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az önhibájukon kívüli okból fizetési nehézséggel küzd ő, eladósodott
emberek segítése érdekében szükséges, legsürgetőbb intézkedésekről

Az Országgyűlés a korábban devizában eladósodottak helyzetének radikális romlására, a

forint egyes devizákkal — így különösen az euróval és a svájci frankkal — szemben történ t

jelentős gyengülésére, a magyar gazdaság vártnál lassabb ütemű bővülésére, valamint a

Kormány — eddig eredménytelen — intézkedéseire tekintettel, a lehet ő legszélesebb politikai é s

társadalmi összefogás megteremtésén keresztül, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került ,

hitellel rendelkező emberek, családok segítése, és egy súlyos szociális válság hatásainak

csökkentése érdekében a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés — a Kúria 2/2014 . PJE határozatában foglaltakkal összhangban —

megállapítja, hogy a bankok — visszaélve a fogyasztókkal szembeni er őfölényes helyzetükkel

— indokolatlan költségeket okozva, tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben ,

amikor

a) a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések teljesítése során különnemű árfolyamokat

alkalmaztak, illetv e

b) a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket egyoldalúan úgy módosították, hogy a z

nem felelt meg a fogyasztói kölcsönszerz ődésben pénzügyi intézmény által alkalmazott

általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog

tisztességtelenségéről szóló 2/2012 . (XII.10.) PK vélemény 6 . pontjában felsorolt

elveknek ,

ezért a bankoknak a tisztességtelen módon szerzett el őnyt vissza kell téríteniük a

megkárosított fogyasztóknak.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájának

köszönhetően 2010 nyara óta

a) jelentős mértékben gyengítette a forint árfolyamát más devizákhoz — így különösen a z

euróhoz, a svájci frankhoz, az amerikai dollárhoz és a japán jenhez — viszonyítva, é s

döntően ennek következtében emelkedett a devizahitellel rendelkező személyek törlesztő
részlete ;

b) igazságtalan módon változtatta meg a hazai adórendszert : a közepes és kiskeresetű
munkavállalók adóterhelését növelte, a gazdagok, jól kereső családok adóját csökkentette,

amelynek következtében az egykulcsos adóval ötb ő l négy magyar ember rosszabbul járt ;
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c) tízezrek veszítették el korábbi munkahelyeiket, és ezzel együtt sok esetben a hitelb ől

vásárolt lakásukat is .

3. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány a negatív újraelosztást megvalósító

társadalompolitikájával 2010 nyara ót a

a) a jóléti juttatások nagy részét a fels ő- és felső-középosztály felé terelte, miközben a

szegények egyre kevesebb pénzt és egyre nagyobb ellen őrzést kaptak,

b) romlanak a szegénységről szóló mutatók, egyre inkább nyílik a jövedelmi olló, és a

Kormány folyamatosan forrásokat vont el a legrosszabb helyzet ű társadalmi csoportoktól ,

köztük a rokkantaktól és a szegényebb gyermekes családoktól ,

c) jelentősen közreműködött az emberek eladósításában, fizetési képességük

csökkentésében .

4. Az Országgyű lés megállapítja, hogy 2010 nyara óta a Kormány százmilliárdokat vont ki a z

egészségügyből és az oktatásból, elvette és elköltötte közel hárommillió ember időskorra

félretett mintegy háromezer-milliárd forintnyi megtakarítását, százmilliárdokat fordítot t

stadion- és más presztízsberuházásokra, propagandára, tanácsadókra, és több min t

ezermilliárd forintot költött veszteséget eredményező cégvásárlásokra, miközben

többszázezer, önhibáján kívül eladósodott ember maradt érdemi, kormányzati segítség nélkül .

5. Az Országgyűlés a 2-4. pontokban meghatározott körülmények figyelembevételéve l

megállapítja, hogy döntően a Kormány által okozott helyzet méltánytalan az önhibájukon

kívül eladósodott személyekkel szemben, ezért a probléma megszüntetése a Kormány aktí v

közreműködését teszi szükségessé .

