
Szabó József 
 

DEVIZAHITEL 
 

A Parlamenti pártok tervei 2022 előtt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               



2 
 

A könyv a Hiteles Mozgalom szakmai segítségével jött létre. 
 
A Hiteles Mozgalom az Arany Liliom Alapítvány munkaszervezete.  
 
Ennek a devizahiteles mozgalomnak nincs egyéni adományokon kívül más 
bevétele. A kormánytól és az MNB-től függetlenül végzi a tevékenységét. Sem 
hazai, sem külföldi szervezetek nem támogatják pénzzel, technikai eszközökkel. 
 
A mozgalom honlapja: www.hitelesmozgalom.eoldal.hu 
 
 
 
 
 
A borítón lévő parlamenti fénykép forrása: demokrata.hu 
 
 
 
Ez a könyv (teljes egészében és részleteiben is) szabadon terjeszthető, 
sokszorosítható! Természetesen a forrás feltüntetésével. 
 
 
 
Első kiadás – 2021. december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapcsolat a szerzővel:   devizahiteligazsag@gmail.com 
 
 

ISBN 978-615-01-3842-8 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék 
 
Tartalomjegyzék ................................................................................................... 3 

A bevezetés egy levél ........................................................................................... 4 

Az Országgyűlésben - 2011 ................................................................................... 5 

Az Országgyűlésben – egyéni törvénytervezetek 2011-2014 .............................. 32 

Az Országgyűlésben – devizahiteles vitanap 2017 .............................................. 38 

Az Országgyűlésben – két törvény- és egy határozati javaslat 2018-ból ............. 46 

Országgyűlés  – vita az Igazságügyi bizottságban - 2017 ..................................... 50 

Levelezés kormányzati szervekkel – 2018 .......................................................... 53 

Levelezés kormányzati szervekkel – 2019 .......................................................... 59 

MTI-OS közlemények (válogatás) ....................................................................... 66 

Levél a Miniszterelnöki Kabinetfőnöknek – 2016 ............................................. 103 

Az Adóskamara 12 pontja................................................................................. 112 

Érdekérvényesítés, lobbizás, vesztegetés, korrupció ........................................ 116 

Korábban készült összeállítások és elemzések ................................................. 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

A bevezetés egy levél 
 
Tisztelt Miniszterelnök jelölt úr! 
 
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a választási kampányban részletesen 
ismertesse megoldási javaslatait a devizahiteles problémakörre. 
2011 óta kísérjük figyelemmel a kormánypárt és az ellenzék álláspontját, 
folyamatosan beszámoltunk honlapunkon a különféle kormányzati és ellenzéki 
tervekről, kezdeményezésekről, valamint a politikai állásfoglalásokról, 
devizahiteles vitákról. Most összeállítást készítettünk a honlapunkon közzétett 
korábbi beszámolókból. Ezt kiegészítettük néhány határozati javaslat-, 
törvénytervezet részlettel. A teljes kép kialakítása érdekében válogattunk a 
parlamenti pártok MTI OS közleményeiből is. 
Az összeállításból minden érdeklődő meg tudja állapítani, hogy a 2022-ben milyen 
feladatok várnak devizahiteles téren a meglévő vagy az új kormányra. A kiadvány 
tartalmazza az Adóskamara 2021 végén frissített devizahiteles 12 pontját, mely 
konkrét kormányzati, parlamenti lépéseket sorol fel. 
Négy évvel ezelőtt készítettünk már egy összesítést, Devizahitel – Kézikönyv 
képviselőknek címmel. Sajnos az ebben szereplő problémák jelentős része a mai 
napig is megoldatlan. 
Minden törekvésünk ellenére az elmúlt években nem sikerült érdemi kapcsolatot 
kialakítani kormányzati szervekkel (néhány kezdeményezésünk szerepel a 
mostani összesítésünkben). Abban bízunk, hogy elindul hamarosan a kormányzati 
szervek, állami hatóságok és a devizahiteles szervezetek között érdemi munka. Így 
lehetőség lesz olyan probléma területekre is kitérni, melyek nem szerepelnek 
ebben az összesítésben. 
Már 20 éve annak, hogy elindult a devizahiteles pusztítás hazánkban. Éppen ideje, 
hogy az igazság minden területen kiderüljön. Valljuk, hogy intenzív és alapos 
munkával 2022 végéig a megtévesztett fogyasztók szempontjából sikeresen 
lezárhatjuk ezt a rémtörténetet. 
 
Tisztelettel: 
 
Szabó József 
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Az Országgyűlésben - 2011 
 
Fidesz 
 
…a probléma gyökere az, hogy a szocialista kormányok - előzetes ígéretükkel 
ellentétben - megszüntették a támogatott forinthiteleket, és tevékenyen 
közreműködtek abban, hogy helyette devizahitelből vagy magas kamatú 
forinthitelből legyenek kénytelenek az emberek megoldani a lakásproblémáikat. 
…nem nyújtottak védelmet a hitelintézetekkel szembeni egyenlőtlen 
helyzetükben. Az elmúlt években a hitelintézetek kihasználták erőfölényüket az 
adósokkal szemben. A bankok nagyobb profitot realizáltak a devizahitelezésnél. 
Emiatt sok esetben nem korrekt módon, a kockázatokat elhallgatva részesítették 
előnyben a devizahitelezést. A bankok sokszor a hitelfelvevők számára 
átláthatatlan módon változtatták a feltételeket. 
Az egyezség keretében mindhárom félnek - az államnak, a lakosságnak és a 
pénzügyi szektornak is - viselnie kell a konszolidáció terheit. 
ZSIGÓ RÓBERT,  Fidesz 
   
 …kamatspekulációs ügylet tömegesen 2003-tól indult el, külföldi 
pénzintézetektől felvették az alacsony kamatozású hitelt, és jóval magasabb 
kamattal ezt magyar pénzpiacon kihelyezték a bankszektor szereplői. 
 A kamatkülönbséget árfolyamkockázat nélkül zsebre vágták ezek a 
pénzintézetek, hiszen a megkötött szerződésekben a hiteligénylőkre mindezt 
átterhelték. A kamatkülönbséget még tovább fokozták azzal, hogy egyrészt 
növelték a hazai hiteldíjakat, másrészt élvezték a svájci kamatszintek 1,5 
százalékpontnyi csökkenését. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a fenti folyamattal párhuzamosan - az olcsó 
devizahitelezés, amely egyben pörgette a gazdaságot - a jegybank a délibábos 
gazdasági teljesítmény mögé bújva magasan tartja a magyar kamatszintet, nem 
foglalkozván ennek sem akkori, sem a jövőbeli hatásaival. 
…egyértelműen az akkori kormány, a jegybank, a pénzügyi felügyelet felelőtlen 
gazdaságpolitikáját lehet okolni, akik nem éltek a beavatkozás lehetőségével, és 
hagyták futni a válság felé az érintetteket. Nem lehet a pénzintézetek felelősségét 
sem megkerülni, a mohó, kapzsi étvágyuk miatt. Természetesen az egyén 
felelőssége sem megkerülhető, hiszen senki sem kényszerítette puskával őket 
arra, hogy ezt az előnytelen szerződést aláírják. Hittek a szirének hangjának - hogy 
próbáljam azért mégis valamilyen szinten menteni és védeni őket. 
HERMAN ISTVÁN ERVIN, Fidesz 
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A bankok felelőssége megítélésem szerint megkerülhetetlenül megállapítandó. 
Azt világosan látni kell, a magyar társadalom - és ezt tartom az egyik legfontosabb 
tételnek - nem volt fölkészülve arra, pénzügyileg ma sincs fölkészülve arra, hogy 
áttekintse, át tudja tekinteni mindazt, ami a banki kölcsönökkel kapcsolatosan 
fölmerülhet, tájékozatlanok voltak, voltunk, vagyunk nagyrészt ma is. 
…mintha elindulna ismét ugyanaz a folyamat, más módon, de szintén a bankok 
vagy kisebb más pénzügyi intézetek, intézmények részéről, amely már megint 
mintha abba az irányba csábítaná az embereket, hogy van olyan hitel, amely 
valamilyen módon sokkal kedvezőbb, mint a forinthitel, érdemes fölvenni. Nagyon 
figyelni kell, nem szabad megismétlődniük ugyanazoknak az anomáliáknak, 
ugyanazoknak a hibáknak, amelyek korábban már elkövetésre kerültek. 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA Fidesz 
  
 …az adósokat fenyegeti a tulajdonvesztés, a bankokat fenyegeti, hogy elmarad a 
remélt hasznuk, míg az államot az a súlyos probléma fenyegeti, hogy ezeket az 
adósságokat jórészt közpénzből lesz szükséges finanszírozni. Minden szereplő 
hibázott is egyben: az adósok túlvállalták a lehetőségeiket, túl magasra helyezték 
az igényeiket, a bankok a kockázatvállalást rosszul értékelték, rosszul mérték fel, 
és a központi intézkedések hibáztak az elmúlt években, ezekről már beszéltünk, 
az előző felszólalásokban hallottunk róluk. 
A médiában soha nem hallottunk az adósok felől, hogy kérem szépen, a fiatalok 
mérjék fel a lehetőségeiket, ne akarjanak messzebb nyújtózkodni, mint ameddig 
a takarójuk ér. Ne akarjanak túl nagy lakást, nem szükséges plazma-televíziót is 
berakni a lakásba hitelekből. Tehát ezt a médiától soha nem hallottuk, viszont a 
médiában iszonyatos kampány folyt a bankok részéről, amelyben biztatták az 
embereket, hogy vegyenek fel lakásvásárlásra hiteleket, és ma is ugyanezt látjuk. 
A televízióban a milliomossá válás kapcsán neves médiaszemélyiség minden 
reggel megjelenik, és biztatja az embereket újabb kölcsönvásárlásra. 
DR. SZALAY PÉTER, Fidesz 
  
 A lakhatási albizottság pár héttel ezelőtti ülésén is elhangzott egy szociális 
szakembertől egy nagyon fontos mondat: a jelenlegi helyzetnek három felelőse 
van: a bankok, az állam és maga az állampolgár. 
A lakhatás sajnos Magyarországon önmagában is problémát jelent, hiszen válság 
nélkül és a devizahitelesek gondja nélkül is sokan éltek és élnek méltatlan 
körülmények között, és ehhez jött még a válság, ami elsősorban azokat a 
devizahiteleseket érinti negatívan, akik különösebb önerő nélkül vágtak bele a 
lakásvásárlásba vagy házépítésbe. 
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… a hatósági árveréseken részt vevők összebeszélnek és megállapodnak, hogy 
közülük ki vásárolja meg a legalacsonyabb áron az adott ingatlant. Az árverésen 
részt venni kívánó külső személyeket pedig különböző módszerekkel lebeszélik, és 
itt a különböző módszerek esetében néhányan akár a fantáziájukat is 
elengedhetik. Itt mindenképpen jogszabály-módosítást kellene eszközölni a 
végrehajtási eljárásról szóló törvény ingatlan-végrehajtásra vonatkozó részei 
esetében, hogy az ingatlan-végrehajtás végső momentuma előtt ne 
kerülhessenek egymással közvetlen kapcsolatba az árverezők. Az alacsony ár 
másik oka, hogy az árverési vevő nem vehet igénybe egyáltalán banki hitelt, csak 
a saját pénzügyi forrásait felhasználva árverezhet. 
Ez egy forintalapú konstrukció volt, amit az új MSZP-kormányzat tudatosan 
háttérbe szorított, és a lakosságot kifejezetten a devizahitelek felvétele felé 
tendálta. És azt se felejtsük el, hogy milyen arcátlan dolog volt az, amikor ezt a 
konstrukciót, illetve az ezáltal igényelhető összeget csökkentették, illetve a 
jelzáloghitelt is csökkentették, és annak ismeretében államtitkárok, miniszterek 
még éltek az utolsó pillanatban a lehetőséggel, míg az egyszerű honpolgároknak 
ez már nem adatott meg. 
TALABÉR MÁRTA, Fidesz 
  
A magyar ember számára feltétlenül fontos az otthonának, a lakásának a 
megteremtése, mert más nyugati országok polgáraitól eltérően nálunk ez az egyik 
fő életcélunk, ezért a lakásért dolgozunk éjjel-nappal, és ezért mondunk le más 
célokról. A lakás megteremtése a legfontosabb, és most ez az alapérték, az 
életünket legmeghatározóbb cél került veszélybe; veszélybe került, mert vagy a 
munkánkat vesztettük el a világgazdasági válság miatt, és ezért nem tudunk 
törleszteni, vagy a felértékelődött valutaárfolyam miatt a megnövekedett 
részleteket nem tudjuk fizetni. 
A kialakult probléma gyökere, hogy a szocialista kormányok előzetes ígéretükkel 
ellentétben megszüntették a támogatott forinthiteleket, és tevékenyen 
közreműködtek abban, hogy helyette devizahitelből vagy magas kamatú 
forinthitelből oldják meg az emberek a lakásproblémájukat.  
Az embereket becsalták a devizaalapú hitelezési rendszerbe, nem figyelmeztették 
kellő súllyal őket a komoly kockázatokra, és természetesen nem nyújtottak nekik 
védelmet a hitelintézetekkel szembeni egyenlőtlen helyzetükben. Az emberek 
pedig hittek, mert hinni akartak. Fokozta a bajt, hogy a gazdaságpolitika formálói 
elmulasztották a szükséges intézkedések megtételét, tétlenül szemlélték a 
problémakör szinte kezelhetetlen léptékűvé duzzadását. 
A háztartások pénzügyi helyzetének rendezése, hiteltörlesztési képességük 
helyreállítása minden gazdasági szereplő közös érdeke. 
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Fő elv, hogy minden fél, a bankszektor, az adós és az állam is vállaljon részt a 
terhekből, legyen kellően érdekelt a helyzet végső rendezésében. Az arányos 
tehermegosztás megvalósításának érdekében szakmai konzultációk folynak - 
természetesen a bankszektor képviselőivel. A segítség célzottsága rendkívül 
fontos, hiszen külön kell választani a forint- és devizahiteleseket vagy éppen a már 
felmondott hitellel rendelkezőket azoktól, akik még ugyan szerződésszerűen 
törlesztenek, de a fizetőképességük határára sodródtak. 
A statisztikák szerint a gondban lévő hitelesek harmadának már most kevesebbet 
ér a lakása, mint a rá felvett kölcsön összege… 
Az igazi segítség az, ha megfelelő munkahelyet, kereseti forrást tudunk biztosítani 
az embereknek. Tisztes munkabérből tisztességesen lehet fizetni a 
törlesztőrészleteket, és ezáltal nemcsak azt nyerjük meg, hogy megmaradnak a 
lakások, hanem biztonságos alapot teremtünk a családok meglétéhez. Így válik a 
lakáshitelesek megsegítése nemcsak gazdasági kérdéssé, hanem fontos 
nemzetpolitikai üggyé is. 
 DR. NAGY ISTVÁN, Fidesz 
  
 A fogyasztók számára kedvező az egyoldalú szerződésmódosítások feltételeinek 
további szigorítása, a devizában történő eladósodás jelentős korlátozása. Az 
életbe lépett szigorítások ellenére azonban a lakossági hitelek futamidő alatti 
kamatozása továbbra sem kellően látható át. A lakossági hitelezési folyószámlák 
díjstruktúrája gyakran átláthatatlan, nehezen hasonlítható össze, és egyes 
szolgáltatók közötti váltást a pénzügyi intézmények nem segítik elő. 
A pénzintézetek a hitelkamatok általános emelése helyett jellemzően a betéti 
kamatok alacsonyabb szinten tartásával, illetve a kamatlábak csökkentésével 
igyekeztek kockázati fedezetüket növelni, a díj-, illetve költségnövekedések 
jellemzően a fogyasztói árindex emelkedésén belül maradtak. A hitelintézeti 
tevékenységben figyelhető meg a termékkonstrukciók jelentős átalakítása, 
elsősorban a jelzálogalapú devizahitelezés megszűnése és helyette új, forintalapú 
hitelek, hiteltermékek és adósságrendező hitelek megjelenése. 
A jogi szabályozásnak köszönhetően jelentős mértékben szigorodtak a pénzügyi 
hitelszerződések egyoldalú, az ügyfelek számára kedvezőtlen módosításának 
feltételei. Így kizárólag a kamatot, a díjat vagy a költséget terhelhetik rá 
egyoldalúan az ügyfélre, egyéb feltételek azonban nem módosíthatók, új díj vagy 
költség nem vezethető be a futamidő alatt. 
Az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló magatartási kódex 
továbbszigorította az egyoldalú szerződésmódosítás feltételeit. Az ügyfél a 
módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására, 
ráadásul a hitelintézetnek a szerződésmódosítást megelőző 60 nappal 
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hirdetményben közzé kell tennie a várható fizetendő törlesztőrészlet változását, 
valamint az ügyfelet postai úton is értesíteni kell. 
DR. VAS IMRE, Fidesz 
   
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a felelősségi kör emiatt három részre 
tehető: a kereskedelmi bankokra, az államra, és ne felejtsük el az adósokat, az 
állampolgárokat, akik ezeket a hiteleket felvették, mert az emberi hülyeség ellen 
sincs orvosság. Tehát ha rám tukmálnak egy bizonyos terméket, azt nem muszáj 
elfogadnom. 
…a magyar állam segítsége azt jelenti, hogy az adófizető polgárok által befizetett 
adóból támogatjuk meg a szorult helyzetben lévőket. Nem biztos, hogy ez teljesen 
fair egy olyan szituációban, amikor mondjuk, valaki a nyaralását finanszírozta 
jelzáloghitelből, és most megcsúszott. Az, akinek ehhez tényleg semmi köze, miért 
támogassa meg valamelyik jelzálogadós volt nyaralását? Szerintem 
aranyszabálynak kellene lennie annak, hogy a hiteleket vissza kell fizetni. 
De hadd hangsúlyozzam: itt tényleg hosszú távú programokról van szó, és lehet, 
hogy a jövő évben már megint sokkal kedvezőbb lesz a svájci frank árfolyama - 
nevezzük nevén azt a valutát, amiből a legnagyobb részben eladósodott a lakosság 
-, lehet, hogy egy sokkal kedvezőbb fordulat áll be, és akkor újra viszonylag 
kedvező módon alakulnak a törlesztőrészletek. 
….a helyzet megoldása szerintem egy élő és mozgó ingatlanpiac lehet, amikor a 
drága, fizethetetlen kamatozású hitelekkel terhelt lakásból be tud menni egy 
kisebbe, olcsóbba, még elviselhető kamatozású ingatlanba, amikor van mozgás.  
Ezt kellene valahogyan támogatnunk, hogy ily módon tudjanak megszabadulni a 
kedvezőtlenebb hitelektől, és egy számukra még fizethető kondíciójú hitelt vagy 
terhet tudjanak magukra venni, ahol még tudnak élni. 
 DR. BRAUN MÁRTON, Fidesz 
  
Úgy gondolom, hogy látszatintézkedésekből elegendő van, önök generálták, 
szocialista képviselőtársaim, a banki feltételek nem szigorítását, a lakásépítés 
feltételeinek ellehetetlenítését, és áttolták az embereket a devizahitelek irányába. 
…teljesen természetes cselekvés volt, hogy alacsonyabb kamatláb felé 
allokálódtak a hitelezők, lakást és otthont akartak építeni… 
…nagy a baj, iszonyú nagy a baj, egzisztenciák mennek tönkre, a bankszektor 
jelentős hibájából is, a saját tájékozatlanságukból is, mert azért a felelősséget meg 
kell oldani ebben a kérdésben. Nagy a baj, de nemcsak a lakáshiteleseknél, mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim, hanem a szabad felhasználású hiteleknél és a szabad 
felhasználású vállalkozói hiteleknél is, ahol szintén a fedezet a lakás volt, mint egy 
mobilizálható tulajdon, ami manapság nem igaz, mert nincs hitel, nincs piac, ezért 
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nyomott az ár, tehát jöhetnek majd a héják, és szeretnék felvásárolni, lehetőleg 
olcsón az elesett emberek vagyontárgyát. 
A törlesztés az adós kötelessége. Csak azért mondom, mert ezek azért szabályok, 
ne várja senki sem mástól, mindenkor az adósságot, a hiteltörlesztést az adósnak 
kell kifizetnie; de nem mindegy, milyen feltételek mellett és milyen szerződéses 
feltételek mellett. Hozzá kell tenni - nem felelőtlenül minősítve -, a szerződéses 
feltételek egyoldalúak voltak. 
 …önök tolták át a hiteleseket a bankok karmaiba, és nem tették meg azt, ami egy 
állam kötelessége, mert arról is beszélnünk kell, hogy mi az állam kötelessége: a 
pénzpiac szabályozása. Vétkes felelőtlenség volt, az első jelek kapcsán szabályozni 
kellett volna a pénzpiac szabályait, amit nem tettek meg. 
Hol van Európában ilyen gond, ahol a hitelezők vannak csak bajban? Kevés helyütt. 
Általában a bankok is gondban vannak. De hol van a világban ilyen probléma? Kik 
mentek tönkre a világban: a bankok vagy hitelfelvevők, az adósok? A világban a 
bankokra is példa volt. 
…nem vállaltak kellő kockázatot, üzleti kockázatot, csak az adóssal fizettették 
volna meg. És ezt akarják. Hölgyek, urak, ez tisztességtelen! Tisztességtelen csak 
egy kiszolgáltatott félre ráterhelni minden olyan költséget, amelyet önök, kedves 
szocialista képviselők, hagytak annak idején, látták az első jelét, és nem 
szabályozták. Sőt, az állami pénzfelügyeletet is legyengítették ebben az 
időszakban, emlékezzenek rá. 
Kinek kell vállalni a felelősséget a hibás hitelkihelyezésért? A banknak kell 
vállalnia. Tehát nagyon fontos, amit a kormány gondol, hogy tárgyalni kell a 
bankokkal, meg kell értetni velük, hogy szükséges az áldozatvállalásuk, és nem 
mehet Magyarországon csődbe minden hitelfelvevő, mert az nem vezet sehova 
sem. Tárgyalni kell a bankokkal, és az üzleti kockázatvállalásra kell őket rászorítani, 
megértetni velük, hogy a szükséges lépéseket meg kell tenniük, és nem csak a 
vagyonukat, sőt a jövedelmüket kell gyarapítani. 
Ami számomra nagyon fontos: meg kell szüntetni a végrehajtás 
skandalumpolitikáját, ami jelenleg van. Egyszerűen büntetőeszközzel is meg kell 
szüntetni, mert itt rablás folyik. Én úgy gondolom, hogy az átütemezés, a 
futamidő-meghosszabbítás pénzpolitikai és bankpolitikai eszközeit, üzleti 
eszközeit kell alkalmazni. Kéretik, kedves bankok, hogy eszerint gondolkodjanak! 
Ugyanis az adósságot annak kell megfizetnie, aki adós, és nem az államnak. 
Válasszuk ketté mindenkinek a pontos feladatát! Három szereplője van ennek: 
bank, hitelfelvevő és állam. Nekünk a szabályozás a dolgunk és a rend. 
BABÁK MIHÁLY, Fidesz 
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…szintén Talabér Márta mondta el a vitában, hogy kialakult egy maffia, árverezési 
maffia, amikor meghirdetik az ingatlant, és utána nagyon olcsó áron megveszik a 
különböző emberek, akik odamennek, mintegy maffiamódszerrel megfélemlítve 
az ott levőket, egymás között fölosztva a piacot. Ennek megakadályozására volt a 
mi kerületi önkormányzatunknak egy javaslata, méghozzá az, hogy az 
önkormányzat kapja vissza azt a jogot, ami korábban egyébként volt neki, és az 
alkotmánybírósági döntés szüntette meg, de egyben lehetőséget is biztosított az 
alkotmánybírósági döntés, hogy különleges esetekben legyen az 
önkormányzatnak elővásárlási joga. Ilyenkor mi történt volna? Árvereznek, 
nagyon olcsón valaki megveszi, és az önkormányzat azt mondja, hogy: ja, hát ennyi 
pénzért akkor én is elviszem. 
Ezt mi ide - fölterjesztési jogunkkal élve - fölterjesztettük az akkori parlamentnek. 
Sajnos, az akkori parlament ezt egy kicsit átdolgozta, és egy önkormányzatok 
számára teljesen kezelhetetlen módszert hozott helyette létre, azt mondta, hogy 
nem elővásárlási jog van, hanem menjen el az önkormányzat, aztán licitáljon. 
 KOVÁCS PÉTER, Fidesz 
  
 …becsapva érzik magukat, becsapva azért, mert becsalták őket a devizaalapú 
hitelezés rendszerébe anélkül, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak volna a 
kockázatokról, nem nyújtottak nekik védelmet a hitelintézetekkel szembeni 
egyenlőtlen helyzetükben. A támogatott forinthitelek megszüntetése tevékenyen 
közrejátszott abban, hogy devizahitelből vagy magas kamatú forinthitelből oldják 
meg emberek ezrei lakásproblémájukat. 
Dübörgő gazdaságról harsogó propaganda, kikozmetikázott gazdasági mutatók, 
pannon puma vizionálása mellett elhitették az egyszerű emberekkel, hogy van 
lehetőség a hitelből finanszírozott gyarapodásra. Az embereket semmibe vevő 
kormányzati hozzáállás, a gazdasági válság, a nemzetközi tőkepiacok 
bizonytalansága, a bankok önkényes döntései következtében megemelkedett 
törlesztőrészletek mára a kilakoltatás feldolgozatlan rémképéhez sodortak széles 
tömegeket. 
Betegség mindig lesz, munkahelyelvesztés mindig lesz, ezt a bank ugyanis soha 
nem tudja kiszűrni. Ebből fakadóan bedőlt lakáshitel is mindig lesz. A 
továbbiakban is kénytelenek vagyunk fölkészülni ezekre a problémákra. 
DR. TÓTH JÓZSEF, Fidesz 
 
