőrészletre tudott volna fordítani, az képes saját erejéből a lakhatásáról
gondoskodni, és vannak olyan családok, ahol - mint említettem - egy vagy két kereset kiesik a
havi jövedelemből, ebben az esetben pedig értelemszerűen szociálpolitikai kérdésről
beszélünk, szociális problémáról.

Az eszközkezelő kapcsán ezért említettem és állítottam azt, hogy az eszközkezelő,
mint a szociális háló része, mint a szociálpolitikai eszközrendszer része, az minden esetben
megoldást tud nyújtani, ahol erre szükség van; hiszen ne felejtsük el, hogy a magyar állam a
magyar költségvetésből jelenleg is százmilliárd forintos nagyságrendet fordít szociálpolitikai
kiadásokra. Annyi történik az eszközkezelő felállításával, hogy ez a szociálpolitikai
eszközrendszer szélesedik, egy új eszköz, egy új lehetőség lesz a kormány kezében annak
érdekében, hogy szociális alapon a bajbajutottakon segítsen, és az ehhez szükséges
költségvetési forrásokat értelemszerűen a parlament a 2012-es költségvetési törvényben tudja
rendelkezésre bocsátani, mint említettem a szociálpolitikai eszközrendszer részeként.

Az idei évben az eszközkezelőből fakadó kiadások nagyságrendje várhatóan akkora
mértékű lesz, amit a kormány akár saját hatáskörben elő tud teremteni; ez pár milliárd forintos
nagyságrendet nem tud meghaladni definíció szerint, hiszen a kvótarendszert, ha figyelembe
vesszük, az azt jelenti, hogy az idei évben a 90 napon túli késedelembe esett adósoknak
mindössze 2 százalékát érintheti a kényszerértékesítés az utolsó negyedévben. Ilyen adós
jelenleg: százezer adóst némileg meghaladó mértékű, tehát száztizenhétezer hitelszerződésről
beszélünk; de mivel vannak olyan adósok, akiknek több hitelszerződésük van, ezért körülbelül
százezer család, százezer adós érintett. Ez a 2 százalék azt jelenti, hogy idén kétezer adóst
érinthet a kényszerértékesítés, és amint említettem a kétezer adóson belül csak egy része lesz
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az az adósoknak, akik saját erejükből nem képesek a lakhatásukról gondoskodni. Nos, őnekik
kell segítséget nyújtani az eszközkezelőnek, és ennek a költségvetési kihatásai azért jól
becsülhetően beleférnek az idei költségvetési célokba, költségvetési keretekbe, a jövő évben
értelemszerűen ezek figyelembevételével kell majd meghatározni az ehhez szükséges
költségvetési forrásokat.

Az eszközkezelő tekintetében tehát ezek a szempontok, illetve az elmondottak talán
cáfolják azt, hogy nem látszik semmi az eszközkezelő konstrukcióból. Én azt gondolom, hogy
nagyon fontos sarkalatos kérdés volt annak eldöntése, hogy bankmentő eszközkezelőt akar a
kormány, illetve az állam felállítani, vagy nem bankmentő, a családokat segítő eszközkezelőt
– és ez a kérdés eldőlt. Az is eldőlt, hogy ehhez a konstrukcióhoz ilyen alapon már nem
szükséges több száz milliárd forintot rendelni. Korábban, hogyha bankmentő eszközkezelőt
állítottunk volna fel, akkor értelemszerűen valóban százmilliárdos nagyságrendű költségvetési
forrásra lett volna szükség, de nem erről van szó.

Ebből következik tehát, hogy a bankoknak ez, az említettekkel szemben, nem egy jó
biznisz, miután nem a rossz portfóliójukat tisztítja ki az eszközkezelő. Arról van tehát szó,
hogy az eszközkezelő egy jelentős mértékű diszkonttal, tehát a piacihoz képest jelentősen
alacsonyabb áron fogja átvenni ezeket az ingatlanokat, magyarán: a bank az átvétel ára és a
tartozás közötti különbözetet veszteségként leírja. Ugyanis ez is feltétele az eszközkezelő

közbelépésének, hogy amennyiben az eszközkezelő megvásárolja a korábbi adósság
fedezetéül szolgáló ingatlant, az afeletti tartozást a banknak el kell engednie, tehát a banknak
ez nem egy jó biznisz, a banknak ez egy veszteségleírással fog járni. Itt megint csak
megjelennek azok a szempontok, amiket említettem, hogy a bankoknak, az államnak és az
adósnak egyaránt kell viselniük a terheket. Hiszen a bank, ahogy említettem, leírja ezt a
veszteséget a saját könyveiben, veszteséget szenved el; az állam megveszi az ingatlant, ami
nyilvánvalóan költségvetési kiadással jár, ahogy ezt megbeszéltük; míg az adós korábban
megvette ezt az ingatlant, ehhez önerőt biztosított, sőt egy ideig valószínűleg képes volt
törleszteni a részleteket, az adós értelemszerűen ezt sajnos elveszíti, cserébe a lakhatásáról
gondoskodik az eszközkezelő. Tehát minden érintett fél vállal közösen terheket az
eszközkezelő konstrukció esetében is.