6. Az Országgyű lés az 5 . pontban foglaltak alapján felkéri a Kormányt, hog y

a) haladéktalanul zárolja a kormányzati luxus- és presztízsberuházásokra, kormányzati

kommunikációra, stadionépítések támogatására, protokollra, tanácsadókra, és halaszthat ó

beruházási kiadásokra szánt költségvetési forrásokat ;

b) az a) pont szerinti források felhasználásával hozzon létre egy, az önhibájukon kívül

fizetési nehézséggel — elsősorban devizahitel-tartozásból eredő fizetési nehézséggel —

küzdő természetes személyek támogatását szolgáló pénzügyi alapot ;

c) a b) pont szerinti pénzügyi alap létrehozásáról, működéséről, az árfolyamkülönbsé g

változásának a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerz ődések törlesztő részleteinek

alakulására és ebből eredően a fogyasztót ért károk kompenzálására vonatkozó számítás i

módról, a támogatás elveiről, mértékéről, igénybevételének feltételeiről szóló

törvényjavaslatot haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé;

d) 2014. december 31-ig számoljon be az Országgyűlésnek a b) pont szerinti pénzügyi

alap tevékenységérő l, az elért eredményekről .
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7. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2014. szeptember

30-ig dolgozza ki és terjessze az Országgy űlés elé a természetes személyek adósságrendezés i

eljárási szabályait rögzítő törvényjavaslatot .

8. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy – az érintett érdekképviseleti szervezetekke l

egyeztetve - a még fizetőképességgel bíró, de az árfolyamváltozás miatt megemelkedett

törlesztéseket fizetni nem tudó adósok segítése érdekében tevékenyen vegyen részt, illetve

ösztönözze egy olyan ingatlanalap létrehozását, amely az érintett adós számára biztosítja ,

hogy bérlőként ne veszítse el ingatlanát, illetve saját döntése alapján bérl őből lízingbe vevővé

válással visszaszerezhesse a tulajdonjogát az ingatlana felett .

9. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki és – amennyiben szükséges -

terjessze az Országgyűlés elé a pénzintézetek által fizetett különadóknak a 6-8 .pontokban

meghatározott intézkedések végrehajtásának finanszírozására történ ő felhasználását biztosító

szabályozást.

10.Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .
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Indokolás

A világgazdasági válság egyik legfájdalmasabb magyarországi hatása a korábban devizában

eladósodottak helyzetének radikális romlása . A forint euróval és svájci frankkal szemben i

jelentős gyengülése miatt többszázezer család helyzete vált napról napra reménytelenebbé . A

helyzetet tovább rontotta, hogy a bankok – ahogyan azt a Kúria 2/2014. PJE határozatában

megállapította – visszaéltek a fogyasztókkal szembeni erőfölényes helyzetükkel, és

indokolatlan költségeket okozva, tisztességtelen módon, a fogyasztók megkárosításával tette k

szert előnyre, amikor a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések teljesítése során

különnemű árfolyamokat alkalmaztak, illetve amikor a deviza alapú fogyasztó i

kölcsönszerz ődéseket egyoldalúan úgy módosították, hogy az nem felelt meg a fogyasztó i

kölcsönszerz ődésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz ődési feltételekben

szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségérő l szóló 2/2012 .()üI.10.) PK

vélemény 6 . pontjában felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve; tételes

meghatározás elve; objektivitás elve; ténylegesség és arányosság elve; átláthatóság elve ;

felmondhatóság elve ; szimmetria elve) .

Tény ugyanakkor, hogy a hibás kormányzati gazdaság- és társadalompolitikának jelent ős, a

tisztességtelen árfolyamrés- és kamatváltozásoknál lényegesen nagyobb hatása volt a helyzet

kialakulásában. A felelőtlen kormányzati, illetve kormánypárti tisztségvisel ői nyilatkozatok és

a káros gazdaságpolitika miatt csak 2010-ben 974 milliárd forinttal nő ttek a devizahitelesek

terhei. A 2010. évi országgyűlési választások hónapjában, 2010 áprilisában 1 euró átlagosan

265,44 forintba került, míg 2014 áprilisában 307,33 forintot kellett adni érte . A svájci frankért

2010 áprilisában 185,12 forintot, 2014 . áprilisában 252,09 forintot kellett adni . Az MNB saját

statisztikája szerint egy átlagos havi törlesztő részlet összege 2010 óta 70%-kal növekedett,

amely nagyobb részben az árfolyamkülönbség alakulásából ered .

A határozati javaslat célja, hogy egyfel ől rámutasson a Kormánynak a devizahitelle l

rendelkező százezrek kilátástalan helyzetének kialakulásában betöltött felel ősségére, másfel ő l

pedig – a méltányos teherviselés elveivel összhangban – javaslatot tegyen a problémák gyor s

megszüntetésére, illetve csökkentésére .

