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Interpelláció

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján

,,Mikor kíván a kormány az emberek oldalára állni a bankokkal szemben?" 

címmel interpellációt kívánok benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz. 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kormány az előző ciklusban egy KDNP-s javaslat szerint meghosszabbította a kilakoltatási
moratóriumot 2018. április 30.-áig. Az általunk is támogatott Adóskamarajavaslata szerint ezt
a moratóriumot kellett volna meghosszabbítani 2019.december 31.-ig. Ez alatt az idő alatt az
Országgyűlésnek lehetősége lenne arra, hogy kidolgozzon egy valós, a családokat, a sokszor
kisemmizett adósokat ténylegesen segítő csomagot. Ezt a javaslatot önök sajnos leszavazták,
és olyan ütemben indultak meg a kilakoltatások, hogy ha nem történik változás, a ciklus
végére több mint 10.000 kilakoltatás történik meg több mint 30.000 honfitársunk kerül utcára.
Ugyanakkor mindannyiunk előtt ismert az Európai Bíróság C51/17. sz. ügyben hozott, 2018.
szeptember 20-i döntése. Ez a döntés nagymértékben befolyásolja, és új megvilágításba
helyezi a múltban -a devizahitelezéssel összefüggésben- meghozott eddigi döntéseket és
megnyitja a teret a magyar jogalkotók számára, hogy igazságos és tisztességes módon
végérvényesen megoldja a devizahitel-károsultak helyzetét. Ugyanis az Európai Bíróság
többek között kimondta, hogy

A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a
követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell
megfogalmazni, arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő
tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak
tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben e követelmény
magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak



alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is
érthetőnek kell lennie a fogyasztó szám ára, abban az értelemben, hogy az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekin tő, átlagos fogyasztó ne
csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön
nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni
kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt -
esetlegesen jelentős - gazdasági következményeit is.

Ezek alapján, most ténylegesen azonnal fel kell függeszteni a kilakoltatásokat és felül kell
vizsgálni a devizahiteles szerződéseket. Az nem működhet tovább, hogy itt van előttünk egy
ilyen uniós döntés, mi pedig hagyjuk saját állampolgárainkat, hogy utcára kerüljenek és
elveszítsék otthonukat, miközben ott lenne a lehetőség, hogy az Országgyűlés, a magyar
kormány fellépjen a bankok ellen és biztosítsuk a tisztességes elszámolás lehetőségét ezen
keresztül az adósok egzisztenciális biztonságát
Mindezek alapján kérdezem tisztelettel:

• Hajlandó-e a kormány az Európai Bíróság döntésének szellemében megvizsgálni a
devizahitel ügyletek tartalmát kiemelten a bankok tájékoztatási kötelezettségeire és
újraszámolni a devizahitel-szerződések mértékét?

• Kíván-e a kormány, élni a szabályozó eszköz-rendszerével, hogy ne folytatódhasson a
pénzügyi intézmények további ámokfutása?

• Hajlandó-e a kormány felfüggeszteni a kilakoltatásokat mindaddig, amíg megnyugtató
megoldás nem születik az összes tisztességtelen devizahitel szerződés ügyében?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. szeptember 26.

Csárdi Antal

LMP