Az árfolyamrögzítés esetében megint csak fontos megemlítenünk, talán már mondtam
is, hogy nagyon fontos elkerülnünk azt, hogy statikusan nézzük a gazdasági folyamatokat.
Tehát az árfolyam az nem rögzül várhatóan a mostani szinten. Ha rögzülne, és mostani
árfolyamon kellene az elkövetkezendő három évben számítanunk a törlesztési árfolyamokat,
akkor valóban kijelenthetjük, hogy nem történik más, csak a problémát eltoljuk. Csakhogy
dinamikus gazdasági folyamatokról van szó, az árfolyamok változnak hároméves időszakban
rendkívül nagy volatilitással. Hogyha visszaemlékeznek tisztelt képviselők az elmúlt
hároméves időszakra, hogy milyen tartományban változtak az árfolyamok, akkor jól látszik ez
a közgazdasági alaptézis, és a konstrukciónak éppen az a lényege, hogy ezeket az eltérő

irányú változásokat egymással szembe lehessen állítani, egy megfelelően hosszú időtávon
keresztül kell ehhez rögzíteni az árfolyamot és ez a három év közgazdaságilag ehhez
maximálisan megfelelő.

A moratórium feloldása esetében elhangzott, hogy a bankoknak ez érdeke. Nem is
kérdés, evidencia, nyilvánvalóan a bankoknak is érdeke, mármint a moratórium feloldása. Itt,
amint említettem, a moratórium menedzser feloldására kerül sor a kvótarendszer
meghatározásával, illetve az első negyedévben az ingatlanok értékének a minimalizálásával.
Itt engedjék meg, hogy egy példán keresztül szemléltessem, hogy miért fontos az, hogy ne
toljunk minden terhet a bankrendszerre. Felmerült javaslatként, hogy a három vagy
többgyermekes családok esetében semmilyen módon ne lehessen értékesíteni az ingatlant,
tehát három vagy többgyermekes családok esetében ne léphessenek be a moratóriumba. Ez a
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javaslat abszolút életszerűen arra a célra és arra a szempontra támaszkodik, hogy az ilyen
családok esetében ne kerülhessen sor semmilyen módon az ingatlan kényszerértékesítésére.

Ha ezt a technikát választotta volna a kormány ezeknek a családoknak a védelme
érdekében, akkor ez oda vezetett volna, hogy miután ezeknek a családoknak az ingatlanját
nem lehet kényszerértékesíteni, ennek a döntésnek a bejelentését követően – háromgyermekes
vagy annál nagyobb gyermekszámmal rendelkező család – az életben többet nem kapott volna
jelzáloghitelt banktól. Magyarán: a már jelzáloghitellel rendelkező családokon valóban
segítettünk volna, de akiknek nincsen még lakásuk, vagy úgy döntenének, hogy vállalnának
harmadik vagy még több gyermeket, azok az életben többet kereskedelmi banki alapon
senkitől sem kapnának jelzálog fedezetű hitelt. Éppen ezért választotta azt a megoldást a
kormány, hogy a moratóriumot kvótaszerűen feloldja, és különös hangsúlyt helyez a
gyermekszám és a családi jövedelem alapján a szociális szempontokra, hogy ilyen család ne
kerülhessen az utcára. Új lakásokat épít nekik, amelyet szociális alapon igénybe vehetnek
ezek a családok, ahogy azt korábban általuk tulajdonolt lakást megvásárolja az eszközkezelő

és azt kedvezményes alapon bérbe adja ezeknek a családoknak.
Tehát ez csak egy példa volt, amivel azt szerettem volna szemléltetni, hogy a

bankrendszer nyilvánvalóan piaci viszonyok között működik, tehát nem tenyerelhetünk bele a
közepébe, mert lehet, hogy a szándékolttól eltérő hatást váltunk ki vele. Ezért volt egy nagyon
vékony mezsgye a tárgyalások során, hogy az összes feltételnek, az összes szempontnak
megfelelő konstrukciót tudjunk kidolgozni.