Az MSZP tisztában van azzal, hogy többféle problémát kell megoldani, ezért több javaslatra ,

megoldásra van szükség . A Kormány azonban nem cselekedett megfelel ően, ezért szükséges ,

hogy az Országgyűlés határozatban jelölje ki számára a cselekvési irányokat .

Az MSZP ezért javasolja, hogy a Kormány haladéktalanul zárolja a kormányzati luxus- é s

presztízsberuházásokra, kormányzati kommunikációra, stadionépítések támogatására,

protokollra, tanácsadókra, és halasztható beruházási kiadásokra szánt költségvetési forrásokat .

A 2014. évi költségvetésben ilyen célra mintegy 300 milliárd forint lett előirányozva. Ezen

források felhasználásával a Kormány hozzon létre egy, az önhibájukon kívül fizetés i

nehézséggel – els ősorban devizahitel-tartozásból ered ő fizetési nehézséggel – küzdő
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természetes személyek támogatását szolgáló pénzügyi alapot, amely érdemi segítséget

jelenthet az árfolyamkülönbség miatt megemelkedett törleszt ő részletek fizetésében .

A még fizetőképességgel bíró, de a megemelkedett törlesztéseket fizetni nem tudó adóso k

esetében az MSZP javasolja, egy a bankok által létrehozott közös ingatlan alap létrehozásána k

ösztönzését, ahol a tulajdonjog változna egyfajta piaci bérleti díjjá, amely – az érintet t

személy döntése szerint lízingdíjjá is válhatna . Ebben az esetben a pénzintézetek is komol y

részt vállalnak a jelenlegi veszteségekből azzal, hogy az ingatlan értékét meghalad ó

követelésükről lemondanak, illetve azt az ingatlan értékének várható növekedését ől teszik

függővé.

Az MSZP ismét kezdeményezi a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolato s

eljárás szabályainak, vagyis a magáncs őd jogintézményének a 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 . A 90

oldalas törvénytervezetet az MSZP képviselői 2010 és 2014 között már háromszor

benyújtották, de a kormánypárti többség elutasította azt . Jelenleg újra az Országgy űlés előtt
van T/120 . irományszámon.

A fenti intézkedéseket az elmúlt évben a pénzintézetekre kivetett különadók egy részéb ől, is

lehet finanszírozni .

Meggyőződésünk, hogy – a fentieken kívül is - minden javaslat megfontolandó és gondos

mérlegelést igényel .

Az MSZP fontosnak tartja, hogy érdemi megoldás szülessen a bajba került hitelesek – mind a

deviza alapú, mind pedig a nemzetközi gazdasági válság hatására bajba került forint alap ú

hitellel rendelkezők – problémáira. A tétlenséggel járó felel ősség a Kormányt és a

kormánypártokat terheli . Az idő azonban sürget, ezért az MSZP elvárja, hogy a Kormány a

pártpolitikai érdekeket félretéve, a segítségre szoruló többszázezer család sorsát szem el őtt
tartva, felelős módon cselekedjen .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselőt ónálló indítvány
Határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján mellékelten
az alábbi

országgyűlési határozati javaslatot

nyújtjuk be a Tisztelt Országgy űléshez.

Budapest, 2014 . június 30 .

Előterjesztő :

Dr. Harangozó a s

országgyűlés képviselő

Tóbiás

országgyűlési kegyelő

MSZP

MSZP

'45s Zoltán

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Legény Zsolt

országgyűlési képviselő

MSZP

Burány Sándor

országgyűlési képviselő

MSZP
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Érkezett . 2014 OKT 10 .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztőként való csatlakozás
képviselői önálló indítványho z

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
IIelyben

Tisztelt önök Úr!

Bejelentem, hogy az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján, az előterjesztő
hozzájárulásával csatlakozni kívánok Az önhibájukon kívüli okból fizetés i
nehczséggeI küzd ő, eladósodott emberek segítése érdekében szükséges ,
legsürgetőbb intézkedésekr ől szóló H/493 . A devizahitelek forint alapú
szerződésekre történő átalakítására vonatkozó ütemezésr ől és árfolyamokról
szóló H/1310,, A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok)
létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét ellátó
eseti bizottság létrehozásáröl szóló H/283 . számú országgyűlési határozati
javaslathoz.

Budapest, 2014. október 10.

Velez Arpád
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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