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Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottságának

kiegészít ő ajánlás a

a hitelkárosultak megsegítéséről szóló törvényjavaslatok előkészítéséről szóló
Hu 0377. számú országgyűlési határozati javaslat

vitájához

(Együtt kezelend ő a H/10377/3 . sz. ajánlással . )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :

Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként megvitatta a hitelkárosultak

megsegítéséről szóló törvényjavaslatok előkészítésérő l szóló, H/10377. számon

beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/10377/4-5 .

számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

I.

1 . Tóbiás József, Alexa György, Török Zsolt, dr. Vidorné dr . Szabó Györgyi ,
Lombos István, dr. Juhászné Lévai Katalin, dr. Tóth István és Halmai Gáborné
képviselő – kapcsolódva a H/10377/1 . számú módosító indítványhoz (H/10377/3 . számú
ajánlás 1 . pontja) – a határozati javaslat preambuluma helyébe a következő rendelkezést
javasolja :

"[A gazdasági válság következtében családok tízezreinek megélhetése vál t
bizonytalanná egyik napról a másikra. A lakosság bevételeinek folyamatos apadás a
mellett a Forint-Euró árfolyam romlása következtében, jelentős mértékben
megnövekedtek a családi kiadások . A munkahely elvesztése és a hitelek alapjául szolgál ó
valutákhoz viszonyított árfolyamromlás mindenki számára tragikus következményekkel
járhat. A megnövekedett törlesztőrészletek kifizetése a családok mindennap i
megélhetését és a tulajdonhoz való jog biztonságát veszélyezteti és veszélyeztetheti . Már
2006-ban is több ezer lakáshitelt nem tudtak visszafizetni . Amennyiben az orszá g
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vezetése nem tesz érdemi lépéseket a lakáshitelek konszolidálása területén, ezek a
mutatók tovább romlanak. A kilakoltatások már megindultak, a folyamatot
visszafordítani már nem lehetséges, de megállítani még igen . ]

A gazdasági- és pénzügyi világválság kirobbanása következtében családok tízezre i
kerültek megélhetésüket veszélybesodró helyzetbe . Az árfolyamváltozás és a munkahelye k
leépítése sokak számára rendkívül megnehezítette és gyakran lehetetlenné	 tette	 a
törlesztőrészletek fizetését .
A Magyar Köztársaság kormánya a válság kirobbanását követ ően azonnal megtettea
legfontosabb lépéseket a devizahitellel rendelkez ők megsegítése érdekében .
Számos kormányintézkedés, parlamenti döntés segítette a lakhatásuk elvesztésével fenyegetett
családokat. Sor került a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények
módosítására, valamint törvény született a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező
polgárok védelme érdekében.
Ebbe a folyamatba illeszkedően az Országgyűlés az alábbi határozatot alkotja ."

ndokolás : Lásd a H/10377/5/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője egyetért

2. Tóbiás József, Alexa György, Török Zsolt, dr . Vidorné dr. Szabó Györgyi ,
Lombos István, dr. Juhászné Lévai Katalin, dr. Tóth István és Halmai Gáborné
képviselő – kapcsolódva a H/10377/1 . számú módosító indítványhoz (H/10377/3 . számú
ajánlás 1 . pontja) – a határozati javaslat 1. pont felvezet ő szövegének a következő
módosítását, valamint a)-h) pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja :

"1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át az eladósodot t
állampolgárok érdekében már megalkotott jogszabályokat, valamint vizsgálja meg a tovább i
szabályozás lehetőségeit, ennek érdekében a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket
végezze el, és ezen egyeztetések alapján készítse el ő , majd legkésőbb 2009. [október]
november 15-ig terjessze az Országgyűlés elé a [nehéz helyzetbe került lakáshitelesek
megsegítése érdekében] szükséges törvénymódosításokat, amelyek el őkészítése során
különösen az alábbiakra legyen figyelemmel :

[a .) Megfelelő szabályozást kell alkotni a kilakoltatások megelőzése érdekében.

b.) Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adós maga értékesítse az ingatlanát ,
megfelelő időtartamú — legalább 6, legfeljebb 12 hónapos — moratóriu m
kitűzésével .
Mindemellett úgy kell módosítani a hatályos szabályozást, hogy az árverezé s
költsége a hitelintézeteket terhelje .

c.) Speciális szabályozást igényel az az eset, amikor a forint árfolyamromlás a
miatt a hitel összege meghaladja az ingatlan értékét, illetve, ha a fedezetü l
szolgáló ingatlan értékesítése sem fedezi a hitel összegét.

d.) Kedvezményt kell biztosítani az adós számára egyösszeg ű visszafizetés esetén .
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e.) Szabályozni kell az els ő törlesztőrészlet elmaradása és a végleges
fizetésképtelenség közötti id őtartam kamatfeltételeit.

f.) Szabályozni kell a tartozás átütemezésének lehetőségét, feltételeit .

g.) Az állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-n keresztül váltsa ki a
fizetésképtelen adósok hiteleit .

