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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

VÁGÓ GÁBOR (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntök mindenkit a Lakhatási albizottság mai ülésén. A Lakhatási albizottság
mai napirendi javaslata: az 1. pont a tájékoztató a lakáshitelesek megsegítésére a kormány és a
Bankszövetség között létrejött megállapodásról, illetve az Egyebek napirendi pont.
Kérdezném képviselőtársamat, hogy elfogadjuk-e ezt a napirendet. (Szavazás.) Igen, akkor
egyhangúan elfogadtuk a napirendet.

Tájékoztató a lakáshitelesek megsegítésére a kormány és a Bankszövetség között
létrejött megállapodásról

Sok szeretettel köszöntöm a bizottságunkban Kármán András államtitkár urat a
Nemzetgazdasági Minisztériumból, valamint Nátrán Roland helyettes államtitkár urat szintén
az NgM-ből. Akkor meg is kérném őket, hogy tájékoztassanak bennünket ennek a
megállapodásnak egyrészt a főbb pontjairól, másrészt a megállapodás folyamatáról, tehát
hogy hogyan jött létre a megállapodás, valamint amennyiben lehetőségük van rá, akkor
igyekezzenek azt is bemutatni, hogy milyen törvényi változások követik majd ezt a
megállapodást a közeljövőben, illetve hol látják, milyen pontokon kell még a parlamentnek
mint jogalkotó szervnek részt vennie ebben, tehát a lakáshitelesek megsegítésében. Köszönöm
szépen.

Kármán András tájékoztatója

KÁRMÁN ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Én is üdvözlök mindenkit. Ez az elmúlt napokban a kormány és a
Bankszövetség között megszületett megállapodás, amit a kormánynak a kihirdetett
idevonatkozó határozatai is megfogalmaztak, egy nagyon fontos problémát kíván kezelni
Magyarországon. Elöljáróban is hangsúlyoznám azonban, hogy nyilvánvalóan ez nem egy
ilyen egyik napról a másikra kezelhető problémakör, tehát itt egy folyamatról van szó, és
szükséges lehet további eszközök igénybevétele, további finomhangolás a rendszeren még a
későbbiekben.

Azt, hogy ez társadalmi, politikai szempontból miért egy nagy probléma, azt
gondolom, hogy ebben a körben nem kell ecsetelni. Mindenki tisztában van azzal, hogy itt
több mint százezer család van ma Magyarországon, amely késedelemben van, 90 napot
meghaladó késedelemben van a hiteltörlesztése kapcsán, ezek többsége devizahiteles, akik
egy sokkal erősebb árfolyam mellett és egy sokkal alacsonyabb törlesztőrészlet mellett vették
föl a hiteleiket, és közben a gazdasági válságban sokuknak a munkája elveszett, a jövedelme
csökkent, és a törlesztőrészlete jelentősen megemelkedett. Tehát az, hogy ezzel miért kell a
kormánynak foglalkoznia és miért kell kiutat mutatnia ennek a széles társadalmi csoportnak,
szerintem teljesen egyértelmű.

Arról, hogy gazdasági, közgazdasági szempontból miért olyan fontos ez a kérdés,
mondanék egy-két szót. Én azt gondolom, hogy a következő évek gazdaságpolitikájának az
egyik kulcstényezője, hogy mennyire sikerül a magyar gazdaságot egy gyors növekedési
pályára állítani. Ennek sok feltétele van: a munkaerőpiacnak át kell alakulnia, a gazdasági
szabályozó környezetnek át kell alakulnia, az adórendszernek meg kell változnia, satöbbi.
Ezeken a frontokon komoly változások történtek már eddig is, illetve a kormány vázolta
azokat az elképzeléseket, amiket még ezeken a területeken tervez.

Ugyanakkor az is világos, hogy a hitelezés érdemi fellendülése nélkül nagyon nagyok
a kockázatok, hogy ez a magasabb gazdasági növekedés végül bekövetkezik-e. Ha elemezzük
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azokat a problémákat, hogy mi ma Magyarországon a hitelezés egyik fő gátja, akkor már
keresleti oldalon is sok probléma van, tehát maguk a vállalatok, a lakosság óvatosabb lett a
hitelek igénylésében, azonban kínálati oldalon is nagyon sok probléma van, maguk a bankok
ódzkodnak attól, hogy elérhető költségek mellett új hiteleket nyújtsanak. Ennek az egyik
fontos oka az, hogy fölhalmozódott a nem teljesítő hitelek kapcsán a bankok mérlegében egy
olyan portfolió, amely egy tehertétel, rontja a jövedelmezőségüket és ezáltal akadálya
tulajdonképpen az új hitelezés megindulásának, amely, mint mondtam, a növekedés
szempontjából létfontosságú.

Tehát épp ezért azt gondolom, hogy a mostani megállapodásnak tulajdonképpen a
kulcspontja az, hogy kontrollált módon, körültekintő módon, de megindulhat a rossz
minőségű hitelportfoliók leépítése, ami jelzáloghitelek esetében szükségszerűen a jelzálogként
elfogadott ingatlanok értékesítését kell hogy jelentse. Hangsúlyozom, hogy kontrollált módon,
hiszen minden szereplő tisztában van azzal, hogy ezt az ingatlanállományt nem lehet ráönteni
a magyar ingatlanpiacra, hiszen az mind az egyébként hitellel nem rendelkező
ingatlantulajdonosoknak, mint a bankoknak, amelyeknek ez egy fontos fedezet, tehát minden
szereplőnek tulajdonképpen jelentős problémát és költséget okozna. Tehát az elsődleges cél
az, hogy kontrollált módon legyen. Erre javaslunk mi egy kvótarendszert, amely
településtípusonként szabna meg kvótákat, és egy fokozatosan emelkedő kvóta lenne, tehát
fokozatosan engedné tulajdonképpen a piacra az értékesítendő ingatlanokat, kezdve először a
nagyobb értékű ingatlanokkal, mert úgy gondoljuk, hogy ott kisebb a probléma és annak a
szociális dimenziója is kevésbé súlyos. Az idei év utolsó negyedévétől először a nem teljesítő
hitelek mögött lévő ingatlanok 2 százaléka, jövő évtől negyedévente 3 százaléka, 4 százaléka,
5 százaléka lenne így értékesíthető. Azt gondoljuk, hogy ez egy ésszerű kompromisszum -
még egyszer - aközött, hogy elinduljon egy érezhető tisztulás és megszabaduljon a
bankrendszer ettől a múltban felhalmozott veszteségtől, felszabadítva a forrásait az új
hitelezéshez, ugyanakkor ne verje agyon az ingatlanpiacot és ne indítson el egy rossz
értelemben vett árspirált az ingatlanpiacon.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ahhoz, hogy ez a kontrollált feloldása az
árverezésnek sikeres legyen, több feltételnek is együttesen jelen kell lennie. Egyik részről
fontosnak tartjuk, hogy ne romoljon tovább a ma törleszteni képes adósok törlesztőképessége,
ne növekedjen azoknak a száma, akik 90 napon túli tartozással bírnak. Devizahitelek lévén a
legnagyobb kockázatot az árfolyam alakulása, elsősorban egyébként az euró-svájci frank
árfolyam alakulása jelenti, amelyre a magyar gazdaságpolitikának nincs közvetlen hatása,
mert ha euróhitelekről beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy egy kiegyensúlyozott,
kiszámítható, jó gazdaságpolitikával le lehet csökkenteni az árfolyam ingadozását, hiszen a
piac akkor bizalmat szavaz. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt egy évben,
valójában nem a forint-euró árfolyam mozdult el, az ugyanitt volt egy évvel ezelőtt
lényegében, hanem az euró-svájci frank mozdult el rajtunk kívülálló körülmények miatt;
ismeretesek ezek, Görögország, Írország, Portugália. Maga az euró és az eurózóna küzd
problémákkal, és ez mutatkozik meg az euró gyengülésében, ami viszont lecsapódik a forint-
svájci frank árfolyamában.

Tehát hogy ne folytatódjon ez a folyamat, hogy rajtunk kívül álló okok miatt, az
árfolyam kiszámíthatatlan alakulása miatt tömegesen legyenek az embereknek törlesztési
problémái, a kormány kidolgozott egy ilyen árfolyamgátat a következő évekre, amikor a
legnagyobb kockázatát látjuk még ezeknek. Tehát optimisták vagyunk, azt gondoljuk, hogy
azért 4-5 éves időtávon az euró problémái rendeződni fognak, és valószínűleg ott már nem
lesz szükség erre a fajta garanciára, de a következő 1-2 év ilyen szempontból még nehezen
kiszámítható. Tehát azt gondoljuk, hogy erre az időszakra fontos, hogy legyen egy ilyen
védőernyő, amely megakadályozza azt, hogy egyik hónapról a másikra jelentősen
megemelkedjenek a devizahitelesek törlesztőrészletei. Ugyanakkor nyilván ezt önkéntes
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alapon gondoljuk. Tehát nem cél az, hogy rákényszerítsünk egy ilyen fajta, ha úgy tetszik,
biztosítást mindenkire, ezt mindenki mérlegelheti, hogy mennyire vannak pénzügyi tartalékai,
mennyire bírja el egy 10-20 százalékos növekedését a törlesztőrészleteknek egyik hónapról a
másikra. Ha ő úgy gondolja, hogy már nagyon a törlesztőképességeinek a határán van, akkor
valószínűleg csatlakozni fog ehhez az új rendszerhez, és ilyen értelemben kap egy garanciát
arra, hogy kiszámíthatóak legyenek a törlesztési terhei.

Még egyszer, azt gondoljuk, hogy egy többéves időtávon már a svájci frank árfolyama
elsősorban az euró-svájci frank keresztárfolyam miatt normalizálódni fog, mint ahogy ez a
múltban igazából mindig bekövetkezett, illetve azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akik
esetleg azért tudnak nehezebben törleszteni, mert a családban kiesett egy kereső fél vagy
hasonló, a megnövekvő munkahelyek száma miatt ők tulajdonképpen pár év múlva már
jobban számíthatnak arra, hogy képesek lesznek teljes mértékben törleszteni az adósságukat.
Tehát ez az egyik irány, ami, mondom, arra irányul, hogy ne nőjön a probléma nagysága.

Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az árverezési moratórium feloldásával fontos, hogy a
kormány segítséget adjon azoknak, akiknek a helyzetük tulajdonképpen nagyon rossz, tehát
akik már egy ilyen 90 napon túli hátralékkal bírnak. Itt két eset van. Az egyik esetben, ha a
törlesztőrészlet számára túl magas, de maga a hitel értéke nem irreálisan nagy a lakás
értékéhez képest, akkor szerintünk a kiút abban van, hogyha segítünk abban, hogy értékesítse
a lakását és vehessen egy kisebb lakást. Erre vonatkozik ez a kamattámogatásos program,
amely elérhetővé, megfizethetővé tesz hosszú lejáratú forinthitelt, és lehetőséget nyújt a
fizetési problémával küzdő ingatlantulajdonosnak, hogy költözzön egy kisebb ingatlanba,
ezáltal nyilván kevesebb lesz a hitel is, amire szüksége van, és csökkenni fog a törlesztési
terhe is. Ehhez, hogy rendelkezésre álljon egy elérhető kamatozású forinthitel, egy fókuszált
kamattámogatási programot hirdet meg a kormány.