Az árfolyamveszteségekkel kapcsolatban, mármint azzal az állítással kapcsolatban,
hogy a háztartások komoly árfolyamveszteséget szenvedtek el az új kormány
tevékenységének eredményeként. Itt megint csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy jelenleg a
forint-euróárfolyam olyan szinten van, mint amilyen szinten a Bajnai-kormány utolsó
időszakában, vagy a válságot megelőző időszakban volt: 260-270 forint-euró közötti szinten,
ami most már hónapok óta stabilan tartja magát, köszönhetően egyébként a kormányzati
gazdaságpolitikának.

Ezzel szemben, ami a svájci frank és a forint árfolyamának az elmozdulását okozta.
Azt még egyszer hangsúlyozom, hogy a kormány gazdaságpolitikáján teljesen kívül álló ok,
az euró és a svájci frank keresztárfolyam, erre semmilyen ráhatásunk nincsen, illetve amilyen
ráhatása volt a magyar kormánynak - felhasználva az európai uniós elnökségi szerepét -, az
az, hogy az eurózónában, illetve az Európai Unió egészében a gazdasági kormányzás alapjául
szolgáló 6-os jogszabálycsomagnak az elfogadását elősegítette. Tehát ami ráhatásunk volt, ha
úgy tetszik az euró/svájci frank keresztárfolyamra, azt mi maximálisan megtettük, és ez az
egyik sikere a magyar elnökségnek.

A MOL tranzakcióval kapcsolatban megint csak szükségszerű hangsúlyozni, hogy
egyértelműen és határozottan nem eredményezi az államadósság növekedését, ez tényszerűen
így van. Az államadósságot nem növeli az, hogyha az állam rendelkezésére álló forrásokat
egyik eszközből a másik eszközbe csoportosítja, ha úgy tetszik az egyik likvid eszközből,
jegybanki betétből egy másik likvid eszközbe: MOL részvényekbe fekteti. Tényszerűen nem
emelkedett tehát az államadósság, és ami ennél is fontosabb, tényszerűen nem emelkedett az
az államháztartási hiány, amelyet az Európai Unió módszertana szerint a maastrichti
dekrétumok alapján számítanunk kell, tehát az SA hiány nem emelkedett a MOL tranzakció
következményeként.

Talán az elmondottakból következően megállapíthatjuk, hogy szó sincs
bankkonszolidációról, merthogy arra egyébként nincs is szükség Magyarországon, nincsen
olyan pénzügyi stabilitási kockázat, ami ezt igényelné és a javasolt konstrukció nem is erre
irányul. A bankok jelentős részét viselik a terheknek, és ahogy elmondtam, szó sincs arról,
hogy emberek tízezreit, százezreit potenciálisan az utcára kerülés réme fenyegethetné, hiszen
éppen a kvótarendszer szabályozza azt, hogy maximálisan hány adósság esetében, hány adós
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esetében kerülhet sor kényszerértékesítésre. Ahogy azt említettem, az idei évben ez kétezer
adós eseténél nem lehet nagyobb, és erre az időszakra, amikorra ez a lehetőség megnyílik,
már létezni fog az az állami eszközrendszer, ami az utcára kerülést megakadályozza, illetve
azt elkerüli.

Iván László képviselő úr által megfogalmazott kérdések azt gondolom, hogy
különösen fontosak, de talán kevésbé szorosan kapcsolódnak a jelenlegi megállapodás
csomaghoz, hiszen ezek a kérdések jelentős részt a polgári törvénykönyv által szabályozott
kérdések. Magyarán: a hitelfelvételkor kezességet vállaló magánszemélyek esetében
értelemszerűen a Ptk. alapján a kezességvállalásból fakadóan, amennyiben a fő-adós, az első
számú adós nem képes a törlesztésre, a kezesen ugyanúgy behajthatja a követelést a bank.
Abban az esetben, hogyha a kezes esetében ez az ingatlan, mármint a saját tulajdonú
ingatlanjának a kényszerértékesítésével járna, akkor ez ugyanúgy kvótával védett, akkor ez
ugyanúgy az állami eszközrendszer teljességét lefedő kérdés.

Ugyanez vonatkozik értelemszerűen az elhalálozásra, a polgári törvénykönyv
öröklésre vonatkozó szabályai alapján mind a vagyoni jogok, mind a kötelezettségek
öröklésre kerülnek, ebben az esetben tehát az örökösök azok, akik ezért az adósságért
felelnek, értelemszerűen ebben az esetben is az örökölt ingatlan, mint fedezet beléphet, illetve
az egyéb állami konstrukciók szintén alkalmazhatóak.