Jobbik 
 
Úgy látom, hogy a retorika szintjén és az érvelés szintjén abban nagyjából 
egyetértés van elemzők és a politikai élet szereplői között is, hogy abban a 
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helyzetben, abban a válsághelyzetben, ami mára kialakult, egyaránt felelősség 
terheli az ügyfeleket, a bankokat és az államot is. 
Ennek ellenére a ma ismert kormányzati elképzelésekben még úgy tűnik, még 
mindig a teherviselők változatlanul kizárólag azok az ügyfelek lesznek, azok a 
hitelfelvevők, akik a már ismert módon mára adósságcsapdába kerültek. 
 Ami a legfontosabb, hogy valóban sikerült meghatározni azokat a jogszabályi 
fékeket, amelyek megakadályozzák azt, hogy még egyszer egy hasonló 
válsághelyzet kialakulhasson. 
 …azzal, hogy külön számlára kerül az árfolyam-különbözet miatti, a piacinál 
alacsonyabb törlesztőrészlet, ezzel megnövekszik a tőketartozás, tehát időben a 
törlesztés kitolódik 
 …ha mindezeket az intézkedési elképzeléseket együttesen tekintjük, akkor is 
elmondható az, hogy végső soron a teher, a többletteher, ami az elmúlt évek 
árfolyamromlásából fakad, továbbra is az adósokat terheli teljes mértékben. 
Ne felejtsük el, hogy olyan mértékű pénzpiaci összeomlás volt 2008-ban, amit 
nemhogy az ügyfelek, a hitelfelvevők nem láthattak előre, hanem a legnevesebb 
pénzügyi elemző központok sem voltak képesek előre prognosztizálni, előre 
jelezni. 
Természetes, hogy akkor, ha valaki devizaalapú hitelt vett fel, akkor illett tisztában 
lennie azzal, hogy ezzel jár bizonyos árfolyamkockázat. Elvárható azonban csak az 
volt, hogy egy normál piaci kockázatot tételezzen fel a hitelfelvevő, ugyanis ez volt 
az a normál piaci kockázat, ami úgymond be volt árazva azzal, hogy a devizaalapú 
hitel olcsóbb volt, mint a forintalapú hitel. Hüvelykujjszabály szerint 10-15 
százalékos árfolyam-ingadozást lehet normál piaci kockázatnak tekinteni. Minden, 
ami efölött van, márpedig ennél lényegesen nagyobb mértékben romlott az 
árfolyam, már nem tekinthető normál piaci kockázatnak. Ahhoz egy globális 
pénzpiaci összeomlás kellett, amit, még egyszer mondom, a legnevesebb pénzügyi 
elemzők sem tudtak abban az időben előre jelezni. Tehát nem követünk el nagy 
hibát akkor, ha azt mondjuk, hogy összességében az adósságállomány nagy 
részében nem felelőtlen hitelfelvétel történt. Biztos volt ilyen is, nem zárjuk ki, de 
amennyiben generális megoldást javaslunk, annak a hibaszázaléka nem lesz 
nagyobb, mint bármely más támogatáspolitikai eszköznél. 
önmagában természetesnek, fontosnak tartjuk, hogy csökkenjen az államadósság, 
hogy mérsékeljük az államháztartás hiányát, viszont vannak olyan helyzetek, 
amikor nem ezt kell prioritásnak tekinteni, és jól meghatározott célok mentén 
akár ezek rovására is meg kell oldani bizonyos társadalmi és gazdaságpolitikai 
problémákat. 
A devizahiteles válság megoldására komplex megoldáscsomagot dolgoztunk ki, 
megfelelő hatástanulmányokkal és elemzésekkel alátámasztva. Itt emlékeztetnék 
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arra, hogy ennek az elképzelésnek a felvázolásával már tavaly szeptemberben 
előálltunk, hozzátéve azt, hogy a forrásoldali fedezetét, a magánnyugdíjpénztárak 
államosítását teremtheti meg, mégpedig úgy, hogy azt természetesen nem is kell 
teljes egészében kihasználni, annak egy részéből ez megoldható. 
A mi meglátásunk ezért az - és ebben gyökeresen különbözik az eddig elhangzott 
álláspontoktól -, hogy itt az állami költségvetésnek is be kell szállnia, még akkor is, 
ha ez terhet jelent. Ismertetni fogom azokat a járulékos előnyeit, ami miatt ezt 
mégis érdemes megfontolni. 
Ha el akarjuk érni azt a célt, hogy ez a devizahitel-állomány valóban forintalapú 
hitelállománnyá alakuljon át, ahhoz elkerülhetetlen egy masszív költségvetési 
támogatás. 
…ez egy "egyszer volt Budán kutyavásár" típusú megoldás lenne, amire egyébként 
volt már példa az elmúlt 20 évben. Emlékszünk: 1990-ben az OTP-nek a bizonyos 
3 százalékos hiteleit egy ilyen, Alkotmánybíróság által is jóváhagyott és 
megerősített döntéssel oldott meg az akkori kormányzat. Márpedig a 2008-as 
globális pénzpiaci összeomlást okkal tekinthetjük egy olyan külső oknak, ami 
rendkívüli módon indokolttá tehet egy ilyen beavatkozást. 
A megoldás kulcseleme az, hogy tegyük lehetővé a forinthitellé alakítást az 
ügyfeleknek, mégpedig azon az árfolyamon, amelyen ezt a hitelt felvette, ugyanis 
ő ezért vállalt felelősséget. 
…az a többletteher, ami ma jelenleg az adósokat nyújtja, körülbelül a mi 
számításaink szerint 700 milliárd forint. 
A kérdés csak az, hogy ki viselje ezt a terhet, valaki mindenképpen fizet. A jelenlegi 
konfiguráció szerint, konstrukció szerint ezt az ügyfél fogja fizetni, lehet, hogy 
időben elnyújtva, de rá hárul ez a teher. A mi megoldási javaslatunk szerint ezt 
alapvetően zömmel a költségvetésnek kell vállalnia, természetesen a bankokkal 
ez a tehermegosztás megoldható. 
…ne feledjük el, hogy mindenfajta támogatási politika az adófizetők vállát nyomja, 
az autógyárak támogatásától elkezdve a MÁV-konszolidációig lehetne sorolni 
azokat a példákat, amelyek a költségvetést terhelik, az adófizetők pénzét. Abban 
az esetben, ha a cél, a társadalompolitikai és gazdaságpolitikai cél indokolt, akkor 
ez önmagában nem lehet ellenérv. 
Önmagában az, hogy ilyen mértékben megnövekedett a lakosság hiteltörlesztési 
kötelezettsége, azt is jelenti, hogy ezzel a pénzzel, amennyivel a családok - még 
azoké is, akik fizetik rendesen a törlesztőrészleteket - piaci kereslete, az ő 
fogyasztásuk csökken, ennyivel kevesebbet költenek árukra, szolgáltatásokra, és 
ez már olyan mértékű, hogy a GDP-növekedésre is jelentős fékezőerővel hat. 
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…a magas devizahitel-állomány a gazdaságpolitikát is gúzsba köti. Elképzelhető 
olyan gazdaságpolitikai helyzet, amelyre egy olyan intézkedés lenne a megoldás, 
ami a forintárfolyam csökkentésével jár. 
A kormányzatnak és a gazdaságpolitikának az a jó, ha ezzel az eszközzel szabadon 
tud bánni. Abban az esetben viszont, ha ilyen magas a devizahitel-állomány, ez az 
eszköz gyakorlatilag nem áll rendelkezésére, hiszen ki vállalja azt, hogy esetleg egy 
ilyen lépés miatt tízezrek vagy százezrek kerülnek az utcára. Tehát ezt a problémát 
is megoldaná a mi javaslatunk. 
 Az alapvető kérdés megítélésünk szerint az, hogy meg akarjuk-e oldani 
gyökeresen a problémát vagy sem; megelégszünk-e azzal, ami egyébként 
önmagában fontos, hogy kiszámíthatóbbá tesszük a terheket, és a végveszélyben 
lévőknek segítséget nyújtunk, nem megoldva ugyanakkor a keresletcsökkentő 
hatást a gazdasági növekedésre nézve, vagy pedig veszünk egy nagy levegőt, 
rendelkezésre állnak azok a források, amiből ez megoldható, és felszámoljuk ezt a 
problémát gyökeresen. A kulcskérdés az, ha összevetjük azzal, hogy az állam az 
elmúlt húsz évben mennyit költött a bankoknak a konszolidációjára - ami több 
ezer milliárdos tételt jelent időben elnyújtva természetesen, de több ezer milliárd 
forintot költött az állam a bankok konszolidációjára az elmúlt húsz évben -, akkor 
kész-e most a kormányzat arra, hogy ennek nagyságrendileg a tizedéből megoldja 
a családok konszolidációját. Ha ez megtörténik, akkor elmondhatjuk, hogy 
elvégeztük a feladatot, amit ránk rótt a sors. 
A bankokra igenis a mi megoldási javaslatunkkal teher hárul a tekintetben, hogy 
ezt a hitelkonstrukciót egy nyomott kamatlábon kell biztosítaniuk, a jegybanki 
alapkamat fölött 2 százalékponttal. Azért ez egy olyan erősen korlátozott 
kamatmarzsot jelent, ami a bankok részéről igenis egy komoly tehervállalást jelent 
a kockázatviselés tekintetében. És - mint mondtam - nem zárjuk ki azt, hogy a már 
egyszer kivetett bankadót a kormányzat akár bővítse is. 
HEGEDŰS TAMÁS, a Jobbik 
  
 Ha tehát vonnánk egy mérleget, és megnéznénk mondjuk, a Jobbik által 
ismertetett megoldási javaslatot és annak a költségvonzatát, ez valószínűleg 
sokkal kevesebb, mint amit a szükséges szociális, illetve gyermekvédelmi ágazat 
fejlesztése kívánna meg, hogy a problémát, illetve a katasztrófát elkerüljük. És 
akkor még nem beszéltünk a másodlagos és harmadlagos következményekről. 
Nem beszéltünk alapjogokról, nem beszéltünk arról, hogy a gyermeknek joga van 
az egészséges mentális fejlődéshez. Nem beszéltünk arról, hogy hosszú távon egy 
kilakoltatás a gyermek életében, egy törés a gyermek életében milyen 
szocializációs problémákat okozhat a továbbiakban, és ez is lehet a 
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következménye, illetve az oka annak, hogy a társadalom hasznos vagy a 
társadalom által eltartott állampolgárává válik Magyarországnak. 
VÁGÓ SEBESTYÉN, Jobbik 
  
Végre egyszer mondjuk már ki azt, hogy a kereskedelmi bankokra senki nem rakott 
gyeplőt az utóbbi 20 évben, olyan szabadrablást vittek véghez Magyarországon, 
amely egyenesen vezetett ehhez a mostani helyzethez, 
Az ellen sem tett senki semmit, hogy - 2001-ben kezdődően egyébként és azóta 
folyamatosan - a kereskedelmi bankok egyoldalú szerződésmódosítások 
tömegével áthárítsák a költségeiket a vásárlókra, fogyasztókra, azokra, akikkel 
szerződést kötöttek. Az ellen sem tett senki semmit, hogy a kereskedelmi bankok 
a válságadónak nevezett adót - nem is tudom, lehet-e így nevezni - egy az egyben 
áthárították a fogyasztóikra, vásárlóikra, szerződött ügyfeleikre. 
 Javasoltuk azt, hogy a végrehajtási jutalékot maximáljuk, mondjuk, 2 százalékos 
összegben, hogy ne legyen érdekelt a végrehajtó szervezetek összessége abban, 
hogy minél több ingatlan kalapács alá kerüljön, hiszen ma nem ritka, hogy egy 
ingatlan esetében egy 10 milliós lakásnál egymilliót is elvisz a végrehajtó vagy a 
végrehajtási eljárás. 
 Javasoltuk azt is, hogy a bankok esetében nevezzük meg a felelősöket, azokat a 
folytatólagosan a fogyasztói bizalommal visszaélő magatartást tanúsító bankokat, 
amelyeknek nem lenne helyük a magyar piacon, ezeket szankcionáljuk, ha pedig 
erre sem hallgatnak, ha pedig nem változtatnak felelőtlen hitelezési politikájukon, 
akkor igenis a működési engedélyük kerülhessen felfüggesztésre. 
A Jobbik nem mondja, hogy aki adós, az ne fizessen. Aki tud, az természetesen 
fizessen. Sőt, a tisztességes profit, a tisztességes tőke és gazdálkodás ellenségei 
sem vagyunk, hiszen ezek nélkül egy gazdaság nem működhet. Viszont ki kell 
jelenteni azt, hogy kell, hogy legyen következménye annak, hogy ha a 
kereskedelmi bankok egy jól elhatárolható csoportja éveken, sőt lassan 
évtizedeken keresztül folyamatosan visszaél a magyar állam bizalmával. 
Gazdatestként használ egy országot, és visszaél a szerződő ügyfeleknek nemcsak 
a bizalmával, de pénztárcájával, ezáltal szűkítve életterüket, és olyan helyzetet 
idézve elő, ami ma egy szociális katasztrófába fog torkollni egyértelműen az önök 
által kilakoltatásinak nevezett moratórium ideje alatt.  Ugyanis a kilakoltatások 
elindultak és folyamatosan zajlanak, nem lehet megoldásokat találni a felelősök 
egyértelmű elhatárolása és végre az elszámoltatás nélkül. 
…lényegében a felszólalók nagy többsége, habár kimondva nem is mindig, de 
elismerte az utóbbi 20 év politikumának az egyetemleges felelősségét abban a 
helyzetben, ami jelen pillanatban kialakult. 
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 Úgy látom, hogy teljesen egyértelműen felrajzolható az a folyamatábra, ami 
idevezetett. Gyakorlatilag 2000-től beszélhetünk a devizahitelezés rendszeréről. 
2001-ben, tehát még az előző kormányzások idején vált lehetővé a szerződések 
egyoldalú módosítása. Most, a tavalyi évben vált lehetővé az úgynevezett 
különadó áthárítása. És most jutottunk el oda, hogy a politikum végre elismerte a 
felelősségét; cselekvési pályára lehet lépni. 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL, Jobbik 
  
 …itt történt egy-két olyan dolog a bankok, illetve a nekik tartozó, hitelt felvevő 
személyek viszonyában, amely mellett nem mehetünk el szótlanul. Például az is 
ilyen kiváltó oka gyakorlatilag ennek a jelenleg előállott helyzetnek, hogy nem 
annyival mentek csak föl a törlesztőrészletek, mint amennyit elmozdultak az 
árfolyamok fölfelé, hanem ennél lényegesen meghaladó mértékben, és ezen még 
a jelenlegi kormányzat sem változtatott teljeskörűen. Ugyanis a törlesztőrészletek 
emelkedésének nem kis részben az volt az oka, hogy különböző működési 
költségek változását érvényesítették a pénzintézetek a törlesztőrészletekben a 
nekik tartozó adósok felé, és ilyen módon gyakorlatilag nyakukba tudták zúdítani 
akár a banki dolgozók fizetésének megemelését, akár a különböző irodabérleti 
díjak megemelkedését, energiaárak megemelkedését s a többi. 
…a pénzügyi szervezeteken kívül nincs más olyan vállalkozás jelenleg 
Magyarországon, amely egyoldalúan módosíthatja a szerződési feltételeket, 
amely azt mondja, hogy igaz, hogy én ennyiért vállaltam el ezt az adott dolgot, de 
most megemelem az árat, mert úgy gondolom, hogy nekem bizonyos költségeim 
megemelkedtek. Hát ez, uraim, az üzleti kockázat, amit a bankok nem viseltek 
 VOLNER JÁNOS, Jobbik 
  
Hogy az akkori miniszterelnök, a pénzügyi, gazdasági miniszter, illetve az MNB-
elnök a monetáris világhatalom nyomására vagy belső meggyőződéstől vezérelve 
szolgálta-e ki a szabadpiac irányítóinak gátlástalan igényeit, ez még egy külön 
történet. 
Előre látható volt azonban, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége az 
ország magas államadósságából fakadó sérülékenysége és a forint gyengülésének 
következtében vesztese lesz egy eljövendő válságnak. Annak a válságnak, ami az 
évi százmilliárdos hasznot bezsebelő pénzügyi szektor számára nem más, mint a 
spekulációs haszon realizálásának módja. Amikor is szabad kezet kapnak a 
hatalmas pénzügyi alapok a politikai szféra nyílt színi zsarolásához. 
A családok nagy hányada képtelen volt az életszínvonalát az általa kívánt szinten 
tartani. A megtakarítások elfogytak, és megkezdődött az adósságok felhalmozása. 
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A lakhatási költségek és a bérjövedelmek, valamint a szociális juttatások közötti 
olló egyre szélesebbre nyílt 
Az adósságok felhalmozódása elsősorban azokat a családokat érintette, amelyek 
tartósan jövedelemhiányosnak bizonyultak, ahol a bevételek emelkedése nem 
tartott lépést az emelkedő lakhatási és létfenntartási költségekkel, tovább 
nehezült azoknak a helyzete, akiknél többféle adósság halmozódott fel, akiknek 
nem volt és ma sincs természetes erőforrásuk. Az adósságok felgyorsult 
halmozódásának nagy sebessége miatt a szociális szféra ma a kilakoltatott vagy 
azzal fenyegetett családok gyermekeit gyámügyi eljárások eszközrendszerével 
kénytelen támogatni, illetve az állami nevelési rendszerben elhelyezni, a 
szülőknek pedig lakhatási vagy adósságrendezési támogatást folyósít, végső 
esetben a hajléktalanszálláson helyezi el őket. 
 BARÁTH ZSOLT, Jobbik 
  
Én nagyon hiányoltam az MSZP-s képviselőtársaktól azt a nyílt és őszinte 
bűnbánatot, beismerést, hogy ebben igenis kőkemény felelősségük van, azt, hogy 
megzabolázatlan módon odaterelték az embereket a hitelpiac szereplői elé, a 
multiérdekeltségű bankok elé. 
 …a bankok tipikusan elzárkóznak a fizetőképességében megrendült, de rövid 
idővel ismét fizetőképessé vált ügyfelek szerződéseinek újraélesztésétől. Tehát ez 
egy olyan hihetetlen gyakori és gátlástalan magatartás, amelyből több tucat 
példát tudnék én magam is felsorolni, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és több más 
jogvédő szervezet, civil szervezetek több ezer ilyen esettel találkoznak, 
foglalkoznak, és ez mindenképpen szabályozást igényel. A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete számára meg kell teremteni azokat a feltételeket, amivel ezt a 
fajta banki magatartást még a tavaly októberben elfogadott törvényen túlmenő, 
még keményebb eszközökkel lehet szankcionálni. 
…ott van az a rendkívül figyelemreméltó kísérlet, amely több károsult részéről 
érvénytelenségi keresetek megindítását eredményezte, hiszen valóban az elmúlt 
tíz hónapban gyakorlatilag magukra maradtak, és megpróbáltak az ellenállás 
útjára lépni. Ezek a perek folyamatban vannak, akár a vételi jog kikötése, akár 
pedig az egyoldalú szerződésmódosítás még tavaly októberig biztosított 
intézménye bizony semmis. 
 …a bankokkal szemben a kormány mozgástere sokkal nagyobb, mint ahogy azt 
bárki gondolhatná. Tehát én arra buzdítom a kormány képviselőit, amikor a 
tárgyalások végső szakaszába lépnek, hogy igenis nagyon keményen és 
határozottan határolják be a bankok mozgásterét. 
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Sajnos, az sem kivételes helyzet, hogy banktisztviselők összejátszanak valóban a 
végrehajtásban érdekeltekkel, a végrehajtókkal adott esetben és a mögöttük álló 
körökkel, kifejezetten célzatosan vadásznak le kívánatos lakásokat. 
…a magyar államot azért működtetik az állampolgárok, azért működtetjük 
adónkból, hogy ha és amennyiben ilyen, jelentős mértékben önhibájukon kívüli 
megszorult helyzetbe, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, akkor számukra az állam 
tehervállalással akár tartósan vagy időlegesen olyan megoldást adjon, ami az 
emberhez méltó körülményeket, a lakhatáshoz való jogukat biztosítja, mert ezzel 
lehet csak egy emelkedő nemzet útjára lépni. 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS, Jobbik 
 
KDNP 
 
Azokban az időkben, az Orbán-kormányt követően 2002 után elengedték a 
devizahiteleket Magyarországon, egy viszonylagos gazdasági stabilitást sugalltak 
mind a médiák, mind pedig a kormány. A bankok felhasználták a stabilitást arra, 
hogy marketingjükkel rábeszéljék a hiteligénylőket arra, hogy ezzel a 
hitelformával éljenek. Mivel a deviza stabil, kiszámítható, garantált, kicsi a 
kockázata - ilyen szavakat használtak. 
…azt lehet mondani, hogy már a Bajnai-kormány alatt észlelték a problémát, egy-
két intézkedést tettek, de ezek az intézkedések, nyugodtan mondhatjuk, inkább 
csak látszatjellegűek voltak, nem adtak konkrét megoldást a problémára. 
A nemzeti eszközkezelővel kapcsolatban mindenképpen egy pillanatra ki kell térni: 
ennek az intézménynek a működtetésével, tulajdonképpen azt tudjuk mondani, 
hogy adósok vagyunk, hiszen a szándék elhangzott, de maga a működtetés még 
várat magára. 
egy három pillérből álló segítési lehetőséget vázol a hitelesek számára. 
Az első lépés az lenne, hogy a bankok, bővítve a portfóliójukat, olyan új 
átstrukturálását végeznék el a hiteleknek, amely szélesebb palettát kínálna a még 
éppen fizetőképes hitelesek számára. 
Ha ezzel nem tud élni az adott eladósodott magyar polgár, akkor állami 
garanciáért folyamodhat a bank az új átstrukturálás költségeinek fedezéséért, a 
kormány garanciadíjból fedezhetné ezt. 
Ha ez sem sikerül, és ez várható, a helyi önkormányzat vagy a nemzeti 
eszközkezelő szerezné meg az ingatlan tulajdonát, és adná bérbe az adósnak újra, 
hogy ne maradjon végérvényesen fedél nélkül. 
Az utóbbi két pillér működtetése természetesen a nemzeti eszközkezelő feladata 
lenne. 
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 Valószínű, hogy gyorsan kerülnének a családok a harmadik pillérbe, így nyilván 
azt kellene erősíteni elsősorban, várhatólag az eszközkezelőnek így jelentős 
mértékben megnő a szerepvállalása. A kormánynak ezért 2011-12-ben körülbelül 
10-10 milliárd forintos nagyságrenddel kellene hozzájárulnia ehhez a rendszerhez, 
majd pedig az ezt követő két évben egy 120-130 milliárd forintos hozzájárulással 
tudná kezelni a hitelesek ügyét. 
 …ha lehetőségünk van rá, akkor ezt a fajta csődvédelmet fel fogjuk éleszteni, és 
megpróbáljuk valamilyen olyan működő formában bevezetni, amellyel mód és 
lehetőség lesz segíteni a rászoruló embereken. 
Ha csak arra gondolunk, hogy milyen példát mutatnánk azzal, ha most 
helytállnánk a hitelesek helyett, akkor mindenki azt gondolná az országban, hogy 
lehet felvenni hitelt szinte átgondolatlanul, bármilyen mennyiségben, és aztán, ha 
elegen vagyunk, jó sok embert érint ez a problémakör, akkor majd az állam 
beavatkozik…. akik abszolút nem tehetnek arról, hogy mások eladósodnak, az ő 
pénzükből történik ezeknek a hiteleknek a kiegyenlítése. 
Egyelőre úgy néz ki a helyzet, hogy ma Magyarországnak kell keresni a hiteleket, 
és nem Magyarországot keresik föl hitelekkel, hogy vegyék föl a különböző 
hiteleket, legalábbis a jó feltételű hiteleket nem nagyon ajánlgatják nekünk. 
Minősítgetnek különböző minősítő intézetek rosszabbnál rosszabb helyzetbe. 
Ezekkel a bankokkal kellene most nekünk megegyezni, akik felé úgymond ebből 
azt szűröm le, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát nem úgy 
egyezkedünk, mint két egyenrangú partner, hanem úgy egyezkedünk, hogy igenis 
figyelembe kell venni, hogy a bankok mit akarnak 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS, KDNP 
  
 …amikor a probléma keletkezett, akkor a KDNP-nek volt egy olyan javaslata, ami 
a családi csődvédelemről szólt. Sajnos, akkor a kormánypártok ezt lesöpörték az 
asztalról. 
Az első Orbán-kormány egy hasonló helyzetet képes volt kezelni, méghozzá jól. 
Azért bátorkodom elmondani, mert magam voltam az a miniszter, aki ezt intézte, 
éppen az OTP-vel, mint akkor azzal a pénzintézettel, amelyik a problémát kezelte, 
hiszen 30 ezer család került hasonló helyzetbe, mint amiben most körülbelül 100 
ezer van. 
Akkor egy olyan megoldást találtunk, amihez hasonlót a kormány most is szeretne. 
Három résztvevővel kell ezt a problémát kezelni: az államnak elengedhetetlen a 
segítsége; a résztvevők, tehát az érintettek jelen kell hogy legyenek ebben a 
megoldásban, illetve a pénzintézetnek is áldozatot kell hozni. Ez akkor egy 
körülbelül 10 milliárdos akció volt, amiből végül is egy jó megoldás született, de 
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ebbe olyan részletkérdések is beletartoztak, mint az adósságkezelést segítő 
szociális munkások. 
 HARRACH PÉTER, KDNP 
  
…felelős volt nyilván az az állam, amely engedte azt, ami megtörtént, engedte 
2003-tól, 2004-től, és 2008-ban, amikor bejött a válság, volt két évük, nem 
állították le 
 ….a bankok a maguk pénze, profitja után szaladva, azt hajhászva nagyon sok 
embert becsaptak, a média segítette a reklámon keresztül azt a felelőtlen 
hitelfelvételt, amibe nagyon sokan belefutottak. Igen, a bankok felelősségét 
éppúgy nem lehet megkerülni, mint az előző állam felelősségét, de nem lehet 
megkerülni az egyén felelősségét sem. 
itt állunk mi 2011-ben, és mi, a mai államot képviselők is felelősek vagyunk, és a 
felelősség terhét, ha tetszik, ha nem, nekünk kell hordozni, ennek a közösségnek, 
a képviselőháznak, a képviselőknek.  Nyilván lehet mondani, mutogatni a 
túloldalról, hogy az állam csináljon valamit, de az állam mi vagyunk, nem beszélve 
arról, hogy az államot mi képviseljük, és a mi döntéseink határozzák meg az állam 
felelősségét a teendőkben előremutatva, féket vagy éppen szabad utat engedve 
egy-egy intézkedésnek. könnyű lenne azt mondani, hogy felvetted a hitelt, akkor 
fizesd, kiadtad a hitelt, akkor vállald ennek a következményét, de az 
emberiességet, a másik ember megértését, a szegény emberért, a bajban lévő 
emberért való felelősséget nem lehet megkerülni; nem lehet megkerülni a 
lakhatási joghoz való felelősséget, amelyet biztosítani kell mindenkinek, az új 
alkotmányunk is hangsúlyosan kimondja ezt. 
…ennek a nehéz kérdésnek a szereplője igazán az állam, egyrészt, amelyik ezt 
megengedte; és mi, ha tetszik, ha nem, a jogutódai vagyunk. Tehát valamit tennie 
kell az államnak, de nem nekünk, hanem elsősorban a bankoknak. A bankokat kell 
rávenni arra, hogy legyenek szívesek, az extraprofitból segítsenek, ugyanakkor az 
adósoknak pedig, amit felvettek, azt fizetni kell. És ismétlem: ez tanulság. Tanulság 
a jövőre nézve, bármelyik kormánynak, bárki lesz is majd hatalmon, figyelni kell 
az egyénre 
 VARGA LÁSZLÓ, KDNP 
 
MSZP 
 
Immár közel több százezer család közvetlen szociális katasztrófájáról kell 
beszélnünk. 
Egyetlen végrehajtó sem fordul vissza az ajtóból szégyenkezve, ha hallja a 
rádióban, hogy ma is megígérte a kormány, hogy senki nem kerülhet az utcára. 
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Kérem, ön azt gondolja, hogy bárki úri passzióból nem fizet? Hát ez nem így van. 
(Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: De, így van.) Ön azt gondolja - bárki -, 
hogy ebben az országban valaki nem akar fizetni azért, hogy a háza megmaradjon? 
Nézzék! Akkor önök nincsenek tisztában azzal, hogy a ma Magyarországon élő 
emberek döntő többsége, akikről ma vitatkozunk, azt kell, hogy eldöntsék, hogy 
kenyér, sárga csekk vagy hitel. 
Vannak olyanok, akik normál banki eszközökkel még kezelhetők, a hitelek 
átütemezhetők, és egy kis segítséggel elrángathatók a szociális szakadék széléről. 
A második csoport, ahol már direkt állami beavatkozásra van szükség. Számukra 
az egyik megoldás lehet, ha szociális mentorok segítségével segítenek 
adósságkezelési tervet készíteni. 
A harmadik csoport, ahol sajnos az eladósodottság olyan fokú, hogy esély sincs a 
lakás, mint tulajdon megmentésére. Az államnak ebben az esetben is nagyon 
fontos feladata lenne a lakhatás biztosítása szociális vagy önkormányzati bérlakás 
segítségével. 
Az vállalhatatlan, hogy valaki, aki eljut arra a holtpontra, hogy abban a 
tulajdonban, amit magáénak hitt, már nem tud élni és el kell hagynia, de még ezt 
követően olyan terheket kell cipelnie, amely már lehetetlenné teszi egy következő 
tulajdon, egy következő lakás feltételeinek a megteremtését. 
A kilakoltatás, az árverezés területén rendet kell tenni. Elfogadhatatlan, hogy 
vannak, akik lakottan és áron alul veszik meg mások lakásait, és alig várják, hogy 
jogi és nem jogi eszközökkel kilakoltassák az ott élőket. Itt igenis ott kell állnia az 
államnak és kontrollálni, hogy törvényesen, emberségesen zajlódjanak le ezek a 
dolgok. 
…a vételi opciót és az értékesítés 70 százalék alatti tilalmát az előző kormányzat 
fogadta el. 
 Annak érdekében, hogy a közüzemi tartozással rendelkezők esetében is esély 
maradjon az emberi életre, azonnali hatállyal be kell vezetni a kártyás 
fogyasztásmérőket. 
TÓBIÁS JÓZSEF, az MSZP 
  