Végül van az a kör - nincsenek pontos adataink rá, de körülbelül 10-20 ezer olyan adós
lehet -, akinek éven túli már a tartozása, tehát abból a 100-110 ezer főből, akik 3 hónapon túl
vannak, azért annak a nagy része 3 hónap és egy év között van, de van egy 10-20 ezer adósi
kör, amely már éven túli tartozásokkal, lejárt tartozásokkal rendelkezik. Az ő esetükben azt
gondoljuk, hogy ez egy szociálpolitikai kérdés, és különösen azért, mert itt a legtöbb esetben
már a hitel értéke meghaladja az ingatlan értékét. Sokszor ők nem is az árfolyam miatt
kerültek egyébként ebbe a problémába, hanem a munkahelyüket veszítették el. Az ő
esetükben lenne a nemzeti eszközkezelő társaságnak fontos szerepe részben azáltal, hogy egy
magas diszkontáron, de megvenné az ingatlanjaikat ott, ahol egyébként nem lehetséges a piaci
értékesítés, sok ilyen földrajzi környezet van kis falvakban, satöbbi, ahol ez nem árkérdés,
hanem egyszerűen nincs, aki megvegye, ott a nemzeti eszközkezelő megvenné, illetve a
kormány egy szociálislakás-építési programmal kezelné ezeknek az embereknek a helyzetét.
Tehát akik az ingatlanukat ebben az esetben eladnák, megszabadulnának viszont az
adósságuktól, de akkor nekik el kellene fogadni azt, hogy egy alacsonyabb komfortfokozatú -
most általánosságban értem a komfortfokozatot -, kisebb méretű szociális bérlakásba
költöznek.

Azt gondoljuk, hogy közgazdaságilag is ezek az elképzelések racionálisak, hiszen - ezt
nem hangsúlyoztam - maga a költségvetési mozgástér, amit az adófizetők pénzéből ennek a
helyzetnek a kezelésére tudunk tenni, azért korlátozott, de én azt gondolom, hogy ezek
kezelhető nagyságú terheket jelentenek és nem veszélyeztetik az alapvető költségvetési,
államadósság-csökkentési célokat. Másik részről meg politikailag védhetőek, mert
megfelelnek annak az elvnek, hogy a probléma kialakulásában van egy közös felelősség. Van
egy felelőssége az államnak, hiszen a korábbi kormányok döntései fontos szerepet játszottak
ebben a helyzetben. Van egy felelőssége a bankoknak, mert nem figyelmeztették az
ügyfeleket kellő alapossággal, hogy milyen kockázata van annak, hogy devizahitelt vesznek
föl, nem jártak el elég körültekintően, hogy ne adjanak a lakás 90 százalékának megfelelő
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hiteleket, tehát van itt a bankoknak egy felelőssége, és azért ki kell mondani, van az
adósoknak is egy felelőssége, mert sok helyen egyszerűen arról is szó van, hogy maguk a
hitelt felvevők nem jártak el kellő körültekintéssel. Azt gondoljuk, hogy ha végignézzük
ezeket a konstrukciókat, pont ezért politikai értelemben fairnek érzem, hogy van egy
tehermegosztás a három szereplő között.

Tehát közös a felelősség, közös az osztozkodás tulajdonképpen a terhekből, hiszen
mindegyik konstrukciónál van valami, amit az állam ad. Most nem mentem bele a
részletekbe, de szerintem ezek nagyjából önök előtt ismertek. Egy fókuszált garanciával segíti
az állam ennek az árfolyamgátas konstrukciónak a működését. Tehát ha az árfolyam
gyengébb, mint mondjuk a 180 forint/svájci frankos árfolyam, akkor egy gyűjtőszámlára kerül
ez a pénz. Ha az adós az árfolyamvédettség időszakában valamilyen okból - nyilván ez már
nem az árfolyamváltozás, tehát mondjuk egy munkanélküliség miatt - törlesztésképtelen lesz,
akkor erre az adósságelemre az állam 100 százalék garanciát vállal. Tehát itt az állam ad egy
segítséget. A bank vállalja azt, hogy meghitelezi tulajdonképpen ezt az adósságelemet, ami
abból fakad, hogy ha a 180 forint/svájci franknál gyengébb az árfolyam, akkor itt minden nap
olyan ütemben történik a törlesztés. Tehát tulajdonképpen itt vállal egy finanszírozási terhet a
bank, de vállal valamit az ügyfél is, hiszen az továbbra is az ő adóssága marad. Tehát
továbbra is érvényesül az az elv, hiszen itt törlesztő ügyfelekről van szó, hogy aki fölvette a
hitelét, annak vissza kell fizetni végső soron a hitelét. Lehetnek közben segítségek, lehetnek
bizonyos biztosítékok, de az az elv kell hogy érvényesüljön, hogy aki képes rá, az törlessze a
hitelét, hiszen egy piacgazdaságban ez a normális. Tulajdonképpen mindegyik
konstrukcióban, ha végiggondoljuk, mindig van egyfajta ilyen osztozkodás a terhekből és a
következményekből, ha úgy tetszik.

Igazából most odáig jutottunk el, hogy megállapodtunk ezekben a fontos kérdésekben
és a tartalomban a bankszektorral. Most egy gyors implementációs fázis következik,
tulajdonképpen már el is kezdődött a napokban. A következő hetekben a kormány elé
kerülnek azok a jogszabályok, amelyek módosítása feltétlenül szükséges. Ez egy viszonylag
széles kör. Itt szükség van a kilakoltatás, árverezési moratórium kapcsán módosításokra, de
ugyanúgy az állami garancianyújtáshoz, tehát számos ponton kell jogszabályokat módosítani,
ezek egy része nyilvánvalóan a parlament elé fog kerülni, amik törvények, és azt gondoljuk,
hogy amint lehet, technikai felkészültséget is figyelembe véve elindulnak ezek a
konstrukciók. Itt most még csak - hogy mondjam - ilyen becslések vannak, hogy melyik
mikor tud elindulni.

Igazából ez az árfolyamvédelmi konstrukció sokban függ a bankok felkészültségétől
is. Ők most azt mondják, hogy augusztus végére lesznek készen arra, hogy ezt kínálják széles
körben az ügyfeleiknek. Maga a jogszabályi környezet igazából már előtte valószínűleg
rendelkezésre fog állni. A szociális bérlakás-építési program az eszközkezelő társaság, az
állam részéről igényel hosszabb felkészülést. Ugyan itt azért az elmúlt időszakban vaskos
megvalósíthatósági tanulmányok készültek, tehát nem arról van szó, hogy a semmiből kell ezt
fölállítani, ugyanakkor mégis csak egy új intézményről van szó, annak meg kell találni a
szervezetét, föl kell tölteni ezt, és ott is jogszabály-módosításokra is szükség van. Ezért is van
most az a szekvenciális megközelítés a kilakoltatási moratórium kapcsán, hogy július 1-jétől
csak a 30 millió forint fölötti ingatlanok árverezése kezdődhet meg, hiszen az eszközkezelő

társaság és a szociális bérlakás-építési program nyilvánvalóan a kisebb értékű ingatlanokra és
a kisebb jövedelmű adósokra koncentrál, akik esetében maga az árverezés is csak októberben
indulhat el. Tehát ezt az árverezési moratóriumnál már figyelembe vettük, hogy akkor
induljon el, amikor ezek a biztosítékok már megvannak és ezek a védelmi vonalak már
fennálltak.

Én röviden… Röviden? Lehet, hogy nem is voltam annyira rövid. Tehát bevezetőben
ennyit mondtam volna. Azt gondolom, hogy a konkrét konstrukcióról, a kormányhatározatról
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önök sokat tudnak, tehát azért nem akartam végigmenni minden egyes részletponton, de
szívesen várom a kérdéseket, észrevételeket.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Most megkérdezném képviselőtársaimat,
hogy van-e hozzászólásunk a témához? (Közbeszólás: Lesz hozzászólás.) Először a
képviselőket, és utána szívesen meghallgatnám a civil szervezeteket is. Képviselő asszonyok?
(Jelentkezések.) Akkor Ertsey Katalinnak adnánk szót. (Ertsey Katalin: Előbb a bizottság
tagjai.) Most ne játsszunk ilyen… Adjunk szót Ertsey Katalinnak. (Szavazás.) Rendben,
akkor Ertsey Katalinnál van a szó.

Képviselői kérdések, vélemények

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Csak a későbbiekre gondoltam
jelezni, de hát akkor elmondom. A Fogyasztóvédelmi bizottságban ülök, tehát itt vendégként
vagyok jelen. Alapvetően egy pár dolog van, amit biztos, hogy a képviselőtársak is felvetettek
volna. Igazán nekünk a folyamatnak - finoman szólva - a rejtélyes volta volt az, ami egy kicsit
meglepő volt. Nemhogy fogyasztóvédelmi szervezetek, tudomásom szerint még a PSZÁF
sem volt igazán ebben részes. Nem is feltétlenül azzal van a gond - illetve azt majd elmondja
a képviselőtársam, hogy mi milyen alternatívákat kínáltunk -, amit tudunk, hanem amit nem
tudunk, tehát hogy milyen további egyezkedések vannak hátra, amelyek a bankszektort egy
olyan pozícióban tartják, hogy még mindig nem látjuk a megegyezés minden részletét,
magyarul, a bankadóról mit lehet tudni ebben az összefüggésben.

Alapvetően a bankszektor feladata, hiszen ez az ő bizniszük, hogy felmérjék és
kezeljék a kockázatokat. Van egy olyan érzésünk, hogy ebben a megállapodásban
pillanatnyilag a legkevesebb terhet épp a bankszektor vállalja. Ha ez egy téves benyomás, azt
milyen módon lehet igazolni, hogy ez egy téves benyomás?

Még ehhez kapcsolódóan, az egy dolog, hogy most egy bizonyos csoportra terjed ki ez
a megállapodás, de vannak olyanok, akik már ezen túl vannak, és azzal a jelenséggel
találkozunk, hogy csomagban továbbadják az ő bedőlt hitelüket. Tehát van egy olyan veszély,
hogy a szemünk láttára zajlódhat vagy folyhat le ugyanaz a hitelválság, ami Amerikában
egyszer már a szemünk láttára lezajlott, és mintha nem vonnánk le abból következtetéseket.
Megint csak, ha ez egy téves benyomás, akkor ezt hogyan lehet cáfolni? Tudunk konkrét
lakossági megkeresésekről, amelyek azt jelzik, hogy továbbadják ezeket a bedőlt hiteleket, és
egészen más a kondíció. Konkrétan OTP-s bedőlt hitelt továbbadtak x kezelőszervezetnek,
amely azt mondta, hogy most megszűnt az a jó világ, ami eddig volt, a mostantól létező

kondíciók ezek és ezek, és ha nem, akkor visszük a házat. Tehát itt azért a probléma
komplexebb, mint amit ez a csomag kezelni tud, és igazán ott van a hatalmas veszély.

Az utolsó csak egy kérdés vagy megjegyzés. Ezeket az előkészítő anyagokat, azokat a
megvalósíthatósági tanulmányokat, amelyek ezek szerint valahol ülnek egy polcon vagy több
polcon, van-e esetleg arra lehetőség, hogy a választott képviselők megnézzék, hogy milyen
anyagok alapján jöttek ki ezek a fajta javaslatok?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük Ertsey Katalinnak, az LMP képviselőjének. Megkérdezném
akkor Rónaszékiné Keresztes Monikát. Nála van a szó.