h.) Ki kell terjeszteni a jelenleg érvényes törvények személyi hatályát minde n
olyan állampolgárra, aki munkája elvesztése miatt képtelen fizetni a
lakáshitele törlesztőrészletét . ]

a)	 Biztosítani kell, hogy a hitelezők megfelelő , alapos tájékoztatást nyújtsanak az
általuk kínált hitelekrő l különös tekintettel azok feltételeire, kockázataira és a nem
teljesítés következményeire .

b)	 Biztosítani kell, hogy a hitelfelvevő minden esetben élhessen az el őtörlesztés
lehetőségével . Meg kell határozni a hitelek el őtörlesztésének feltételeit ésa
felszámítható díj felső határát .

c)	 A deviza alapú hitelek kockázatának mérséklése érdekében a jövőben a deviza
alapú hiteleknél a forint hiteleknél szigorúbb feltételek meghatározása szükséges .

d)	 Biztosítani kell, hogy az ügyfél késedelme esetén a végrehajtás megelőzése
érdekében a hitelnyújtó megfelel ően tájékoztassa az adóst a nem fizetés
következményeiről, az áthidaló lehetőségekről .

e)	 Meg kell vizsgálni a természetes személyek adósságrendezési eljárására vonatkoz ó
megoldási lehetőségeket .

f)	 Ingatlanra vonatkozó vételi jogot tartalmazó szerződés esetén megfelelő időt–
legalább 90 napot – kell biztosítani az adós részére, hogy saját maga értékesíthess e
az ingatlanát.

g)	 Meg kell vizsgálni az ingatlan kiürítése iránt indított végrehajtás esetén a
kiköltözésre biztosított idő meghosszabbításának lehet őségét annak érdekében,
hogy az adós a kiköltözésre felkészülhessen, új lakhatási lehetőséget találjon .

h)	 Biztosítani kell az adós érdekeinek védelmét a lakóingatlan bírósági végrehajtáso n
kívüli értékesítése esetén .

i)	 Felül kell vizsgálni, hogy a jelenleg érvényes, a lakáscélú kölcsönökre vonatkoz ó
állami készfizető kezességről szóló törvény adminisztrációs terhei csökkenthet ők-e
úgy, hogy könnyebb legyen az igénybevételi lehet őség."

Indokolás : Lásd a H/10377/5/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője egyetért
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3. Dr. Kóka János képviselő – kapcsolódva a H/10377/1 . számú módosító
indítványhoz (H/10377/3 . számú ajánlás 1 . pontja) – a határozati javaslat 1. pont b)
pontjának a következő módosítását, valamint g) és h) alpontja helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

/1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át az eladósodot t
állampolgárok érdekében már megalkotott jogszabályokat, valamint vizsgálja meg a tovább i
szabályozás lehetőségeit, ennek érdekében a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket
végezze el, és ezen egyeztetések alapján készítse el ő , majd legkésőbb 2009. október 15-ig
terjessze az Országgyűlés elé a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegítése érdekébe n
szükséges törvénymódosításokat, amelyek el őkészítése során különösen az alábbiakra legyen
figyelemmel :/

"b.) Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adós maga értékesítse az ingatlanát ,
megfelelő időtartamú — legalább [6] 3, [legfeljebb 12] hónapos — moratórium
kitűzésével . Mindemellett úgy kell módosítani a hatályos szabályozást, hogy [az
árverezés költsége a hitelintézeteket terhelje] a hitelfedezetként szolgál ó
ingatlanok	 kényszerértékesítéséhez 	 kapcsolódóan	 felszámított	 költségek
transzparens módon meghatározásra kerüljenek és azok mértéke a felmerülő valós
költségeket ne haladja meg.

g.) [Az állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt .-n keresztül váltsa ki a
fizetésképtelen adósok hiteleit .] Olyan szabályozást kell kialakítani, amely valódi
lehetőséggé teszi a pénzügyi közvetítő szolgáltatást hosszú távon (egy évnél
hosszabb távú szerződéssel) igénybevevők számára a pénzügyi szolgáltató váltást .
A szabályozás terjedjen ki arra, hogy a szerz ődésben rögzítésre kerüljön, hogya
szolgáltatóváltás mikor történhet meg a hitelfelvev ő számára minimális
költségekkel. A szabályozásnak tartalmaznia kell, hogy milyen költsége k
számolhatók el az azonnali	 illetve a minimális költséggel járó pénzügy i
szolgáltatóváltás esetén .

h.) [Ki kell terjeszteni a jelenleg érvényes törvények személyi hatályát minde n
olyan állampolgárra, aki munkája elvesztése miatt képtelen fizetni a
lakáshitele törleszt őrészletét .] Amennyiben a g) pontban szereplő szabályozás
megtörténik a határozat a)–f) pontjáig terjedő intézkedései önszabályozás
formájában is megtörténhetnek, ha azt a piaci szereplők jelentős része elfogadja és
magára kötelezőnek ismeri el . "

Indokolás : Lásd a H/10377/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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II.

A H/10377/3 . sz. ajánlásban foglalt H/10377/2 . sz. módosító javaslatról a
Költségvetési bizottság, illetve az Előterjesztő és Kormány képviselője az alábbi
állásfoglalást alakította ki :

Pont Bizottság Előterjesztő Kormány

2. nem támogatja egyetért nem ért egyet

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . szeptember 23 .

Varga Mihály s.k. ,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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