Más eszközökkel kell annak a problémáját megoldani, akik még képesek fizetni, 
más eszközökkel azoknak, akik gyakorlatilag elmaradásban vannak, de még a 
fizetőképességük helyreállítható, és más eszközökkel azoké, akik gyakorlatilag 
már a kilakoltatás, az árverezés előtt állnak. 
Újból és újból felvetődött a nemzeti eszközkezelő ügye. A miniszterelnök úr 
néhány hónappal ezelőtti felszólalása alapján tudjuk, egyszer majd lesz egy ilyen. 
Szeretnénk tudni, hogy ez az "egyszer lesz" valójában mikor fog megtörténni. 
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…jelen pillanatban is a parlament előtt van a természetes személyek 
adósságkezelési eljárásának a szabályozása, Szekeres Imre képviselőtársammal 
együtt nyújtottuk be. Szeretnénk tudni, milyen lesz ebben az önök reagálása. Az 
összes szakmai szervezet, az összes érdekképviselet egyértelműen igényli ennek a 
jogszabálynak az elfogadását, bevezetését. 
 …szeretnénk, ha az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a javaslatát, 
miszerint a kormány dolgozza ki a teljes hitellistás információs rendszert, illetve a 
lakáscélú állami támogatások hordozhatóságának a lehetőségét, 
Azt javasoljuk, hogy eseti bizottságot hozzunk létre a Parlament falai között, egy 
olyan eseti bizottságot, amely a devizahitelesek, illetve a hitelválság ügyeivel 
foglalkozik. Ennek a bizottságnak csak néhány feladatát említenénk meg: vizsgálja 
meg, milyen jogszabályok szabályozzák a pénzintézetek, a végrehajtók, a behajtók 
működését, vagy szúrópróbaszerűen vizsgáltasson meg 20 kilakoltatással végződő 
hitelezést, hogy a hitelszerződés előkészítésétől kezdve a kilakoltatásnál 
közreműködőkön keresztül vajon minden jogszerűen, megfelelően történt-e, 
azután a vizsgálatok összevetésével állapítsa meg, hol vannak joghézagok, tegyen 
javaslatot ezen joghézagok feloldására, ugyancsak kezdeményezzen jogszabály-
módosítást, illetve hivatalból tegyen feljelentést, amennyiben a kilakoltatást 
erőltető, visszaélésre utaló jeleket találnak. 
 SIMON GÁBOR,, MSZP 
  
…a devizaalapú hitelezés Magyarországon egy 2000-ben született fideszes 
kormányrendelet alapján indult el. Normálisan működött ez a hitelrendszer 2008-
ig, mindaddig, amíg a valutaválság be nem következett, és gyakorlatilag 
ellehetetlenült az árfolyamok változása miatt. 
…a magáncsőd intézményét a KDNP-s képviselők emlegették, hogy ők ezt már két 
vagy három évvel ezelőtt kezdeményezték. Tisztelt képviselőtársaim, egy éve 
kormányon vannak kétharmados többséggel. Ha ezt önök tényleg ilyen nagyon 
fontosnak tartották a probléma kezeléséhez vagy részbeni kezeléséhez, miért 
nem nyújtották be? Egyébként már régen elfogadhatták volna ezt a 
törvényjavaslatot, ha ezt valóban komolyan gondolják. 
 …a devizahitelezés 2000-ben a 250/2000-es kormányrendelettel indult el 
Magyarországon. Kezdetben fogyasztásieszköz-vásárlásra és gépkocsivásárlásra 
használták az emberek, és 2004-től kezdődött az a folyamat, amely a devizaalapú 
lakáshitelezés irányába mozdult el. Utaltunk arra, hogy ez itt a kormányzatnak egy 
kényszerű lépése volt. Az akkori kormány azért volt kénytelen megváltoztatni azt 
a Fidesz által elfogadott lakástámogatási rendszert, mert a költségvetés számára 
elviselhetetlen terhet jelentett volna. Négy év alatt több mint 1000 milliárd 
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forintos többletkiadást jelentett volna a költségvetés számára, ezért kellett a 
felelősen működő kormánynak annak idején ezt megváltoztatnia. 
Tudjuk, hogy a végrehajtásnak milyen anomáliái vannak, és milyen kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülnek a lakástulajdonosok, ha ilyen helyzetbe kerülnek. Azt 
mondtuk, hogy az erre vonatkozó jogszabályt már réges-régen lehetett volna 
pontosítani és javítani, de van egy konkrét javaslatunk. Azt mondtuk, hogy az 
APEH-nek van egy számítógépes árverezési rendszere, amely teljesen zártan, 
áttekinthető módon működik. Tessék ebbe a rendszerbe belevinni az árverezett 
lakásokat, és akkor mindenki számára egyértelművé válik a folyamat, a 
visszaélések nagy számban elkerülhetőek lennének 
KOVÁCS TIBOR, MSZP 
  
Ezt elmondtuk már a 2004-es költségvetésnél is, hogy a lakástámogatás 
rendszere, a 30 millió forintig történő támogatás nem tartható fenn az adott 
költségvetési helyzetben, és nem tartható fenn az az adókedvezmény-rendszer, 
amelyet önök a választás előtt másfél hónappal vezettek be, nem törvényben, 
csak kormányrendeletben. Tehát tudta az akkori Orbán-kormány, hogy ezt nem 
fogja tudni finanszírozni. Ez egy választási trükk volt. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hitelező jusson a pénzéhez, ne veszélyeztesse 
ez a megoldás a magyar bankrendszert. Az adósok, a hiteltörlesztők képességének 
helyreállítása ma Magyarországon minden gazdasági szereplő számára fontos, 
tehát közös érdek. És azért a végére csak oda kell tennem, hogy olyan megoldást 
kell találnunk, amely nem rontja a fizetési morált a többi hitelező esetében, ezért 
fontos az, hogy differenciált megoldás legyen, és lehetőleg hosszú távú megoldás 
is, a most sürgető problémák mellett. Valójában mit veszíthetnek ezek a 
szerencsétlenül járt hitelesek vagy bajba jutott adósok? Elveszíthetik a saját erőt, 
elveszíthetik az eddigi hiteltörlesztést, elveszíthetik a jelzáloggal megterhelt 
ingatlanukat is, és ehhez még hozzájárul, hogy életük végéig hurcolják ezt a terhet, 
sőt még az örököseik is megszenvedik. 
GÖNDÖR ISTVÁN, MSZP 
  
2000-ben született kormányrendelet indította el, teremtett rá lehetőséget. 
Nyilván akkor valószínűleg még nem látszódott ennyire súlyosnak a lehetséges 
következmények köre, de mégiscsak így van. Azt gondolom, hogy az a 
lakáshitelezési rendszer, ami az Orbán-kormány idején kialakult, 
forinttámogatott, kamattámogatott lakáshitelezési rendszer, olyanoknak is 
lehetőséget biztosított, akik nyilván rászorultak és máshogy nem tehették ezt 
meg, de tömegével biztosított olyan embereknek is ilyen lehetőséget, akik a 
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sokadik lakásukat vásárolták meg, befektetési célzattal adott esetben, ezeket 
súlyos adóforintokkal támogatta a költségvetés. Ez fenntarthatatlan volt. 
Nagyon határozottan mondanám: ha a hitel folyósításakor elég volt fedezetnek az 
ingatlan, akkor a kialakult helyzetben is legyen elég fedezet az ingatlan, 
: parlamenti bizottságot hozzunk létre, egy állandó bizottságot ebben a 
tekintetben, és fogjuk össze ezeket az ötleteket. Mert mutogathatunk egymásra, 
csak szerintem az a 117 ezer adós ma nem ezt várja tőlünk, hanem azt, hogy 
fogjunk össze, és oldjuk meg az ő problémájukat. 
DR. VARGA LÁSZLÓ, MSZP 
 
LMP 
 
A legnagyobb probléma, ahonnan kiindultunk, a lakáspolitika hiánya az elmúlt 
húsz évben. Nem volt stratégia, nem volt kiforrott közpolitika, a lakáspolitikára 
költségvetésből fordított tétel részaránya folyamatosan csökkent, ez az elmúlt 
húsz év hibája. 
Szerintem fontos az, hogy legelőször tisztázzuk azt, hogy mik a hitelválság okai, és 
milyen felelősségi körök vannak ezzel kapcsolatban. Az államnak nagy felelőssége 
van, hiszen a pénzügyi szabályozás eléggé laza volt eddig, és a bankok ezt ki is 
használták. A pénzügyi kultúra hiányában is hatalmas felelőssége van az államnak, 
főként az oktatási rendszer tekintetében, 
Az állam felelőssége az, hogy a helyzet felismerése után csak félmegoldások jöttek 
napvilágra, és a cselekvés elmaradt, a moratórium által csak jegelték a problémát. 
A bankok felelőssége hatalmas, visszaéltek erőfölényükkel, a felelőtlen hitelezés 
úgy alakult ki, hogy sokszor nem is a bankok, hanem különböző pénzügyi 
közvetítők, alkuszok útján tukmálták rá a hiteleket a hitelfelvevőkre; mindez az 
extraprofit érdekében, maguknak a hitelfelvevőknek az érdekeit semmibe véve. 
Az állampolgároknak is van felelőssége, hiszen sokan erőn felül vettek föl hitelt. 
Itt a pénzügyi kultúra hiányára is lehet utalni, de talán még nagyobb probléma az, 
hogy nem láthatták előre a gazdasági válságot, és az akkori erejükhöz mérték ezt 
a hitelfelvételt. 
becslések szerint Magyarországon jelenleg 1,6 millió darab jelzáloghitel-szerződés 
van, az átlagos hitelnagyság 4 millió forint, amelynek átlagos havi törlesztőrészlete 
15 éves lejárat esetén 40 ezer forint körül van. 
A jelenlegi hitelállománnyal a háztartások ingatlanának 38 százaléka van 
jelzáloggal megterhelve. 
A hitelszerződések 23 százaléka késedelmes, és ezek közül is több mint 105 ezer 
90 napon túli késedelmes, tehát követeléskezelőnek átadásra kerülő hitel van, 
ahonnan egyenes út vezet a végrehajtáshoz mint az adósságrendezés egyedüli 
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megoldásához, mivel a magáncsődről szóló törvényi kezdeményezés iránt semmit 
nem tett a kormány, lesöpörte az asztalról ezt a megoldást. 
Havonta más és más koncepció jött ki a kormányzat boszorkánykonyhájából, 
körülbelül hatféle eszközkezelő-koncepcióról hallottam, és mivel hétről hétre 
jómagam és más ellenzéki képviselőtársaim is kérdéseket szegeztek a 
kormánynak, hétről hétre a semmitmondás volt, tehát, hogy úgy mondjam, a 
levegőt és a felhőt reszelték, érdemi választ nem kaptunk soha a kérdéseinkre. A 
kormány csupán a Bankszövetséggel tárgyal, figyelmen kívül hagyja azt a több 
tucat civil szervezetet, amelyek a hiteleseket képviselik, illetve a kormányzat az 
ellenzéki javaslatokat is figyelmen kívül hagyja. 
Kérdem én itt a tisztelt kormánypárti képviselőktől, akik nyolc éven keresztül 
zengték a bankárkormány kórusát: ki most a bankárkormány? Ki az, aki a bankárok 
érdekeit veszi csak figyelembe, és figyelmen kívül hagyja az adósokat? 
És most rátérnék a szakmai megoldásra. Az LMP egy ingatlanalap létrehozásával 
oldaná meg ezt a problémát, amely most rövid távon is segítene a bajba jutott 
hiteleseknek, és hosszú távon pedig megalapozna egy közösségi 
bérlakásrendszert. 
Az ingatlanalap finanszírozásába a bankok bevonásának az erkölcsi alapja az 
lenne, hogy a jelenlegi lakossági eladósodottságban a bankok aktív és hatékony 
szerepet játszottak. Az elmúlt két év jogszabályi változásai, magatartáskódex 
folyamatosan rávilágított, hogy a hitelszerződésekben sok esetben visszaéltek 
erőfölényükkel, és egyoldalúan alkalmazták a szerződéses feltételeket, minden 
esetben az ügyfelek hátrányára. 
Az ingatlanalap célja, hogy az alapba került ingatlanokat bérlakásként hasznosítsa. 
A volt tulajdonos adós bérelhetné a volt ingatlanát, vagy kisebb lakást kaphatna 
bérleményként. Az ingatlanok az alapból kikerülhetnek, amennyiben a bérlő 
helyzete rendeződik, és meg tudja vásárolni az ingatlant. A bérleti díj kezdetben 
alacsony, hogy az egyébként is feszített helyzetben lévő, ingatlanját elvesztő adós 
életét rendezni tudja. Egy vagy két év után az alacsony bérleti díjat egy piaci vagy 
piac közeli bérleti díj váltaná fel. 
Az együttműködés alapja, hogy az adós hozzájáruljon ahhoz, hogy hitele fejében 
a bank az alapnak értékesítse a lakást. A bérleti szerződés kötelező, főbb elemei 
az alapkezelési szabályzatban is meghatározásra kerülnek. A bérlő köteles egy 
állagmegóvást vállalni, viszont egy visszavásárlási joga is lenne. 
Az alap feladata, hogy a bérlő helyzetére tartós megoldást találjon, amelyek az 
alábbiak lehetnek. Elsődlegesen a nála meglévő ingatlanvagyonból olyan ingatlant 
próbál keresni, amit a bérlő a korábbiaknál kisebb hitelből meg tud vásárolni. 
Eladhatja másnak az ingatlant, de csak azzal a feltétellel, hogy tovább bérelheti, 
további bérleti díj megfizetése mellett a bérlő legalább három évig az ingatlant 
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tovább bérelheti. Az önkormányzatoknak is eladhatja az ingatlant, de az 
önkormányzatok is legalább három évig a jelenlegi bérlőnek kell hogy kiadják. 
A konstrukció az állam szemszögéből: tehát egyrészről a befektetési jegyekre, 
amivel beszállnak, tőkegaranciát vállal 80 százalék erejéig a Garantiqa Zrt., 
százszázalékos állami készfizető kezességet vállal maga az állam. Az 
ingatlanalapból nem feltétlenül kerülnek ki az ingatlanok, hanem állandó 
eszközként szerepelnek benne, és megalakulásától kezdve új ingatlanokkal is 
bővülhet, ezzel megalapozván egy állami bérlakás-portfóliót. 
azok az információk, amelyek eddig kiszivárogtak, hogy az önkormányzati 
bérlakásrendszer majd önkormányzati pénzből lesz finanszírozva, ezek nem 
megoldások. Viszont hogyha ebbe az ingatlanalapba az önkormányzatok bevinnék 
ezt a lakásvagyont, vagy eladnák, és utána esetlegesen jegyeket vásárolnának föl 
belőle, akkor az önkormányzatok pénzhez is juthatnának, és mégis működhetne 
egy közösségi bérlakásszektor. 
A bankok a hitelingatlan-konverzió révén megszerzik az ingatlan tulajdonjogát, és 
az ingatlant beviszik az alapba. Az alapba bekerülő ingatlanokért cserébe 
befektetési jegyeket jegyeznek. A bankok azért érdekeltek a bevitelben, mert 
jelenleg csomagokban, 15-30 százalék közötti értéken árulják a követeléskezelők 
számára a bedőlt hiteleket, tehát mindenképpen megérné számukra az állami 
garanciával működő ingatlanalapba bevinni az ingatlanokat, onnan később 
kamatot kapnak, illetve a befektetési jegyeket később eladhatják, amire 80 
százalékos állami garancia rendelkezésre állna. 
Hát igen, és most jön a fő kérdés, hogy ki fizeti a cechet. Az ingatlanalap 
forrásszerzés céljából befektetési jegyeket bocsáthat ki, amelyet bárki jegyezhet, 
és itt már említettem, a befektetési jegyekre tőkegaranciát vállalna a Garantiqa 
Zrt. Biztosítandó, hogy az ingatlanalap működjön, az alapkezelő és az alap 
megalapítása előtt a bankokkal szándéknyilatkozatot, együttműködési 
megállapodást kell kötni a konstrukció feltételeiről és az abban való részvételről. 
Az alap indulásakor mindenféleképpen kell állami forrást biztosítani, de ez 
töredéke lenne a jelenleg bedőlt hitelek állományának, hiszen a bankok 
követelését egy hosszú távú beváltási határidejű értékpapírra cserélné. A 
végrehajtások során a végrehajtást kérők által befizetett, de végső soron az adós 
által megfizetett végrehajtási költségekből másfél százalékot a végrehajtók a 
Végrehajtói Kamara számára fizetnek be jelenleg, ez évi 400 ezer végrehajtással, 
átlagosan 100 ezer forint végrehajtási költséggel számolva évi 600 millió forintot 
eredményez. Hogyha ezt nem a Végrehajtói Kamarának fizetik be, hanem 
mondjuk, ennek az alapnak, vagy nincs is szükség ennek befizetésére, az 600 millió 
forintot jelenthet. 
VÁGÓ GÁBOR,  LMP 
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Önöknek egy többezres apparátus áll rendelkezésre, ehhez képest egy év alatt 
sikerült eljutniuk ahhoz a hárompontos javaslathoz, amelynek a nagy része 
továbbra is ködösítés, konkrét rendeleti vagy törvénykezési intézkedésről a mai 
napig nincsen szó, de közben a tétlenség milliárdokban lenne mérhető. Eddig, 
ami konkrétum volt, az a moratórium meghosszabbítása, amivel 
kényszerűségből mi is egyetértettünk, ugyanakkor ezzel kapcsolatban látni kell, 
hogy ez csak átmeneti megoldás. A helyzet haszonélvezői az árverezési hiénák 
voltak, akik már újra gyűlnek, hogy kiforgathassák vagyonukból az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetbe kerülő adósokat. No meg a bankok voltak a 
haszonélvezők, akik most is a színfalak mögötti mutyizásban bíznak, egy kis 
bankadócsökkentésben itt, egy kis kockázatállamosításban ott. Mi számos 
alkalommal tettünk kísérletet arra, hogy a nyilvánosság előtt tárgyaljunk, erre 
nem volt lehetőség. 
Láthatóan a kormány továbbra sem mer érdemben ujjat húzni a közjegyzői 
lobbival. 
…támogatni tudjuk azt, hogy a törlesztőrészletet maximalizáljuk, és egy 
gyűjtőszámlára elkülönítve, a futamidőt meghosszabbítva kezeljük, legalább 
átmenetileg az árfolyamkockázatot. 
Összességében eltelt egy év, és még mindig csak sajtóinformációkkal 
rendelkezünk, és továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a kormánnyal kötött 
paktumból sajnos a válságért elsősorban felelős bankok jönnek ki jól, és több 
tízezrek kénytelenek, úgy tűnik, csalódni önökben a lakáshitelválsággal 
kapcsolatos lépéseik miatt. 
(MSZP) miért nem tettek nyolc évig, amíg kormányon voltak, semmit; miért 
hagyták, hogy a bankok extraprofit mellett semmizhessenek ki az egyoldalú 
szerződésmódosítással családokat. 
 …elismerésre méltó és értékelhető elem a magáncsőd intézménye, amit mi teljes 
mértékben támogatni tudunk. 
(Jobbikról) gyakorlatilag költségvetési, adófizetői pénzen kívánnák megmenteni a 
bankokat, és átváltani a devizahiteleket forintalapú hitelre. Ez körülbelül egy 900 
milliárdos Jobbik-csomag lenne, ami duplájára növelné a költségvetési hiányt, és 
adófizetői pénzekből stafírozná ki a bankokat. az államosított magánpénztári 
megtakarításokból kívánnák esetleg finanszírozni a bankok ilyetén formájú 
kistafírozását. Ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk. 
…ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy az érintettek feje fölött pacsizzanak le a 
bankokkal egy olyan mentőcsomagot, amelynek egyetlen célja, hogy a 
pénzintézetek ne viseljék a saját felelőtlen viselkedésükkel elért extraprofit után 
a ránk maradt romhalmaz eltakarításának a terheit. 
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…bár valóban kötöttek egyfajta megállapodást, magatartási kódexet a bankokkal, 
ugyanakkor ez megoldást valójában semmire sem jelentett. A helyzet az, hogy a 
válság során a bankok Magyarországon folytatták azt, hogy óriási extraprofitra 
tesznek szert a devizahitelezésből. Miközben a lakosság nagy része bukott ezzel 
az egész ügylettel, addig a bankok jól jártak, kétszeres profitra tettek szert Kelet-
Európában Nyugat-Európához képest, a válság során is. Ez egészen elképesztő, 
ezzel sokkal erősebben szembe kellett volna mennie. 
…nem minden devizahiteles konstrukció rossz alapvetően, másrészt sokkal 
hatékonyabban meg lehet mozgatni állami pénzeket, például hogyha az állam 
garanciavállalással száll be egy olyan lakásprogramba, amiben a bankok is 
érdekeltek, és lakáshoz juttatja azokat, akiket az utcára kerülés veszélye fenyeget. 
Veszteség nélkül egyetlen szereplő sem tud ebből a helyzetből kijönni: sem az 
állam, sem a pénzintézet, sem pedig a hitelfelvevő. Mindenkinek áldozatot kell 
ebben a helyzetben vállalni. 
SCHEIRING GÁBOR, LMP 
  
…akik már nem tudják fizetni a hiteleket, és ezért egy hitelező fog rendelkezni az 
ingatlanjukkal, a bank pedig eladja a követelésüket egy faktorcégnek vagy átadja 
végrehajtásra. 
Az a helyzet, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetektől érkező beszámolók szerint 
és személyes megkeresések alapján is a legtöbb sérelem ekkor éri a már amúgy is 
kiszolgáltatott adóst. Hiába tudna esetleg másból fizetni, a lakását potom áron 
elárverezik, jogtalanul levonják a bankszámlájáról még azokat az összegeket is, 
amelyeket elvileg védene a törvény, tehát megélhetésre se marad neki. Olyan 
óriási díjakat és mindenféle mondvacsinált díjakat számolnak ki, amelyek 
aránytalanok, indokolatlanok, és az amúgy is mélyben levő adóst még mélyebbre 
taszítják. 
A behajtott követelés ne lehessen több annál, mint amivel az adós a szerződés 
bontásakor tartozott. A PSZÁF-vizsgálatok szerint ugyanis a faktoringcégek 
sokszor még olyan költségeket is rávernek az adósra, amelyekkel a tartozás 
meghaladja az eredeti késedelmi kamattal növelt hitel összegét is, pedig a 
faktoringcég töredék áron jut hozzá a követeléshez. Sajnos, olyan esetleírással 
kerestek meg minket néhányan, amiben elmondják, hogy az OTP-től átvett hitelt 
a faktoringcég úgy akarta erőszakosan átütemezni, hogy a törlesztőrészletet 
megemelné, és sokkal gyorsabban akarja visszaszedni a pénzt. 
A követhetetlen banki középárfolyam helyett javasoltuk, hogy az MNB 
középárfolyamát kell használni, 
Azt is javasoltuk, hogy egy úgynevezett védett számlát hozzunk létre, amely a 
bankok feladata lenne, és olyan védett forrásból származó jövedelmek 
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érkeznének erre, amit tilos végrehajtani. Így elkerülhető az, hogy a bank 
megbízására a faktoringcég jogtalanul minden pénzt leemel, amit csak ott talál, és 
az adós hiába tiltakozik. Ez olyan, mint amikor valaki a kórházban fekvő betegnek 
még a zsebét is kirabolja. A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint ez a leggyakoribb 
jogsértés, amikor olyan jövedelmekre teszi rá a kezét a faktoringcég, amelyekre a 
törvény szerint sem tehetné. 
Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét jelentősen szűkíteni kell. Ez a 
lehetőség jelenleg mentesíti a bankokat olyan alapvető társadalmi funkciójuk, 
például a kockázatok felmérése, kiszűrése és beárazása alól, amelyeket nem 
lehetne nekik megengedni. Azt is szűkíteni kell, hogy olyan költségeket is 
ráterhelnek, amiket nem tud már fizetni az adós. 
… a végrehajtási díjat is csökkenteni kell, hiszen végrehajtás alá vont lakásoknál 
elképesztő nagy nyereségre tesznek szert a végrehajtók. 
ERTSEY KATALIN, LMP 
 
Kormány 
 
(2000-ben) az otthonteremtési program lelke az állami kamattámogatási rendszer 
volt, amivel a kormány lényegében megteremtette a kereskedelmi bankok 
hozzáférését és érdekeltségét is az államilag támogatott hitelek közvetítésében. 
Ebben a rendszerben az új lakásoknál 5 százalékos, a használt lakásoknál pedig 6 
százalékos kamatplafon került bevezetésre, a kamatmaximum hosszú távú, 20 
évre való garantálásával. 
2003-ban eltörölték a kamatplafont, majd további lépésekkel - mint az áfa-
visszatérítés eltörlése, a kedvezményesen igénybe vehető építési hitelek 
nagyságának szűkítése és az szja-kedvezmények csökkentése - gyakorlatilag 
felszámolták az államilag támogatott forintalapú kedvezményes lakáshitelezést. 
Miután a forintalapú, kamatkedvezményes lakáshitelezést gyakorlatilag 
megszüntették, a Gyurcsány-kormány annak pótlására teljesen szabályozatlanul 
elengedte a devizaalapú jelzálog-hitelezést. Engedték azt, hogy a bankok hosszú 
távú jelzáloghiteleket helyezzenek ki, és ezeket a lehetőségeknél kockázatosabb, 
rövid távú forrásbevonással fedezzék, miközben a bankok a rövid távú 
forrásszerzés kockázatait egyszerűen átterhelhették az ügyfelekre. 
Hasonlóképpen a devizaalapú hitelezés állami szabályozása, ellenőrzése is gyenge 
volt, így valósággal beterelték a lakosságot a devizaalapú hitelezésbe, nem 
figyelmeztették a hitelfelvevőket kellő súllyal a komoly kockázatokra. 
a lakosság devizahitel-adósságának állománya 2002 második negyedévében, 
tehát az első Orbán-kormány tevékenységének utolsó hónapjaiban 216 milliárd 
forint volt, 2010 második negyedévében, a második Orbán-kormány 
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tevékenységének első napjaiban viszont már elérte a 7348 milliárd forintot, ami 
több mint 34-szeres növekedés, és ennek döntő hányada, több mint 90 százaléka 
svájci frank alapú hitel. 
A nemzeti reformprogramban szereplő kimutatás szerint 2010 végére 117 ezer 
lakossági jelzáloghitel-szerződés volt 90 napon túli késedelemben, amelynek 
összértéke közel 700 milliárd forintot tett ki. A szerződések mögött mintegy 100 
ezer lakóingatlan áll. 
a kormány támogatta és támogatja a hitelintézeteket abban, hogy a problémás 
hiteleket saját eszközeikkel is kezeljék: több pénzintézet kamatcsökkentést hajtott 
végre, árfolyam-támogatást vezetett be, meghosszabbította a futamidőt, 
átmenetileg csökkentette a törlesztőrészleteket, vagy az átütemezés egyéb 
formáit alkalmazta. 
A kormány a devizahitelesek problémáinak megoldását célzó javaslatokhoz hét 
keretfeltételt szabott meg, és úgy gondolom, ezekről a keretfeltételekről 
egyetértés lehet a Parlament falai között is. 

Ad 1. A probléma megoldásából mindenki arányosan vegye ki a maga részét, 
vagyis arányos tehermegosztásra van szükség a bankok, az állam és a 
hitelfelvevők között. 

Ad 2. Mindenkinek, a bankoknak, az államnak és a hitelfelvevőknek meg kell 
tennie a tőle elvárható erőfeszítéseket. 

Ad 3. Lakáshitel-tartozása miatt senki nem kerülhet az utcára, mindenki 
számára biztosítani kell, hogy fedél legyen a feje fölött. 

Ad 4. Ugyanakkor nem születhet olyan megoldás, amely felelőtlen 
hiteltörlesztői magatartásra ösztönzi a hiteleseket, és olyan sem, amely a 
felelőtlen hitelfelvételt utólagosan legitimálja. 

Ad 5. Nem kerülhet veszélybe az államadósság elleni fellépés, valamint az 
államháztartási hiánycél teljesítése, vagyis nem lehet veszélyeztetni a Széll 
Kálmán-tervben és az erre épülő konvergenciaprogramban megfogalmazott 
makropályát. 

Ad 6. Nem kerülhet veszélybe a bankrendszer stabilitása, 
Ad 7. …az adósok nem képeznek homogén csoportot, ezért a segítségnek 

célzottnak kell lenni. 
  