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nagyon
fontos Orbán Viktor bejelentése után még egyszer megerősítve a kormány képviselőinek
álláspontját, hangsúlyozni, mi történt itt egyáltalán. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy
az országgyűlési képviselők elé a jövő hét elején kerül majd a csomag részleteiben, tehát mi
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akkor fogjuk ezt látni. Ennek az üzenetértékét viszont nagyon szeretném, hogyha
hangsúlyoznánk, hiszen a moratórium megalkotása vagy létrehozása a kormányváltáskor már
Orbán Viktor részéről egy óriási dolog volt, ezt nagyon-nagyon komolyan ki kell
hangsúlyozni, hiszen egy olyan, mondhatjuk, háborús állapotú országot vettünk át, amelyre
két támadás leselkedhet, vagy fegyverrel, vagy pedig az államadóssággal. Átvettünk egy
olyan országot egy olyan államadóssági csomaggal, amiben igenis tisztelet - ezt már többször
is említettem - illeti azt a kormányt és azt az országvezetőt, aki egyáltalán ezt felvállalta, hogy
ebből valamit létre fog hozni, mégpedig úgy, hogy az embereket a lehető legnagyobb
mértékben védelem alá veszi. Ezt jelentette a moratórium. Tehát ezt nagyon fontos
hangsúlyozni az elején. Az emberek védelme volt az első, amit Orbán Viktor és a Fidesz
kormánya kijelentett.

Az elmúlt nyolc év - ezt nem szeretik hallani az ellenzéki képviselők, de igenis
mondani kell úton és útfélen - megtévesztette az embereket, tudva vagy tudatlanul, de egy
valótlan gazdasági állapotot tártak az emberek elé, belehajszolták az embereket felelőtlenül
felvett hitelekbe, és ez az egyénnek is és az országnak is óriási kárára vált. A moratórium léte
nyilván végtelenségig nem tartható fenn, ezt is tudjuk, mert ennek következtében bedől a
lakáspiac, bedől a hitelpiac és a gazdaság is működőképtelenné válik. Tehát az elméletünk a
nemzeti együttműködés jegyében született meg, ez az ötpontos, végül is otthonvédő
akciócsomag, hiszen ennek az elmúlt nyolc évnek a legnagyobb vesztesei pontosan a saját
maguknak lakást biztosító magyar családok voltak, és ez borzasztó rossz üzenet egy ország
részéről, hogy akik fedélt szeretnének a fejük fölé, szeretnének egyről a kettőre jutni, azok
voltak a legnagyobb vesztesi az elmúlt két ciklusnak.

Az állam, a bankok és az adós - ez a hármas szolidaritás, aminek jegyében ennek
zajlani kell. Ha bármelyik szféra egyedül vállalja a felelősséget, akár az állam, akár az
adósok, akár a bankok, egyénileg is bedől az a szféra, de az egész is bedől. Tehát ezért
borzasztó fontos hangsúlyozni ezt az együttműködést. A ciklus kezdete óta szinte minden
tárcánál gigászi küzdelem volt, jó, ha tudja mindenki, hogy ez nem olyan egyszerű. Sokkal
egyszerűbb lett volna rátolni az államra az egész felelősséget, hogy majd vállalja, de akkor se
működött volna a gazdaság. Tehát meg kellett várni, ki kellett harcolni, széllel szembe
sokszor hatalmas küzdelmek árán, hogy valamiféle együttműködés létrejöjjön úgy, hogy
mindenki érezze benne a saját felelősségét, az adós visszafizesse a kölcsönt, tehát tudja, hogy
ha valaki kölcsönt vesz fel, akkor annak következménye van, azt vissza kell fizetni. Az állam
garanciát vállal erre, ez nagyon nagy dolog még ebben a helyzetben is, amikor az ország
ekkora bajban van, nem engedi ki az embereket a pénzpiacra védtelenül, és a bankok pedig
vállalják a gyűjtőszámla elkészítését, ami fog gyűlni.

Nyilvánvaló, hogy ebben van kockázat, hiszen nem tudjuk az árfolyamot a
továbbiakban garantálni, hogy merrefelé megy. De, és ezt is szeretném hangsúlyozni, ez
politikailag megint csak egy pozitív üzenet, megint csak beszélni róla meg cselekedni,
bevállalni, hogy akkor három év alatt a gazdaságot is egy olyan helyzetbe hozza a kormány,
amiben remény nyílik arra, hogy azok az emberek, akik most időt nyernek, a munkavállalás és
a munkahelyteremtések következtében beinduló gazdasági motor jegyében igenis
fizetőképesebbek lesznek. Tehát ez a remény is tart bennünket, és ez a felelősség tartja ezt a
szálat továbbra is a kormány előtt, hogy igenis, mi ezt szeretnénk elérni, hogy minél több
ember dolgozhasson, minél több ember helyzetbe kerülhessen.

Az is egy fontos szempont, hogy a devizahitelek felvétele visszakerül a rendszerbe, de
sokkal nagyobb felelősséggel, mint eddig volt. Tehát csak azok vehetnek fel devizahitelt,
akiknek a jövedelmük is devizában van, vagy legalábbis a nagy része, és a minimálbér
minimum tizenötszöröse kell hogy legyen annak a feltétele, hogy devizahitelt föl lehessen
venni.
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Azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy azok az emberek, akik egy nagyobb lakásból
egy kisebbe költöznek, tehát egy nagyobb ingatlant kénytelenek rendelkezésére bocsátani a
nemzeti alapnak, kapnak kamattámogatást, maximum öt évre 3,5 százalékos hiteltámogatást,
ezzel is segítve az ő helyzetüket. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív
irány.

A részletek, a számok nyilvánvaló, hogy még a Nemzetgazdasági Minisztérium által
elénk terjesztett program tekintetében részleteiben megtárgyalásra kerülnek, de a nemzeti
eszközkezelő társaság ígéri azt, és ezen mi is rajta vagyunk, hogy minden egyes ember
helyzetét, minden egyes adós helyzetét egyénileg megvizsgálva keressük meg azokat a
megoldásokat, ami kivezeti a válsághelyzetből az egyént, a bankot és ez megmenti az államot
és a jövőképet magunk előtt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Most akkor én tennék fel egy-két
kérdést itt a kormányzat megjelent képviselőinek.

Egyrészt a kvótarendszer kapcsán ismét fölmerül a végrehajtások kérdése. Itt a múlt
héten vagy a múlt előtti héten hasonló körben találkoztunk. Lehet, hogy először csak a
nagyobb értékű ingatlanoknál, de utána a kisebbeknél is elindul majd ez a végrehajtási eljárás.
Több olyan állampolgári, illetve érdekvédői csoportoktól érkezett jelzés, hogy itt vannak
visszaélések. A legutóbbi albizottsági ülésen, hogy úgy mondjam, szinte már-már konszenzus
volt abban, hogy a végrehajtási rendszeren változtatni kell, és hogy az első árverezésig, illetve
kilakoltatásig milyen olyan lépéseket tervez a kormány. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem
az önök minisztériumához tartozik, hanem szorosan a KIM-hez, de ebben a kérdéskörben,
mivel gondolom, több olyan törvénymódosítás is lesz, ami nemcsak az NgM-et járja majd
meg, ezért jó volna látni azt, hogy a végrehajtási eljárások során milyen lehetőségek vannak a
kormány előtt arra, hogy ez jóval szabályozottabb keretek között és a visszaélésekre
semmilyen lehetőséget nem adó módon menjen végbe. Ez volt az egyik.

A másik. Az értékesítési kamattámogatási programnál valamilyen szinten értékelhető
az, hogy akinek nagyobb a problémája, azt cserélje le egy kisebb problémára, csak az a
kérdés, hogy utána ez a hitelből hitelbe konstrukció nem egy végtelenített, ilyen lefelé tartó
hitelspirált hoz-e majd létre. Tehát milyen olyan garanciális feltételek lesznek majd ebben a
programban, ami tényleg azt mutatja, hogy van fény az alagút végén, és az nem a szembejövő

vonat? Folyamatosan hitelből hitelbe menni senkinek sem egy biztos egzisztenciális alapot
mutat.

A nemzeti eszközkezelő társaságról már hónapok óta beszélgetünk, és végre itt van
egy formája. Nátrán Roland helyettes államtitkár úr egyszer itt a Lakhatási albizottság ülésén
be is mutatott kétféle koncepciót még a télen. Mégis konkrétan mennyi pénzből, milyen
formában és körülbelül hány embernek tud majd segíteni ez a nemzeti eszközkezelő társaság?

A helyettes államtitkár úrtól kérdezném, hogy amikor ön itt fölvázolta anno ezeket a
versengő koncepciókat, hogy véletlenül nem-e a bad bank, rossz bank típusú koncepcióhoz áll
majd közelebb ez a nemzeti eszközkezelő társaság, vagy itt valóban lesz egy ilyen
portfoliókezelés és nem csupán az állam vásárolja föl ezeket az ingatlanokat.

Másik kérdés, hogy a sajtóban a miniszterelnök úr is ezt tisztán elmondta, hogy
1,5 milliárd forintot szán a kormány erre az egész dologra. Összehasonlítva a MOL-
részvények 0,5 százalékát, a debreceni stadion 10 százalékát, sőt a fogászati turizmussal
szinte megegyező az összeg, megnézhetjük, hogy a kormányzat eddig milyen olyan rendkívüli
kifizetéseket tett eddig a költségvetésből, illetve a meglévő nemzetközi hitelekből, amik, hogy
úgy mondjam, előrelépő vagy előremutató fejlesztések, és hogy-hogy csupán 1,5 milliárd
forint jut az egyik legsúlyosabb… 1,5 milliárd. Ha önök tudnak más számot mondani, azt
szívesen várjuk, mert itt eddig a sajtóban csak ez az összeg hangzott el a miniszterelnök úrtól.
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Itt van ez a kérdés, amit Ertsey Katalin is felvetett, és teljes mértékben egyetértek én
is. Már hónapok óta beszélünk itt a közös tehermegosztásról. Úgy tűnik nekem, hogy itt a
közös tehermegosztás nagyon egyoldalú lett, tehát hogy itt a közös tehermegosztás úgy néz ki,
hogy a bankok rárakják az államra meg a hitelesekre ezeket a terheket, és így közös ez a
megosztás. Valójában itt a bankok mit is vállaltak pontosan? Látni kell, hogy az, hogy
létrehoznak egy alszámla-lehetőséget, egy technikai megoldás a részükről, mert valójában, ha
látjuk, ezen az alszámlán kamatostól gyűlni fog majd az árfolyam-különbözeti összeg. Nem
fél-e a kormány attól, hogy ezáltal 2015-ben egy csomagban fog majd a hitelesek nyakába
borulni egy nagyobb összeg? Hogyan, milyen lehetőségek vannak arra, hogy akkor ez egy
hosszú távon fenntartható rendszer legyen, és ne az legyen, hogy 2015-ig van csak kiépítve a
rendszer, és majd a következő kormánynak súlyos válságkezelésbe kell kezdenie akkor,
amikor ismét szembetalálja magát ezzel a problémával?

Tehát tényleg nagyon érdekel minket, hogy a bankok mit vállalnak ebben a
folyamatban, illetve az, hogy ez a csomag az árfolyamkockázatot valóban kiküszöböli-e vagy
csak eltolja, és milyen olyan módon kívánják rendezni azt a már nagyon sokszor emlegetett
kérdést, hogy a bankok, hogy úgy mondjam, volna rá lehetőség, hogy túlszámlázzanak,
különböző egyéb, az eredeti szerződésben nem vállalt tételeket is fizetnie kell a
fogyasztóknak. Milyen olyan törvényi - és nem etikai kódexről beszélek - pontokat tudnak
majd létrehozni, ami ezt kezeli?

