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Dr. Katona Béla

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Mit kíván tenni a devizaalapú hitelt felvevők érdekeinek védelmében?” címmel a

Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Oszkó Péter miniszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

Egyre többen keresnek fel azzal a problémával, hogy az euróban vagy svájci frankban felvet t

hiteleik törlesztő részlete jelentős mértékben megemelkedett . Általában a baj nem jár egyedül,

és vagy a férj vagy a feleség sok esetben mind a kett ő állását elveszíti.

Csak hogy konkrét példát tudjak idézni, felkeresett Szélessyné Pohl Margit Erzsébet, ak i

svájci frank alapú hitelt vett fel az AEGON Magyarország Hitel Zrt .-től . Természetesen

tisztában vagyunk azzal, hogy az árfolyamok mozgása alapvet ően befolyásolhatja a törlesztő

részletek alakulását, de sokkal nagyobb mérték ű emelkedést jelent véleményem szerint a

hitelezők mohósága. A válságra hivatkozva jelentősen megemelték a kamatokat és ezt a

kamatszintet tartják most is, annak ellenére, hogy a kamatok általános jelleggel most már

csökkennek .

Csatolom az ügyfél által csatolt számlaértesít őt, ebből látszik, hogy a forintra átszámított

mintegy nyolcmillió forintos t őketartozás után még mindig évi 8,2 % kamatot számítanak fel



(jelzem, hogy a hitel svájci frank alapú), és jelzik, hogy a kölcsön kezelési költsége évent e

914 CHF, ami átszámítva kb . 170.000,-180 .000,- Ft. Amikor adósok felvették a kölcsönt, a

kamatláb 4,5 % volt .

Felháborítónak tartom, hogy ilyen kamatszint mellett és éves kezelési költség mellett

finanszírozza az adósokat a bank az elkövetkez ő 2010. június 15-ig terjed ő kamatperiódusra .

Gondolom, más pénzintézet is kihasználja ezen nehéz helyzetbe került emberek kiszolgáltatot t

és kényszer ű sorsát .

Mit kíván tenni pénzügyminiszter Úr ezen banki magatartás ellen, amely véleményem szerint

etikátlan és ahhoz vezet, hogy az adósok elveszítik életük munkájával létrehozott lakásukat? !

Kérem, ne hivatkozzon a szerz ődéses szabadságra és az adósok önkéntes döntésére .

Balatonfüred, 2010 . április 2 .

Tisztelettel :

Dr. Bóka István
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