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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Bizottsági önálló indítvány

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a Házszabály 87 . § (2)

bekezdése alapján az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyű lés
. . . ./2012 . ( . . . .) OGY határozata

a lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzat i
intézkedésekrő l

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt :

a) Vizsgálja meg a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás

szabályainak, vagyis a magáncsőd jogintézményének bevezetését . Az adósság rendezése -

törvény alapján - komplex módon tudná segíteni mind a devizahitellel rendelkez ő adósok,

mind a más módon adósságot felhalmozó, fizetésképtelen emberek problémáit .

b) Építse be az általános iskolák felső tagozatai, valamint a középiskolák tananyagába a

pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok oktatását, a bank i

tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogo k

tanítását .

c) Vizsgálja meg a pénzintézetek, illetőleg a hitelközvetítő pénzügyi szolgáltatók, ügynöki

szervezetek viszonyát, illetőleg a hitelfelvevőknek az ezekhez való viszonyát .

d) Vizsgálja meg a devizahitelesek megsegítése érdekében hozott intézkedések hatályosulását,

és szükség esetén kezdeményezze azok módosítását .



e) Vizsgálja meg a pénzügyi szolgáltatás közvetítőire vonatkozó 2011-től alkalmazandó

jogszabályok hatályosulását, és szükség esetén kezdeményezze azok módosítását .

1) Vizsgálja meg, hogy a hitelfelvevők megfelelő minőségű és mennyiségű információhoz val ó

jutásának, kellő megalapozottságú tájékozódásának el ősegítése érdekében az Európai

Bizottság által javasolt – még el nem fogadott – a lakóingatlanokhoz kapcsolódó

hitelmegállapodásokról szóló irányelv vonatkozó részei hogyan illeszthet ők be a hazai

jogrendbe .

g) Vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel tudná elősegíteni a hitelpiac szereplőinek a

futamidő alatt bekövetkező negatív változások elleni „öngondoskodását” . Például a

hitelfelvevőre megkötött un . hitelfedezeti biztosítási csomag védelmet nyújt az ideiglene s

munkaképtelenség, valamint a munkahely elvesztéséből adódó pénzügyi nehézségek esetében

is .

2. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy a hatékonyab b

munkavégzés érdekében, feladatait hangolja össze a versenyfelügyeleti hatóságokkal .

Végezzenek közös vizsgálatokat, különösen a hitelek árazását illetően, mert több esetben

kiderült, hogy jelentősen magasabb a hitelkamat emelkedése, mint azt az országkockázat

indokolná . Az elvégzett vizsgálatok, tapasztalatok ismeretében, amennyiben szükséges, akkor

jogszabályi változtatásokat kezdeményezzenek a jogalkotó felé .

3. A Kormány az 1/a-g) pontokban foglalt feladatok, valamint a Pénzügyi Szervezetek Allam i

Felügyeletének elnöke a 2 . pontban foglalt feladat teljesítésér ő l szóló beszámolóját legkés őbb

2012. augusztus 31-ig benyújtja az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottságának .

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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INDOKOLÁ S

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (Bizottság) a 2011 .

szeptember 26-ai ülésén albizottság létrehozásáról döntött a 2002-2010. közötti lakossági

deviza-eladósodás okainak feltárása, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálata

érdekében .

A bizottság célja, tisztázni, kit milyen személyes felelősség terhel, esetlegesen kit terhel

büntetőjogi, polgárjogi, munkajogi, illetve politikai felel ősség, ezért az albizottság

mandátuma kiterjedt annak megállapítására is, hogy a vizsgált id őszak pénzügyminisztériumi

vezetői, a PSZÁF és más döntési pozícióban lév ő személyek mit tettek, vagy mi az, ami t

elmulasztottak annak érdekében, hogy megvédjék az embereket .

A Bizottság az albizottságot a következ ő kérdések megválaszolására kérte fel .•

• A Kormánynak milyen szabályozási eszközei voltak, miért nem védte meg a

bankároktól és a bankoktól az embereket ?

• Hogyan fordulhatott az elő , hogy egyoldalú szerz ődésmódosításokkal tették

tönkre a hiteleseket, az elmúlt nyolc év kormánya miért nem tett lépéseke t

ezeknek a hiteleseknek a megvédése érdekében?

• Hogyan hagyhatta figyelmen kívül az akkori kormányzat a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyeletének, a Magyar Nemzeti Banknak, az IMF-nek, az Európai

Központi Banknak és a Világbanknak a figyelmeztetéseit ?

• Mi vezetett oda, hogy 2002-ben a lakosság devizahitel-állománya kevesebb volt ,

mint 300 milliárd forint, 2010 nyarára pedig ez az állomány 6600 milliárd forintr a

emelkedett?

Az albizottságban folyó munka alapját, vitaanyagát az albizottság elnöke által el őterjesztett

ún. elnöki összefoglaló jelentette, amely körülírta a problémakört, id őrendben rögzítette a

tényeket, végül pedig érintette az esetleges felel ősségi vonatkozásokat is . Ezen kívül az

albizottság a vizsgálat alá vont időszak pénzügyminisztereinek, a volt és jelenlegi Jegybank

elnökök, a PSZÁF volt és jelenlegi elnökeinek, a Bankszövetség volt és jelenlegi vezet ő inek ,

illetve a Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet és a Hitelesmozgalom vezető inek

meghallgatásával, illetve a Központi Statisztikai Hivatal volt és jelenlegi elnökei írásbel i

álláspontjainak ismeretében igyekezett tisztázni az alapvet ő viszonyokat és tényeket.
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Az albizottság a vitaanyag, a meghallgatások, a becsatolt háttéranyagok és íráso s

prezentációk, valamint az állampolgárok megkeresései alapján kialakított álláspontját ,

véleményét, megállapításait és javaslatait összefoglaló jelentésben összegezte, melyet a -

módosított - létrehozó határozatban előírt határidőn belül benyújtott az Alkotmányügyi

bizottság részére . A Bizottság a jelentést a 2012 . február 13-ai ülésén megtárgyalta, és a

Házszabály 89 . § (2) bekezdésében biztosított jogkörében döntött az Országgyűléshez történő

benyújtásáról .

Az elfogadott jelentés 6 . pontja tartalmazza azokat a javaslatokat, melyeket a Bizottság a

lakossági deviza-eladósodás jöv őbeni megakadályozása érdekében hatékonynak és

megvalósíthatónak tartott. Azért, hogy a javaslatok még nagyobb hangsúlyt kapjanak, a

bizottság úgy döntött, hogy azokat - a kormánnyal történt egyeztetést követ ően némileg

korrigált szöveggel - országgy űlési határozati javaslatban terjeszti az Országgy űlés elé . Ebben

a Bizottság 7 pontban állapít meg a kormány részére feladatokat, és 1 pontban a Pénzügy i

Szervezetek Állami Felügyeletére vonatkozó ajánlást tesz úgy, hogy az elvégzett feladatokró l

az érintettek számára beszámolási kötelezettséget ír elő . A Bizottság a lakosság deviz a

eladósodásának megakadályozásához szükséges további teend őkre a beszámolóban foglaltak

ismeretében tesz javaslatot.

Budapest, 2012 . február 27.
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