A lakáshiteleseket három csoportra célszerű felosztani 
…azok csoportjában, akik jelenleg is törlesztik hiteleiket, de különösen az 
árfolyam-ingadozások miatt veszélybe sodródhatnak, a cél az, hogy ne 
növekedjen a nem teljesítők száma és aránya. Mivel számukra a legnagyobb 
kockázatot az árfolyam ingadozása okozhatja, például a svájci frank néhány 
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hónapos magas árfolyama, ezért esetükben azt kell elérni, hogy kiszámíthatóvá, 
tervezhetővé, kilengésektől mentessé váljon a havi törlesztőrészlet. 
 ….. beragadt az ingatlanba, vagyis az adósság már meghaladja a fedezetül szolgáló 
ingatlan értékét, ezért hiába is adná el az ingatlant, tartozása java része 
megmaradna. A megoldás eszköze itt az adósságkonszolidáció. Ezért a kormány a 
kidolgozás alatt lévő konstrukcióban azt javasolja: amennyiben a nem fizető adós 
értékesíti ingatlanát, akkor számára a bank engedje el a követelés ingatlanfedezet 
feletti részét, és a bank korlátozott időre nyújtson átmeneti lakástámogatást. 
…akik szociális helyzetük miatt tartósan fizetésképtelenek, a cél, hogy lakhatásuk 
biztosítva legyen, és ennek eszköze a legrászorultabb családok ingatlanának az 
adóssal és a hitelezővel történő megállapodással vagy árverezésen keresztüli 
értékesítése után állami, illetve önkormányzati tulajdonba vétele, majd annak 
bérleti díj fejében történő bérbeadása az adósnak. Ez az eszköz kizárólag és csakis 
a szociálpolitikai állami szerepvállalás körében értelmezhető 
A konkrét lakáspolitikai eszközök alkalmazása abból a nemzetközi tapasztalati 
tényből indul ki, hogy a lakáspiacon a legeslegtehetősebbek kivételével egyetlen 
társadalmi és jövedelmi csoport sem képes külső segítség nélküli lakásépítésre 
vagy lakásvásárlására. A társadalom többségnél csakis külső eszközök, állami 
támogatási és banki, pénzpiaci eszközök segíthetnek. 
  
Részlet a zárszóból 
  
Bevallom őszintén, én ritkán hallottam a Parlament falai között ennyire józan 
vitát, ami valóban a problémára próbál koncentrálni. Ez valóban jól jelzi, hogy 
minden képviselő tisztában van a helyzet komolyságával; tisztában van az 
emberek sorsával is, és tisztában van azzal is, hogy mennyire fontos ennek a 
helyzetnek a megoldása. 
Én azt hiszem, abban van egyetértés, amit a kormány a szakpolitikai javaslat 
megvalósításához keretfeltételként, politikai keretfeltételeként meghatározott. 
Nevezetesen: tehermegosztásra van szükség, a bankok, az állam és a hitelfelvevő 
között. A segítségnek célzottnak kell lenni. Nem engedhetjük meg azt, hogy bárki 
is az utcára kerüljön, tehát fedél legyen a feje fölött, ez fontos cél. A költségvetés 
és az államháztartás helyzetét messzemenően figyelembe kell venni, az 
adósságcsökkentés célját is. A bankrendszer stabilitását szintén nagyon fontos 
elemnek tekintjük. Egy olyan bankrendszerre van szükségünk, amely képes a 
gazdaságot finanszírozni, és mindenkinek, mindegyik szereplőnek a tőle 
elvárható, lehetőség szerinti tevékenységet meg kell tennie. Úgy gondolom, hogy 
ebben volt egyetértés, és ez az, amin tovább lehet menni. 
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Úgy érzékeltem, hogy van egyfajta egyetértés abban is, hogy bizonyos 
szabályozási területen finomításokra van szükség, ilyen az árverés, a kilakoltatás, 
a bírósági végrehajtás. Ezen a területen nagyon sok képviselő vetett fel olyan 
megfontolásra érdemes javaslatot, ami, úgy gondolom, hogy a későbbiekben 
szabályozási változtatást igényel. 
…hirtelen fejben kiszámolta, hogy ez közel 900 milliárd forint. Én is próbáltam 
számolni, de valószínűleg ugyanerre az eredményre jutottunk volna, hogyha még 
pontosabban kiszámoljuk. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ekkora terhet 
a magyar költségvetés nem tud elviselni, ennyi pénz nincs. 
Az nyilvánvaló alapprobléma, hogy elmulasztották a megfelelő szabályozást. 
Én úgy gondolom, azzal tisztában kell lennünk, hogy az állam nem adhat olyan 
jelzéseket, hogy egyéni felelősségeket, egyéni kockázatvállalásokat vagy akár 
szintén banki kockázatvállalásokat, akár felelőtlen banki magatartásokat legalizál, 
tehát az állam nem adhat ez alól felmentést, ugyanakkor az államnak felelőssége 
a szociális helyzet és a szociális probléma kezelése, tehát az, hogy ebben a 
kérdéskörben kell megtalálni a megfelelő megoldást. 
 DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár 
 
 
 

Az Országgyűlésben – egyéni törvénytervezetek 2011-
2014 
 
Dr. Szili Katalin több törvénytervezetet is benyújtott, ezekből következnek 
idézetek: 

 T/8132 A természetes személyek csődhelyzetének rendezési eljárásáról 
(2012. augusztus) 

 T/7665 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
(2012. június) 

 T/4885 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2011. évi 
CXXX. törvény módosításáról az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése 
tárgyában (2011. november) 

 H/13490 A hitelezésben alkalmazott hibás pénzintézeti gyakorlat feltárása, 
megszüntetése és a következmények enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről (2014. január) 

 
Az új (kapitalista) rendszer természetes velejárója, a szinte kizárólagosan a piaci 
viszonyokhoz való vállalkozói alkalmazkodás, ahol az egyén érdeke, akinek 
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munkájára egyébként épül a vállalkozás eredményessége, nem tud érvényesülni. 
Az egyén, mint gazdasági szereplő, mint fogyasztó életfeltételeinek fenntartása, 
szükségteleinek megteremtése tekintetében kiszolgáltatottabb. E helyzetet 
súlyosbította a válság hatásai következtében ellehetetlenülő vállalkozások és 
munkanélküliség számának növekedése. 
 
Azon, hosszú évtizedek óta demokratikus berendezkedésű országokban, ahonnan 
a kapitalista gazdasági viszonyokat szolgáló normarendszerek szabályait, 
szemléletét átvettük, évtizedekkel ezelőtt felismerték, hogy az államnak 
szabályozó eszközeivel korlátokat kell szabnia a tőkerendszerek egyének felett 
működő mechanizmusának, a fogyasztói és jóléti társadalom kialakulása és 
fenntarthatósága érdekében az egyén védelmét szolgáló jogintézményeket kell 
kialakítani, működtetni. 
 
A hiteltermékek sajátossága a kiszámíthatatlanul emelkedő törlesztő terhek 
mértéke, amelynek visszaszorítására az egyén nem képes, az államnak pedig a 
jogszabályi környezet hiányában eszköze nincs. Jogrendszerünk jelen adottságai 
az élethosszig tartó, vagy akár azt követően is fennálló tartozások 
fennmaradásának talaján áll. 
 
Társadalmunk lélekszámának jelentős hányada a fent felsorolt gazdasági, 
pénzügyi és jogi okok miatt adósságspirálban van, sem saját eszköze, sem 
jogszabályi támogatása nincs ahhoz, hogy belátható időn belül – még 
munkajövedelem mellett is – kilábalhasson ebből. 
 
A magyar társadalomban felgyülemlett feszültség és elkeseredettség indokolja a 
nehéz helyzetbe került embereket érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát. A 
jogszabályok jelentős része nem segíti elő a problémák enyhítését, nem jogállami 
módon, a kötelezettségek és jogok egyensúlyát igyekszik megteremteni, hanem 
esetenként még elő is segíti azon embertelen tevékenységeket, amelyek fokozzák 
az emberek kilátástalanságát, gondjaik megoldásának esélytelenségét. 
 
A végrehajtási törvény az egyik olyan jogszabály, amely széleskörű lehetőséget 
teremt arra, hogy egy tartozással bíró személy törvényesen akár kifosztható is 
legyen. Mára mindennapos esetté vált az, hogy pár tízezer forintos közüzemi 
tartozásért valakit ingatlan végrehajtás alá lehet vonni, és ezzel földönfutóvá lehet 
tenni. 
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Indokolt továbbá a hatályos törvény olyan irányú módosítása, amely az emberibb, 
humánusabb eljárás biztosítása mellett a végrehajtásokból nyereséget kovácsolók 
ezen lehetőségét a jövőben megszünteti. A törvény jelen formájában nem 
korszerű, rendkívül sok benne a visszaélésre alapot nyújtó rendelkezés. 
 
Az utóbbi években számtalan alkalommal tapasztalhattuk a rendőrség 
indokolatlan bevonását. Fontos ezért bevezetni azt a kötelezettséget, amely 
szerint a rendőrség — közreműködését megelőzően — köteles ellenőrizni, hogy a 
végrehajtó a rendőrség bevonása előtt megtette-e azokat az intézkedéseket, 
amelyeket e törvény kötelezettségeiként előír. 
 
Jogállamban az érintett tudta nélkül nem zajlik olyan eljárás, amelyben neki van 
kötelezettsége. Különösen sérelmes ez akkor, amikor a kötelezettséget 
tartalmazó, végrehajtható határozatot nem kézbesítették az adósnak, így nem is 
volt arról tudomása, hogy kötelezettsége keletkezett. Ha az az elsődleges cél, hogy 
a kötelezettségeket az adós teljesítse, akkor meg kell kapnia a végrehajtható 
okiratot. 
 
A (törvény) rendelkezik a végrehajtói kamarának fizetendő költségátalánnyal. 
Indokolatlan az 500 000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-
ának korlátlan volta. A végrehajtás egyébként is rendkívül költséges az adósnak, 
szükségtelen egy köztestületet ilyen jelentős mértékű juttatással ellátni. Ezért 
20.000 Ft-ban maximálni kell az ügyenként a kamarának jutó összeget. 
 
Minthogy az adós létfenntartása nem kerülhet veszélybe a végrehajtás által, az 
öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege nem elegendő ennek biztosításához. 
Ezért javaslatom annak kétszeresére emelni a végrehajtás alól mentes összeget. 
 
A (törvény) rendelkezik arról, hogy milyen összegig lehet a becsérték alapján a 
vételárat leszállítani. A 25 % jelenlegi szabály tömegesen olyan visszaélésszerű 
gyakorlatot alakított ki, amelyet megváltoztatni szükséges. A becsértékeket eleve 
alacsony összegben határozzák meg az eljárásokban, s ahhoz képest a negyedéért 
történő értékesítés egyet jelent az adós kifosztásával, ezért mindenképpen 
indokolt felemelni 60 %-ig. 
 
Az új javasolt (3) bekezdés pedig arra vonatkozik, hogy a lakhatás biztonsága 
hazánkban elsődleges cél kell, hogy legyen. Javaslatom szerint nem vonható 
végrehajtás alá olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely legalább egy 
természetes személy állandó lakóhelyéül szolgál. 
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A követelések kielégítése nem hozhat létre olyan másodlagos hatást, amellyel az 
adós vagyona elherdálásra kerül, s ez a vevőknek profit elérési lehetőséget 
biztosít. Le kell bontani a végrehajtások üzleti jellegét, ehhez pedig ezek a vételi 
értékmódosítások elkerülhetetlenek. 
 
Egyúttal szükségtelen az a kitétel, hogy ha az adósnak ez az egyetlen 
lakóingatlana. Nem érthető, hogy a jogalkotó ezen kitételének mi köze van a 
végrehajtáshoz. Ha tehát valakinek több ingatlana van, akkor meg lehet fosztani 
az egyik ingatlan értékének egy részétől? Semmiféle társadalmi igény és a 
végrehajtások eredményességének igénye nem indokolhat ilyen igazságtalan és 
logikai szempontból sem a rendszerbe illeszthető szabályokat. 
 
Ezek a szabályok hozták létre azt a lehetőséget, hogy spekulánsok 
ügyeskedhetnek a végrehajtások során. Semmi nem indokolja, hogy az, aki 
árverez és elnyeri a vétel lehet őségét, halasztást kapjon a vételár kifizetésére. A 
végrehajtások során számos esetben előfordult, hogy a vevőjelöltek egy részét 
erőszakot alkalmazva elriasztották az árverésen történő részvételtől, majd 
jelentősen csökkent áron megszerezték az ingatlant, s a piacon azelőtt eladták 
magasabb áron az ingatlant, mint mielőtt kifizették az árverési árat. 
 
 Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvények hatálybalépése óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
különböző pénzügyi intézmények egymástól eltérően, illetve bizonyos esetekben 
nem az eredeti jogalkotói szándék szerint alkalmazzák a hiteleseket segítő 
szabályokat. Egyúttal az is megállapítható, hogy a két jogszabály által 
megteremtett segítő intézmények az érintett személyek kb. 6 %-ának segít és a 
pénzügyi intézmények által felállított fedezeti adottságok nagyon sok esetben 
nem illeszkednek a jogalkotó szándékához. Ezek a körülmények alkotmányos 
diszkriminációt eredményezhetnek. 
 
Az elmúlt időszak eseményei azt is mutatják, hogy a 2011. évi CXXX. törvényben 
meghatározott határidő rendkívül kevés, egy egyszerű elszámolás sem készül el a 
pénzügyi intézményeknél 30 nap alatt. A pénzügyi intézmények által – 
tapasztalatok szerint is – a végtörlesztés lebonyolíthatósága érdekében olyan 
szabályok kerültek bevezetésre, amelyek áthidalására is idő kell. Ezért szükséges 
a bejelentési és intézkedési, törlesztési határidőt módosítani. 
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А hitelezésben az un. „deviza alapú” kölcsönnyújtás hatásai széles körben 
ismertek, mindamellett а forint alapú kölcsönt felvevő hitelesek esetében is 
tetten érhető а hibás pénzintézeti gyakorlat. 
 
А bankok által eladott devizahitelek hibás terméknek minősülnek, ami elsősorban 
а pénzintézetek felelősségét veti fel. А hitelnyújtáskor hatályos jogszabályok 
alapján is megtörténhetett volna а hibás termék PSZÁF általi felülvizsgálata, amire 
azonban nem került sor. 
 
А javaslat megalapozottságát támasztják alá а legutóbbi bírósági döntések 
eredményei: а hitelezés során а bankok jellemzően visszaéltek erőfölényeikkel, а 
szerződéskötéskor hatályos jogszabályokat nem tartották be maradéktalanul. А 
kamat-felárat és az egyéb költségeket egyoldalúan, az adós számára 
méltánytalanul, ezáltal tisztességtelenül és jóerkölcsbe ütköző módon határozták 
meg. 
 
А rendelkezésre álló adatok alapján továbbá alappal állítható, hogy а 
magyarországi hitelintézetek nem rendelkeztek, а nemzetközi banki gyakorlatban 
kialakult sztenderdektől eltérően, а folyósított kölcsönhöz igazodó hosszú távú 
devizaforrással. А rövid távú deviza fonás előnyeire spekulálva az azzal járó 
kockázatokat kizárólag az adósokra hárították а szerződésekkel, olyan módon, 
hogy erről а körülményről és kockázatairól nem nyújtottak tájékoztatást а 
hitelfelvétel során. 
 
А megoldás érdekében - hazai piaci gyakorlat hiányában - а Nyugat-Európában 
meghonosodott banki megoldások alkalmazását kell megkövetelni, ezáltal 
biztosítva egyben az EU konform rendezést. Mindenekelőtt az egyoldalú 
szerződésmódosítások felülvizsgálatát és utólagos korrekcióját kell elvégezni. 
Biztosítani kell, hogy а szerződéskötéskor meghatározott feltételek alkalmazása 
mellett а töгlеsztőrészlеt ne lehessen magasabba kamat és költségek változása 
miatt, mint az induló részlet. 
 
Rendelkezni kell arról is, hogy а felsorolt szempontok szerint а 
kölcsönszerződéseknek а megkötésüktől kezdve а helyes újra értelmezésére 
kerüljön sor, а sajátosságaiból adódó eltérésekkel а forint alapú hitelekre is 
kiterjedően. Ezzel összhangban а meghatározott szempontok figyelembevételével 
az adósok kapjanak teljes körű elszámolást, és szükség szerint választási 
alternatívát is tartalmazó ajánlatot а bankjuktól. Az elszámolást havi bontásban, а 
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teljes eltelt futamidőre а ТНМ képlet összes elemét bemutatva, közérthető 
formában kell biztosítani. 
 
А pénzintézetek ne követelhessék tovább а hibás gyakorlatuk nyomán kivetett 
késedelemi kamat, kötbér és ezzel összefüggésben bármilyen egyéb jogcímen 
érvényesíteni kívánt követeléseiket. 
 
А vizsgálat során nem kerülhető meg az esetleges polgári-, valamint büntetőjogi 
felelősség kérdésnek vizsgálata sem. 
 
А javaslattal összhangban а kormánynak biztosítani kell а végrehajtási eljárások 
felfüggesztését, továbbá legalább а deviza alapú hitelezés körében а közvetlenül 
végrehajtható okiratok kiállításának megakadályozását. 
 
Szükséges biztosítani az adósoknak hatékony, ingyenes jogsegélyt egyedi 
jogérvényesítés körében, ennek fedezetére а költségvetési forrást első sorban а 
pénzügyi intézményekre kivetett felügyeleti bírságok jelenthetik. 
  
А munkanélküli vagy bármilyen egyéb okból fizetésképtelen, а kölcsönöket 
törleszteni képtelen tömegek helyzetének javítása érdekében а végrehajtási 
törvény módosítására irányuló és а természetes személyek adósságrendezési 
eljárásról szóló törvény magalkotása elengedhetetlenül szükséges. 
 
А Magyar Nemzeti Bankkal (MNB), mintapénzügyi szervezetek felügyeletét ellátó 
intézménnyel együttműködve а pénzügyi intézmények gazdasági-bankszakmai, 
polgári- valamint büntetőjogi felelősségének vizsgálata 60 napon belül kerüljön 
lefolytatásra. 
  
A fenti idézetek tehát Dr. Szili Katalin által benyújtott törvények tervezeteiből 
származnak. 
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Az Országgyűlésben – devizahiteles vitanap 2017 
 
BEVEZETÉS  
Két szempontból is tudom értékelni az ötórás parlamenti vitát. Megismerhette-e 
az érdeklődő azt, hogy most milyen problémákkal küzdenek a banki károsultak? 
Világos lett-e, hogy melyik pártnak mi a terve a jelenlegi problémák megoldására? 
 
A kormány álláspontját Völner Pál igazságügyi minisztériumi államtitkár már a vita 
elején közölte: „amit egy végrehajtó hatalom tehet a csapdába esett emberek 
megsegítésére, azok a kormányzati lépések megtörténtek.” Az a kormányoldal 
számára is világos, hogy súlyos visszaélések történtek. Bánki Erik a Fidesz 
vezérszónoka szerint: „a Nemzeti Bank, illetve az akkori pénzügyi felügyelet 
vastagon felelős a helyzet kialakulásáért”. 
A vita közepén Völner Pál, reagált az addig elhangzott ellenzéki javaslatokra: „ha 
megtámadjuk az egész fennálló rendszert, beleértve a közjegyzőket, bíróságokat, 
egyebeket, akkor hol beszélhetünk jogállamról.” illetve „nem lehet korlátlanul és 
gyakorlatilag egyfajta bolsevik forradalmi hevülettel megoldani helyzeteket”. 
 
ÁRFOLYAMKOCKÁZAT 
Fogyasztóvédelmi alapelv, hogy az embereket olyan helyzetbe kell hozni még a 
döntés előtt, hogy megalapozott felelős döntést tudjanak hozni. Az, hogy a bankok 
nem tájékoztatták megfelelően az embereket, ismert mind a kormányoldal, mind 
az ellenzék előtt. 
Két képviselő is ismertette Orbán Viktor 2011-es dabasi beszédéből: „Segítenünk 
kell a devizahiteleseken, mert az nem megy, hogy egy országban egymillió embert 
csak úgy becsapjanak. Az nem fog menni, hogy emberek fizetik éveken keresztül 
a törlesztőrészleteiket, és kiderül, hogy többel tartoznak, mint amikor megkezdték 
visszafizetni az adósságukat. Ilyet nem lehet csinálni a magyarokkal.” 
„Az embereket viszont folyamatosan, ha tájékoztatták egyáltalán, vagy 
félretájékoztatták őket, vagy nem mondtak semmit nekik.” Németh Szilárd 
(Fidesz) 
„Egyetlenegy oldalát világították meg a bankok, és gyakorlatilag a kormányzati 
propaganda is erről szólt, hogy az emberek bátran vegyenek fel devizahiteleket, 
egyetlenegy dolgot emeltek ki, az pedig a kamatkülönbség” Báni Erik (Fidesz) 
„A bankok 2004-ben, ’05-ben, ’06-ban, ’07-ben, ’08-ban, a devizaalapú 
szerződések megkötése időszakában mind tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy a 
forint-svájci frank milyen árfolyam-emelkedésen ment keresztül az előző húsz 
évben. 
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A bankok nem tájékoztatták a devizahitel-szerződést kötő embereket arról, hogy 
a kölcsön mögött a banknak a szerződéskötés időpontjában nem volt ténylegesen 
devizája. 
Kijelenthető, hogy a banki, szándékosan félrevezető tájékoztatás a fogyasztási 
szerződést aláíró embereket tévedésbe ejtette, tévedésben tartotta. A szerződést 
aláíró emberek a tényleges helyzet, a tényleges kockázat ismerete nélkül írták alá 
a szerződéseket, és ezzel belesétáltak abba a csapdába, amely csapda számos 
ember halálához, családok tönkretételéhez, magyar emberek százezreinek 
külföldre meneteléhez vezetett.”  Ikolity István (LMP) 
„Valójában itt nem devizahitelezésről beszélünk, hanem egy tömeges fogadásról. 
Fogadásról: a bankok arra fogadtak, hogy gyengülni fog a forint, míg a hiteleket 
felvevő emberek arra fogadtak, hogy a forint stagnálni fog. Csak éppen a bankok 
elfelejtették azt, hogy úriember biztosra nem fogad. Ők tudták, bizonyíthatóan 
tudták, hogy a magyar forint gyengülni fog, méghozzá jelentősen gyengülni fog, 
és ez rendkívül sok ember életét fogja tönkretenni vagy akár el is venni.” Hadházy 
Ákos (LMP) 
„A bankok a felvételkor, a felvételkori szerződés megkötésekor nem adták meg a 
devizahitellel kapcsolatos szükséges információkat.” Gyöngyösi Márton (Jobbik) 
„Egyébként nagyon érdekes, hogy Völner Pál, Bánki Erik és Hollik István is 
elmondta, hogy a bankok nem tájékoztatták az árfolyamkockázatról megfelelően 
a hiteleseket. Akkor hogy van az, hogy nem lehet egyetlenegy pert sem nyerni erre 
hivatkozva?” Szabó Tímea (független – Párbeszéd) 
 
A BÍRÓSÁGOK MŰKÖDÉSE 
„Bírói értekezleteket tartanak, megpróbálják a bíráskodást is befolyásolni. A mai 
szisztéma szerint egyértelmű politikai erőszaktevés zajlik, ami leszivárog a 
bíróságok terébe is, tehát az egész bíráskodás rendszerét politikailag próbálják 
megerőszakolni. A jogegységi határozatok lényegében arról szóltak, hogy az 
amúgy független és szuverén bíróknak megpróbálták elmagyaráztatni , hogy 
de-vi-za-hiteles ügyekben hogyan kell, illetve hogyan szabad dönteni.” Z. Kárpát 
Dániel (Jobbik) 
 „Ha a független bíróságoknak hagyták volna ezeket a pereket elbírálni, akkor 
javarészt kiderült volna, hogy a megkötésük idején hatályban lévő szabályoknak, 
jogszabályoknak a bankok ‑ és egyébként a közjegyzők is, de ez egy másik kérdés 
‑, a bankok nem feleltek meg. 
Akkor a kormány előtt valószínűleg az a döntés állhatott fenn, hogy lehet‑e az 
Magyarországon, hogy a bankok tömegesen megsértik a magyar jogszabályokat, 
és a bíróságok tömegesen tízezres, százezres nagyságrendben a bankok ellen 
ítéljenek. A magyar jogrendszer kibírja‑e ezt, hogy a magyar jogszabályokat akkor 
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is érvényesítik a bíróságok, ha azon a bankok esetleg valamit buknának?” Staudt 
Gábor (Jobbik) 
 
TOVÁBBI PROBLÉMÁK 
„Fel kell vetni még egy nagyon súlyos kérdést, ez pedig a büntetőjellegű kamatok 
tömeges megjelenését követő amnesztia lehetősége, kimondottan a 
büntetőjellegű tételekre és kamattételekre, hiszen itt számos olyan teher jelent 
meg ‑ beszéljünk akár a végrehajtási rendszeren belüli visszásságokról ‑, 
amelyeknek a háttere tökéletesen homályos, vagy olyan tartozásokra rakódtak és 
olyanok alapján számították ki őket, amelyek nem is biztos, hogy léteztek.” Z. 
Kárpát Dániel (Jobbik) 
 „A devizahitelek mögött esetenként olyan biztosítási szerződések állnak, amelyek 
a hitelek bedőlése esetén megtérítették a banknak a keletkező veszteséget… a 
bankok sok esetben olyan pénzösszegeket is követelnek az amúgy is 
visszaélésszerűen felpörgetett tartozások vonatkozásában, amit a biztosítóktól 
már megkaptak”. Ikotity istván (LMP) 
 „Az alapkérdés folyamatosan az volt, hogy van‑e vagy nincs mögötte deviza. Miért 
fontos ez? Ez a kérdés nem jogi kérdés, mert jogilag lehet azt mondani, hogy a 
szerződés egy devizaszerződés, és így kell megítélni…. mert ha nem hoztak be 
annyi svájci frankot, eurót az országba, hanem a forintbetétekből forinthiteleket 
helyeztek ki, akkor hazug az érvelésük, hogy az a veszteség őket valójában érte 
volna, ha forintosításra kerülnek felvételkori árfolyamon ezek a hitelek” Staudt 
Gábor (Jobbik) 
„Az úgynevezett devizamentő törvények alapján a szerződések mögött 
ténylegesen nem létező deviza került folyósításra, a devizamentő törvényekkel a 
magyar emberek becsapása törvényi szinten intézményesítetté vált.” Ikotity 
István (LMP) 
„Sokszor a végrehajtó munkadíja az el nem végzett munkáért is és annak a 
fenntartása sokszor a megegyezést gátolta a bank és az adósok között: amikor 
már, mondjuk, megegyeztek volna, a végrehajtó azt mondta, hogy igen ám, de a 
jelentős munkadíjat be kell fizetni, még ha nem is dolgozott addig semmit” Staudt 
Gábor (Jobbik) 
 „a közjegyzői okiratok okiratiságának vizsgálata halaszt-hatatlan feladat lenne. A 
közjegyzői szisztémában ugyanis a civilek, az érintettek szerint temérdek 
mennyiségű jogsértés következett be.” Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
„Mára köztudomású tény, önök előtt is többszörösen tényszerűen tudott az, hogy 
Magyarországon a pénzügyi intézmények által megkötött devizakölcsönök 
mindegyike érvénytelen, jogszabályba ütközés következtében. Valamennyi 
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fogyasztói devizakölcsön-szerződés az Európai Unió fogyasztóvédelmi 
irányelvének előírásaiba ütközik.” Ikolity István (LMP) 
  