A tartozás átvállalására természetesen megint csak a Ptk. alapján mód van, tehát
hogyha valaki a családban vagy a közeli hozzátartozó körében képes és lehetősége van arra,
hogy a terhekben osztozzon, akkor ezt értelemszerűen meg lehet tenni.

A fedezetül szolgáló ingatlan értelemszerűen mindenkor az adósnak a tulajdona, tehát
a tulajdon kérdése a Ptk.-ban rendezett e tekintetben. Egy konstrukció van, amit talán érdemes
megemlíteni, ahol a tulajdon nem a benne lakó családot illeti, ez pedig a lízingkonstrukció. A
lízingkonstrukció esetében a tulajdonjog az a lízingkonstrukció lejártával együtt kerül át a
benne lakó családnak a tulajdonába, mármint őhozzájuk.

Kényszerértékesítés esetében ugyanez a helyzet, tehát az ingatlan tulajdonjoga csak az
adásvételkor származik át, ezt a Ptk. szintén szabályozza.

A független tanácsadással kapcsolatban képviselő úr említette, hogy nem kormányzati
tanácsadásra gondol, merthogy említettem volna a PSZÁF-ot, mint akihez potenciálisan
fordulhatnak az ilyen adósok, vagy a fogyasztóvédelmi hatóságok területi kirendeltségeit, de
említhettem volna akár a minisztériumot is, hiszen mi is rengeteg ilyen levelet válaszolunk
meg. Hogyha független tanácsadásról beszélünk, akkor értelemszerűen csak két megoldás
lehetséges: vagy a kormányzat állít fel ilyen szervezeteket – az általam említett esetekben
ezek megtörténtek -; ha független tanácsadásról van szó, akkor ez csak valamilyen civil
kezdeményezés lehet, ilyen civil kezdeményezések pedig léteznek értelemszerűen. Én most
nem sorolnék fel, nem nevesítenék egyet sem, de vannak az egészen apró fókuszált
kérdésekre központosító szervezetektől az egészen tág problémakört lefedő szervezetekig,
tehát léteznek ilyen civil szervezetek egyébként, a kormány kapcsolatot tart ezekkel a civil
szervezetekkel.

Végezetül említést tett képviselő úr Róna Péter javaslatáról vagy felvetéséről,
miszerint perközösséget alkotva lehetséges lenne a bankok felelősségét vitatni. Én azt
gondolom, hogy erre értelemszerűen egy jogállamban mindenkor lehetőség van. Tehát,
hogyha egy adós úgy érzi, hogy a hitelfelvétel során vagy a törlesztési kötelezettsége
teljesítése során őt olyan hátrány érte a bank részéről, amit a bank rosszhiszeműsége, adott
esetben jogsértése okozott, akkor fordulhat természetesen bírósághoz.

Én a Róna Péter javaslatában megfogalmazott általános elvvel azonban nem értek
egyet, miszerint ezt a kockázatot száz százalékban és egyértelműen a bankokra lehet terhelni.
Ezzel kapcsolatban a kormány megfogalmazta az álláspontját. Mindenképpen felelősség
terheli a bankokat értelemszerűen, hiszen ők kínálták ezeket a hiteleket, és valószínűleg nem
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kellően hívták fel ennek a kockázatára a figyelmet. Mindenképpen felelősség terheli az
államot, a korábbi parlamenteket, illetve a korábbi kormányokat, amelyek nem tettek meg
minden szükséges lépést ennek a helyzetnek az eszkalálódására; és mindenképpen
értelemszerűen, ha nem is felelőssé, de teherviselési kötelezettség terheli a háztartásokat,
hiszen ők ezeket a hiteleket felhasználták ingatlant, vagy adott esetben más fogyasztási cikket
vásároltak a jelzálog fedezetű hiteleikből. Tehát értelemszerűen e között a három fél között
meg kell osztani a terheket, nem gondolom, hogy egyetlen félre ebből a háromból lehetne az
összes terhet telepíteni.

Talán ezek voltak a legfontosabb szempontok. És a szabályozással kapcsolatban még
egyet, ha megenged a tisztelt bizottság, megemlítenék: az az, hogy melyik időszak alatt
milyen szabályozási környezet volt. Azt hiszem azt is tudjuk és tényszerűen rögzíthetjük,
hogy az új kormány felállását követően és az új parlament felállását követően szinte az első
intézkedése az új parlamentnek, illetve az új kormánynak az volt, hogy a devizaalapú
hitelekből fakadó jelzálogbejegyzést megtiltotta. Tehát amikor erre módja és lehetősége volt a
2010 tavaszán felálló kormánynak, akkor a devizahitelezéssel kapcsolatos problémák
eszkalálódását megakadályozta. Amikor ez ellen hathatósabban lehetett volna tenni, azt -
ahogy említettem - 2004 és 2010 között kellett volna megtenni tényszerűen, hiszen akkor
harapódzott el a devizahitelezés Magyarországon. Például szolgál egyébként Csehország, ahol
a szükséges feltételeket megteremtették ahhoz, hogy ez a probléma ne nőjön túl nagyra.