Szintén Ertsey Katalinnal, valamint Scheiring Gáborral közösen volt egy olyan
törvényjavaslatunk, ami a követeléskezelők kérdésére adott volna egy választ. Itt már a
képviselőtársam fölvetette, hogy mit kíván a kormány kezdeni ezzel a problémával, mert úgy
tűnik, még ha az OTP nyilatkozataiból az is látszik, hogy ők finoman és humánus módon
akarják ezt a problémát kezelni, hogy ezek a követeléskezelők, amelyek mondjuk az OTP-től
megkapták ezeket a portfoliókat, nem feltétlenül ezt a humánus megoldást alkalmazzák.
Milyen olyan garanciális törvényi szabályokat tud a kormány nyújtani ezzel együtt, ezzel a
csomaggal együtt, tehát hogy ne toljuk ki ezt a problémát tovább, ami itt a követeléskezelők
helyzetét rendezni tudná? Most nagyon sok kiskapu van törvényi szinten.

Nagyjából ezek voltak a kérdések. Most, ha megengedik, tényleg sok kérdés merült fel
itt az államtitkár uraknak a képviselőktől, hogy itt válaszoljanak, és utána akkor a civil
szervezeteknek adnám majd át a szót. Köszönöm.

Kármán András válaszai

KÁRMÁN ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen
a kérdéseket. Valóban nagyon fontos témaköröket érintenek.

Ertsey Katalin jelezte, hogy nem világos, hogy hogy zajlott eddig ez a folyamat és
hogy kik voltak bevonva, felügyelet, fogyasztóvédelem. Messze nem arról van szó, hogy itt
most a kormány csak a bankokkal egyeztet ebben a kérdésben. Az ön által is említett
felügyelet be volt vonva az egyeztetésbe, és az ő véleményükre, javaslataikra építettünk.
Emellett fogyasztóvédelmi szervezetektől is kaptunk ebben a kérdéskörben többször nagyon
konstruktív és előremutató javaslatokat írásban. Ezekre a levelekre egyébként válaszoltunk is,
és ami így - hogy mondjam - a kialakuló koncepcióba beleillett, ezeket az észrevételeket
próbáltuk figyelembe venni és ezeket felhasználni.

Ugyanakkor nyilvánvalóan az egyeztetések folyamata nem fog itt megállni, tehát most
jutunk el oda, hogy akkor már a konkrét jogszabályok, a konkrét implementáció fázisa jön,
tehát továbbra is építeni akarunk más civil szervezetek, egyéb szervezetek észrevételeire,
véleményére a részleteket illetően. Azt gondolom, hogy valóban ezek nagyon fontos részletek
lehetnek, itt fölmerült akár a követeléskezelők kérdése, lejárt tartozás feltételeinek a kérdése.
Tehát nyitottak vagyunk ebben a témakörben továbbra is részletes javaslatokra.
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Nyilván amikor az egész implementáció, hogy úgy mondjam, a parlamenti fázisba
kerül, tehát elkészülnek a törvénymódosítások, azoknak a részletes indokolás része
tartalmazni fogja a különböző megvalósíthatósági tanulmányok idevonatkozó elemeit. Tehát
azt gondolom, itt most nincs értelme nyilvánosságra hozni vagy széles körben szétosztani
azokat a megvalósíthatósági tanulmányokat, amelyek végül nem élték túl, hogy úgy
mondjam, a szelekciót, mert egy ponton úgy gondoltuk, hogy ez nem egy járható út.
Ugyanakkor azokban, amik most a fő csapásirányt jelentik és amik itt a kormány
határozatában is megjelennek, ahogy ezek egy törvénymódosítás, előterjesztés formáját öltik,
az odavonatkozó háttérszámítások és megvalósíthatósági számítások szerepelni fognak, és az
Országgyűlés ezeket nyilvánvalóan fel fogja dolgozni és meg fogja vitatni.

Hogy milyen további egyezkedések vagy további konzultáció várható a most nem
érintett kérdéskörökben? Igen, ezt az elején próbáltam hangsúlyozni, hogy ez itt nem egy
egyszer és mindenkorra szóló konzultáció. Azt gondoljuk, hogy vannak még olyan kérdések
és hangsúlyozottan olyan irányba, amely a hitelezés és a gazdaság fellendítését szolgálják.
Tehát itt a korábbi sajtókommunikációban is elhangzott, hogy már a mostani egyeztetéseken
is fölmerültek olyan, a kis- és középvállalkozói szektor hitelezését vagy éppen a
lakáshitelezést segítő elképzelések, amelyeket például valamilyen szinten a bankadó
alapjában lehetne figyelembe venni, tehát, magyarul, aki nagyobb mértékben hozzájárul
hitelezésével, amely bank nagyobb mértékben hozzájárul ezekhez a célokhoz, az relatíve
kevesebb adót fizessen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, amit végig kell még
részleteiben gondolni, azzal együtt, hogy az is egyértelmű volt a kormányzat
kommunikációjából az elmúlt egy évben, hogy a bankadóra ebben az évben és a következő

évben nagyságrendileg szükség van-e, tehát ebben a nagyságrendben szükség van a
költségvetésben, és nyilvánvalóan a mozgástér 2013-tól lesz majd nagyobb ebben a
tekintetben.

Vágó Gábor is fölvetette a végrehajtási eljárások kérdéskörét. Valóban, itt a KIM az
illetékes. Én láttam olyan - hogy mondjam - részanyagokat, amelyek nagyon ésszerű és
nagyon fontos javaslatokat, elképzeléseket tartalmaztak. Nem vagyok abban a helyzetben,
mert nem tudom, hogy most pontosan ezek hol állnak, hogy ezekről most itt többet mondjak,
de én azt gondolom, hogy igen, szélesebb értelemben véve ezek is idetartoznak ehhez a
kérdéskörhöz. Itt nagyon fontos, hogy megelőzzük azokat a káros piaci gyakorlatokat, amik
az árverezési moratórium bevezetése előtt voltak jellemzőek. Az előző kormány idején volt ez
megfigyelhető, hiszen értelemszerűen az Orbán-kormány, amikor a moratóriumot bevezette,
ezzel ennek véget vetett. Tehát most előretekintve szükséges a helyzetet megfelelően
szabályozni.

Hogy a kamattámogatási program mennyiben jelent garanciát arra, hogy nem esnek
vissza az ügyfelek, és nem ismétlődik meg velük ez a nehéz helyzet, én azt gondolom, hogy
itt világosan kell látni, hogy különböző javaslatok különböző élethelyzetben lévő emberekre
vonatkoznak. Próbáltam hangsúlyozni, hogy ez a kamattámogatási program annak segítség,
akinek a hitele nem nőtte túl az ingatlanának az értékét, de maga a törlesztés okoz nehézséget,
illetve az, hogy hónapról hónapra nagyon ingadozik a törlesztés összege. A kamattámogatási
program forinthitelt adna ennek az ügyfélnek, tehát megszabadulna hónapról hónapra a
törlesztési összeg ingadozásának a kockázatától, a terhétől, miközben ez egy elérhető kamaton
lenne, hiszen ez a 3,5 százalékos kamattámogatás nagyon is vonzóvá teheti számára ezt a
forinthitelt, és ezáltal abszolút értelemben is a terheit csökkentheti. Tehát én azt gondolom,
hogy nyilvánvalóan, akinek semmilyen jövedelme nincs, annak nem nyújt segítséget egy
forint kamattámogatott hitel, és sajnos annak sem, akinek a hitele jóval nagyobb, mint a lakás
értéke. Rájuk a program más elemei vonatkoznak, másfajta segítségre tarthatnak igényt.

Arra, hogy maguk a bankok mit vállalnak ebből a programból, azért hadd mondjak
egy konkrét számszaki példát. Amikor az árfolyam-garanciás, árfolyamgátas konstrukcióban
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gondolkodunk, itt arról van szó, hogy ha feltételezzük, hogy a következő időszakban a mai
szinten marad a forint-svájci frank árfolyam, akkor tulajdonképpen a törlesztőrészletek egy
része forintosodik. Ennek a kamata várhatóan a rövid forintkamat, a BUBOR lesz, ami most
durván 6 százalék. Ugyanakkor erre az összegre, ami ezen a külön számlán halmozódik, az
állami garancia fejében a bankok 1,5 százalék garanciadíjat fizetnek. Tehát valójában arról
van szó, hogy a bankok vállalták, hogy ezen ügyfelek esetében 6-1,5 százalék, tehát 4,5
százalék kamaton forinthitelt adnak. Most körülbelül 7-8 százalék egy átlagos svájci hitelnek
a devizakamata. Itt az fog történni, hogy ennek a hitelnek egy része, ha úgy tetszik,
forintosodik, technikailag ez történik, 4,5 százalék forinthitelkamaton. Azért azt gondolom,
hogy ebben van egy vállalás a bankok részéről is, aminek igenis haszonélvezői lesznek azok
az ügyfelek, akik ebbe a programba belépnek. Persze, lehetett volna nulla százalék kamatot is
kikötni. De én azt gondolom, hogy ez nemcsak arról szól, hogy akkor a bankok rosszabbul
járnak.

Azt gondolom, hogy az se lenne célszerűbb, hogy ha - hogy mondjam - semmilyen
terhe nem lenne ennek, mert végül is ez egy hitelátütemezés. Nem akarunk azért egy olyan
helyzetet kreálni, ahol az emberek hosszú távon felelőtlen döntéseket hoznának magukra
nézve. Tehát legyen valamiféle költsége, de azért ez a költség egy segítség legyen nekik a
mostani helyzethez képest, és 8 százalék svájcifrank-kamat helyett 4,5 százalék forintkamatot
vállal magára tulajdonképpen a bank. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy vállalás az ő

részükről is.
Ami az eszközkezelő társaság vásárlásainál van, ahogy mondtam, itt olyan

ingatlanokról van szó - és a legnehezebb helyzetben lévő ügyfelekre gondoljunk -, ahol nincs
lehetőség eladni az ingatlant, mert egyszerűen egy éve senki nem vett azon a településen
ingatlant, ugyanakkor halmozódik egy adósság az ügyfél számára. Az ingatlankezelő az
eredeti árhoz képest egy diszkontáron megveszi ezt az ingatlant, ezt a vételárat megkapja a
bank, de a bank lemond a fennálló tartozásáról, tehát tulajdonképpen felmenti az ügyfelet a
további tartozás alól. Tehát ez a félig üres, félig teli pohár. Ha innen nézzük, persze, kap
valamit a bank, hiszen megkapja mondjuk az ingatlan értékének az 50 százalékát vagy a 40
százalékát, de lehet, hogy annak a kétszerese az a hitel, amit elenged cserébe. Én azért erre is
azt gondolom, hogy önmagában nézve vannak ebből terhei a bankoknak, de ők ezt
fölismerték, hogy végső soron valószínűleg mindenki jobban jár, ha belemennek egy ilyen
tehermegosztásba.

A követeléskezelő kapcsán én azt szeretném mondani, hogy ezzel mi is tisztában
vagyunk, hogy a bankoknak gyakorlata, hogy főleg a hosszabb ideje lejárt tartozásokat
követeléskezelőknek eladják. A kvótarendszer vonatkozni fog ezekre is. Tehát nem
kijátszható a kvótarendszer azáltal, hogy x bank eladja egy követeléskezelőnek és akkor azzal
kibújt a kvóta alól. Amit bejelentettünk, ez a fokozatosan emelkedő, településtípusonként
differenciált kvótarendszer az összes ilyen típusú ingatlannak az értékesítésére vonatkozik,
függetlenül attól, hogy az még a banknál van-e vagy már a bank továbbadta azt. Ez nagyon jól
követhető, hogy ki adta kinek tovább, tehát ez nem egy olyan dolog, ami információ elveszett.
Ráadásul viszonylag standard követeléskezelőkkel dolgoznak a bankok, tehát egy bank
általában ugyanazokkal a cégekkel dolgozik.