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA 
  „A több mint egymillió devizahitel-szerződés legalább 90 százalékára megoldás 
született. Így ma már korántsem beszélhetünk egy tömegeket érintő 
problémakörről, mint néhány évvel ezelőtt. Ezeknek az embereknek a lakhatása 
megoldott. A kormány ugyan nem ezeknek az embereknek az adósságát kívánta 
helyettük visszafizetni, hanem a helyzetüket akarta rendezni, és ez 95 százalékuk 
esetében sikerült is.” Gaál Gergely (KDNP) 
 „Azt teljes egészében lenézni, hogy 1 millió 100 ezer hitelből 1 millió 50 ezerben 
sikeresen megoldottuk ezt a problémát, szerintem nem szabad. Azok, akik 
bennmaradtak, bennragadtak még a rendszerben, jogállami keretek között, azt 
gondolom, mindig, mindenféleképpen számíthatnak az állam segítségére … pedig 
inkább összefogni kellene, félretenni akár mindenféle választási szempontot és 
minden egyéb szempontot, együtt gondolkodva ebben a helyzetben, hogy még 
közösen tudjunk segíteni azon az 50 ezer emberen is, akik beragadtak ebbe a 
rendszerbe és akarnak törleszteni, van szándékuk arra, hogy ők a felvett 
adósságot rendezik.” Németh Szilárd (Fidesz) 
 A kormány akkor kíván csak lépni, ha az Európai Unió Bíróságán kedvező döntés 
születik vagy Romániában sikerrel járnak: 
„Elhangzott a román példa. Én nagyon kíváncsian várom majd annak a kifutását, 
hogy mondjuk, a román adófizetőkre nézve milyen következményekkel járnak 
majd azok a nemzetközi perek, amelyeket a bankok indítanak ilyen helyzetben a 
román állam ellen. Azt én megígérem, hogy ha ők sikeresek lesznek, akkor nyilván 
mi is ezt az utat fogjuk választani, de addig megengedhetetlen, hogy a magyar 
költségvetést, a magyar államháztartást és a magyar adófizetőket ilyen helyzetbe 
hozzuk.” Völner Pál 
A román példa az MSZP napirend előtti felszólalásán hangzott el: 
„A román példa alapján fogadják el azt, hogy a felvételkori árfolyamon és a 
felvételkori kamatszinten számoltassák el a bankokat, és az alapján tartozzanak a 
devizaadósok. Ez nekik egy hatalmas segítség lenne. Romániában már ez alapján 
csinálják, és az Európai Unió nem támadta meg őket. (Dr. Völner Pál: Várjuk ki a 
végét!) Bár önök eléggé sokat küzdenek az Európai Unióval, 900 ezer ember 
lakhatása igazán megérne egy küzdelmet az Európai Unióval, inkább erre fordítsák 
az idejüket, mint arra, hogy megint Európát védik meg a mumustól.” – Szakács 
László (MSZP) 
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AZ ELLENZÉKI PÁRTOK JAVASLATA 
A Párbeszéd a felvételi árfolyam felett 20%-kal növelt árfolyamon forintosítaná a 
kölcsönöket, a bankok veszteségét részben adóelengedéssel kompenzálná a 
kormány. A többiek felvételi árfolyamon forintosítanák a devizás kölcsönöket. 
A Magyar Nemzeti Banknál a forintgyengülés miatt is és a forintosítás miatti 
deviza eladás miatt is hatalmas nyereség képződött. Az ellenzéki pártok ezt a banki 
károsultak megsegítésére fordítanák. 
„Nagyon fontos még egy jog, itt már volt szó róla, az elsétálás joga. Semmibe nem 
kerülne a kormánynak, hogy megteremtse az elsétálás jogát. Ez a rész, amit a 
bankoknak kell viselni a kockázatból. Nem lehet azt megengedni, hogy valakinek 
elárverezzék, a házát, elveszítse mindenét az égadta világon, és utána még 15-20-
30 millió forint hitele megmaradjon” – Hadházy Ákos (LMP) 
„Az átlagember azt érzi, hogy gyengül a forint, neki nő a tartozása, nőnek a 
részletei. Nem tudja azt, hogy a gyengülő forinton is horribilis pénzeket lehet 
keresni. A Magyar Nemzeti Bank ezt tette. … A Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának jelentéséről beszéltünk, ahol a felügyelőbizottság 
jelentése mondja azt, hogy ’13 és ’15 között 890 milliárd forint nyeresége 
keletkezett a Magyar Nemzeti Banknak. … Ezt a 800 milliárd forintot azonnal oda 
fogjuk adni a devizahiteleseknek. Nyilván legelőször azoknak, akik a leginkább 
rászorultak, akik a leginkább megszorultak, de természetesen azokról a 
devizahitelesekről sem szabad elfeledkezni, akik rendkívül sok túlórával, vagy 
azért, mert elmennek külföldre, ott hagyják a szüleiket, családjukat, de így vagy 
úgy, valahogy tudják nyögni ezeket a tisztességtelen hiteleket.” Hadházy Ákos 
(LMP) 
„S azt is látni kell, hogy a Magyar Nemzeti Banknál még mindig jórészt ott parkol 
a devizahitel-károsultak pénze, az átváltásból eredő. A Jobbik ebből egy kártérítési 
alapot hozna létre, odacsatornázva ezeket a pénzeket megsegítenénk a 
legnehezebb helyzetben lévőket is, hiszen önök egyszerűen elfeledkeztek azokról, 
akiket már kilakoltattak.”  Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
„Az LMP felhívta a figyelmet, hogy rendben van a különadó, de csak akkor, ha azt 
a devizahiteleseknek adják vissza. Ezt elfelejtették, az LMP ezt pótolni fogja. Az 
1000 milliárd forintot vissza fogjuk adni.” Hadházy Ákos (LMP) 
„A Nemzeti Bank a kötelező forintosítással 140 milliárd forintos profithoz jutott. A 
Párbeszéd ezt az összeget egy az egyben a bajba jutott devizahitelesek 
megsegítésére fordítaná: 40 milliárd forintot betennénk az eszközkezelőbe, és 
megtiltanánk azt, hogy a bankok önkényesen megakadályozzák azt, hogy ha valaki 
teljesíti a feltételt, akkor ne tudja ezt az eszközt igénybe venni. A maradék 100 
milliárd forintot pedig bérlakás programra fordítanánk, hogy mindenkinek végre 
jusson emberhez méltó lakhatás.” Szabó Tímea (független – Párbeszéd) 
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„Körülbelül 1800 milliárd forint az, amelyből megoldható egy az egyben a 
devizahitelesek helyzete. Ezt az 1800 milliárd forintot mi igenis bele fogjuk tenni 
a rendszerbe, és meg fogjuk oldani rövid idő alatt a devizahitelesek problémáját. 
Minden végrehajtást le fogunk állítani, 160 és 180 forint között fixálni fogjuk a 
visszafizetéseket, és be fogjuk vezetni az úgynevezett elsétálás jogát, amit 
egyértelműen végre kell majd hajtson minden egyes bank a törvény szerint.” -  
Demeter Márta (LMP) 
 „Legyen olyan szabály, hogy ha a felvételkor a bank elfogadta az ingatlant 
fedezetként, akkor az most is legyen elég. Ne az legyen, hogy valaki akár egy 
évtizedig már törlesztett, aztán most elárverezik a házát, és utána még mindig 
tízmilliókkal tartozik. Ez ne lehessen! Legyen elég a banknak, érje be a bank azzal 
az ingatlannal, amivel korábban is beérte.” Napirend előtt Szakács László (MSZP) 
Az MSZP reggeli sajtótájékoztatóján közölte, hogy az elsétáláson jogon kívül 
felvételkori árfolyamon forintosítanák a devizás kölcsönöket deviza kamatokkal, 
szükségesnek tartják a végrehajtások felfüggesztését és az MNB 
árfolyamnyereségéből kártalanítanák a deviza adósokat és illetékmentessé 
tennék a devizahiteles pereket. 
  
AMI NEM HANGZOTT EL A VITANAPON 
A vitanap előtt pár héttel fordult a Kúria az Európai Unió Bíróságához a kezelési 
költség tisztességtelenségével kapcsolatban. A vitanapon felszólaló államtitkárok 
nem tartották fontosnak, hogy a Kúria lépéséről tájékoztassák a képviselőket. 
 
MEGLEPŐ ÁLLÍTÁS 
 „A végtörlesztés 170 ezer emberen segített. .. Azt ne felejtsük el, hogy 370 
milliárd visszafizetése történt meg. Ebből lett egy újabb hitelezés 313 milliárdért. 
De az már egészen más szabályok alapján és nem devizaalapon történt meg.” 
Németh Szilárd (Fidesz) 
A képviselő úr láthatóan úgy képzeli, hogy a bank azt a pénzt adja újra kölcsön, 
amit egy korábbi adós visszafizetett. Mint egy könyvtárban, kikölcsönözzük a 
könyvet, majd ha visszavittük, akkor más valaki újra kikölcsönözheti. Valójában a 
pénz (kereskedelmi számlapénz) bankkölcsönök nyújtásával keletkezik 
(hitelezésnek hívják) és megszűnik, amikor a kölcsönt visszafizetik. Sok szó esik a 
pénzügyi kultúra hiányáról, illetve fejlesztéséről. Jó lenne, ha a parlamenti 
képviselők ismernék a jelenlegi pénzrendszert. 
 
 AMI VÁRHATÓ A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN 
Mindenki szükségesnek tartja, hogy parlamenti devizahiteles bizottság jöjjön 
létre, mindenki szükségesnek tartja, hogy a végrehajtásokat azonnal függesszék 
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fel. Ezt az is indokolja, hogy az Európai Unió Bíróságán több mint 10 olyan magyar 
és más országbeli ügy van (amiket bíróságok nyújtottak be), melyekben a 
vitanapon ismertetett problémák is szerepelnek. Véleményem szerint, mivel a 
magyar állam minden problémáról tud, hatalmas kártérítési pereknek néz elébe, 
hogy hagyja a végrehajtások, ingatlan árverezések által kifosztani a banki 
károsultakat. 
A választásokra készülő pártok várhatóan beépítik a programjukba azt, ami a 
parlamenti vitanapon elhangzott. Várhatóak újabb ellenzéki törvényjavaslatok, 
interpellációk, kérdések. Mi civilek pedig továbbra is figyeljük, mi történik a hazai 
és az uniós bíróságokon – miként alakul a pártok elképzelése. Fontos számunkra, 
hogy többségben legyenek a választások után a Parlamentben azok a képviselők, 
akiket érdekel a mi problémánk, akik szembe mernek nézni a problémákkal (és a 
bankrendszerrel) és velünk együtt dolgoznak a gyors és hatásos megoldáson. 
 
 

Politikai vita kezdeményezése 
 
Kövér László úrnak 
az Országgyűlés elnökének 
Budapest 

Tisztelt Elnök Úr ! 
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 86. § 
(1) bekezdése alapján kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tartson politikai 
vitanapot a devizahitel-károsultak máig megoldatlan problémáival kapcsolatban, 
az alábbi címmel : 
 

„A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről” 
 
Hiába tekinti a kormánytöbbség a devizahitelesek ügyét lezártnak, a korábbi 
devizahitelesek közül jelenleg több ezren várnak kilakoltatásra, mindennaposak 
az elkeseredett tüntetések és egyéb figyelemfelhívó akciók, a törlesztő-részletek 
ugyanis továbbra is elviselhetetlenek, az adósságállomány kezelhetetlen méretű, 
esélyt sem adva arra, hogy az érintettek ebből a csapdahelyzetből önerőből 
bármikor kikerüljenek. 
A devizahiteles törvények, MNB rendeletek, Kúria jogegységi határozatai ellenére 
még mindig nem adtak megoldást a volt devizahitelesek jelent ős részének 
helyzetére. 
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Még mindig rengeteg peres eljárás indul a bíróságokon és évente nagyjából l0 
ezernyi lakóingatlan kerül kényszerértékesítésre és családok százezres 
nagyságrendben élnek veszélyeztetetten a lakhatásuk elvesztése miatt. Az 
árfolyamgátas hiteladósok a forintosítást követően rosszabbul jártak. 
A bíróságok a jogegységi döntések ellenére sem biztosak abban, hogy az árfolyam-
kockázat kit terhel és milyen mértékben, hogy a devizahiteles törvények 
megfelelnek-e az uniós szabályozásnak. 
Az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásokra is 
figyelemmel, átfogó megoldást nyújtó jogalkotásra van szükség, amelynek 
megtörténtéig elsődleges lépés a végrehajtó számára az árverésen értékesített 
lakóingatlan kiürítésére irányuló hitelez ői kérelmek teljesítésének megtiltása, a 
kilakoltatási moratórium. 
A vitanap lehetőséget biztosítana a bírósági végrehajtásról szóló törvény 
devizaadósok fokozottabb védelme érdekében szükséges további módosítási 
lehetőségeinek, illetve általában a szerződések érvényességével, határid ő s ügylet 
jellegével, az árfolyamkockázat viselésével vagy a forintosítás igazságosabbá 
tételével és annak fedezetével kapcsolatos kérdések megvitatására. 
A vitanap célja, hogy felmérjük, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy 
érdemben segíteni lehessen azon a több tízezernyi családon, akik a korábbi 
intézkedések ellenére kilátástalan adósságcsapdában vergődnek. 
 
Kérjük, hogy a Magyar Országgyűlés tűzze napirendjére a volt devizahitelesek 
problémáinak kérdését politikai vita keretében. 
 
Fentiek figyelembevételével javasoljuk a politikai vitanap megtartását. 
 
Budapest, 2017. október 20. 
 
Tisztelettel:  

(ellenzéki parlamenti képviselők) 
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Az Országgyűlésben – két törvény- és egy határozati 
javaslat 2018-ból 
  
Iromány száma: T/965. 
Benyújtás dátuma: 2018-07-31 15:05 
Benyújtó: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Rig Lajos 
(Jobbik) 
Törvényjavaslat címe:  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
felfüggesztéséről 

 
Általános indokolás 
Az Európai Unió Bíróságának C-26/13 számon meghozott döntése meghatározta, 
hogy amennyiben a deviza alapú hitel szerződések és pénzügyi lízing szerződések 
vonatkozásában a pénzügyi intézmény tájékoztatója az árfolyam kockázatokra 
nem volt valós, úgy vizsgálható a szerződések tisztességtelensége. A magyar Kúria 
és a kormányzat ezen szerződésfajtáról szóló döntéseikben nem vették 
figyelembe az Európai Unió Bíróságának fenti álláspontját. Ezért e hitelezés 
ügyéből származó problémák megoldásába ezt az elemet semmilyen módon a 
magyar döntéshozók nem vették bele. A Horvátországban meghozott bírósági 
ítéletben egyértelműen az volt az indoka a devizahiteles szerződések 
megsemmisítésének, hogy a pénzügyi intézmények a devizaárfolyamok valós 
kockázatára nem hívták fel az adósok figyelmét. Miután egyértelmű, hogy az 
árfolyam emelkedésből eredő többletkövetelésnek, mint ellenszolgáltatásnak, 
nincs szolgáltatása, nem is követelheti érvényesen azt az adósoktól egyetlen 
pénzügyi intézmény sem. Az is egyértelmű, és erre utal a Bankszövetség 2006. 
január 31-én kiadott tanulmánya is, hogy Magyarországon a pénzügyi 
intézmények nem csak hogy nem hívták fel az adósok figyelmét a valós 
devizakockázatokra, hanem inkább még rábeszélték őket az árfolyamkockázat 
bagatellizálásával. 
Miután a korábbi kormányzati intézkedések a törvényekkel nem eredményezték 
azt, hogy az ezen ügytípusból származó tényleges hátrányoktól az adósokat 
megszabadítsák, ezért fontos újragondolni a megoldásokat, amelyhez idő kell. 
Százezer számra rendeltek el a közjegyzők végrehajtásokat az adósokkal szemben, 
200 000 végrehajtás olyan stádiumban van, hogy az adósok otthonaikat 
elveszíthetik és kilakoltathatják őket. Erre tekintettel idő kell arra, hogy a végleges 
törvényes megoldás megszülessen. Arra az időre pedig fel kell függeszteni az ilyen 
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jellegű jogviszonyból eredő végrehajtásokat és kilakoltatásokat. Ezt szolgálja ez a 
törvény. 
 
Iromány száma: H/962. 
Benyújtás dátuma: 2018-07-31 13:46 
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása 
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. 
Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) 
Határozati javaslat címe:  

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi 
segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről 

 
Általános indokolás 
2018 nyarán még mindig az egyik legsúlyosabb társadalmi problémát a korábbi 
devizahitelek jelentik Magyarországon. A Fidesz 8 év kormányzás után sem tudott 
valódi megoldást jelentő segítséget kidolgozni a károsultak számára. Annak 
ellenére sem, hogy Horvátországban megvalósulhat az, amiért itthon hiába 
küzdöttek a károsultak: a felvételi árfolyamon kell törleszteni a devizahiteleket, 
mert az számít tisztességesnek! A Fidesz cselekvés helyett továbbra is csak 
sikerpropagandát folytat arról, hogy minden adós meg lett mentve. Pedig a 
valóság ennek szöges ellentettét mutatja: 
 

1. Az Orbán-kormány olyan gazdaságpolitikát folytatott, amelynek hatására 
a forint árfolyama soha nem látott mélységekbe zuhant az euróhoz és a svájci 
frankhoz képest, épp elég, ha a 325- 330 forintos euró-árfolyamra gondolunk. 
A forintot leértékelő kormányzás miatt a devizahiteles családok 70%-a pedig 
kilátástalan és veszélyeztetett helyzetbe került. 

2. Mindenki emlékezhet Kósa Lajos, illetve Szijjártó Péter nyilatkozataira, 
amelyek miatt 2010 júniusában elszállt a forint árfolyama. A kormányzat által 
okozott árfolyamveszteséggel 2010- ben a devizahitelesek 974 milliárd forintos 
árfolyamveszteséget szenvedtek el, amely az adósságállomány 18,8 %-a. 

3. 2011 őszén a végtörlesztés nem a bajban lévőket célozta meg, hanem a 
gazdagabb hiteleseknek jelentett „hatalmas nyereséget”. 

4. Az árfolyamgát csak enyhített a feszültségen, a gondokat csak későbbi 
időpontra halasztva el. 

5. A KDNP által kidolgozott és az Országgyűlés által elfogadott 
magáncsődtörvény kevés segítséget nyújt, miközben hosszú évekre nyomorra 
ítéli az adósokat. Egyáltalán nem meglepő, hogy ilyen feltételekkel alig veszik 
igénybe a magáncsőd intézményét. Ez nyilvánvaló kudarc. 
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6. Végül a devizahitelek forintosítását pedig borzasztóan magas, 256,5 
forintos árfolyamon hajtották végre, miközben 2010 áprilisában, közvetlenül 
Orbán Viktor kormányalakítását megelőzően a svájci frank árfolyama 180-190 
forint között mozgott! 

 
Ez nem siker, ez nyilvánvaló kudarc. Kudarc, amely 900.000 ember életét sodorták 
válságba, emiatt az MSZP az alábbi intézkedések halaszthatatlan végrehajtását 
követeli: 
 

I. A forintosított devizahitelek újraszámolását kell végrehajtani akként, hogy a 
devizakölcsönök átváltására ne 256,5 forinton, hanem a felvételkori 
árfolyamon kerüljön sor. Érthetetlen, hogy ha ez a horvát devizahitelesek 
számára lehetségessé vált, akkor a Kormány miért nem áll ki a magyar 
hitelkárosultak mellett. 

II. Haladéktalanul be kell vezetni az „elsétálás jogát”: ha a lakáscélú 
hiteltartozás miatt az 3 ingatlannal szemben végrehajtás indul, és azt 
értékesítik, az adós szabaduljon a tartozása alól, akkor is, ha a bank 
követelése időközben nagyobb lett, mint az ingatlan értéke. A bankok a 
kölcsönszerződések megkötésekor a kifolyósított kölcsön összegének 
megfelelő biztosítéknak értékelték a jelzálogjoggal megterhelt ingatlanokat. 
Az a bankok és nem az adósok felelősségének, illetve kockázatának kell 
lennie, ha a változatlan állagú ingatlan pusztán pénzpiaci vagy ingatlanpiaci 
változások következtében már nem nyújt teljes fedezetet a fennálló 
tartozásra. 

III. A MNB-től be kell szedni a forint gyengítéséből eredő minden hasznot, mert 
az nem Matolcsy Györgyöt, hanem a magyar embereket, a károsultakat illeti 
meg! 

IV. A devizahiteles károsultakon segítő intézkedések megvalósításáig minden 
lakóingatlanra vezetett végrehajtást fel kell függeszteni. 

 
Az MSZP fontosnak tartja, hogy végre érdemi megoldás szülessen a bajba került 
hitelesek – mind a deviza alapú, mind pedig a nemzetközi gazdasági válság 
hatására bajba került forint alapú hitellel rendelkezők – problémáira. Az MSZP a 
valódi segítséget jelentő megoldási javaslatait megtette, a további tétlenséggel 
járó felelősség a kormányt és a kormánypártokat terheli. 
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Iromány száma: T/961. 
Benyújtás dátuma: 2018-07-31 13:46 
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. 
Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) 
Törvényjavaslat címe:  
A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein 

alapuló végrehajtási eljárásokról 
 
Általános indokolás 
Az Adóskamara javaslatait tartalmazó törvényjavaslat benyújtásával az MSZP 
célja, hogy az Országgyűlés vitát folytasson a deviza- illetve lakáshitel károsultak 
követeléseiről. 
Az MSZP szerint kiemelt súlyú ügyként, megtárgyalásra alkalmas javaslatként kell 
kezelni az Adóskamara által megfogalmazottakat, tekintettel arra, hogy 
álláspontjuk szerint a deviza alapú és forint lakossági, fogyasztói hitel-, kölcsön- és 
lízingszerződésből eredő végrehajtások azonnali felfüggesztésére van szükség, 
mivel 
- jelenleg az Európai Bíróságon több előzetes döntéshozatali eljárás is 
folyamatban van a „deviza alapú hitel” szerződések ügyében, 
 - az Európai Bíróság döntéséig óriási horderejű a jogbizonytalanság, 
 - az Európai Bíróság döntései okán a követelések összege jelentősen változhat az 
adósok javára, 
- ilyen helyzetben állami kényszer alkalmazására egy európai jogállamban nem 
kerülhet sor, mert a családtagokkal együtt 4.000.000 magyar embernek, csaknem 
a lakosság felének a sorsa, élete, egészsége, munkaképessége a tét, 
- 900.000 db fogyasztói hitelből eredő végrehajtás van folyamatban, 
- ebből jelenleg már 140.000 db az ingatlan végrehajtás, 
- az idén 30-40 ezer családot terveznek kilakoltatni, 
- Magyarországon sem tiporhatja sárba semmilyen hatalmi érdek éveken 
keresztül a pénzügyi fogyasztókat védő európai és magyar fogyasztóvédelmi 
normákat, jogszabályokat, 
- Magyarországon sem lehet sem az igazságszolgáltatást, sem a többi közhivatalt, 
az ott hivatásukat gyakorló magyar embereket a banki érdekek kiszolgálása 
irányába terelni, annak alárendelni. 
- Magyarország nem lehetetlenítheti el sem a bírósághoz fordulás jogát, sem a 
tisztességes tárgyaláshoz való jogot, sem a hatékony jogorvoslathoz való jogot. 
 
A törvényjavaslat elfogadásával a végrehajtási eljárások 2019. december 31-ig 
felfüggesztésre kerülnek, ezzel elegendő időt biztosítva az Országgyűlésnek arra, 
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hogy a szükséges adósmentő, és hitelválság-kezelő jogszabályokat megalkossa, és 
a magyar családokat fenyegető kilakoltatás veszélyét elhárítsa. 
Ha a kormány célja 2018-ban, a CSALÁDOK ÉVÉBEN a családok megóvása és a 4 
gyermekvállalás segítése, akkor a családok 10, sőt végeredményben akár 100 
ezreit nem tehetik ki az utcára, ahogyan ez már évek óta folyik! 
 
 

Országgyűlés  – vita az Igazságügyi bizottságban - 2017 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
az Országgyűlés Igazságügyi 

bizottságának 
2017. október 9-én 
megtartott üléséről 

 
Egyes törvényeknek 

a lakáshitel adósok védelmében szükséges 
módosításáról szóló 

T/17396. számú törvényjavaslat 
 
  
Vágatlan részlet a jegyzőkönyvből: 
 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Két érdemi 
javaslatunk van tudva azt, hogy ezzel nem oldjuk meg azt a hatalmas problémát, 
inkább úgy mondjuk, hogy krízist, ami a devizaadósokat, azoknak tízezreit, 
százezreit érinti, mégis van egy olyan kör, sajnos szintén tízezres nagyságrendben, 
akik már egészen közel kerültek vagy benne is vannak a végrehajtási eljárásban. 
Az első javaslatunk arról szól, hogy teremtsük meg annak a lehetőségét, segítsük 
annak a lehetőségét, hogy azok az emberek, akiknek már az ingatlanát becsülik, 
becsértéket kell megadni az ingatlanárveréshez, azok az emberek fordulhassanak 
úgymond jogorvoslatért, vagy amikor megkapják az ingatlan becsült értékét, 
akkor ők maguk is ezt elvégezhessék. Papíron most is elvégeztethetik, azonban 
ezek az emberek olyan csődben és nehéz anyagi helyzetben vannak, hogy 
gyakorlatilag már képtelenek bármilyen pluszkiadást fizetni, nem tudják azt az 50- 
100 ezer forintos nagyságrendű összeget kifizetni, amennyiből az ingatlanuk 
értékbecslése történne. Ennek hiányában az adó- és értékbizonyítvány alapján 
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tulajdonképpen az önkormányzatok fogják, vagy kormányhivatalok, 
önkormányzatok fogják megállapítani (Dr. Vas Imre: Most kormányhivatalok vagy 
önkormányzatok?) a becsült értéket. Az a tapasztalat, hogy ez nagyon gyakran 
alatta van az ingatlanok valódi értékének. Így ezek a szerencsétlen emberek, és 
nem tudunk mást mondani, ezek szerencsétlen és tönkrement életű emberek, 
gyakorlatilag nagyobb anyagi kárt szenvednek el az ingatlanuk árverezése során, 
mint amilyen anyagi kárt szenvedtek el a devizahitelezés során az 
árfolyamveszteségen. Amikor megnézzük az árverések adatait, azt látjuk, hogy 
átlagosan a tartozásuknak csak 20 mintegy felét fogja fedezni az ingatlan 
árverezése. És nem segít ezen a helyzeten az, amit önök hoztak azt a döntést, hogy 
csak becsült értéken, a becsült érték alatt nem lehet elárverezni az ingatlant. Nem 
segít akkor, ha maga az értékbecslés jóval az ingatlan piaci értéke alatt van. 
Nagyon kérem, ne rutinból tegyék fel a kezüket, amikor ezt leszavazzák, vagy ne 
is tegyék fel a kezüket a nemleges szavazásnál. Ezek hatalmas segítségek lennének 
több ezer, de inkább tízezer embernek, akik gyakorlatilag sehonnan nem 
várhatnak már segítséget. Ugyanakkor nagyságrendileg ez 1-2 milliárd forint, 
nyilván attól függően, hogy milyen gyorsan pörögnek az árverezések, és attól, 
hogy mennyien vennék ezt igénybe, ezt nagyon nehéz megmondani, de 
nagyságrendileg ilyen összeggel kell számolni. Olvastam, most Makón adtak át egy 
stadiont egy NB III-as csapatnak. Nem akarnék ebbe belemenni, önök is nagyon 
jól tudják, hogy ha akarják, akkor meg lehet találni ennek a fedezetét. És még 
egyszer mondom, több ezer, de inkább több tízezer családról van szó, akinek a 
házát elveszik a fejük fölül, és ebben az árverezési folyamatban akár ezen az 50-
100 ezer forinton múlhat az, hogy jóval-jóval nagyobb anyagi kárt szenvednek el, 
mint azelőtt. És a vége az, hogy a házukat elviszik, de az adósságnak gyakorlatilag 
a fele még ugyanúgy megmarad, és ezeknek a szerencsétlen embereknek és 
nyilvánvalóan családoknak az élete egész életükre tönkre van téve. 
A másik javaslatnak nincs is költségvetési vonzata, mégis nagyon sokat segíthet. 
Ez pedig megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a bankok vagy egyéb hitelezők a 
közjegyzőktől kérjék a fizetési meghagyás kibocsátását a követelésük 
vonatkozásában. A devizahitelesek ügyével foglalkozó ügyvédek azt tapasztalják 
nagyon sokszor, hogy a közjegyzők által kibocsátott fizetési meghagyások sok 
esetben nem jutnak el az adósokhoz, nem tudnak így jogorvoslattal élni; gyakori, 
hogy helytelenül állapítják meg a kézbesítési vélelmet; és olyan esetekről is 
tudunk, nem kevésről, amikor elévült követeléseket is hozzácsapnak a közjegyzők 
a végrehajtandó értékhez. Ez nem kerül önöknek, illetve a költségvetésnek 
pénzbe. Kérem, hogy ezt a második javaslatot is szavazzák meg. Köszönöm szépen. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A javaslat 1. pontja 
kapcsán, annál nagyobb segítség is van: hogyha valaki költségmentességet kér. 
Tehát ez a törvényjavaslat gyakorlatilag csak költségfeljegyzési jogot kíván adni, 
de nyilván, ha valakinek költségmentessége van, akkor ezzel jobban jár. (Vigh 
László visszatér a terembe.) Másrészt ilyenkor, ha nem lenne igaza az illetőnek, 
tehát ha a szakértői vélemény azt mondaná, hogy helyes volt - egyébként a 
végrehajtó állapítja meg a becsértéket, az van a Vht.-ban a mai napig is, hogy a 
végrehajtó állapítja meg az adó- és értékbizonyítvány figyelembevételével; tehát 
a végrehajtónak van mérlegelési lehetősége, ha egyébként túlzottan alacsonynak 
vagy akár magasnak tartja az adó- és értékbizonyítványt. Ez az egyik. 
A 2. pontnál, megmondom őszintén, a fogyasztói kölcsönszerződések döntő része 
közjegyzői okiratba van foglalva, ahol a fizetési meghagyásnak semmi jelentősége 
nincs, mert ugye a közjegyzői okiratot végrehajtási záradékkal látják el, és az 
végrehajtható. Tehát a 2. pontnak ebben az értelemben nincs gyakorlati 
jelentősége. 
Én értem, hogy egy PR-szempontot akartak az LMP-s képviselők itt felmutatni, de 
valljuk be, ez a törvényjavaslat semmiféle szakmai követelménynek nem felel 
meg. Köszönöm szépen. 
 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Nem érzékelem vitának, néhány 
hozzászólás volt az alelnök úr részéről, és egy rendkívül rosszindulatú megjegyzés. 
Természetesen nincs szó PR-akcióról. 
Én még egyszer kérem, hogy ezeket a javaslatokat szavazzák meg. Semmibe nem 
kerül, illetve nagyon kevés pénzbe kerül, és borzasztó sok embernek segítene. A 
végrehajtók kegyében bízni és az ő kezükbe tenni, hogy majd ők eldöntik, hogy az 
a becsült érték megfelelő vagy nem megfelelő, én azt gondolom, ez nem egy 
nagyon nagy segítség. Az lenne segítség, ha ezek az emberek nyugodtan 
indíthatnák és nyugodtan kérhetnék az értékbecslés megismétlését. 
Nyilvánvalóan az sem segítség, amit ön mond, hogy majd esetleg, ha valóban más 
becsült érték jön, akkor majd nem kell kifizetni ezt a 100 ezer forintot. 
Nyilvánvalóan ezek az egészen elkeseredett és ön által nyilvánvalóan 
elképzelhetetlen helyzetbe került emberek (Dr. Vas Imre: Nem ismeri képviselő úr 
a rendszert.) nem fognak tudni erre hivatkozva pénzeket meghitelezni. Köszönöm 
szépen. (Dr. Vas Imre: Fogalma sincs, hogyan működik.) 
 