És egy dolgot még elfelejtettem említeni, hogy ez a devizahitelezés újraindítása, amit
elnök úr kérdezett. Azért fontos megemlíteni, mert az az eszköz, amit a magyar parlament,
illetve a magyar kormány használt a devizahitelezésből eredő problémakör tovább
fokozódására, az ellent mond sajnálatos módon az egyik alapvető európai uniós alapelvnek,
ez a tőke szabad áramlására vonatkozó alapelv. Éppen ezért olyan módszert kell találnunk a
devizahitelezés korlátozására, amelyek az uniós jogszabályoknak is megfelelnek, és a
kormány által javasolt, illetve a Bankszövetséggel kötött megállapodásban javasolt megoldás
az ilyen, magyarán: az európai uniós szabályoknak is megfelel és képes megelőzni a mikro- és
makroprudenciális veszélyeket, amik ebből fakadhatnak. Ugyanis a megállapodás alapján
akkor vehet fel a közeljövőben valaki devizahitelt, hogyha abban a devizában származó
jövedelme van, magyarán: nincsen devizakockázata. Ha valaki euróban szerez jövedelmet,
mert egy olyan országban szerzett nyugdíjjogosultságot, ahol euróban folyósítják neki a
nyugdíját, akkor az ilyen ember árfolyamkockázat nélkül képes euróban eladósodni, hiszen
abból származik a jövedelme.

Ez azonban még nem elegendő, mert ebben az esetben is származhatna komoly
kockázata a devizahitelezésből, ezért egy másik fontos kritériumot is előír a javaslat,
miszerint ennek az adósnak, potenciális adósnak a minimálbér tizenötszörösét meghaladó
jövedelemmel kell rendelkezni. És a két szempont azt gondolom, hogy mind
makroprudenciális, mind fogyasztóvédelmi szempontból elegendő feltételül vagy elegendő
korlátul fog szolgálni, hogy valóban csak azok a családok válasszák a devizahitelezés
kockázat kockázatos módját, akik erre valóban képesek, rendkívül magas havi jövedelemmel
rendelkeznek, és ez a rendkívül magas havi jövedelem abban a devizanemben keletkezik,
amiben ők el kívánnak adósodni.

Ezeknek a családoknak az esetében viszont – én közgazdászként is azt gondolom -,
nincsen racionális szempont vagy érv, ami miatt meg kellene akadályoznunk, hogy ők abban a
devizában adósodjanak el, amilyen devizában ők a jövedelmüket szerzik. Sőt, ha ezeknek a
családoknak az eladósodását forintban kényszerítenénk, akkor éppen ezzel nyitnánk egy
árfolyamkockázatot ezeknek a családoknak, úgyhogy e tekintetben azt gondolom, hogy a
kormány minden olyan előírást vagy körülményt mérlegelt, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a
közösségi joggal való ellentmondást megszüntesse. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük a részletes választ. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor lezárom a vitát és a szavazás
következik.

A szavazás előtt a helyettesítéseket ismertetem. Ágh Péter képviselőtársamat Talabér
Márta képviselő asszony helyettesíti, Hirt Ferenc képviselőtársamat Csizi Péter képviselő úr
helyettesíti, Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszonyt Kapus Krisztián képviselő úr
helyettesíti, Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyt Bábiné Szottfried Gabriella
képviselő asszony helyettesíti, Vas Imre képviselő urat Tamás Barnabás képviselő úr
helyettesíti és Szűcs Erika képviselő asszonyt Varga László képviselő úr helyettesíti. És akkor
következik a szavazás.

Határozathozatal

Aki a T/3498. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem.
Tartózkodás nem volt.

A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a megjelenést.
Kérdezem még a bizottságot, hogy többségi álláspontot ki szeretne képviselni.
Bábiné Szottfried Gabriella jelentkezett, parancsoljon!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Szeretném javasolni Talabér Mártát.

ELNÖK: Talabér Márta képviselő asszony képviseli a többségi álláspontot. (Jelzésre.)
A kisebbségi véleményt megosztva: Varga László képviselő úr és Baráth Zsolt képviselő úr.

Egyebek

Az egyebekben van-e valakinek valami hozzászólása. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, köszönöm szépen a részvételt és jó munkát kívánok.

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