Végül a bankok túlszámlázása. Én azért azt gondolom, hogy ebben komoly előrelépés
volt az elmúlt egy évben. A pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztóvédelmi
szabályozások igen komolyan megerősödtek, és itt egyszerre vannak jogszabályi
követelmények. Nem merül ez ki az etikai kódexben. Tehát a jogszabályi követelmények
szigorodtak. Másik részéről magának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a
gyakorlata érdemben megváltozott, tehát ott, hogy milyen extra költségeket háríthatnak át a
bankok az ügyfelekre, ott, hogy visszaélhetnek-e az egyoldalú fölényükkel. Azt gondolom,
hogy ezen a téren lényegi változások voltak az elmúlt egy évben. Ezzel kapcsolatosan a
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felügyelet készített számos tanulmányt és visszajelzést is, hogy mennyire változott meg a
bankok viselkedése. A különböző felügyeleti vizsgálatoknak ezek kiemelt kérdéskörei, amikre
bankspecifikusan keresnek választ. Amennyire én például a Pénzügyi Stabilitási Tanács
keretében ezekkel az anyagokkal találkoztam, engem meggyőzött, hogy itt igenis van egy
érdemi változás. Lehet, hogy maradtak fönt problémák, és akkor lehet még gondolkodni azon,
hogy hol lehet javítani, de én azt gondolom, hogy messze más a helyzet, mint mondjuk egy
évvel ezelőtt.

Az, hogy most pontosan az eszközkezelővel kapcsolatban a korábbi koncepciók hogy
tükröződnek, meg esetleg néhány olyan kérdés, amit úgy gondolsz, hogy kihagytam, akkor
helyettes államtitkár úrnak adnám át a szót, hogy pár szót mondjon még róla.

Nátrán Roland kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Akkor pár mondatot csak kiegészítésképpen. Az egyik kérdés, ami
elhangzott még ezzel kapcsolatban, mármint a koncepcióval kapcsolatban Vágó Gábor úrtól,
az a 1,5 milliárdos költségvetési hatásra vonatkozó kérdés. Azt látni kell, hogy ez a
1,5 milliárd forint ennek a kamattámogatásnak az éves költségvetési hatását maximálja. Tehát
ennek a maximális 3,5 százalékos kamattámogatásnak, fókuszáltan a támogatásnak, aminek a
maximális időtartama öt év lehet, tehát ennek a költségvetési hatása nem lehet nagyobb
1,5 milliárd forintnál. Ez nem azt jelenti, hogy a kamattámogatás összege nem haladhatja ezt
meg, ugyanis az adásvétel nyilván ingatlanforgalmat generál, és az ingatlanforgalomból
illetékbevétele keletkezik a költségvetésnek. Tehát ez a nettó költségvetési hatását mutatja
ennek a koncepciónak, de hangsúlyozottan csak ennek a kamattámogatási konstrukciónak.

ELNÖK: Elnézést, hogy belekérdezek. És akkor magának az eszközkezelőnek
mekkora költségvetési hatása lesz?

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van,
ez az a kérdés, amit államtitkár úr is említett, hogy az ehhez kapcsolódó számításokat, az
ehhez kapcsolódó döntéseket a vonatkozó jogszabályok megalkotásnál kell meghozni a
kormánynak és az Országgyűlésnek. Tehát a kormány a Bankszövetséggel folytatott
tárgyalások folyamán nem vindikálta magának a jogot, hogy az erre vonatkozó költségvetési
kereteket saját maga meghatározza. Nyilvánvalóan az államháztartási törvény alapján ezek a
jogok meg vannak osztva a kormány és az Országgyűlés között, de végeredményét tekintve a
legfontosabb költségvetési hatás 2012-től fog jelentkezni, a konstrukció akkorra fog felállni és
kiteljesedni, és az ezzel kapcsolatos költségvetési döntéseket természetesen a parlament fogja
meghozni a 2012-es költségvetés tárgyalásakor.

Ami fontos szempont lesz ezeknél a tárgyalásoknál, az nyilvánvalóan az, hogy az
államadósság-csökkentési stratégiát és az államháztartási pálya tartását nem veszélyeztetheti
az állami szerepvállalás, tehát az a kormányzati gazdaságpolitika, ami az adófizetők pénzének
a felelős felhasználását tűzi ki célul, ezen keresztül az államadósság csökkentését, továbbra is
érvényben marad természetszerűleg.

KÁRMÁN ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Valóban még
előttünk állnak a döntések, de azért mondtam két dolgot. Az egyik az, hogy körülbelül 10-
20 ezerre tesszük a 100-110 ezres körből a 90 napon túli tartozással rendelkező adósok
köréből azt, akik éven túli tartozással rendelkeznek, tehát az igazán problémás kört. Lehet,
hogy ott vannak még olyanok, akiknél ez hajlandóság kérdése is, nem képesség kérdése, tehát
ezt szociálisan még meg kell szűrni és azért az indokolt eseteket meg kell vizsgálni, de ez
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azért valamit mutat, hogy körülbelül mekkora ingatlantömegben gondolkodunk, ahol szükség
lehet nagyobb állami beavatkozásra.

2. Az is nyilvánvaló, hogy itt volt három csoport: a még törlesztő hitelesek, akik az
árfolyamvédelmet kapják, azok a hitelesek, akiknél a törlesztőrészlet problémás lehet, de
maga a hitel összege nem olyan túl nagy, ott a kamattámogatásos, és azok, ahol úgymond
minden fronton probléma van. Nyilvánvalóan minél nagyobb a probléma, annál nagyobb
tehervállalásra van szükség minden fél részéről. Tehát ez az államra is igaz.

Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy 1,5 milliárd forint lehet az éves nettó költsége
egy ilyen kamattámogatásos rendszernek, akkor azért azt gondolom, hogy ha nem is
nagyságrenddel, de érdemben nagyobb lesz a költsége az eszközkezelő társasághoz tartozó
programnak, hiszen ott sokkal nagyobb a probléma nagysága.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Az eszközkezelő kapcsán, illetve az ősszel vagy télen - azt hiszem, télen
voltam itt - elhangzottakhoz visszatérve szerintem nagyon fontos tisztázni az eszközkezelő

szerepét, és képviselő úr kérdezte az úgynevezett bad bank koncepcióval kapcsolatos
viszonyát a mostani eszközkezelő-koncepciónak. Tehát azt kell látni, hogy eszközkezelő mint
olyan a világban számos helyen létezett, létezik. Ez a bad bank-féle eszközkezelő azt a célt
szolgálná, hogy a bankok a pénzügyileg instabillá vált vagy pénzügyi instabilitást jelentő
banki kockázatokat próbálják meg kitisztítani egy bad banken keresztül. Ez esetben abszolút
nem erről van szó. A magyarországi eszközkezelő-koncepció egy szociálpolitikai
eszközrendszer. Tehát a bankszektornak, a bankrendszernek, a pénzügyi stabilitásnak nincs
szüksége arra, hogy ezeket a portfoliókat kitisztítsuk, és erre nem is kell adófizetői pénzeket
fordítani. Amire adófizetői forrást kell majd áldozni a kormány javaslata szerint, azok a
szociálpolitikai célok, a szociálisan nehéz helyzetbe került családok megsegítése. Erre utalt
államtitkár úr, amikor azt mondta, hogy ezeknek a családoknak a száma ebben a körben nem
egyenlő a 90 napon túl késedelembe esett családok számával, sokkal kisebb annál, ahogy
említettük, a mostani becslések szerint körülbelül 10-20 ezer adósról lehet szó. Tehát nagyon
fontos elkülöníteni a pénzügyi stabilitási szempontból létrehozott eszközkezelőket a
szociálpolitikai célból létrehozott eszközkezelőtől. Talán az elnevezés is differenciálhat vagy
különböztethet a kettő között.

Ez esetben tehát hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy a banki mérlegeken kellene
javítani ezzel az eszközzel, arról van szó, hogy a szociálisan nehéz helyzetbe került
családokon kell segíteni. Ezt az is mutatja, hogy az eszközkezelő a tervek szerint jelentős
diszkonttal fogja átvenni ezeket az ingatlanokat, tehát a piaci értéküknél jelentősen
alacsonyabb áron, ami szintén azt mutatja, hogy nem a bankok portfoliójának a tisztítása az
elsődleges cél. Természetesen, és ezt is meg kell említeni, nem lehet célja a kormányzatnak és
a pénzügy-politikai döntéseknek, hogy a pénzügyi stabilitást, a bankok stabilitását
megrengesse. Ami viszont cél és feltétlenül alapelv kell hogy legyen, hogy a normál banki
üzletmeneti kockázatot nem vállalhatja át az állam, a normál banki üzletmeneti kockázatot
ugyanúgy a bankoknak kell viselniük, és ez esetben ez természetszerűleg így is van, így is
marad.

Ez a kérdés pedig átvezet már arra a kérdéskörre, hogy mik azok a terhek, amiket a
bankok vállalnak a konstrukcióban. Ezeknek a legfontosabb elemeit, legfontosabb részét
államtitkár úr elmondta. Amit fontos még kiemelni az árfolyam-rögzítéses konstrukciónál, az
az, hogy a koncepció nem egyszerűen arról szól, hogy a spot árfolyam, tehát az aktuális piaci
árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbözetet elhelyezzük egy számlára és aztán majd
azt valamikor visszafizeti a háztartás. Két szempont az, ami ezt a képet árnyalja. Az egyik az,
amit szintén említett az államtitkár úr, hogy ezek az árfolyamok változnak. Tehát nem
gondolhatjuk, nem gondoljuk azt, hogy az idők végezetéig gyenge marad az euró a svájci
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frankkal szemben és az idők végezetéig ez a tendencia megmarad. Ha trendszerűen erősödne
a svájci frank az euróval szemben, akkor értelemszerűen ez lenne a helyzet, de az összes
általunk ismert közgazdasági elemzés, nagy nemzetközi befektetési bankok, nagy nemzetközi
pénzügyi szervezetek által készített jelentés vagy előrejelzés ennek a valószínűségét csekélyre
taksálja.

Tehát ami miatt fontos ez a konstrukció, az az, hogy egy stabil havi törlesztőrészletet
biztosít a háztartásoknak, és ez legalább olyan fontos eleme a koncepciónak, mint az, hogy ez
a havi törlesztőrészlet valamivel alacsonyabb legyen a mostani szintnél. Tehát a stabilitás
legalább olyan fontos a háztartások pénzügyeinek az életében, mint a csökkenő havi
törlesztőrészlet.

A másik nagyon fontos szerepe ennek a konstrukciónak az, hogy az átmeneti negatív
külsős okokat, amit szintén említett államtitkár úr, az euró-svájci frank árfolyamában
bekövetkező kedvezőtlen változásokat elsimítja ez a konstrukció. Tehát lehet, illetve nagyon
valószínű, hogy előfordulnak 1-2-3 hónapos negatív változások ebben az árfolyamban, ami
akár képes lenne bedönteni ezeket a háztartásokat, majd ezek után az átmeneti időszakok után
ez a tendencia az ellenkezőjére tud fordulni, ami viszont kiegyenlíti a gyűjtőszámla
egyenlegét. Tehát közgazdaságilag jelentős esélye van annak, hogy a gyűjtőszámla egyenlege
az időszak végére nem lesz szignifikáns, nem fog szignifikáns összeget mutatni, viszont azt a
szerepet, hogy ezeket a peakeket vagy ezeket a kiugrásokat elsimítsa, ezen a konstrukción
keresztül be tudja tölteni.