ELNÖK:  …. Megállapítom, hogy 4 igen, 6 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
a bizottság úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 
Köszönöm. 
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Levelezés kormányzati szervekkel – 2018 
 
Hiteles Mozgalom 
 
Tisztelt Szabó József! 
 
Köszönettel vettük Jármi Péter helyettes államtitkár úr részére írt megkeresését 
és az Országgyűlés Gazdasági bizottsága részére, a devizahitelezéssel 
kapcsolatban írt észrevételeinek megküldését. A mellékelt levélben foglalt 
felvetésekkel kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról. 
 
Levelében felveti a devizaárfolyam változásának lehetséges okait, 
gazdaságpolitikai összefüggéseit. Ezzel kapcsolatban fontos tisztázni, hogy a 
háztartások árfolyamkockázatnak való kitettségének gyökerei több mint egy 
évtizedre vezetnek vissza, a háztartások nem a jelenlegi vezetésnek köszönhetően 
fordultak a devizahitelek felé a forinthitelek helyett. 2003-ban az akkori kormány 
jelentősen megváltoztatta a kamattámogatott forinthitelek támogatási 
rendszerét, a piaci forinthitelek kamata pedig rendkívül magas volt. Ez utóbbi a 
Jegybank 2003. évi összesen 6 százalékpontos kamatemelésére vezethető vissza, 
amellyel a forint gyengülését igyekezett megállítani. A háztartások a 
megnövekedett költségű forinthitelek helyett inkább az alacsony kamatozású 
devizahiteleket részesítették előnyben annak kockázatossága mellett is. 
 
A devizahitelesek érdekében 2010 óta a kormány számos intézkedést hozott 
(végtörlesztés, árfolyamgát, Nemzeti Eszközkezelő). A probléma átfogó 
rendezésére a Kúria 2014. júniusi döntése biztosított jogi lehetőséget. A 2014-ben 
elfogadott intézkedések közé tartozott a hitelek forintra váltása és a bankok 
elszámoltatása. A 2014-ben elfogadott törvények alapján a bankoknak 2015-ben 
el kellett számolniuk ügyfeleikkel a tisztességtelen árfolyamrés és egyoldalú 
szerződésmódosítás miatti túlfizetések visszatérítéséről. Az elszámolás keretében 
a bankok közel 750 milliárd forintot írtak jóvá az ügyfelek számláin. Ez jelentős 
tehercsökkenést eredményezett a háztartások számára a törlesztési kötelezettség 
csökkenése révén. Az adósoknak átlagosan 25%-kal csökkent a havonta fizetendő 
törlesztő részlete. A 256 Ft-os forintosítási árfolyam jelentős további terhektől 
óvta meg a lakosságot. A lakossági devizahitelek gyakorlatilag kivezetésre kerültek 
2016-ra. A devizahitelek aránya a teljes lakossági hitelállományban kevesebb, 
mint 1%. A háztartások árfolyamkockázatnak való kitettsége megszűnt. 
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Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét azzal, hogy levelünkben 
foglaltak szakmai vélemények, nem tekinthető jogi iránymutatásnak, jogi ereje, 
kötelező tartalma nincs. 
 
Üdvözlettel: 
 
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
 
Tisztelt Jármai Péter Zoltán helyettes államtitkár úr! 
 
Egy személyes találkozót kezdemények Önnel, a devizahiteles problémakörről 
szeretnék  20-30 perc időtartam keretében egyeztetni. 
Szeretném előzetesen a figyelmébe ajánlani a Parlament Gazdasági bizottságának 
írt észrevételeimet. 
Várom kedvező válaszát, tisztelettel: (…) 
 
 
Tisztelt Bánki Erik Elnök úr! 
            Tisztelt Gazdasági bizottság! 
 
Tárgy: észrevételek a H/18383 számú határozati javaslathoz 
 
A 2017. december 5.-én tartandó bizottsági üléshez kívánok írásos anyagot 
benyújtani és ezt szeretném majd személyesen (szóban) is kiegészíteni. Kérem, 
hogy ezt az írásos észrevételt juttassák el a Gazdasági bizottság tagjainak. 
A Határozati javaslat általános indoklásának 1. pontja az alábbi megállapítást 
tartalmazza: 
„Az Orbán-kormány olyan gazdaságpolitikát folytatott, amelynek hatására a forint 
árfolyama soha nem látott mélységekbe zuhant az euróhoz és a svájci frankhoz 
képest…” 
A Javaslat tehát alapvető problémaként azt jelöli meg, hogy a forint árfolyama 
azért romlott, mert az Orbán-kormány rossz gazdaságpolitikát folytat. 
Amennyiben ez az állítás helyes, akkor az elmúlt 10-40 év árfolyam változásának 
vizsgálatából azt lehet leszűrni, hogy évtizedek óta hibás gazdaságpolitikát 
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folytatott nem csak hazánk több kormánya, hanem a lengyel, a román, a cseh, a 
horvát kormányok is (lásd melléklet). 
Amennyiben a GDP növekedése, az államadósság arányának alakulása, és más 
gazdasági mutatók alapján az látszik, hogy az elmúlt 8-10 évben sikeres volt 
hazánk gazdasága, akkor az a kérdés merül fel, hogy egy EUR árfolyama miért nem 
250 Ft újra, és egy CHF árfolyama miért nem 150 Ft újra? 
Ha vége van már a 2008.-ban elkezdődött pénzügyi-gazdasági válságnak, akkor 
miért nem erősödött vissza a forint a 2008. előtti szintekre? 
 
Tegyük fel most azt az alapvető kérdést: mi határozza meg a deviza árfolyamok 
szintjét, a várható árfolyam változás irányát? 
A deviza árfolyam várható alakulását a szakirodalom évtizedek óta elég pontosan 
leírja.  Az ezzel a kérdéssel foglalkozó egyetemi jegyzetek és tanulmányok szerint 
eltérő kamat-infláció szintű országok esetében annak az országnak a pénze 
leértékelődik, amelyikben a kamat-infláció szint magasabb. Mivel a magyar 
kamat-infláció magasabb volt a devizahitelezés éveiben mint a svájci, 
egyértelműen várható volt a forint gyengülése - a svájci frank erősödés.  
Ezt a tényt a bankok a szerződéskötés során nem közölték az emberekkel – olyan 
személyeknek, olyan családoknak adtak kölcsönt a bankok, akikről egészen 
biztosan lehetett előre tudni, hogy képtelenek lesznek fizetni rövid időn belül a 
törlesztő részleteket és egyáltalán nem fogják tudni visszafizetni a devizás 
bankkölcsönöket. 
Ez a gazdasági összefüggés (a magasabb kamatú-inflációjú ország pénze 
leértékelődik) a kamatparitás elvéből adódik. Az éppen 6 éve működött 
devizahiteles albizottság tagjainak Szász Károly, a PSZÁF akkori vezetője mesélt a 
kamatparitásról, 2011. november 15.én, az albizottsági meghallgatásán. A 
kamatparitás szó és jelentősége ki lett fejtve a devizahiteles albizottság 
jelentésében (J/5881 – 2012 február – 38.oldaltól) is. 
 
Mivel egyértelműen várható a forint gyengülése, alapvetően másként alakul a 
törlesztő részlet változása a kölcsön futamideje alatt, egy forintos kölcsön 
esetében és egy devizás kölcsön esetében. A forintos kölcsön törlesztő részletét 
egyre könnyebb fizetni, mert az infláció „megeszi” a törlesztő részlet egyre 
nagyobb részét. A devizás kölcsön esetében a forintra átszámolt törlesztő részlet 
egyre magasabb lesz a forint várható leértékelődése miatt. Ezt nevezik úgy, hogy 
eltérő a „törlesztési karakterisztika”. Ezt a kifejezést ismerik és használják a 
Bankszövetségben és az Igazságügyi Minisztériumban egyaránt. 
Az, hogy a devizás kölcsön törlesztő részlete alacsonyabb, mint a forintos kölcsön 
törlesztő részlete – csak a szerződéskötés időpontjában igaz. Ezt követően arra 
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kell számolni, hogy a devizás törlesztő részlete egyre magasabb lesz, majd jóval 
meghaladja a forintos kölcsön törlesztő részletét. Arra lehet számítani, hogy 
mindegy, hogy az adós melyik kölcsönt választja, összességében ugyanakkora 
összeget kell visszafizetnie a futamidő alatt. 
 
Egy devizahiteles ügyvédnek írt válaszlevelében a Kúria Elnöke, Darák Péter a 
kamatparitással kapcsolatban azt fejti ki, hogy „hogy hosszabb távon – általában 
– egyenértékű szolgáltatásokról van szó”.  A visszafizetendő érték mindkét 
esetben ugyanakkora – így egyenértékűek. 
Amennyiben a bankok elhallgattak az Ügyfeleik, a Fogyasztók elöl nagyon 
lényeges információkat, olyan információkat, melyeket ha ismernek nem kötnek 
szerződést, akkor nem beszélhetünk létrejött kölcsönszerződésekről. Ezt mondja 
ki a Kúria jogegységi határozata, összhangban az uniós fogyasztóvédelmi elvekkel: 
„Előfordulhatott ugyanis, hogy a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a 
megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a 
pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás alapján a fogyasztó alappal 
gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak 
nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben korlátozott (van egy 
maximuma). Ez a helyzet akkor, ha a fogyasztó az árfolyamváltozás várható 
alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi intézménytől, annak képviselőjétől 
konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, valótlannak bizonyult 
tájékoztatást kapott. Ebben az esetben a szerződés a nem megfelelő (téves, 
félreérthető, nem egyértelmű) tájékoztatással érintett rendelkezése 
tisztességtelen, amely a szerződés részleges vagy teljes érvénytelenségét 
eredményezi.” - 2/2014 számú Polgári Jogegységi Határozat 
 
Családok százezrei nem kötöttek volna devizás kölcsönszerződést, ha ismertetik 
velük a bankok, hogy egyre magasabb lesz majd a törlesztő részlet. Magasabb lesz, 
mint forintos kölcsöné. 
 
Amit most ismertettem, az olyan kérdés, mely elhangzott az egy hónappal ezelőtti 
devizahiteles vitanapon  is, a többi felvetett probléma között. Indokolt tehát, hogy 
az összes problémával, a jelentőségének megfelelő mélységében parlamenti 
devizahiteles bizottság foglalkozzon. A bizottság megállapításainak megfelelő 
törvényeket kell majd hozni egy új elszámolásról, a károsultak kártalanításáról. 
A leendő parlamenti devizahiteles bizottság munkájának előkészítésével 
kapcsolatban szeretnék egy konkrét javaslatot tenni. A Gazdasági bizottságnak 
van egy Fogyasztóvédelmi albizottsága. Javaslom, hogy a Gazdasági bizottság a 
2017. december 5.-i ülésen fogadja el az alábbi lépéseket: 
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A fogyasztóvédelmi albizottság 2018. február végéig: 
 kérjen a civil devizahiteles szervezetektől írásos probléma ismertető 

anyagokat. 
 hallgassa meg azon civil szervezetek képviselőit, akik írásos anyagot küldtek 

és beszéljék át azon pontokat, melyek az írásos anyagból nem világosak, 
érthetőek. 

 összesítse és rendszerezze az albizottság a felmerült problémákat 
 állítson össze egy feladatsort, mely alapján egy devizahiteles parlamenti 

bizottság elkezdheti a munkáját 
 határozza meg, hogy kiket hallgasson meg a devizahiteles parlamenti 

bizottság (pl. korábbi és hivatalban lévő MNB elnökök, PSZÁF vezetők, 
minisztériumi vezetők, bankszövetségi munkatársak stb.) 

 az albizottság számoljon be a gazdasági bizottságnak a tevékenységéről és 
a Gazdasági bizottság kezdeményezze a devizahiteles parlamenti bizottság 
felállítását 

  
Szinte napra pontosan 6 éve, 2011 decemberében 6.-án volt devizahiteles 
albizottsági ülés, melyen aktív hallgatóként részt vettem. 
Ezen az ülésen bizottság tagjai megszavazták, hogy nem fejezi be az albizottság a 
munkáját, hanem bevonják a civileket a végleges albizottsági jelentés 
elkészítésébe. Erre azonban nem került sor – az albizottság több ülést már nem 
tartott, befejezték a munkájukat. A devizahiteles albizottság anyagát a parlament 
elé terjesztették, előtte azonban a Kormány kérésére alaposan átdolgozták azt. 
Több képviselő is felszólalt az Alkotmányügyi bizottság ülésén, kifogásolva azt, 
hogy jelentős megállapításokat nem tartalmaz a végleges változat.  Az 
Alkotmányügyi bizottság önálló indítványában (H/6068. szám) az is szerepel, hogy 
a Hiteles Mozgalom vezetőit az albizottság meghallgatta. Ez az állítás alaptalan, 
nem mondhattam el sem én, sem más devizahiteles civil az álláspontját a 
devizahiteles albizottság ülésén – az albizottság munkájában nem vehettek részt 
civilek. 
Ez a történet is indokolja, hogy legyen devizahiteles parlamenti bizottság – civilek 
bevonásával. Van nekem is, és van más civil érdekvédőnek is olyan anyaga, annyi 
tapasztalata, melyet meg kell ismernie a Parlamentnek azért, hogy tisztában 
legyen a devizahiteles problémákkal. 
 
Mi civil érdekvédők, nem csak az Országgyűlést, az MNB-t és a minisztériumokat 
kerestük meg a problémákkal, hanem a Kúrát is. A Kúria elnöke, Darák Péter az 
elmúlt években több válaszában is elzárkózott a konzultáció, az egyeztetés elöl. 
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Szinte pontosan egy évvel ezelőtt, 2016. november közepén azt javasolta, hogy a 
Magyar Jogász Egylet szervezzen egy devizahiteles konferenciát. Az Egylet tervei 
alapján a konferencián részt vettek volna a civileken kívül a Bankszövetség, az 
MNB, a Kúria, az Igazságügyi Minisztérium, jogi és gazdasági egyetemek 
professzorai. A konferencia végül nem került megrendezésre. A legfontosabb 
problémákat (amit a konferencián előadtam volna) leírtam és elküldtem a Kúria 
Elnökének.   
A felvetett problémákra nem kaptam érdemi választ a Kúriától. Azonban ezek az 
ismertetett problémák is indokolják, hogy legyen devizahiteles parlamenti 
bizottság. 
 
Az általunk ismert problémák nagyon sok család életére, jövőjére kihatnak. A 
legfrissebb, a 2017 novemberi Stabilitás Jelentés szerint már százezrek vannak 
közvetlen veszélyben: 
„a legnagyobb részt és a legnagyobb szociális kockázatot a mintegy 122 ezer 
késedelmes jelzáloghitel-szerződés jelenti, amelyek összege 1 006 milliárd 
forintot tett ki. 2017. első félév végén ennek az állománynak a nagyobbik része 
(mintegy 57 százaléka) a pénzügyi vállalkozások mérlegében (döntően 
követeléskezelők) volt megtalálható. Bár az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri 
e háztartások helyzetét, a probléma szociális vetülete elsősorban jogszabályi és 
költségvetési eszközökkel kezelhető.” 
 
Teljesen elképesztő módon még több alapvető kérdés nincs tisztázva. Például a 
Kúria pár hete fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel az Európai Unió 
Bíróságához, a kölcsönszerződésekben szereplő kezelési költség 
tisztességtelensége miatt. Ez a probléma már ismert volt 2011-ben is, elég sok 
újságcikk jelent meg akkoriban ezzel kapcsolatban. A Kúriának mégis 6 év kellett 
ahhoz, hogy felismerje: ezt a kérdést önállóan nem tudja megoldani. Az uniós 
fogyasztóvédelmi elvek értelmezéséhez szükséges az Európai Unió Bíróságának 
útmutatása. 
 
Jelenleg kilenc, magyar bíróságok által kezdeményezett devizahiteles ügy van az 
Európai Unió Bíróságán.  Ez azt jelenti, hogy 2-3 év múlva lesz várhatóan ezekben 
döntés az Európai Unió Bíróságán – és majd az követően folytatódhatnak a perek 
a konkrét (az ügyeket benyújtó) és a többi, a pereket felfüggesztő hazai 
bíróságokon. Közben folynak a végrehajtások, vonják az adósok fizetését, 
nyugdíját, elviszik a vagyontárgyaikat, elárverezik az ingatlanokat, tavasztól 
folytatódnak a kilakoltatások  – miközben lehet, hogy az adósoknak már nincs 
semmilyen fizetési kötelezettségük sem a bankjuk felé. 
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Az ismertetett tények miatt, a devizahiteles parlamenti bizottság felállítása 
mellett elengedhetetlen a végrehajtások azonnali felfüggesztése is. A Határozati 
javaslat többi pontjára most nem kívánok kitérni. Kérem, hogy a december 5.-i 
ülésen tegyék lehetővé, hogy szóban kiegészítsem ezt az írásos észrevételt. 
 
Tisztelettel: (…) 
 
  

Levelezés kormányzati szervekkel – 2019 
 
Tisztelt Dr. Matolcsy György MNB elnök úr! 
      Tisztelt Dr. Juhász Miklós GVH elnök úr! 
            Tisztelt Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetfőnök úr! 
                   Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter asszony! 
 
Amikor nyilvánosságra hozta a Kúria a devizahiteles Konzultációs Testület 
döntését, egyből levélben fordultunk további információkért a Kúriához. A 
Konzultációs Testület alábbi megállapítása ragadta meg a figyelmünket: 
"az infláció jelenségével viszont az átlagos fogyasztó is tisztában volt, tehát annyit 
mindenképpen fel kellett ismernie, hogy a devizaalapúságból következően, 
valamint a forint és a svájci frank inflációjának különbségéből adódóan az 
árfolyamok elcsúszhatnak." 
 (A Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete állást foglalt az 
árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelenségéről – 
2019.04.10 és Devizahiteles ügyek: A tisztességtelen tájékoztatás 
jogkövetkezményeit tárgyalta meg a Kúria Konzultációs Testülete – 2019. 06.20). 
 
Dr. Wellmann György a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjének, a Konzultációs 
Testület elnökének, a levelünkre küldött válaszából egy rövid részlet (a teljes 
választ csatoljuk jelen levelünkhöz): 
 „.. felvetendő kérdés valójában nem az, hogy a fogyasztók a forint inflációjának 
törlesztőrészletre gyakorolt lehetséges hatását felismerhették-e, hanem az, hogy 
a deviza-árfolyamok inflációs hatásokon túlmutató elmozdulásának lehetőségével 
tisztában voltak-e.” 
Akik „devizaalapú szerződéseket kötöttek, nagykorú, felelősen gondolkodó 
személyként az infláció jelenségét ismerték”. 
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Az idézett megállapítás teljes összhangban van a Corvinus Egyetemen végzett 
kutatás legfőbb megállapításával: 
„Az a deviza, amelyiknek magasabb a kamata, várhatóan leértékelődik a másikkal 
szemben. Ebből következik, hogy a fedezetlen kamatparitás teljesülése esetén 
mindegy, hogy melyik devizában veszünk fel hitelt, vagy helyezünk el betétet, amit 
a kamaton megnyerünk (elveszítünk), pontosan megegyezik azzal, amit az 
árfolyamon elveszítünk (megnyerünk).” (Dr. Dömötör Barbara: A magyar „Big 
Short” a devizahitelek elterjedésének racionális és irracionális okai.  - 
Devizahitelezés Magyarországon – A devizahitelezés jogi és közgazdasági 
elemzése - ISBN 978-963-503-774-2 - A könyv kiadója a Budapesti Corvinus 
Egyetem). 
 
Néhány kérdést szeretnénk feltenni. 
Ismert-e Ön és a munkatársai előtt, hogy: 
1.1 A forint és a svájci frank inflációjának a különbsége a forint gyengülését 
eredményezi a svájci frankkal szemben. 
1.2. A magasabb kamatszintű forint várhatóan leértékelődik az alacsonyabb 
kamatszintű svájci frankkal szemben. 
1.3 A törlesztő részlet időbeli alakulását tekintve, amit az adós megnyer az 
alacsony deviza kamaton, azt várhatóan elveszti a kölcsön futamideje alatt a forint 
árfolyamának a gyengülésén. 
1.4 A Magyar Bankszövetség 2006. januári lakossági tájékoztatója azt tartalmazza, 
hogy nem kell félni a devizahiteltől, a lakosság nyugodt lehet, mert a jelentős és 
tartós árfolyam emelkedés nem várható. 
Az uniós és hazai fogyasztóvédelmi irányelvek, jogszabályok alapján egyetértenek-
e azzal, hogy: 
2.1 Az adósoknak saját maguktól kellett volna felismerniük az említett gazdasági 
törvényszerűségeket és ezek hatását a devizahiteles szerződésükre. 
2.2 A bankoknak és pénzintézeteknek a szerződéskötés során nem kellett 
ismertetniük a fogyasztókkal az említett gazdasági törvényszerűségeket és nem 
kellett elmagyarázni a gazdasági törvényszerűség hatását a havi törlesztő részletre 
és az adósság forintban kifejezett összegére. 
3.0 Szükségesnek tartják-e a Kúria Jogegységi határozatának felülvizsgálatát, 
mivel a Konzultációs Testület és Dr. Wellmann György állítása, valamint a Corvinus 
Egyetem tanulmánya (és számos pénzügyi, gazdasági tankönyv, elemzés) 
ellentétes az alábbi kúriai megállapításokkal: 
 „A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért került sor, mert az adós 
célja az volt, hogy a forint kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál 
alacsonyabb kamat mellett jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt lehetőség, ha 
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devizában adósodik el, ami egyben azt jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás 
kockázatát, melynek iránya, mértéke előre nem látható, nem kiszámítható.” 
 „A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható 
irányára, előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére.” 
Végül az utolsó kérdések: 
4.1 Egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a deviza árfolyamok a 2008-as 
pénzügyi-gazdasági válság miatt emelkedtek meg jelentősen. (A svájci frank 
árfolyama most már duplája annak, mint a devizahitelezés legintenzívebb 
időszakában volt.) 
4.2 Senki sem látta előre 2008 előtt, hogy a deviza árfolyamok emelkedése 
várható. 
4.3 Egyetértenek-e azzal a megállapítással, hogy a bankok becsapták és 
megtévesztették a devizahiteles családokat, vállalkozásokat. 
 
Amennyiben valamelyik kérdést nem sikerült egyértelműen megfogalmaznunk, 
kérjük, tegyék lehetővé, hogy azt személyes találkozó keretében kifejthessük, 
átfogalmazhassuk. 
 
Várjuk válaszukat, tisztelettel: (…) 
 
 

Iktatószám: 444248-15/2019 
Tisztelt Szabó József! 
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a Hiteles Mozgalom Arany Liliom Alapítvány 
képviseletében küldött, az MNB mellett a Gazdasági Versenyhivatalnak, a 
Miniszterelnöki Kabinetirodának és az Igazságügyi Minisztériumnak címzett 
megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 
A devizahitelezés legmagasabb intenzitásának idejében (2007-2010) hatályban 
volt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: régi Hpt.) a 2005. január 1. napját követően kötött devizahitel 
nyújtására irányuló szerződések esetében megkövetelte az árfolyamkockázat, 
valamint annak a törlesztőrészletre gyakorolt hatása ismertetését, melynek elvárt 
formája a kockázatfeltáró nyilatkozat volt. 
 
Ahogyan arról az MNB 7679-2/2019. iktatószámú válaszlevelében tájékoztatta a 
Hiteles Mozgalmat, a PSZÁF 34265/2010. számon témavizsgálatot folytatott, 
amelynek célja a deviza alapú lakossági jelzálog- és gépjárműhitelek 
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törlesztőrészletei változását okozó egyoldalú szerződésmódosítások felmérése a 
vizsgált időszak vonatkozásában, illetve annak vizsgálata, hogy mely tényezők 
(alkalmazott árfolyamok, a hitelterhet meghatározó egyéb elemek), milyen 
módon befolyásolták a törlesztőrészletek alakulását. A vizsgálat keretében a 
PSZÁF ellenőrizte az ügyféltájékoztatás jogszabályoknak való megfelelését, 
különös tekintettel a régi Hpt. XXIX. fejezetének rendelkezéseire. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a hatályos eljárásjogi rendelkezések értelmében az 
időmúlásra tekintettel a szóban forgó időszakban létrejött devizaalapú 
hitelszerződések megkötésekor nyújtott tájékoztatás MNB által lefolytatható 
közigazgatási eljárás keretében történő vizsgálatára és felügyeleti intézkedés 
alkalmazására nincs lehetőség. 
 
Annak megállapítására, hogy adott fogyasztó a hitelező pénzügyi intézménytől 
kapott tájékoztatás, illetve egyéb forrásból származó információk alapján milyen 
mértékű árfolyamváltozásra számíthatott, illetve felmérhette-e, hogy az 
árfolyamváltozásnak milyen hatása lesz a szerződéséből eredő követelés, 
valamint a törlesztőrészlet összegére, és mindezeknek milyen hatása van a 
szerződés érvényességére, az ügy összes körülményeinek vizsgálatával, a bíróság 
jogosult. Ahogy arra a Kúria is rámutatott az Európai Unió Bíróságának egyik 
ítélete kapcsán megjelent közleményében, az árfolyamkockázat viselésére 
vonatkozó szerződési feltételek tisztességtelensége a konkrét, egyedi ügyben 
bíróság által vizsgálható. Az ügy összes körülményeinek vizsgálatával, az adott 
ügyben eljáró bíróságnak kell megállapítania, hogy a fogyasztó megfelelő időben 
és tartalommal kapott-e tájékoztatást az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó 
szerződési feltétel gazdasági következményeiről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Kúria 
jogegységi határozatai a rendes bíróságokra kötelező erővel bírnak. 
 
A Kúria közleménye honlapján itt érhető el https://kuria-
birosag.hu/hu/sajto/kuria-kozlemenye-az-europai-birosag-devizahiteles-
pereket-erinto-dontesevel-kapcsolatban    
 
Egyebekben tájékoztatjuk, hogy az MNB által közzétett, a devizahitelezéssel 
kapcsolatos szakmai cikkek az MNB honlapján itt megtekinthetők: 
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/szakmai-cikkek/devizahitel 
 
 A Kúria Jogegységi döntéseivel kapcsolatos felvetésére tájékoztatjuk, hogy azok 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatával a Kúriához fordulhat. 
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Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk. 
 
