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Határozata

A hitelkárosultak megsegítésér ől szóló törvényjavaslatok előkészítésérő l

A gazdasági válság következtében családok tízezreinek megélhetése vált bizonytalanná egyi k
napról a másikra. A lakosság bevételeinek folyamatos apadása mellett a Forint-Euró árfolyam
romlása következtében, jelentős mértékben megnövekedtek a családi kiadások. A munkahely
elvesztése és a hitelek alapjául szolgáló valutákhoz viszonyított árfolyamromlás mindenk i
számára tragikus következményekkel járhat . A megnövekedett törleszt őrészletek kifizetése a
családok mindennapi megélhetését és a tulajdonhoz való jog biztonságát veszélyezteti é s
veszélyeztetheti . Már 2006-ban is több ezer lakáshitelt nem tudtak visszafizetni . Amennyiben
az ország vezetése nem tesz érdemi lépéseket a lakáshitelek konszolidálása területén, ezek a
mutatók tovább romlanak . A kilakoltatások már megindultak, a folyamatot visszafordítan i
már nem lehetséges, de megállítani még igen .

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át az eladósodott állampolgáro k
érdekében már megalkotott jogszabályokat, valamint vizsgálja meg a további 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 érdekében szükséges
törvénymódosításokat, amelyek előkészítése során különösen az alábbiakra legye n
figyelemmel :

a.) Megfelelő szabályozást kell alkotni a kilakoltatások megelőzése érdekében.
b.) Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adós maga értékesítse az ingatlanát ,

megfelelő idő tartamú — legalább 6, legfeljebb 12 hónapos — moratórium kitűzésével .
Mindemellett úgy kell módosítani a hatályos szabályozást, hogy az árverezés költség e
a hitelintézeteket terhelje .

c.) Speciális szabályozást igényel az az eset, amikor a forint árfolyamromlása miatt a hite l
összege meghaladja az ingatlan értékét, illetve, ha a fedezetül szolgáló ingatla n
értékesítése sem fedezi a hitel összegét .

d.) Kedvezményt kell biztosítani az adós számára egyösszeg ű visszafizetés esetén .
e.) Szabályozni kell az első törlesztőrészlet elmaradása és a végleges fizetésképtelensé g

közötti idő tartam kamatfeltételeit .



f.) Szabályozni kell a tartozás átütemezésének lehetőségét, feltételeit .
g.) Az állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt .-n keresztül váltsa ki a fizetésképtelen adóso k

hiteleit .
h.) Ki kell terjeszteni a jelenleg érvényes törvények személyi hatályát minden olya n

állampolgárra, aki munkája elvesztése miatt képtelen fizetni a lakáshitel e
törlesztőrészletét .

2 . Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Indokolás

A forintnak a gazdasági válsággal összefüggő árfolyam-ingadozása hatására a devizaalap ú
hitelek törlesztőrészletei rövid idő alatt és drasztikus mértékben, akár 30-50 %-al megn ő ttek .
Nincsen pontos kép a bedőlni látszó, valamint a már bed őlt hitelekről, a jövedelmük
csökkenése, elvesztése miatt a deviza, vagy forint alapú lakáshitelüket a lakbérüket, közüzem i
díjakat fizetni nem tudókról, közvetett adatok alapján látható, hogy százezreket érint ez a
probléma. Naponta mintegy 30 új fedél nélkülit regisztrálnak, a lakosság 10-15 %-át fenyeget i
az árverezés veszélye, a közüzemi számlákkal tartozók száma eléri a 720 ezret . Ugyanakkor
az árverezések során a lakások a valós érték töredékéért kelnek el . Gyakran a lakás elvesztés e
mellett még adósság marad az árverés után is .

A lakosság eladósodásának és fizetésképtelenné válásának különböző okai vannak, ezért
kezelésük sem lehet egységes . A határozati javaslat és a törvény megalkotása során arra kell
törekedni, hogy univerzális megoldások helyett, minden állampolgár a számára legkedvez őbb
megoldást választhassa. Arra kell törekedni, hogy a jogosulti körbe mind a devizában, mind a
forintban fizetésképtelenné vált tulajdonosok bekerüljenek .

A legfrissebb adatokra tekintettel sajnos elmondható, hogy a fizetésképtelen adósok
érdekében meghozott eddigi intézkedések számtalan esetben nem érték el céljukat .
Számottevő javulás nem várható, mert a jelenlegi rendszer egyik alappillérét képez ő
önkormányzati elővásárlási jog „hitelét veszti” a 2010-re tervezett 100-120 milliárdos, a
települési önkormányzatokat érintő elvonások tükrében .

A fenti tényekre tekintettel indokolt, hogy újra átgondolja az Országgyűlés és a Kormány a
nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegítésének lehet őségeit .
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