Nagyon fontos szempont még a bankok teherviselése szempontjából azon pont, amit
államtitkár úr szintén elmondott, a garanciadíj, a rendkívül olcsó forintkamat. A vonatkozó
jogszabály tartalmazni fogja, hogy a bankok semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem
számíthatnak fel erre a gyűjtőszámlára, nem lehet számlavezetési díj, nem lehet semmilyen
egyéb költség, ami ennek a számlának a terhére, az ügyfelek terhére felszámításra kerül. Ez
nyilvánvalóan adminisztratív teherrel jár azonban a bankoknak, tehát ennek a költségeit a
bankok viselik azon túl, amit államtitkár úr említett.

A másik fontos szempont ezzel kapcsolatban, a bankok tehervállalásával kapcsolatban
az, hogy az általam csekély valószínűségűnek minősített eset, tehát amikor trendszerűen
erősödik a svájci frank és trendszerűen rossz irányba változik az árfolyam, ez azt jelentené,
hogy ezeken a gyűjtőszámlákon akár jelentős összeg is felhalmozódhat. A konstrukciónak
azonban nagyon fontos eleme, hogy a rögzítési időszak végén a havi törlesztőrészlet nem
emelkedhet jobban 15 százaléknál, tehát az ebből fakadó kockázatokat nem háríthatja át az
ügyfelekre. A legnegatívabb eset az lenne, hogy akkora összeg halmozódik fel ezen a
gyűjtőszámlán, hogy ez a havi törlesztőrészlet, amit utána az ügyfél teljesít, egy
életjáradéknak minősül, mert soha nem tudja pénzügyileg az adósságot csökkenteni. Ennek a
kockázatát teljes mértékben a bankok viselik. A bankoknak megvan ehhez a pénzügyi és
technikai felkészültségük, tudásuk, hogy az ilyen jellegű pénzügyi kockázatokat pénzügyi
szaknyelvvel egy hedge pozíció felvételével tudják fedezni. Az ebből származó kockázat tehát
limitált, ami a háztartásokat érinti, ez 15 százalék, limitált, és ezt követően a bankok vállalják
az ebből fakadó kockázatokat.

Ami viszont az állam teherviselését vagy az állam kockázatvállalását mérsékeli, az az
a tény, hogy az a 100 százalékos állami garancia csak arra az időszakra vonatkozik, amíg az
árfolyam rögzítésre került. Tehát az árfolyamrögzítés végén az állami garancia 0 és 25
százalék között a kormány és az Országgyűlés által elfogadandó törvényben kerül majd
rögzítésre, tehát lecsökken az állami garancia mértéke mondjuk, tételezzük fel, hogy 25
százalékra. Ennél magasabb értéket a kormány a javaslatában nem tart elképzelhetőnek. Ez
azt jelenti, hogy amikor a háztartások törlesztési nehézségekbe ütközhetnek, az nem a
rögzítési időszak, amikor 180 forinton törlesztenek, hanem az az időszak, amikor már vissza
kell fizetniük az esetlegesen felgyűlt részt a gyűjtőszámláról. Ennek a kockázatát nem vállalta



18

át az állam a bankoktól, ennek a kockázatát továbbra is a bankok viselik, ez a normál banki
ügyletmeneti kockázat, hogy jól helyezték-e ki a hitelüket vagy sem. A háztartások kockázatát
pedig - újra említem - ez a 15 százalékos maximált törlesztőrészlet-növekmény az, ami képes
eliminálni.

Tehát ezzel csak azt akartam mutatni, hogy ebben a konstrukcióban nyilván ezek -
hogy mondjam - alapvető pénzügyi kérdések, a legtöbb kockázat és a legnagyobb költség a
bankszektorra van hárítva, de értelemszerűen az állam részt vállal ebből bizonyos tekintetben.
Értelemszerűen az a primátusa a koncepciónak, hogy az adósnak minden esetben, amikor arra
képes és saját hibájából ez veszélybe kerül, vissza kell fizetnie a hitelt. Tehát az az elv, amit
államtitkár úr is említett és a kormány szem előtt tartott, hogy meg legyenek osztva a terhek a
bankok, az állam és az adósok, az ügyfelek között, maximálisan érvényesül ebben a
konstrukcióban.

Talán minden kérdést sikerült megválaszolnunk, úgyhogy köszönöm szépen.

ELNÖK: Még most jelentkezett Rónaszékiné Keresztes Monika is.

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Végül is én átadnám a szót a
civileknek, mert tényleg egy teljesen világos koncepciót hallottunk a kormány részéről.
Annyit szeretnék csak hangsúlyozni, hogy a mai albizottsági ülés összehívásának a szándéka
nyilván az volt, hogy az Orbán Viktor által bejelentett alapelvek és irányvonalak tükrében
üljünk össze. Nyilvánvaló, hogy a részletek és a számokban is megjelenő törvénytervezetek
ezek után tárgyalandók.

ELNÖK: Igazából a szándék az volt, hogy lássuk, hogy mi van a hangzatos szavak
között, amit Orbán Viktor elmondott, és az államtitkár úr, helyettes államtitkár úr is itt ezt
kifejtette nagyjából, hogy amilyen magelképzelések most vannak, azokról még egy burkot le
tudtunk hámozni erről a dologról, de a végső sora majd úgyis a törvénykezésnél lesz.

Most átadnám a szót a megjelent civil szervezeteknek és érdekképviselői
szervezeteknek. Olyan 3 percben szeretném, ha ki tudnák fejteni. Fölsorolnám a megjelent
civil szervezeteket, és meg kell nekünk adni a szót. Egyszer itt van a Fehér Kéményseprők
Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségétől Dabasi Tamás elnök úr, illetve Agárdi János,
az Otthon- és Érdekvédők Szövetségétől Schillné Bene Irén, valamint Galcsikné Erdős Éva a
Banki Hitel Károsultjainak Egyesületétől, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől
Váradi Tibor és Cser Károlyné. Nagyjából ez a kör. Annyit kérnék, hogy minden szervezet
egyik képviselője akkor fejtse ki a mondanivalóját. Átadnám most a szót.

Hozzászólások

SCHILLNÉ BENE IRÉN (Otthon- és Érdekvédők Szövetsége): Schillné Bene Irén
vagyok. Köszönöm szépen a szót. Három gondolatot szeretnék elmondani. Nem is hiszem,
hogy most szeretném én a választ, csak a törvényalkotás előtt arra gondoltam, hogy szeretnék
néhány dolgot elmondani, hogy figyeljenek rá oda.

A kilakoltatási moratórium feloldásával arról hallottunk, hogy 3 százaléknyi ingatlan
fog a piacra kerülni. Szeretném megkérdezni, hogy végiggondolták-e azt, hogy ki fog beleesni
ebbe a 3 százalékba. Kik lesznek ezek az emberek? Kik fognak fedél nélkül maradni, illetve
fedél nélkül maradnak-e? Értem a nagy értékű ingatlant, látom az összeget, azt is látom, hogy
ilyen értékű ingatlanokban három-négy gyermekkel laknak családok. Hogyan fogjuk az ő
helyzetüket megoldani? Tehát itt jön ez a szociális kérdés, hogy mit gondolunk erről. 1.

2. A kilakoltatási moratórium feloldásával számoltak-e arra, illetve milyen garanciát
szeretne adni a kormány, hogy ezek a kilakoltatások most már végre valamiféle jogszerűséget
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tükrözzenek? Múltkor itt volt a Végrehajtói Kamara elnöke, azelőtt szintén voltak itt a
Végrehajtói Kamarától. Ők maguk elmondták, nem tudom pontosan idézni az urat, aki
mondta, hogy igen, maffiatevékenységek is uralkodtak a köreikben, ők maguk is szerették
volna kérni a tisztogatást. Tehát ezt már nem is én mondom mint civil, hanem őket idézném.
Nagyon kérem önöket, hogy gondoljuk ezt végig, valamit tegyünk ez ellen.

Még egy kérdésem lenne. Az eszközkezelőben majd lesz-e arra apparátus - illetve én
úgy gondolom, hogy kellene hogy legyen apparátus, egy igen felkészült apparátus -, akik a
szociális kérdéseket meg fogják vizsgálni? Ez a kettő nem fog egymás nélkül működni.

Még egy negyedik pont, ami most jutott eszembe. Szöllősi államtitkár-helyettes úr volt
egy előző bizottságban, ahol én feltettem neki a kérdést, hogy itt beszélünk arról, hogy majd
ingatlanokat fogunk építeni, zöldmezős beruházások, satöbbi. Elmondtam neki, hogy itt van
Budapest és Magyarország területén nagyon-nagyon sok ingatlan, amit itt hagytak a
beruházók, nincsenek befejezve. Tehát érdemes lenne felmérni azokat az ingatlanokat, hogy
nekünk, az országnak mibe kerülnek, milyen jogi hátterei vannak ennek. Én Szöllősi úrnak
akkor felajánlottam a segítséget ebben a tekintetben, tehát a felmérésben, hogy milyen
kerületben hány ilyen elhagyott ingatlan van, hova lett a befektető, itt hagyta az országot,
jogilag rendezte-e az ügyeit, satöbbi, satöbbi. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes lenne
elgondolkodni. Gondolom, hogy most Szöllősi úrnak más ügyletei vannak, én ezt most is
felajánlom, nagyon szívesen. Építészek vagyunk egyébként, a szakmánk az. Nem kérünk ezért
semmit, a közös megoldás jegyében nagyon szívesen állok rendelkezésre, akár kerületenként
lebontva vagy térségenként lebontva nézzük már meg, hogy mi van, még mielőtt belefogunk
új építkezésekbe, és hogy hova lettek az úgynevezett befektetők az országból, miért hagyták
itt őrizetlenül a befejezetlen ingatlanukat.

Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni a megjelent szervezetek
közül? (Jelzésre:) Átadnám a szót Galcsikné Erdős Éva szakértőnek.

GALCSIKNÉ ERDŐSI ÉVA (Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete): Köszönöm.
Nagyon rövid az idő. Sok kérdésünk van, de nyilván nem is ez lenne a fontos. Én szeretnék a
kormány képviselőitől kérdezni. Most is hosszasan beszéltünk itt a tehermegosztásról és a
bankok tehervállaló képességéről, illetőleg arról, hogy ez az árfolyam ezzel a számlával most
tényleges teher lesz vagy nem. Azért én több helyen is felhívtam a figyelmet, és nagyon
szeretném, hogyha ez a továbbiakban ilyen káros módon nem hangozna el, hogy amellett,
hogy ez kisimítja jelenleg a törlesztőrészletet, ez megszűnhet. Tudjuk, hogy volt 210, amikor
elkezdtünk beszélgetni, manapság ilyen 220 körül van azon az árfolyamon. Ha 180-on
fixáljuk, az 40 forintnyi árfolyamkülönbség. Ha ezt a 40 forintot 3 hónapig fönntartjuk, ahhoz,
hogy az eltűnjön, és akkor a kamatról itt nem beszélünk, 140-es árfolyam kell. Azt gondolom,
felelős gazdasági szakemberek, nyilatkozók nem hitethetik el az emberekkel azt, hogy ebből
nem lesz terhük.

Nagyon sokszor elhangzott és önök is többször elmondták a kormány részéről, hogy
az előző kormánynak milyen hibái voltak. Én azt gondolom, nekünk nem az a dolgunk, hogy
most erre visszamutogassunk, hiszen itt is megszületett nyolc pont. A nyolc pontnak se volt
semmiféle lényeges hatása a törlesztésre, illetőleg a fizetőképességre; nem véletlenül tartunk
itt. Akkor is elmondtuk azt, nemcsak mi, hanem a többi képviselő is, hogy milyen javaslatunk
lenne. Ezekből nem valósult meg semmi. Azt gondolom, hogy továbbra is ezeket fel kellene
használni, amiket mi mondunk, nem azért, mert nekünk van igazunk, hanem azt szeretnénk
látni, hogy széles körű ez az egyeztetés, ha rövid ideig is tart, de legalább ez legyen meg.