Üdvözlettel: 
 
Ügyfélkapcsolati Információs Központ 
 
 
Részletek az Igazságügyi Minisztérium válaszából: 
 
Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az Igazságügyi 
Minisztériumnak a … törvény értelmében nincs lehetősége konkrét ügyben 
állásfoglalás, valamint jogértelmezés adására…. 
A… kormányrendelet szerinti feladatköréből adódóan csak arra van módja, hogy 
általános tájékoztatást adjon a megkeresésben érintett jogterületre, kérdésekre 
vonatkozó hatályos jogszabályokról. 
Magyarország Alaptörvénye értelmében igazságszolgáltatási tevékenységet a 
bíróságok látnak el. A bírák függetlenek, és csak a törvényeknek vannak 
alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. 
 
Budapest 2019.szeptember 19.  
Környi László Éva kabinetfőnök 
 
 
Tisztelt Magyar Nemzeti Bank! 
        Tisztelt Matolcsy György elnök úr! 
 
Több mint egy hónapja küldtünk postai úton, levélben (három civil érdekvédő 
szervezet, a Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, az EBFF 
Mozgalom és a Hiteles Mozgalom nevében) egy kezdeményezést Önökhöz. Mivel 
semmilyen visszajelzést sem kaptunk, most elektronikusan is elküldjük Önöknek a 
kezdeményezésünk. 
Rövid részletek a csatolt kezdeményezésből: 
„Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy a Kúrián jelenleg is folyik egy átfogó 
vizsgálat, melynek témája a pénzintézetek árfolyamkockázatról szóló lakossági 
tájékoztatása a devizahitelezés során. Ismert számunkra, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank 2013-ban már kifejtette ezzel kapcsolatban szakmai álláspontját, és azt 
elküldte a Kúriának. 
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Most a Magyar Bankszövetség elemzéseinek felhasználásával arra kérjük a 
Magyar Nemzeti Bankot, hogy ismételten készítsen a Kúria részére 
szakvéleményt. 
Kérésünket azzal is szeretnénk alátámasztani, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
jelenlegi alelnöke, Nagy Márton a 2015. július 1.-i ELTE-n tartott konferencián azt 
mondta, hogy a családok azért vették fel nyugodtan a devizahitelt, mert nem 
voltak tisztában az árfolyamkockázattal. Azért nem voltak ezzel a kockázattal 
tisztában, mert a bankok nem tájékoztatták őket…” 
„A Magyar Bankszövetség anyagjaiban megtaláljuk a magyarázatot, azokat az 
információkat, amelyeket nem adtak át a fogyasztók részére a bankok a 
szerződéskötések során.” 
„Kérjük a Magyar Nemzeti Bankot, hogy ellenőrizze, abban a szakmai anyagban, 
amit 2013-ban küldött a Kúriának a 6/2013 Polgári Jogegységi határozat 
elkészítése során, szerepel-e a forint- és devizahitel eltérő jellemzőinek 
ismertetése. 
 
Kovács Levente 2013-ban a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságában is 
kifejtette, hogy az adósoknak devizaárfolyam növekedéssel kell számolniuk: 
„DR. KOVÁCS LEVENTE főtitkár (Magyar Bankszövetség):  
... Korondi képviselő úr felé szeretném jelezni, hogy hibás termék felvetés 
kapcsán, nyilvánvalóan a devizahitelnek más a törlesztési karakterisztikája, mint a 
forinthitelnek, hiszen a roppant alacsony kamatokért cserébe normál esetben egy 
árfolyam-növekedés bekövetkeztével kell számolni. Ha megnézzük, 2003, a 
devizahitelezés elindulása óta a svájci frank árfolyama 40 százalékkal nőtt, a 
magyar átlagkereset 60 százalékkal, ez az inflációs különbségnek felel meg 
egyébként, mondjuk a nyugdíjak 100 százalékkal növekedtek, de a devizahitelesek 
nagy része igen-igen jól járt azzal, hogy svájcifrank-hitelt vett fel, mert a 
kamatelőny meghaladja az árfolyam-elmozdulás különbségét, ezt tessék 
kiszámolni." 
Nagy Márton szavaival élve, a devizahitelt felvevő családok „az 
árfolyamkockázatra két dolog miatt nem gondoltak. Egyrészt nem gondoltak 
azért, mert nem volt elmagyarázva nekik.” 
Kovács Levente két különböző elemzésében ugyanúgy szemlélteti ábrán, hogy 
egyértelmű legyen az, hogy a devizahitelek során a futamidő jelentős részében 
többet kell fizetni, mint ha a család forint kölcsönt vett volna fel.” 
 
 „Kérjük a Magyar Nemzeti Bankot, hogy ellenőrizze, abban a szakmai anyagban, 
amit 2013-ban küldött a Kúriának a 6/2013 Polgári Jogegységi határozat 
elkészítése során, szerepel-e az a megállapítás, hogy devizahitel felvétele 
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esetében arra kell számítani, hogy a törlesztő részlet előnye egyre csökkenni fog, 
és egy idő után magasabb lesz, mintha a család forintkölcsönt vett volna fel? 
Szerepel-e benne, hogy a két kölcsön terhe hozzávetőleg megegyezik? 
 
Kérjük a Magyar Nemzeti Bankot, hogy készítsen új szakmai anyagot, mely 
tartalmazza a Kovács Levente által használt törlesztési karakterisztika kifejezést és 
elmagyarázza ezt úgy, hogy a bírói kar is megértse. Ebben az anyag összeállításban 
minden bizonnyal nagy segítsége kapnak „házon belül” Patai Mihálytól, a Magyar 
Bankszövetség volt elnökétől.” 
 „Kérjük, állapítsa meg a Magyar Nemzeti Bank, hogy nem lehet felelősen dönteni 
a forint és a deviza kölcsön között csupán a törlesztési részletek 
összehasonlításával, azzal az ismerettel, hogy a devizahitel törlesztő részlete 
alacsonyabb, mint a forinthitelé. A megalapozott és felelős döntéshez szükséges 
annak az ismerete is, hogy miben tér el a két kölcsön várható lefutása, miben tér 
el a törlesztési karakterisztika.” 
„Kérjük a Magyar Nemzeti Bankot, ellenőrizze, hogy a Kúriának korábban 
elküldött szakmai anyaga tartalmazza-e azt a tényt, hogy a forint felülértékelt volt 
a devizahitelezés idején.” 
 „Kérjük, a Magyar Nemzeti Bank arról is tájékoztassa a Kúriát, hogy éppen a 
devizahitelezés miatt értékelődött fel a forint. Feltehetőleg a Magyar Nemzeti 
Bankra utal Király Júlia: „írtuk mindenütt, hogy a devizahitelezés permanensen 
erősíti a forint árfolyamát.” 
 
Mindenképpen lényeges információ, hogy miben tér el a forint és a deviza hitel 
egymástól (törlesztési karakterisztika), az hogy forintleértékelődésre kell 
számítani végig a devizahitel futamideje alatt, valamint az, hogy azért volt stabil a 
forint árfolyama (mert épp a devizahitelezésnek köszönhetően) felértékelődött a 
devizahitelezés időszakában. 
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a Kúriát félrevezették a 6/2013 PJE határozat 
meghozatala során, mivel nem igaz az a feltevés, amiből a jogegységi döntés 
kiindul: „E szerződéstípusnál az adós az adott időszakban irányadó 
forintkölcsönnél kedvezőbb kamatmérték mellett devizában adósodott el, amiből 
következően ő viseli az árfolyamváltozás hatásait: a forint gyengülése az adós 
fizetési terhének növekedését, erősödése pedig a csökkenését eredményezi.” 
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a kamatelőny csak időleges, annak előnyét az 
árfolyamváltozás szükségszerűen felemészti, így alapvetően hibás a jogegységi 
döntés közgazdasági kérdésben hozott megállapítása, mivel nem veszi figyelembe 
azt a közgazdasági tényt, hogy a kamatelőny csak időleges, és a szerződés tartama 
során szükségszerűen megszűnő…” 
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A kezdeményezésünk újra küldésével együtt, szeretnénk érdeklődni, hogy 
1. elkezdtek-e egyáltalán foglalkozni a levelünk tartalmával? 
2. értesítették-e a Kúriát, hogy felülvizsgálat alatt van a korábbi álláspontjuk? 
3. mint Állami Fogyasztóvédelmi Hatóság, az MNB-nek hány napon belül kell 

válaszolnia civil érdekvédő szervezetek írásos megkeresésére? 
4. milyen lehetőség van arra, hogy személyesen is kifejtsük álláspontunkat 

az MNB illetékes munkatársai, vezetői előtt? 
5. Milyen módon ismerhető meg az MNB álláspontja, melyet 2013-ban 

küldött el a Kúriának? 
 
Várjuk a kezdeményezésünkre az intézkedésüket és kedvező válaszukat. 
 
(…) 
  
 
 

MTI-OS közlemények (válogatás) 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2017. február 8., szerda (OS) 
A Jobbik Gyurcsánnyal és az MSZP-vel együtt nem szavazta meg a bankok 
elszámoltatását – Reagálás Z. Kárpát Dániel (Jobbik) nyilatkozatára 
    A Jobbik ismét mást mond és mást cselekszik. Amikor a bajba jutott 
devizahiteles családokról kellett dönteni a parlamentben, akkor Gyurcsánnyal és 
a szocialistákkal együtt a Jobbik számos politikusa, köztük Vona Gábor sem 
szavazta meg a bankok elszámoltatását és a forintosítást. 
A polgári kormány több mint egymillió családot szabadított meg a devizahiteltől, 
elszámoltatta a bankokat, forintosította a hiteleket. Ennek köszönhetően ezek a 
családok összesen ezer milliárd forintot feletti összeget kaptak vissza;  25-30%-kal 
csökkentek a törlesztő részletek, és ezáltal több százezer otthon menekült meg. 
Az Otthonteremtési programmal megteremtettük a biztonságos és olcsóbb 
otthonteremtés feltételeit is. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye (1. rész) 
    Budapest, 2017. március 7., kedd (OS) 
3400 kilakoltatott család látta kárát az Orbán-kormány tétlenségének 
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    Orbán Viktor kormányának egyik legnagyobb árulása az utóbbi években az, 
hogy magukra hagyta a hitelkárosultakat, valamint hogy lepaktált a 
bankrendszerrel. Miközben a régió országaiban a károsultak majdhogynem 
felvételkori árfolyamon válthatták át az úgynevezett devizahiteleket, 
Magyarországon az Orbán-kormány és az érintett bankok szervezetten fosztották 
ki a lakosságot. 
A kilakoltatási moratórium lejártával a Fidesz-kormány pánikszerűen nyújtott be 
egy több sebből vérző, bizonyos részeit tekintve hibás javaslatot. Csak tavaly 3400 
olyan kilakoltatás történt, mely elkerülhető lett volna, ha a Jobbik 3 évvel ezelőtt 
benyújtott indítványát elfogadták volna. A nemzeti néppárt az elsétálás jogával 
biztosította volna, hogy árverezés után ne lehessen senkin további milliókat 
követelni, és mar 2014 első felében biztosította volna, hogy becsérték alatt ne 
lehessen elkótyavetyélni az emberek ingatlanjait, ám a Fidesz akkor ezt 
leszavazta! 
A mostani fideszes javaslat ráadásul nem is zárja ki teljes körűen, hogy a 
későbbiekben ugyanez a tartozás újabb problémákat okozzon. A Fidesz javaslata 
csak annyiban jelent könnyebbséget, hogy nehezebben kerül sor árverésre, de 
ettől még az indokolatlanul elvett milliók nem jutnak vissza a családokhoz. Az 
indítványt csak az első megállapítás miatt támogattuk, de semmiképpen sem 
tekintjük végleges megoldásnak. 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2017. március 24., péntek (OS) 
Beszéd helyett párbeszédet a devizahitelesekkel! 
    A Párbeszéd szerint a kormány továbbra is csak kommunikációs szinten kezeli a 
devizahitelesek problémáit. Érdemben nem tárgyalt az adósokat képviselő civil 
szervezetekkel és a számára fontos bankoknak ad kedvezményeket. A párt várja 
az igazságügy miniszter és a jegybankelnök válaszát 
    Egy hónappal ezelőtt a Párbeszéd már követelte Trócsányi László igazságügy 
minisztertől a tájékoztatást a devizahiteles ügyek állásáról Az akkori adatok 
alapján a megkezdett 60 ezer perből 17 ezer még folyamatban volt. Ha a jelenlegi 
gyakorlat marad, akkor a perekből mindössze néhányat nyilvánítanak semmissé. 
    Több devizahiteleseket tömörítő szervezet is a Párbeszédhez fordult 
segítségért, mert civilként nem kezelték őket partnerként, kérdéseikre 
mellébeszéltek, ködösítettek a minisztériumok. A Hiteles Mozgalom már többször 
felhívta a kormány figyelmét arra, hogy baj lesz a rengeteg deviza alapú 
kölcsönből, eredménytelenül. Sem a fogyasztóvédelem, sem a minisztériumok, 
sem a Kúria nem volt hajlandó megfontolni a kéréseiket. 
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    A Párbeszéd szerint a kormány kommunikációs szinten kezeli az adósok 
problémáját. A párt a Hiteles Mozgalom megkeresése alapján a héten két írásbeli 
kérdést adott be az Országgyűlésnek, Trócsányi László miniszterhez és Matolcsy 
György jegybankelnökhöz egy 2004-es, a svájci jegybanktól, az akkor még Járai 
Zsigmond vezette intézményhez érkezett figyelmeztető levél miatt. 
Hegyesi Beáta, elnökségi tag. 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2017. április 5., szerda (OS) 
A Jobbik elmegy a falig a devizahitelesek érdekében 
    A kormányzat teljes mértékben elhibázott "rendezése" nyomán lassan lejárnak 
az ötéves árfolyamgátas határidők, amelyeket követően az eddig gyűjtőszámlán 
szaporodó, állítólagos tartozások a károsultak nyakába fognak szakadni. Ezek a 
terhek tetemes módon növelik a károsultak törlesztőrészleteit vagy akár a hitel 
futamidejét. 
    Mivel az Orbán-kormány hibás és bűnös, piaci árfolyammal számoló elszámolási 
törvénye után nagyságrendileg ugyanannyi bedőlt hitelszerződést tartanak 
nyilván, mint korábban, nem nehéz belátni, hogy újabb tízezrek ellehetetlenítése 
egy társadalmi, szociális katasztrófához vezetne. 
    A Jobbik új elszámolási törvényt alkotna, ahol felvételkor érvényes árfolyamon 
számítanánk át a hiteleket. Emellett arra szólítjuk fel a kormányt, hogy javítsa ki 
saját hibájának legalább egy részét, és a gyűjtőszámlákon lévő összegeket ne 
terheljék az amúgy is bajban lévőkre – mindezt fedezzék az érintett bankok! 
Emellett a kabinet illetékesei álljanak végre szóba a Parlament előtt tüntető 
hitelkárosultakkal, akikkel szolidárisak vagyunk, és akik érdekében a Jobbik a nép 
pártján állva minden követ megmozgat. 
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
A Jobbik parlamenti frakciója közleménye 
    Budapest, 2017. június 20., kedd (OS) 
A Jobbik elszánt a hitelkárosultak helyzetének rendezése mellett 
    Miközben a hazánkban működő kereskedelmi bankok bizonyos szegmensekben 
rekordnyereséget könyveltek el az utóbbi pénzügyi időszakban, s az MNB-nél jóval 
több mint 200 milliárd forint "nyereség" keletkezett a devizahitelek átváltásán, 
úgy érezzük, bőven van tartalék a rendszerben arra, hogy pénzügyi igazságtétel 
történjen – végre a károsultak javára. 
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    A Jobbik az MNB-többletet egy Kártérítési Alapba csoportosítaná, ahonnan első 
körben és rövid időn belül a legnehezebb helyzetbe kerültek sorsát kívánnánk 
rendezni. Hosszú távon pedig a hitelek felvételkor érvényes árfolyamon történő 
forintosítását tartjuk az egyetlen olyan ésszerű, a végleges megoldás fele mutató 
javaslatnak, amely megnyugtató módon vetne véget az érintettek 
intézményesített kifosztásának. 
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
Az MSZP Országos Központjának közleménye 
    Budapest, 2017. június 28., szerda (OS) 
Az Orbán-kormány a bankok oldalára állt a devizahitelesekkel szemben 
    Az Orbán-kormány a devizahiteleseket elárulva a bankok oldalára állt, mivel 
Trócsányi László igazságügy-miniszter ügyvédi irodája képviseli az Erste Bankot az 
adósok érdekeivel szemben. 
   Hiába állítja a miniszter, hogy szünetelteti ügyvédi tevékenységét, az ő érdeke 
az, hogy a nevét viselő és a tulajdonában álló Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 
minél több pert nyerjen az Erste Banknak a devizahitelesek ellen – és ezzel minél 
több pénzt keressen. 
   Az Orbán-kormány a bankokkal együtt azért dolgozik, hogy a devizahitelesek 
mindenüket elveszítsék, a politikusaik pedig ebből is tovább gazdagodjanak. 
    Trócsányi László igazságügy-miniszternek az az érdeke, hogy ne legyenek olyan 
jogszabályok, amik a devizaadósokat védik, hisz a miniszter ügyvédi irodája akkor 
jár jól, ha az általuk képviselt bankok nyernek, a devizaadósok pedig veszítenek a 
bíróságon. 
MSZP 
Bővebb információ: Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese 
     Kiadó: MSZP Országos Központ 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2017. június 29., csütörtök (OS) 
Azok a szocialisták vádaskodnak, akik devizahitelbe taszították a családokat - 
Reagálás az MSZP nyilatkozatára 
    Felháborító, hogy azok a szocialisták vádaskodnak, akik családok százezreit 
taszították devizahitelbe, majd a legnagyobb bajban segítség nélkül hagyták őket. 
A szocialisták kormányzása alatt több mint egymillió család otthonára tették rá a 
kezüket a bankok és a családok belerokkantak az adósságba. A polgári kormány 
mindent megtett annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott 
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devizahiteleseknek: létrehozta az árfolyamgátat, elszámoltatta a bankokat, 
forintosította a devizahiteleket, és életbe léptette a fair bank törvényt. 
   Trócsányi László igazságügyi miniszter több mint tíz éve felfüggesztette ügyvédi 
tevékenységét, ezért nincs és nem is lehet beleszólása a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi Iroda ügyeibe, a szocialisták aljas rágalmai tehát igaztalanok. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
Az LMP parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2017. július 6., csütörtök (OS) 
Állítsa le a kormány a devizahitel-károsultak kilakoltatását! 
    Tízezrek lakhatása került újra veszélybe, miközben az Európai Bíróság még 
vizsgálja a vonatkozó törvényeket. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy hozza meg 
a szükséges intézkedéseket, hogy egyetlen család se kerüljön az utcára, amíg a 
devizahitelesek ügye nincs jogilag rendezve. 
   A kormány a mai napig nem rendezte az összes devizahiteles ügyét, ezért 
félhetnek még ma, 2017 nyarán is tízezrek attól, hogy elveszítik házukat, 
otthonukat. Rétvári Bence ugyan lezártnak tekinti a devizahitelesek ügyét, ám az 
utcán tiltakozók egyértelmű bizonyíték: csak elfelejtkeztek róluk, de megoldást 
nem kaptak. 
    Az LMP felszólítja a kormányt, hogy azonnal hozzon rendeletet arról, hogy a 
bírósági folyamat végéig egyelten családot se lakoltassanak ki. Ha pedig 
szükséges, hívják össze a parlament rendkívüli ülését, és mentsék meg a 
devizahitel-károsultak otthonait! 
Schmuck Erzsébet, 
az LMP frakcióvezető-helyettese 
Hadházy Ákos, 
az LMP társelnöke 
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója 
 
Az LMP parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2017. július 21., péntek (OS) 
Az LMP rendkívüli ülésen mentené meg a devizahiteleseket a kilakoltatástól 
    Az LMP kezdeményezi, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésén módosítsa a 
bírósági végrehajtásról szóló törvényt, tekintettel arra, hogy a devizahitel-
károsultak helyzete máig rendezetlen. 
   Nyár van, zajlanak a kilakoltatások, amelyek devizahiteleseket is érintenek, 
pedig számos devizahiteles per van még folyamatban, amelyek egy része az 
Európai Unió Bíróságának előzetes döntésére vár. A kormány a piaci áron történő 
forintosítással elintézettnek tekinti az ügyüket, miközben a legelesettebbek 
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helyzetének rendezését ígérő magáncsődöt továbbra is csak a hitelkárosultak 
elenyésző része tudta kezdeményezni. 
    Az LMP szerint nem lehet több tízezer embert az utcára küldeni, ezért a 
károsultak szervezeteivel folytatott egyeztetés után törvénymódosításban 
kezdeményezi, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvényt úgy módosítsák, hogy 
egy, az uniós jogból következő fogyasztóvédelmi szempontoknak is megfelelő, 
végre tényleges megoldást nyújtó új törvény megalkotásáig senkit se lehessen 
kilakoltatni. 
Szél Bernadett 
frakcióvezető 
Hadházy Ákos 
frakcióvezető-helyettes 
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2017. július 25., kedd (OS) 
Támogatjuk a rendkívüli parlamenti ülésnap összehívását a devizahitelesek 
érdekében 
    Mivel a Jobbik már több éve is szorgalmazta, ezért most is támogatjuk azt az 
általunk felvetett kezdeményezést, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésnapon 
hozzon döntéseket a devizahiteleseket segítő kérdésekben. A mi képviselőink 
nemcsak az idióta plakáttörvény ellen, hanem a több százezer devizahitel-károsult 
megsegítéséért is bármikor készen állnak dolgozni, mi mindig "úgy vagyunk 
öltözve". Támogatjuk tehát a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, 
azonban úgy véljük, az ne pusztán az Európai Bíróság döntéséig, hanem a magyar 
törvényhozás teljes körű megoldást jelentő törvényeinek meghozataláig tartson! 
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2017. augusztus 1., kedd (OS) 
Kilakoltatási tilalmat és valódi megoldást a devizahiteleseknek!  
    A Párbeszéd szerint felháborító, hogy a deviza adósok tragédiáján akarnak 
néhányan nagyot szakítani, ezért a párt törvénymódosító javaslatot nyújtott be a 
parlament elé a devizahitelesek megmentésére. Csökkennének a végrehajtói 
munkadíjak és egy évre minden kilakoltatást fel kellene függeszteni. 
    Az előző évekhez képest jóval több deviza adósra vár idén a kilakoltatás. A Bírói 
Végrehajtási Kar mintegy 17 ezer otthonból tenné ki a lakókat nem fizetett, lejárt, 
devizaalapú, lakáscélú hitelük miatt. Jelenleg is 20 ezer devizahiteles per van a 
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bíróságok előtt és még 150 ezer jelzáloghiteles ügye kerülhet hamarosan a 
végrehajtók és a bírák elé. 
A Párbeszéd szerint éppen itt az ideje, hogy a kormány tegyen valamit a több 
tízezer bajba került magyar családért és mentse meg, kárpótolja a 
devizahiteleseket! A párt ezért egy törvénymódosító javaslatot nyújtott be a 
parlament elé, amelyben határozatlan időre, de legkésőbb 2018. augusztus 1-ig 
felfüggesztené a kölcsöntartozás miatti kilakoltatásokat. A javaslat szerint a 
végrehajtói munkadíjak 100 százalékos mértéke is 30 százalékra csökkenne és 
súlyos bírsággal számolhatna, aki törvénytelenül hajt végre kilakoltatásokat. 
Hegyesi Beáta 
a Párbeszéd elnökségi tagja 
     Kiadó: Párbeszéd 

 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2017. augusztus 3., csütörtök (OS) 
Soros György a helyi embereivel akarja összehívatni a magyar országgyűlést - 
reagálás az MSZP és az LMP nyilatkozatára 
    Most betekintést nyerhetünk abba, hogyan is működne a magyar törvényhozás, 
ha a szocialisták kerülnének hatalomra: Soros füttyent, ők pedig azonnal ugranak.
Soros György a helyi embereivel akarja összehívatni a magyar országgyűlést, hogy 
eltöröltesse a "Lex CEU"-t és a törvények fölé helyezze a Soros-egyetemet. A 
magyar baloldal pedig végrehajtja a rendelést, hiszen Soros bábjai. Ha rajtuk 
múlna, ugyanilyen gyorsasággal bontanák le a kedvéért a kerítést, a tranzitzónákat 
és fogadnák el a kvótát, hogy végre tudják hajtani a  "Soros-tervet". Az pedig 
egyenesen felháborító, hogy mindehhez a devizahitelesekre hivatkoznak, akiket 
ők sodortak bajba, hagytak segítség nélkül és még a polgári kormány 
devizahiteleseket segítő intézkedéseit sem támogatták. A Fidesz-KDNP 
képviselőcsoportja nem fog elmenni a Soros által összehívott ülésre.
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2017. augusztus 11., péntek (OS) 
A Jobbik továbbra is kiáll a devizahitelesek mellett 
    A Jobbik a devizahitel-károsultak pártján áll és úgy látja, hogy a hitelek 
felvételkori árfolyamon történő forintosítása nélkül megoldhatatlan a kialakult 
helyzet. Amíg ez nem következik be, addig kilakoltatási és részleges végrehajtási 
moratóriumot kell elrendelni. 
   A devizahitel-károsultak ügye és a "Lex CEU" közös rendkívüli ülésen történő 
tárgyalása nem indokolt, hiszen a "Lex CEU" jelenleg az Alkotmánybíróság előtt 
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van, a Jobbik pedig azt várja, hogy a taláros testület végre állást foglaljon a CEU 
ügyében. 
    A rendkívüli ülésen a Jobbik a devizahitelesek mellett fog szavazni, hiszen a 
Jobbik az egyedüli párt, akinek a devizahitelesek ügye a programjában szerepel és 
konkrét megoldási javaslatokat fogalmaz meg. 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
   
A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2017. augusztus 16., szerda (OS) 
Minden végrehajtási eljárást fel kell függeszteni a devizahitelesek jogainak 
megvédése érdekében 
   A Párbeszéd szerint a kormánynak további intézkedéseket kell tennie a deviza 
károsultak ügyében. A párt javaslata szerint jelenleg jogbizonytalanság áll fent, 
ezért fel kell függeszteni minden végrehajtási eljárást mindaddig, amíg az Európai 
Bíróság a hozzá befutott ügyekben nem dönt. 
    Mint ismert, a bíróságnak több kérdésre is választ kell adnia, köztük arra, hogy 
az uniós jog szerint is elfogadható megoldás-e, ha az adós viseli a hirtelen 
drasztikus árfolyamváltozásból eredő veszteségeket. Egyes számítások szerint 
ugyanis ezermilliárdos nagyságrendben mérhető az az összeg, amelyet a magyar 
hiteladósok fizettek bankjuknak azután, hogy a válság miatt elszabadultak az 
árfolyamok. 
   A párt szerint hazugság, hogy a kormány mindent megtesz a károsultak 
érdekeinek védelméért, ahogyan hazugság az MNB legutóbbi nyilatkozata is, 
amely szerint a bank mentette meg a deviza károsultakat. Az igazság eközben az, 
hogy épp Trócsányi miniszter irodája az, aki a károsultakkal pereskedik, az MNB 
pedig jelentős haszonra tett szert. 
   A Párbeszéd ezért felszólítja a kormányt, hogy a devizahitelesekkel szembeni 
pereskedés helyett, a kormány függesszen fel minden olyan végrehajtási eljárást, 
amelyet devizahitelekkel összefüggésben indítottak, mindaddig, amíg az Európai 
Bíróság állást nem foglal a vitás kérdésekben. 
Hegyesi Beáta, 
a Párbeszéd elnökségi tagja, szakpolitikus 
     Kiadó: Párbeszéd 
  
