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1 9.
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az az egyes fogyasztói kölcsönszerződések módosulásával
és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséró7 szóló T/2055. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

A törvényjavaslat 10. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

10 . §

A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerz ődés tekintetében jogosul t
pénzügyi intézmény az elszámolási törvény szerinti elszámolási kötelezettség e
teljesítésének határidejéig köteles a deviza vagy devizaalapú fogyasztói
jelzálogkölcsön-szerződés alapján fennálló vagy az abból ered ő teljes, az elszámolás i
törvény alapján teljesített elszámolás alapján megállapított tartozást — ideértve a
devizában felszámított kamatot, díjat és költséget is — a fordulónappal az adot t
devizanem
[a) 2014 . június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az] MNB
által hivatalosan jegyzett 2010 április havidevizaárfolyamainak átlaga [vagy
b) 2014. november 7 . napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam a
közül a kedvezőbb] szerinti devizaárfolyamon forintkövetelésre átváltani ( a
továbbiakban: forintra átváltás) .

Indokolás

A módosító javaslat szerint a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-
szerződések esetében a forintra történő átváltást 256,5 forintos svájci frank árfolyam
helyett 185,12 forintos árfolyamon, illetve 309 forintos euró árfolyam helyett 265,4 4
forintos árfolyamon kell átváltani . A javasolt árfolyam a 2010 áprilisi MNB által
közzétett havi átlagos árfolyam. Ez volt az az árfolyam, amely a Fidesz-KDN P
országgyűlési hatalomra kerülésének hónapjában érvényes volt . Azóta az Orbán-
kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következtében a forint árfolyama több in t
15%-kal gyengült . Az MNB saját statisztikája szerint egy átlagos havi törlesztő részle t
összege 2010 óta 70%-kal növekedett, amely nagyobb részben az árfolyamkülönbség
alakulásából ered . Mindez családok százezreit sodorta kilátástalan helyzetbe .



Az Orbán-kormány eddig csak jómódúaknak segített ezen a területen is a végtörleszté s
lehetőségének megteremtésével . Az a klientúra jól járt, amelynek volt pénze, hogy a
180 forintos árfolyamgáton átváltsák devizahitelüket . A többieket pedig magukra
hagyta, sőt, a forint árfolyamának gyengítésével újabb és újabb terheket rakott a
nyakukba a Fidesz-KDNP .
A törvényjavaslat szerint alkalmazandó piaci árfolyam gyakorlatilag nem jelent érdem i
segítséget az önhibájukon kívül bajba került, de a végtörlesztéssel anyagi okok miatt
élni nem tudó hiteleseknek, mivel helyzetük kialakulását túlnyomórészt az Orbán -
kormány forintot gyengítő gazdaságpolitikájának köszönhetik .A Fidesz ügyvezet ő
alelnöke, Kósa Lajos is ezt hangsúlyozta közel három héttel ezelőtt egy interjúban .
Szerinte a jelenlegi piaci árfolyamon történ ő forintosítás „ a devizahiteleseket olya n
mértékben hozná lehetetlen helyzetbe, hogy amit eddig adtunk segítséget, annak semm i
értelme nem lenne " .
Mindezek alapján szükséges, hogy a devizahitelek forintra váltása legfeljebb az MN B
által közzétett 2010 áprilisi átlagos árfolyamon történjen, amely érdemi segítséget
jelentene a Fidesz miatt bajba került embereknek .

Budapest, 2014 . november 19 .
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