A bankok teherviselésével kapcsolatban én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt
mindenki az árfolyamról beszél, a hitel díjáról senki. Kamatban és kezelési költségben a
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svájci frankos hitelek, amikor ingatlanról beszélünk, 10 százalék körül mozognak, amikor
egyéb személyi kölcsönökről, akkor pedig húszon fölüli százalékról. Nincs itt semmiféle
kockázatvállalási készség a bank részéről. Nem véletlenül van az, hogy a jelenlegi helyzetben
a pénzügyi törvények megváltoztatására lenne szükség, és az nem változik meg, egyetlenegy
itt, hazánkban működő bankra sem érvényes az, amit az anyabankjánál ő érvényesíthet. Vagy
fix kamatot, vagy pedig egy kamatmarzshoz kötődő kamatot. Tehát véleményünk szerint ezt
is el kellene mondani, mert az emberek csak egy darabig hitegetik magukat abban, hogy az
árfolyam kérdés, holott mindenki tudja, hogy a törlesztőrészlet azért emelkedett a duplájára,
mert egyrészt árfolyam-, másrészt kamatnövekedés volt ebben benne.

Tehát azt szeretném, hogy ha mindig az hangzik el, hogy végre őszintén beszélünk az
emberekkel, akkor ezt a kormány vállalja fel, és merje elmondani, hogy igen, nehéz kérdés, és
ez így van, tehát ne próbáljunk most megint valami mögé elbújni, mert azt gondolom, hogy az
nagyon káros.

Még egyet nagyon szeretnék, hogyha újra azt mondanák, hogy ez így van. A nyolc
pont kapcsán, amit most úgy nevezünk, hogy elsétálási jog, önök most azt mondták, hogy ha
az eszközkezelő megvásárolja ezt az ingatlant azon a 35-55 százalékon, akkor az adósnak
nem marad fönt tartozása. Kérdezem én, hogy ha a bank ezt a kockázatot bevállalja, mert ez
tényleges kockázat, hogy ha az adós most vagy bármikor előtte - számtalan ilyen példa van -
nem ezen az értéken, hanem nagyobb értéken szerzett volna rá vevőt, de korántsem a
követelés értékéig, ahhoz a bank nem járul hozzá és ezután sem járul hozzá? Tehát mi értelme
van annak, hogy elhitetjük az emberekkel azt, hogy az eszközkezelő majd 55 vagy 35
százalékon megveszi, mikor én meg tudnám ezt vetetni 40 - 35 fölött - vagy 55 fölött is. Tehát
ki az, aki felelősen azt tudja vállalni, hogy ehhez nem járulok hozzá, és vajon miért nem?

A kamattámogatásos hitelekre vonatkozóan, hogy a nagyobb lakásból menjen kisebbe.
Ha most a nagyobb lakásokat kiengedjük a piacra, ezek árverezhetők lesznek, innentől kezdve
kisebb lakások lesznek. Azok az emberek, akiknek már semmi esélyük, nem tudnak még
kisebbe menni, nem tudnak. Tehát a kamattámogatásos hitelnek mint ilyennek jelen
pillanatban, ha csak egyszerű józan paraszti ésszel belegondolok, elvi esélye nincs.

Ami az utolsó és nagyon fontos. Hozzánk fordulnak az ügyfelek. Azt szeretném
megkérdezni, hogy mit mondjunk nekik, és ők kihez fordulhatnak. Ugyanis az utóbbi időben
ebben a három napban nálunk például nagyon nagy volt a csönd, mert mindenki
megnyugodott, hogy megoldódik a problémája. Én szeretném, ha fölhívnánk a figyelmet,
hogy nem oldódott meg senkié, mindenkinek menni kell, de ha a pénzintézetet megkérdezi, az
azt mondja, hogy a jogszabályi környezet nincs kész, nem tud neki mit mondani, nem válaszol
a leveleire. Igen. Ez kinek a hibája? Most megtörtént egy bejelentés, bocsánat. Az emberek
idáig vártak rá, egy évet. Az előző kormánynak, ennek a kormánynak is ez hibája, hogy ennyit
vártunk rá, de oké, rendben van, kössük ezt fix határidőkhöz. Tehát hogy legyen, mihez
képest tudnak viszonyítani, mi korrekt tájékoztatást tudjunk nyújtani, ne legyen ebből megint
egy háború az emberek, a kormány és bárki között, hogy miért nem az igazat hallják, miért
nem azt, ami megoldást jelent a számukra. Tehát ezt nagyon fontosnak tartanám, vagy akár
jelöljék ki, vagy kérjék a segítségünket. Mi is szívesen adunk nekik felvilágosítást,
függetlenként, azt gondolom, hiszen mi egyik fél malmára se akartuk hajtani a vizet.

Azt gondolom, hogy ami elhangzott, nem megcáfolni szeretném, hogy ebben az
egyeztetésben a PSZÁF részt vett-e vagy sem, de amikor a Binder úrral beszélgettem, ő ezt
határozottan cáfolta. Ez nem probléma, tárgyaljon a kormány és tárgyaljon a Bankszövetség,
de amikor azt mondjuk, hogy ez megszületett, akkor vállaljuk föl, hogy ez a két fél
megállapodása, ne keltsük azt a hamis illúziót, hogy bárki más ebbe beleszólhatott, ez a
döntés történt, mert a kormánynak ez a teherviselő képessége és ilyen mértékben így tud
beleavatkozni.

Köszönöm.
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ELNÖK: Rendben. Akkor megadnám a szót a Nagycsaládosok Országos
Egyesületétől Cser Károlynénak.

CSER KÁROLYNÉ (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Tulajdonképpen két
gondolatot szerettünk volna fölvetni, amire most az ülés folyamán részben válaszokat
kaptunk. Az egyik ez a bizonyos hármas felelősségmegosztás. Nagyon örültünk, amikor
Orbán Viktor szájából azt hallottuk, hogy ez a hármas felelősség fennáll, hogy részt kell
vegyen a folyamatban a bankrendszer, az állam és az adós is.

A bankok teherviselése tekintetében nagyon aggályosak vagyunk, nem nagyon láttuk,
hogy valóban arányos-e az a teherviselés, amit a bankok vállalnak, holott meg vagyunk
győződve, hogy a felelősségük ebben nagyon nagy, sokkal nagyobb, mint azoknak a
pénzügyileg abszolút laikus hitelfelvevőknek, akik beleestek annak idején ebbe a csapdába.

Részben választ kaptam, de nagyon értékes kérdések is felvetődtek, úgyhogy örülök,
hogy itt voltam.

A másik gondolatunk pedig ez az átmeneti idő, ami a moratórium vége és az
eszközkezelő beindulása között van. Idetartozik a 30 millió forintos határ, ami
nagycsaládosok esetében, ha voltak olyan szerencsések az életben, hogy tudtak a családjuk
nagyságának megfelelő lakást szerezni, nagyon könnyen túllépi ezt a 30 milliós határt. Tehát
nekem az volna a javaslatom és azt kérnénk, hogy soha ne beszéljünk úgy emberek
helyzetéről, hogy csak azt mondjuk, hogy család. Nem, nézzük azt, hogy hány eltartott van
abban a családban. A jövedelemre se mondjuk azt, hogy kisebb jövedelem meg nagyobb
jövedelem. Lehet, hogy annak az apukának igen szép jövedelme van, de van nyolc gyereke, és
az egy főre eső tekintetében - van konkrét ilyen családom - mélyen az utolsók között kullog.

Tehát ezt nagyon finoman és részletesen meg kell majd nézni, hogy ezek a családok ne
kerüljenek nemhogy az utcára, de még olyan helyzetbe se esetleg, hogy abszolút méltánytalan
és lehetetlen helyzetbe kelljen belekényszerülniük, mondjuk egy nagyon pici lakásba a több
gyerekükkel. Ez az egyik. Ezt nagyon kérnénk, hogy amikor ez az átmeneti idő van, ahol a
30 milliós határ az aggály, de utána ennek is vége, tehát hogy erre is figyeljenek oda.

Még egy kérdésem volna, amire nem biztos, hogy most választ tudok kapni, de sokan
keresnek meg minket olyan problémával, hogy nemcsak lakáshitel-tartozásuk van, hanem
közműdíj, közös költség, satöbbi. Vannak olyan családjaink, akiknek a felhalmozott
hátralékuk - ez haláleset, munkanélküliség, betegség, satöbbi miatt következett be - már túl
van a lakott lakás értékén. Ezekkel az emberekkel mi lesz? Nagyon várjuk azt, hogy a többi
fajta hátralékra is valamilyen megoldást találjon az állam. Nagyon jól tudjuk mindnyájan,
hogy a közműköltségek elképesztően megnőttek, drasztikusan megnőttek, és egy nagycsalád
közműköltsége igenis nagyon arányos az ott lakó emberek létszámával, mert annak a
nagycsaládnak nem lehet azt mondani, hogy fogyasszon kevesebb vizet meg kevesebb gázt.

Tehát kérnénk azt, hogy amikor részleteiben ezek kidolgozásra kerülnek, vonjanak be
minket. Olyan meggondolásokat tudunk mondani, amik nem biztos, hogy bárkinek eszébe
jutnak, aki nem ebben a cipőben jár.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor Dabasi Tamásnak adnám meg a szót.

DABASI TAMÁS (Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek
Szövetsége): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is tudom, hol kezdjem. A legelső talán, amit
ki kell jelentenünk és nagyon komolyan kell vennünk, hogy ebből az öt pontból mi semmit
nem tudunk elfogadni, ezzel az öt ponttal mi egyáltalán nem tudunk egyetérteni. A
Nemzetgazdasági Minisztérium devizahitelesek helyzetének megoldása érdekében összehívott
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egyeztető beszélgetésén mi részt vettünk, és ott kértem, hogy másodesetben is ne forduljon
elő az, hogy a civileket díszletnek használják, de amit mi tizenegy pontos javaslatot beadtunk,
abból semmi nem jött vissza az öt pontba. Ezért mi ezt nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy
díszletnek voltunk ott azon a megbeszélésen.

Szomorúan veszem tudomásul, hogy megint eljött a minisztérium részéről két nagyon
prominens személy, aki megint nem rendelkezik normális adatokkal, és nem nézik meg, hogy
július 1-jén 1 millió 200 ezer felmondott hitel esetén kerülnek emberek utcára, ami 4 millió
800 ezer embert veszélyeztet és jelent, és az a fél ország.

Szomorúan vesszük tudomásul, hogy ők ott tartanak, hogy július 1-jén kezdenek el
majd árverezni, de el kell mondanom, hogy a múlt héten egy kilakoltatást, egy árverezést és a
hétfői napon ugyanúgy egy kilakoltatást akadályoztam meg, abból az egyik árverést egy
kisebb csapattal és a média segítségével. Tehát kilakoltatási moratórium ide, kilakoltatási
moratórium oda, folynak az árverések és a kilakoltatások. Az összes követeléskezelő cég
körülbelül ötven, amely a bankokkal együttműködik és asszisztálnak a visszaélésekhez,
egyesével is 100 ezer és 1 millió közötti darabszám. De ha csak az OTP Faktoringot nézik
meg, amely a legnagyobb ezek közül, megláthatják, hogy körülbelül olyan 500 ezer ingatlan
van kitéve, és azt július 1-jén ők el is fogják adni, illetve onnan már ki is költöztetik a lakókat.
Tehát nem tudjuk, hogy mi ez a 10 ezer meg 20 ezer szám, jó lenne, ha felkészülten és a
pénzügyi felügyelet adataiból, ahonnan mi is vesszük az adatokat, onnan lennének ezek az
információk.

