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országgyűlési képviselő
Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a T/3498. számú,
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésér ől és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérő l szóló törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

A javaslat 4. § (1) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul :

„ c) a gyűjtőszámlahitel háromhavonta tőkésíthető , három hónapos kamatperiódusra meghatá-
rozott ügyleti kamata nem haladhatja meg
[ca) a rögzített árfolyam alkalmazási id őszaka záró időpontjáig a kamatperiódus kezdő
időpontjával érintett hónap els ő napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkor aktuáli s
értékét ,
eb)] a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját követően a futamidő végéig a
[pénzügyi intézmény által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott fo-
rinthitelre meghatározott piaci kamat] a jegybanki alapkamat mértékét,”

Indokolás

A benyújtott törvényjavaslat aránytalan terhet ró a törlesztések területén az amúgy is
kiszolgáltatott helyzetben lévő adósra, amelyet ezzel a módosítóval is enyhíteni szeretnénk .
A valós és rögzített árfolyam közötti különbség az alkalmazási id őszak végéig ne kamatozzon
külön, hanem errő l a felelőtlen hitelezési politikájuk és rossz konstrukcióik miatt amúgy is az
egész devizahitel problémahalmazért fő felellőséget viselő kereskedelmi bankok mondjanak
le! A bankok világviszonylatban is példátlan profitabilátásnak köszönhet ően a kétezres évek
első évtizedében rekordnyereséggel zártak, miközben a felmerülő kockázatokból semmit nem
vállaltak, hanem az adósokra hárították azokat . Fontos egyértelművé tenni azt is, hogy a
három éves alkalmazási időszakot követően felszámolandó kamat mértéke nem haladhatj a
meg a mindenkori jegybanki alapkamat mértékét.
A módosító javaslattal megpróbáljuk javítani a létrejövő példátlanul aránytalan rendszeren,
amely a bankok kihelyezett követeléseinek megtérülésére abszolút figyelemmel van, míg a
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becsapott hitelfelvev őkre hárul a terhek megfizetése. Amennyiben a valós és rögzített
árfolyam közötti különbség a három éves periódus alatt nem kamatozik külön, az adós esélyt
kap, hogy túlélje a 2015 . január He után a nagy valószínűséggel nyakába zúduló további
terhek megfizetését .

Budapest, 2011 . június 14 .

Vágó SebestyénSneider Támás

dr. Lenhardt Balázs
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