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Írásbeli kérdés

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnök e
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 .
(II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrho z
„ A kormány a volt deviza-alapú kölcsönök ügyfélre történt árfolyamkockázat korlátla n
viselésének terhe ügyében tervezi- e valamilyen lépés megtételét?,, címmel .

A 2015-ben megkötött EBRD megállapodás szövege a mai napig csak angolul szerepel a
kormány honlapján, magyarul nem .A Megállapodás szövege szerint ugyanis a „devizába n
denominált hitelek forintosításának szabályozásáról szóló, 2014 . december 15-én kiadott,
2014-es LXXVII. törvény végrehajtását úgy kell biztosítani, hogy a bankszektorba n
elkerülendők legyenek az árfolyamkockázathoz kapcsolódó további költségek" .Ez azt is
jelentheti hogy a kormány el őre lemondott azon jogáról, hogy a jöv őben bármilyen további
lépéssel csökkentse a lakosság részére folyósított devizakölcsönök felel ő tlen hitelezés miatti
állományának további rendezését az árfolyamkockázat tekintetében . Ugyanis az
árfolyamkockázathoz kapcsolódó „további” költségek azt jelentik, hogy további törvénye k
nem születhetnek, ami az árfolyamkockázat viselését módosítaná, vagyis a mindenkori MN B
árfolyam és a forintosításkor meghatározott árfolyamhoz a kormány nem fog hozzányúlni .
Ugyanis a bankszektor további költségeir ől beszél, márpedig a bankszektornak csak akko r
keletkezik további költsége, ha az árfolyamkockázatból át kellene vállalnia az ügyfélt ől.
Miközben az Európai Bíróság el őtt előzetes döntéshozatali eljárásban számos, az
árfolyamkockázat lakossági ügyfélre való korlátlan terhelése ügyében folyamatban lév ő peres
ügyekben várható döntés majd .
Fenti kérdések alapja egyrészt az EBRD megállapodás, mely a jöv őre nézve egyfajta
kötelezettségvállalás, ami azt jelentheti, hogy az árfolyamkockázat, ha esik, ha fúj, már a
hitelfelvev őé marad, a bankot ezzel kapcsolatban nem érheti kár.
Tisztelt Miniszter úr !
Alábbi kérdéseimmel fordulok Önhöz :

Mikor olvasható magyarul a 2015-ben megkötött EBRD megállapodás szövege a
kormány honlapján ?
Helyesen értelmezem, hogy fentebb idézett passzussal a kormány el őre lemondott
azon jogáról, hogy a jövőben bármilyen további lépéssel csökkentse a lakosság részér e
folyósított devizaalapú -kölcsönök felelőtlen hitelezés miatti állományának tovább i
rendezését amit az árfolyamkockázat korlátlan mértékű ügyfelekre történt terhelése
jelentett ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . október
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