A százalékosan megadott értékek megint nem stimmelnek sehol se, mert ez az 1 millió
200 ezer a moratórium feloldásával működni fog, és ha tegnap este nézte valaki is a tévét, a
bankvezetők már minden egyes médiában lejönnek és leülnek, elmondják, hogy hát igen,
július 1-jével mindenkinek takarodni kell a házból, és ezt így mondják, nyíltan felvállalják, ők
viszik a házat, őket semmi nem érdekli, és ez több mint 4 millió 800 ezer ember.

Ami nagyon fontos, és ez a legfontosabb, hogy teljes mértékben kimondható a bankok
megtévesztő magatartása, valamint a büntetőjogi felelősségük a devizaalapú
kölcsönszerződések esetén. A megkötött devizaalapú kölcsönszerződések tisztességtelenek,
egyoldalúak, érvénytelenek. Kimondható, hogy a bankvezetők követtek el visszaélést, csalást
a hitelező magatartásukkal, megtévesztették a hitelfelvevőket, mely nemcsak polgári jogi
következményekkel jár, hanem büntetőjogi következményekkel is. Tehát ettől a perctől
kezdve, hogy a kormány kidolgozta az árfolyamgátat, mi erre azt mondanánk, hogy legalizálta
a csalást és a bűncselekményt.

Ezért kérem, és kedves Monika képviselő asszony, nagyon szépen kérem, hogy Orbán
Viktor felé közvetítse kérésünket, és ezt nagyon komolyan kérem. Mi eddig csak a bankokat
próbáltuk úgymond támadni vagy az érdekképviseletet velük szemben, de ha Orbán Viktor és
a kormány asszisztál a bankok bűncselekményeihez, akkor sajnos a kormányt is ettől a perctől
kezdve be kell vonjuk abba, hogy nem tudunk egyetérteni ezekkel a döntésekkel. Mi hétfőtől
egyhónapos demonstrációt fogunk összehívni, összefogunk a rendvédelmi
szakszervezetekkel, és addig maradunk, amíg ez a probléma a bankokkal szemben nem
történik megoldásra. Sajnáljuk, hogy a miniszterelnökünket a bankvezetők és a
Bankszövetség meg tudta úgy téveszteni és be tudta vonni, fejjel a falnak tudta vinni, hogy
nem a nép mellé, hanem a bankok, a pénz mellé állt. Kérem, ha ez így van, akkor most
lépjünk, segítsünk, tegyünk valamit, mert ha 4 millió 800 ezer vagy a fél ország elindul, itt
polgárháború lesz.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt azért én remélem, hogy itt nem alakul ki semmiféle
ilyesmi szituáció, és a kormányzat kezelni fogja a helyzetet, ami valóban egy kicsit
súlyosabbnak tűnik, tehát túlmutat az eddigi megoldáscsomagon a helyzet a véleményünk
szerint, de most akkor képviselő asszonynak szívesen adok szót.
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RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Egyetlen mondatban csak,
nyilván tartalmilag a kormány fogja ezeket megválaszolni. Én csak annyit szeretnék mondani,
hogy hangsúlyozom, a mai ülés témája ennek az ötpontos csomagnak a bejelentése.
Megmondom őszintén, én ezt politikailag visszautasítom, mert itt az egész gazdaságpolitika,
az emberek védelme a nemzeti együttműködés jegyében pontosan az iránytű, és az az
szándéka ennek a kormánynak, hogy amennyire csak lehet, a jelen körülmények között
megvédje az embereket. Szerintem ne nézzük le a miniszterelnököt azért annyira, hogy nem
látja és a tárgyalások folyamán nem tudja, hogy mit cselekszik. Tehát ez egy borzasztó hosszú
folyamat, nagyon-nagyon sok tárgyalást igényelt, és igenis meg fogjuk találni azt a megoldást,
hogy aki dolgozni tud, aki hajlandó dolgozni, egyes embereket figyelembe véve senki nem
fog az utcára kerülni, ha ő is együttműködő ebben az egész rendszerben. Nem hiszem, hogy
cél a helyzet hiszterizálása, ezt már múltkor is elmondtuk. Itt valóban a jogos megoldás kell
az ország egészére nézve, és nekünk mindenféle szférából, a civilek és a kormány, a
törvényhozás képviselőinek is és az embereknek is az együttműködéséből igenis lesz
megoldás.

Köszönöm.

ELNÖK: Akkor pár percre, tényleg nem sokra már, a kormánynak akkor itt a felvetett
kérdésekre átadnám a szót.

KÁRMÁN ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tényleg csak
röviden. Először is szeretném megköszönni azokat a felajánlásokat, amelyek konstruktív
módon a helyzet vagy az általános értelemben vett probléma megoldása irányába mutatnak.
Én azt gondolom, hogy akár helyettes államtitkár úrral mi is elérhetőek vagyunk, a
minisztériumon belül Szatmáry Kristóf államtitkár úrhoz tartoznak a lakáspolitikai kérdések,
tehát szívesen veszünk minden ilyen típusú javaslatot, fölajánlást. Azt gondolom, hogy ezek
valóban segítenek.

Most olyan kérdésekre nem nagyon akarok kitérni, amiket már elmondtam. Tehát
elismerem azt, hogy a kilakoltatások jogszerűségének a biztosítása rendkívül fontos.
Említettem, ennek kapcsán készülnek jogszabályok, de itt a KIM lenne igazából az illetékes,
tehát én nem akarom az ő feladatukat elvenni vagy olyat mondani, ami nem lenne pontos
esetleg.

Én azt gondolom, hogy ez nem pontos, hogy 140-es árfolyam kell, hogy eltűnjön ez a
hitel. (Galcsikné Erdősi Éva: 180 és 220, ez egyszerű matematika.) Hogy három hónap alatt
eltűnjön az a tartozás, ahhoz annyi kell, de én azt gondolom, hogy itt most többéves
időszakról beszélünk, tehát ha a következő 1-1,5 évben gyengébb az árfolyam és azt követően
viszont visszaerősödik, akkor szerintem nem kell.

Azt látni kell, hogy 150-160 forintos svájcifrank-árfolyam évekig jellemző volt, tehát
ha visszatérünk ehhez az árfolyamhoz, és nem kell, hogy jövő hónapban, hanem tényleg 2-3
éves időtávban, akkor az az átmenetileg felhalmozott tartozás nagy részét eliminálja. Nem
zárjuk ki azt, hogy ezek után még maradna, de azt gondolom, hogy ez egy lehetetlen
racionalitás, hogy amikor még - hogy mondjam - nehezebb állást találni, nagyobb a
munkanélküliség, arról az időszakról a terhek egy részét áttegyük egy olyan időszakra, amikor
remélhetőleg és várhatóan a gazdasági növekedés és a foglalkoztatásbővülés könnyebben
kitermelhetővé teszi ezt az adósságot. Tehát nem szabad ezzel visszaélni, nem szabad
megtéveszteni az embereket, ezzel egyetértek, de szerintem ez ésszerű határokon belül ez
valóban segítség az embereknek.

Valóban nagyon nagy probléma, hogy elmulasztotta a korábbi években a kormányzat
szabályozni azt, hogy hogy lehet változtatni a 15-20-25 éves jelzáloghitelek kamatait, tehát
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hogy legyen egy fix kamat, vagy ha nem fix kamat, vagy ilyen időtávon ez nem mindig reális,
akkor milyen kamatmarzsot lehet milyen referenciakamathoz képest fölszámítani. Ez a
problémáknak az egyik okozója, hiszen ezt jól láttuk, hogy innentől kezdve visszaélhetnek a
bankok azzal a helyzettel, hogy olyankor is kamatot emelnek, amikor igazából semmi nem
változott, csak mondjuk más veszteségeik kompenzálása ezt igényli. Én azt gondolom, hogy
erre részben a már említett fogyasztóvédelmi szabályozások, részben a Rogán, Kósa
képviselők által előterjesztett törvényjavaslatok elég világos választ adnak. Tehát ott abban a
szabályozásban kiderül, hogy milyen esetekben lehet kamatot emelni az ügyfél felé, és
tulajdonképpen ez az esetek többségében… (Galcsikné Erdősi Éva: Bocsánat, ne…)

ELNÖK: Elnézést, tényleg, ha szeretnének beszélgetni, akkor nyugodtan megtehetik
az ülés után, most itt a kormány képviselőinél van a szó. A kormány képviselője fölajánlotta,
hogy a konstruktív párbeszédre terep van, tehát ezt most ne itt a bizottsági ülésen folytassák.

KÁRMÁN ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó, én csak azt
akartam jelezni, hogy véleményem szerint ez előretekintve már az új hitelekre vonatkozóan
működik. Nyilvánvalóan a régi hiteleket nem lehetett átírni, és ott ez a probléma fönnáll, és a
fogyasztóvédelem és a felügyelet eszközeivel - hogy mondjam - ennek az ebből fakadó
kockázatát csökkenteni kell, de előretekintve én ezt nem mondanám kritikaként a mostani
kormánnyal szemben.

Végül, tényleg anélkül, hogy végigmennék az összes fölvetett ponton, egy ilyen
általánosabb észrevétel. Tehát nyilvánvalóan ez a program, ezeknek az elemei egy konkrét
kérdéskörre fókuszálnak és nem fedik le a szociálpolitika teljes eszközrendszerét.
Nyilvánvalóan vannak olyan élethelyzetek, amik teljesen függetlenek adott esetben a
devizahitelezés problémájától, és állami támogatásra, szociális beavatkozásra szorulnak.
Tehát nem kérhetjük számon ezen a konstrukción, hogy miért nem tud lefedni minden olyan
dimenziót, amit egyébként a szociálpolitikának le kell tudni fedni. Nyilván nagycsaládosok
esetében is vannak olyan kérdések, amiket konkrétan mondjuk a nemzeti eszközkezelővel
nem lehet jól megoldani, arra más eszközök vannak, elkezdve az adórendszer családbarát
módjától az egyéb szociális támogatásokig. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem lehet
omnipotensnek tekinteni ezt a javaslatcsomagot, ez egy konkrét problémára egy konkrét
válasz, és ezt el kell tudnunk fogadni. Mint ahogy azt is, amikor kisebb lakásról beszélünk,
hogy méretében kisebb lakásról van szó, lehet, hogy kisebb értékű lakásba szükséges
költöznie. Tehát sokszor én azt gondolom, hogy finomabban kell ezeket a dolgokat kezelni,
akkor azért talán kevésbé tűnik hiányosnak a javaslat.

Igazából ennyi. Köszönöm szépen. Ennyit kívántam reagálni.

ELNÖK: Lezárnám ezt a napirendi pontot, és az Egyebek napirendi pontban pedig
megköszönném mindenkinek a részvételt, köszönöm a kormánynak, hogy ilyen magas szinten
képviseltette magát, köszönöm a megjelent két képviselő asszonynak a részvételt, illetve a
hozzászólást, valamint a civil szervezeteknek a javaslatokat, illetve akik konstruktívan
szólaltak hozzá, azoknak a konstruktív hozzászólását.

Még nem tudom, hogy a következő ülés mikor lesz és milyen témában, de segíteni
próbáljuk a kormányzatot minden egyes eszközzel, hogy ezt a problémát minél jobban és
minél inkább diverzebb eszközökkel kezelni tudja.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc)
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Vágó Gábor
az albizottság elnöke
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