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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az otthonvédelemmel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4144 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(4) A Hpt. a következő új 234/F . és 234/G . §-sal egészül ki :

„234/F. A pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefügg ő egyes törvények
módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvény 4 . § (2) bekezdésével megállapított 200/B . §-nak
és 4. § (3) bekezdésével megállapított 210 . (5a) bekezdésnek való megfelelés érdekében
egyoldalúan is módosíthatja a rendelkezések hatálybalépését megel őzően kötött deviza alapú
kölcsönszerződés végtörlesztésre, valamint a költségek és díjak felszámítására vonatkozó
rendelkezéseit az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek módosításával . Ebben
az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezés e
válik a szerződés részévé .
234/G. § Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi

. . . .törvén 4. 2 bekezdésével me ! álla . ított 200/B. • -a nem alkalmazható arra a
hitelfelvevőre, aki az otthonvédelemmel összefügg ő egyes törvények módosításáról szól ó
2011 . évi. . . törvény hatályba lépésekor

a) országgyűlési képviselő .,

b) polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke .,

c) állami vezető,

d) kormánybiztos,

e) miniszterelnöki biztos vagy miniszterelnöki megbízott .,

zám: -4/ Ji ' i tí /4
Érkezett : 2011 E'J 1 .9.



2

f) miniszteri biztos, vag y

g) kormányhivatal vezetője."

Indokolá s

A Fidesz-KDNP pártszövetségnek a devizahitelesek problémáival kapcsolatos a filozófiáj a
ugyanaz, mint az adó- és szociális politika területén : azokon segítenek, akik egyébként is

tudják fizetni a hitelüket, a többségről, a kilátástalan helyzetben lévő adósokról viszont

lemondtak. Arról a több mint százezer családról van szó, amelyek napról napra, egyre jobba n

a bőrükön érzik a kormány dilettáns gazdaságpolitikájának és a világgazdasági válságnak az
együttes hatását. Ők azok, akiket érdemben segíteni kellene annak érdekében, hog y
elkerüljünk egy súlyos gazdasági és szociális válságot, vagy legalábbis enyhítsük a meglévő
válság hatásait.

Ehhez képest a Fidesz - a felelőtlen kormányzati nyilatkozatokkal - 974 milliárd forintta l
növelte az árfolyamromlás következtében a devizahitelesek terheit 2010-ben. Az
eszközkezelőt egy éve működtetniük kellene, de még mindig nem működik, az továbbra i s
csak ígéret maradt. Minden épkézláb, átfogó javaslatot, kezdeményezést elutasítottak . A
bejelentett árfolyamrögzítés csak átmenetileg és látszólag jelenthet könnyítést, három év

múlva az adósok még kilátástalanabb helyzetbe kerülhetnek . Az előtörlesztési lehetőségek és
a középárfolyam-számítási szabályok ugyancsak egy szűk csoportnak jelenthetnek átmenet i
könnyítést .

A törvényjavaslat szerinti rögzített árfolyamon történ ő végtörlesztési lehetőség bejelentése
megint csak a tehetősebbek egy kisebb csoportjának érdekét szolgálja . Azokon segíthet, akik
rendelkeznek annyi megtakarítással, tőkével, hogy a hiteleiket képesek legyenek visszafizetni .

Így különösen azoknak a tehetőseknek a terhein enyhít, akik az adórendszer változásai révén
megtakarításra tehettek szert .

A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselői számára— akik egyébként a 16 %-os egykulcso s
adónak is a hívei és nyertesei — a törvényjavaslat mintegy 350 millió forint potenciális fizetés -
kiegészítést jelenthet, de a fizetésképtelen helyzetbe került családok helyzetén érdemben ne m
változtat .

A módosító javaslat támogatása és elfogadása a Fidesz-KDNP képvisel ői részéről azt
bizonyítaná, hogy a javaslatot nem pusztán a saját személyes anyagi érdekeik miatt
terjesztették elő . Másképp azt bizonyítják, hogy az „otthonvédelemnek” beharangozott
program a Fidesz-KDNP pártelit tagjainak személyes érdekeit szolgálja .

Budapest, 2011 . szeptember 3,,

Józsa István
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