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2017. augusztus 16., szerda (OS) 
Az ellenzék nem segíteni, csak kihasználni akarja a devizahiteleseket – 
Reagálás Z. Kárpát Dániel (Jobbik) és Schmuck Erzsébet (LMP) nyilatkozatára 
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    Az ellenzék eddig nem segített a devizahiteleseknek, most bezzeg kihasználná 
őket. A parlamenti ülést valójában Soros György, és egyetemének védelmére 
hívják össze. Eközben álszent módon azokra a devizahitelesekre hivatkoznak, 
akiket ők segítség nélkül hagytak. 
A Jobbikot korábban nem érdekelte a devizahitelesek megmentése. Számos 
politikusuk – köztük Vona Gábor – nem szavazta meg sem a bankok 
elszámoltatását, sem a forintosítást. A Jobbik és a szocialisták az út szélén hagyták 
volna a több százezer devizahiteles családot. A Fidesz-KDNP 2010 óta sorra hozta 
meg a devizahiteleseket segítő intézkedéseket. Ennek köszönhetően 25-30%-kal 
csökkentek a törlesztőrészletek, és ezermilliárd forinttal csökkentek a családok 
terhei.  Véget vetettünk a devizahitelek korszakának és elindítottuk az 
otthonteremtési programot. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Lehet Más a Politika párt (LMP) közleménye (1. és 2. rész) 
    Budapest, 2017. augusztus 24., csütörtök (OS) 
Nyílt levél Kósa Lajos részére 
    Tisztelt Kósa Lajos frakcióvezető úr! 
Ma Magyarországon jelenleg is zajlanak a kilakoltatások, és további több tízezer 
családot fenyeget a veszély, hogy elveszíti otthonát a deviza alapú hitelek miatt. 
Az ígéretek ellenére sajnálatos módon a devizahitelekben érintettek nagy 
részének nem oldódott meg a helyzete, és sokuk számára mára a reménykedés 
helyét teljesen átvette a félelem. 
Olyan emberekről, olyan családokról van szó, akik évek óta várják, hogy segítséget 
kapjanak helyzetük rendezéséhez. Évek óta várják, hogy mikor kerülnek végre 
sorra. Ma viszont úgy tűnik, a kilakoltatás előbb érheti el őket, mint Magyarország 
kormányának segítsége. 
A héten a kilakoltatások felfüggesztéséről szerettünk volna dönteni, ám a 
rendkívüli parlamenti ülés határozatképtelensége miatt meghiúsult a helyzet 
azonnali rendezése. Nem volt ugyanakkor felesleges a hétfői nap, Dömötör Csaba 
államtitkár ugyanis Hadházy Ákosnak adott válaszában elismerte: "sok még a 
teendő". 
Folytassuk ott, ahol az államtitkár úr abbahagyta és tegyük meg a devizahitelesek 
megmentéséért, amit meg kell tennünk. A Lehet Más a Politika frakciójának 
nevében kérem, hogy a téma rendkívüli fontosságának és súlyának megfelelően, 
a kormánypárti frakció vezetőjeként kezdeményezzen parlamenti vitanapot. 
Értékeljük közösen a devizahitelesek helyzetének rendezésére tett eddigi 
intézkedéseket, ezt követően pedig haladéktalanul hozzuk meg azokat a 
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döntéseket, amelyekkel minden károsult számára egyszer s mindenkorra 
megnyugtató megoldással tudunk szolgálni.   
Szél Bernadett és Hadházy Ákos, 
az LMP társelnökei 
     Kiadó: Lehet Más a Politika párt (LMP) 
 
A Párbeszéd közleménye (1. és 2. rész) 
    Budapest, 2017. szeptember 8., péntek (OS) 
1100 kilakoltatás várható! - A kormány függessze fel a végrehajtásokat! 
    A Párbeszéd azt követeli a kormánytól, hogy azonnali hatállyal függessze fel a 
kilakoltatásokat, különösen azután, hogy a napokban a pártnak az illetékes 
miniszteri biztos azt írta: idén még több, mint ezer kilakoltatás várható, a 
végrehajtási eljárások száma pedig meghaladja a 900 ezret. 
   A Párbeszéd a devizahitelek megoldatlansága és a több tízezer végrehajtási 
eljárásra tekintettel, valamint az 1994. évi LIII. A bírósági végrehajtásról szóló 
törvényben foglaltak alapján kért tájékoztatást dr. Molnár Zoltán miniszteri biztos 
tevékenységéről és a banki követelések miatt folyamatban lévő végrehajtási 
eljárások számáról és azok értékéről. 
    Dr. Trócsányi László válaszában bevallotta, hogy a miniszteri biztos a 
megbízatása alatt soha nem nyújtott tájékoztatást a sajtó és média részére a 
végrehajtási ügyekről. De, ami a leglényegesebb, hogy a Párbeszéd szakértői által 
is csak több tízezerre becsült végrehajtási eljárások száma ennek sokszorosa, 
pontosan 900 ezer. Ezeknek teljes értéke több mint 3000 milliárd forint, vagyis ma 
Magyarországon minden 11. állampolgárral szemben végrehajtási eljárás folyik. 
2017. I. félévében 708 család került kilakoltatásra, a II. félévben még 1100 
várható. Jelenleg több mint 30 ezer otthon vár árverésre. 
    Ez tehát az Orbán-kormány és Trócsányi László nevével fémjelzett sikeres 
devizaadós mentés. Így sikerült, Völner Pált idézve, “a kilátástalan helyzetbe 
került emberek megsegítése és a hitelezés gyakorlatának felelo?sségteljes irányba 
való terelése." 
    A Párbeszéd követeli, hogy a kormány azonnal függesszen fel minden olyan 
végrehajtási eljárást, amelyet devizahitelekkel, banki követelésekkel 
összefüggésben indítottak, mindaddig, amíg az Európai Bíróság állást nem foglal a 
vitás kérdésekben. 
Hegyesi Beáta, a Párbeszéd elnökségi tagja 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2017. október 19., csütörtök (OS) 
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DK: Követeljük a devizahitelesek megmentését! 
    Összejött a megfelelő számú aláírás a devizahitelesekről szóló parlamenti 
vitanaphoz. A vitanap összehívását a DK képviselői is támogatták. A DK egy évvel 
ezelőtt kivonult a parlamentből, ezért parlamenti vitanapon sem vesz részt, a 
devizahitelesekről szóló vita összehívásának támogatásáról azonban külön 
elnökségi döntést hozott. Az Orbán-kormány a devizahitelesek körében is 
érvényesítette, hogy “mindenki annyit ér, amije van": a tehetősebbeket 
végtörlesztéssel segítette, míg azokat, akik hitel nélkül soha nem tudtak volna 
lakást venni, 7 éve gyenge forinttal sújtja. Akik a legnagyobb bajban vannak, most 
sem számíthatnak a Fideszre. 
     A Demokratikus Koalíció a devizahitelesek megmentését követeli! A DK szerint 
az összes már lejárt devizahiteles adósságot az állami követeléskezelőnek kellene 
átvennie a pénzintézetektől és a követeléskezelőktől a hitelező bankok által 
nyilvántartott értéken, ami mára a nyilvántartott tartozások nagyjából felének 
felel meg. Ezután lehetővé kell tenni, hogy a bajban lévő adósok 0%-os kamattal 
ezen a csökkentett áron fizethessék ki ingatlanjaikat. Ha valaki erre nem képes, 
akkor az államnak gondoskodnia kell arról, hogy szociális bérlakásként 
használhassa a továbbiakban az ingatlant. Ha van a kormánynak kötelessége, 
akkor egyebek között az, hogy egyetlen család se kerüljön az utcára. 
Oláh Lajos Országgyűlési képviselő, Élő Norbert Gazdaságpolitikus 
DK 
     Kiadó: Demokratikus Koalíció 
 
A Párbeszéd közleménye (1. és 2. rész) 
    Budapest, 2017. október 22., vasárnap (OS) 
Önkény a bíróságokon - devizahitelesek az OBH fogságában 
     A kormány továbbra sem segít a devizahiteleseken, a Párbeszéd ezért ismét 
benyújtja törvénymódosító javaslatát, többi között követeli a kilakoltatások 
felfüggesztését addig, amíg az Unió bírósága nem dönt a folyamatban lévő 
perekben. Egy román példa mutatja ugyanis, hogy nemcsak a hiteleseknek kell 
viselni az árfolyamkockázat következményeit. 
     A Fidesz-KDNP képviselői egyszer már nemet mondtak a devizahitelesek 
megsegítésére, leszavazták a Párbeszéd által benyújtott törvénymódosító 
javaslatokat. A kormánypártok úgy gondolták, hogy teljesen normális, ha az 
igazságügy miniszter ügyvédi irodája védi a bankokat a bajba sodort 
devizahitelesekkel szemben és rendben van, hogy Magyarországon több mint ezer 
családra vár a kilakoltatás. 
     A Párbeszéd ismét tesz egy próbát, hogy a devizahiteleseket az út szélén hagyó 
Orbán-rezsimmel szemben valóban segítsen ezeken a háztartásokon. Ismét 
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követeljük a végrehajtások felfüggesztését 2018. augusztus 1-ig, egészen addig, 
amíg az Európai Unió Bírósága nem dönt a folyamatban lévő 7-8 devizahiteles 
perben, mert ezeket kell később precedens értékűnek tekinteni. Egy román 
devizahiteles ügyében az uniós testület már rámutatott: a pénzintézeteknek 
elegendő tájékoztatást kell adniuk az ügyfeleknek, főleg, ha nem kölcsönfelvevő 
hazájában használatos fizetőeszközben folyósítják a hitelt. Fel kellett volna hívni a 
figyelmet elsősorban az árfolyamváltozásra, a kamat emelkedésének a törlesztő 
részletekre gyakorolt hatására. A devizahiteleseket képviselő civilek szerint ez 
itthon sem történt meg a hitelfelvételkor. 
     A Bírói Végrehajtási Kar adatai szerint jelenleg 17 ezer ingatlan áll végrehajtás 
alatt, ennyi családra vár a kilakoltatás és 900 ezer végrehajtási ügy van 
folyamatban. Az igazságügyi miniszter szerint az Eszközkezelő és a Magáncsőd a 
megoldás és ezen kívül más intézkedést nem tervez a kormány. A Párbeszéd most 
újabb kérdésekre várja a választ: miért terhelik a teljes árfolyamkockázatot az 
ügyfelekre és hogyan lehet, hogy az OBH oldalán csak 7050 per van feltüntetve. 
Hegyesi Beáta 
a Párbeszéd elnökségi tagja, szakpolitikus 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2017. október 30., hétfő (OS) 
A devizahitel-válságot a baloldal hozta a magyar családok nyakára – Reagálás 
Tóth Bertalan (MSZP) nyilatkozatára 
    Nem csoda, ha a szocialisták saját pártirodáikba bujkálva megfutamodnak a 
parlamenti vita elől. A devizahitel-válságot a baloldal hozta a magyar családok 
nyakára. Gyurcsány és a szocialisták megszüntették az első Orbán-kormány által 
bevezetett otthonteremtési kedvezményeket, felszámolták az állami támogatású 
lakáshitelezést. Azt, aki otthont szeretett volna, kockázatos banki devizahitelekbe 
kényszerítették. 2010-ben már több mint egymillió család fuldoklott 
devizahitelben. A baloldal mégis az út szélén hagyta volna őket, hiszen nem 
támogatták a polgári kormány devizahiteleseket segítő intézkedéseit. A Fidesz-
KDNP kormány intézkedések sorozatát hozta a bajba jutott családokért: 
létrehoztuk az árfolyamgátat, elszámoltattuk a bankokat, forintosítottuk a 
devizahiteleket, lezártuk a devizahitelek korszakát, elindítottuk az 
otthonteremtési programot, és már a parlament előtt van a kilakoltatási 
moratórium meghosszabbításáról szóló javaslat is. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
Az LMP parlamenti frakciójának közleménye 
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    Budapest, 2017. november 7., kedd (OS) 
A kormánynak csak a választásokig fontos a kilakoltatások leállítása  
    A kormány ismét becsapta a devizahiteleseket: a kormánytöbbség által 
elfogadott jogszabállyal csak 2018 áprilisáig, tehát a választásokig állította le a 
károsultak kilakoltatását. Az LMP ezért egy olyan törvénymódosítást nyújt be, 
amely alapján senkit sem lehet kilakoltatni a végre tényleges megoldást adó új 
törvény megalkotásáig. 
Az LMP kezdeményezésére tartott a Parlament vitanapot a devizahitelesekről, 
ahol szembesíteni lehetett a kormányt a bűneivel és a kötelezettségeivel. A 
Fidesz-kormány azonban nem érezi kötelezettségének több százezer család 
alapvető életfeltételeinek biztosítását, csupán ócska kampánycélokra használja fel 
a magyar családok mindennapi problémáit. 
Az LMP szerint ez elfogadhatatlan és felháborító. Ezért a párt olyan 
törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján az eladósodott családokat nem lehet 
kilakoltatni mindaddig amíg egy tényleges megoldást nyújtó új törvény 
megszületik, illetve amíg az Európai Bíróság folyamatban lévő ügyekről dönt. Mert 
magyar családok ezreinek sorsa nem lehet kampányfogás. 
Schmuck Erzsébet, 
az LMP frakcióvezető-helyettese 
Hadházy Ákos, 
az LMP társelnöke 
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója 
  
A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2017. december 11., hétfő (OS) 
DK: Gyenge forinttal tesz tönkre újabb devizahiteleseket az Orbán-kormány 
    Az utóbbi napokban megint látványosan gyengülni kezdett a forint. A minden 
idők leggyengébb árfolyamát produkáló Orbán-kormány képtelen arra, hogy 
erősítse nemzeti valutánkat az euróval vagy a svájci frankkal szemben. 
   A mostani, 315 forint/euró árfolyam növelni fogja az inflációt és devizahitelesek 
tízezreit teheti tönkre. A törlesztőrészletek emelkedése elviselhetetlen terhet 
jelent az eladósodott családoknak, már így is rekordokat dönt a kilakoltatások 
száma. 
    Az új kormány feladata lesz a forint stabilitásának biztosítása és a 
devizahitelesek problémáinak megoldása. 
Molnár Csaba 
ügyvezető alelnök, DK 
     Kiadó: Demokratikus Koalíció 
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A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2018. január 13., szombat (OS) –  
DK: Megoldást a devizahiteleseknek! 
    Ha az Orbán kormány hatalmon marad, április 30-án lejár a kilakoltatási 
moratórium, és újabb 60 ezer család kerülhet az utcára. A kormány korábbi 
lépései, a végtörlesztés és a forintosítás nem jelentettek megoldást a legnehezebb 
helyzetű adósok számra. A KDNP által kezdeményezett családi csődvédelem is 
teljes kudarcot vallott, 20 ezer bajba jutott adóst vártak, ám csupán töredékük 
jelentkezett. 
   A Demokratikus Koalíció a Sokak Magyarországa programja alapján azonnali 
további egyéves kilakoltatási moratóriumot hirdetne annak érdekében, hogy mód 
legyen az egyes családok számára felkínálható legjobb megoldás kidolgozására. Ez 
a közüzemi tartozások miatti fenyegetettségre is kiterjedne. A DK szerint továbbá 
az állami követeléskezelőnek három év alatt át kellene vennie a devizahitelesek 
adósságait a pénzintézetektől és követeléskezelőktől a hitelező bankok által 
nyilvántartott értéken, ami mára nagyjából a tartozás felének felel meg. Ezután 
lehetővé kell tenni, hogy a bajban lévő adósok 0%-os kamattal ezen a csökkentett 
áron fizethessék ki ingatlanjaikat. Ha valaki erre nem képes, akkor az államnak 
gondoskodnia kell arról, hogy szociális bérlakásként használhassa a továbbiakban 
az ingatlant. 
    Ezeknek az intézkedéseknek a forrása a Magyar Nemzeti Bank megszüntetendő 
alapítványainak vagyona és az MNB költségvetésbe kötelezően befizetett 
nyeresége, évente mintegy 100 milliárd forint lesz. 
Niedermüller Péter 
alelnök, EP képviselő, DK 
     Kiadó: Demokratikus Koalíció 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. január 23., kedd (OS) 
A szocialistákat soha nem érdekelte a devizahitelesek helyzete - Reagálás 
Szakács László (MSZP) nyilatkozatára 
    A szocialistákat valójában soha nem érdekelte a devizahitelesek helyzete. 
Gyurcsány és a szocialisták taszították devizahitelbe a családokat, mert egész 
kormányzásuk alatt a külföldi érdekeket és a bankok érdekét szolgálták, ezért 
megszüntették az első Orbán-kormány otthonteremtési programját. 
2010 óta sorra hoztuk a devizahiteleseket segítő intézkedéseket, bevezettük a 
végtörlesztést, az árfolyamgátat, a bankok elszámoltatását, a forintosítást, az 
eszközkezelőt, és az ellenzék nem támogatta ezeket. Ha rajtuk múlt volna, akkor 
több százezer család veszíthette volna el az otthonát vagy fizethetné a mai napig 
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az elszabadult törlesztőrészleteket. Ha az ellenzéken múlna, a mostani 
otthonteremtési programot is megszüntetnék, újra megdrágítanák és 
kiszámíthatatlanná tennék az otthonteremtést. 
Fidesz-frakció Sajtóosztály 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
Lehet Más a Politika párt (LMP) közleménye 
    Budapest, 2018. január 23., kedd (OS) 
A Magyar Nemzeti Banknál megvan a pénz a devizahitelesek azonnali 
megsegítésére 
    Hadházy Ákos írásbeli kérdéséből kiderült, hogy az MNB mintegy 880 milliárd 
forint nyereséget könyvelt el, amikor az Orbán-kormány papíron a 
devizahiteleseket segítette volna rögzített árfolyammal. Ez a pénz a 
devizahiteleseket illeti, a megmaradt mintegy 400 milliárd forintot azonnali 
megsegítésükre kell költeni. 
    Az elmúlt nyolc év egyik legnagyobb kormányzati hazugsága, hogy a Fidesz 
segített volna a devizahitel-károsultakon. Ha ez így lenne, akkor nem félne több 
százezer család attól, hogy tavasszal az utcára kerül, ugyanis a választások után a 
Fidesz minden bizonnyal újraindítja a kilakoltatásokat. Az LMP minden lehetséges 
eszközzel küzd a devizahitelesek otthonaiért és kártalanításukért. 
    Ezért is üdvözöltük az Adóskamara létrejöttét, ami hiteles képviseletet ad 
azoknak a károsultaknak, akikről a Fidesz-kormány lemondott. Az LMP támogatja 
az Adóskamara követeléseit, így a politikai befolyástól mentes, tisztességes 
bírósági eljárásokat, a kilakoltatások leállítását és új, kárpótlást biztosító 
devizahiteles törvény meghozatalát. A Szél-kormány az első intézkedések 
egyikeként fogja igazságosan rendezni a devizahitel-károsultak ügyét. 
Hadházy Ákos, 
az LMP társelnöke 
     Kiadó: Lehet Más a Politika párt (LMP) 
 
Az LMP parlamenti frakciójának közleménye (1. rész) 
    Budapest, 2018. február 3., szombat (OS) 
Az LMP 260 milliárd forintos kárpótlási alapot hoz létre a devizakárosultak 
megsegítése érdekében 
    Az LMP 260 milliárd forintos alapot hoz létre, amit teljes egészében a 600 ezer 
devizakárosult megsegítésére fog fordítani, és olyan családtámogatási rendszert 
vezet be, amely nem  keveseknek ad sokat, hanem sokaknak eleget. Az LMP 45 
százalékkal megemeli az egyszülős családok családi pótlékát, megreformálja a 
munkaerőpiacot és kiterjeszti a nagycsaládosoknak járó kedvezményeket. 
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    A kormány családpolitikája teljes kudarcot vallott: egyre nehezebb helyzetben 
vannak az egy gyermekes családok, minden hatodik magyar gyerek külföldön 
születik, az egyszülős családok kétharmada pedig szegénységben él. Mindemellett 
devizahiteles családok tízezreit fenyegeti az utcára kerülés veszélye, a Fidesz 
ugyanis csak a választásokig hosszabbította meg a kilakoltatási moratóriumot. 
    Az LMP számára minden család egyformán fontos: mi nem keveseknek adunk 
sokat, hanem sokaknak eleget. Az áprilisi kormány- és korszakváltást követően 
haladéktalanul rendbe tesszük a családtámogatási rendszert, megvédjük az 
egyszülős családokat és a devizakárosultakat. A végrehajtások leállítása mellett 
létrehozunk egy 260 milliárd forintos kárpótlási alapot a Matolcsy-féle jegybank 
által elszórakozott, árfolyam-nyerészkedésén szerezett pénzekből. 
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. március 2., péntek (OS) 
Szél Bernadett a bankok elszámoltatását sem szavazta meg – Reagálás Szél 
Bernadett (LMP) nyilatkozatára 
    Az a Szél Bernadett ígérget most fűt-fát a devizahiteleseknek, aki azt sem 
szavazta meg, hogy a bankok elszámoltatatásának eredményét visszakapják a 
devizahitelesek, és az adósok védelmében forintosítsuk a devizahiteleket. Ha rajta 
és a többi ellenzéki politikusokon múlt volna, megint a bankok jártak volna jól. 
    De ez nem is csoda, hiszen Szél Bernadett csak egy újabb kiábrándító baloldali 
politikus, aki a külföldi érdekeket védi, és annak a Sorosnak dolgozott, aki 
spekulációval és mások tönkretételével szerezte vagyonát. Magyarországon 
jelenleg is kilakoltatási moratórium van életben, és a bírósági végrehajtási törvény 
tavaly áprilisi módosításának köszönhetően a bankok nem árverezhetik el áron 
alul az ingatlanokat. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. március 8., csütörtök (OS) 
A Jobbik Gyurcsánnyal és az MSZP-vel együtt nem szavazta meg a bankok 
elszámoltatását – Reagálás Z. Kárpát Dániel (Jobbik) nyilatkozatára 
    A Jobbik ismét mást mond és mást cselekszik. Amikor a bajba jutott 
devizahiteles családokról kellett dönteni a parlamentben, akkor Gyurcsánnyal és 
a szocialistákkal együtt a Jobbik számos politikusa, köztük Vona Gábor sem 
szavazta meg a bankok elszámoltatását és a forintosítást. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
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A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2018. április 30., hétfő (OS)  
A Párbeszéd írásbeli kérdéssel fordult az igazságügyi miniszterhez a 
kilakoltatások ügyében 
    A Párbeszéd tudomására jutott, hogy már májusban több ezer és az év folyamán 
több tízezer kilakoltatást terveznek, ma pedig lejár a kilakoltatási 
moratórium.Ennek megakadályozására írásbeli kérdéssel fordulunk az igazságügy 
miniszterhez. 
   A magyar társadalmat sokkolta amikor tavaly nyáron kiderült, hogy 900 ezer 
végrehajtás van folyamatban, csak banki hiteltartozás miatt.Ezek szerint minden 
3.-4. magyar család érintett lehet. 
   A Párbeszéd a következő írásbeli kérdésekkel fordult Trócsányi László 
igazságügyi miniszterhez: Jelenleg hány banki követelésből származó végrehajtás
van folyamatban? Milyen értékben összesen? Hány kilakoltatás várható ebben az 
évben banki hiteltartozás miatt? Hány embert érint? Hány végrehajtás van 
jelenleg felfüggesztve, előzetes döntéshozatali eljárásra való tekintettel?   
    Ismeretes, hogy a Párbeszéd a devizahitel károsultak 
érdekében,2017.augusztusában, majd ősszel ismételten törvénymódosító 
javaslatot nyújtott be a banki tartozások miatti végrehajtások felfüggesztésére. 
Ebben a határidő 2018. augusztus 1. volt, mivel várakozásunk szerint az Európai 
Bíróság eddig meghozza döntéseit az ott tárgyalt precedens értékű ügyekben. 
Álláspontunk szerint a rossz törvények alapján hozott ítéletek visszafordíthatatlan 
folyamatokat indíthatnak el, amelyek következtében családok ezrei veszíthetik el 
otthonaikat. 
Hegyesi Beáta 
a Párbeszéd elnökségi tagja, szakpolitikus 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2018. május 3., csütörtök (OS) 
A Párbeszéd üdvözli az Európai Bíróság álláspontját a magyar devizahitelesek 
ügyébe A Párbeszéd üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának álláspontját, 
hogy a devizahiteles ügyekben a nemzeti bíróság vizsgálhatja egy szerződés 
feltételének tisztességtelenségét. 
    Evgeni Tancsev uniós bírósági főtanácsnok indítványt fogalmazott meg egy 
magyarországi devizahiteles perrel kapcsolatban, miszerint ha a kölcsönszerződés 
feltételeit nem világosan és érthetően fogalmazták meg, a nemzeti bíróság 
megvizsgálhatja, hogy az olyan tisztességtelen feltételnek minősül-e, amely nem 
kötelezi a hitelfelvevőt. 
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    A Párbeszéd korábban több ízben felhívta arra a figyelmet, hogy  a devizahiteles 
törvény életbe lépése nem jelenti azt, hogy a korlátlan árfolyamkockázat adósra 
történő terhelése ne lenne vizsgálható. 
   Többek között pontosan ezért követeltük, hogy a kormány függesszen fel 
minden deviza hitelesekkel szembeni végrehajtási eljárást, amíg az Európai 
Bíróság állást nem foglal ezekben a vitás kérdésekben 
    Örömmel látjuk, hogy a hatályos magyar devizahiteles törvénnyel szemben az 
Európai Bíróság ajánlása hosszú idő után reményt ad a magyar hitelkárosultak 
tízezreinek. 
Hegyesi Beáta 
a Párbeszéd elnökségi tagja, szakpolitikus 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. június 2., szombat (OS)  
A devizahitelekbe Gyurcsányék kergették az embereket - Reagálás Varju László 
(DK) nyilatkozatára 
    Gyurcsányék kergették devizahitelekbe az embereket. Azok beszélnek most, 
akiké a felelősség, és akik az elmúlt években nem támogatták a kormány bajba 
jutott devizahiteles családokért tett intézkedéseit sem. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. június 30., szombat (OS) 
Ha Gyurcsányon múlt volna ma több, mint egy millió magyar család lenne 
kitéve a devizaspekulációknak - Reagálás Rónai Sándor (DK) közleményére 
    Ha Gyurcsányon és a baloldalon múlt volna, akkor ma több, mint egy millió 
magyar család lenne kitéve a devizaspekulációknak.  A baloldal devizahitelbe 
taszította a magyar családokat és segítség nélkül hagyta őket, az ellenzéki pártok 
nem szavazták meg a devizahitelek forintosítását sem. Magyarország, a magyar 
gazdaság és családok ma védve vannak a devizaspekulációktól, mert 
forintosítottuk a devizahiteleket. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. július 6., péntek (OS) 
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Ha a szocialistákon múlott volna, ma is több mint egymillió család lenne kitéve 
a devizaspekulációnak – Reagálás Ujhelyi István (MSZP) nyilatkozatára 
    Elképesztő, hogy azok beszélnek a forintról, akik kockázatos devizahitelekbe 
kényszerítették a magyar családokat, majd a forintosítást sem szavazták meg. Ha 
a szocialistákon és a többi ellenzéki párton múlott volna, ma is több mint egymillió 
család lenne kitéve a devizaspekulációnak. A kormány intézkedéseinek 
köszönhetően a magyar családok ma védve vannak a devizaspekulációval 
szemben, azért is, mert forintosítottuk a devizahiteleket. 
Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye (1. rész) 
    Budapest, 2018. július 13., péntek (OS) 
A Jobbik a hitelkárosultak helyzetének rendezését követeli 
    Miközben hazánkban a devizahitelezésben korábban érintett pénzintézetek az 
utóbbi időszakban is több százmilliárdos rekordnyereséget könyveltek el, 
szomszédunk bizonyította, hogy a horvátok védelme nem csak a futballban kiváló, 
hanem kiváló hatékonysággal védik állampolgáraikat a pénzéhes bankokkal 
szemben is. 
   Amíg Horvátországban lényegében semmissé nyilvánították a banki átverések fő 
formáit és 120 ezer devizakárosult kap vissza fejenként milliókat, hazánk 
kormánya parlamenti válaszai alapján lényegében lezártnak tekinti a kérdést. 
Egyetlen válaszpanelük az, hogy a Jobbik nem szavazta meg a kormány piaci 
árfolyamon történő forintosítását – amire a Jobbik frakciója büszke, hiszen így 
nem vált bűnrészessé a hitelkárosultak elárulásában. 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
Az MSZP Országos Központjának közleménye 
    Budapest, 2018. július 13., péntek (OS) 
Már a horvát devizahitelesek is visszakapják a pénzüket, az otthonukat, az 
életüket! 
    Már három uniós országban törölték el a pofátlan devizahiteles szerződéseket! 
Magyarország azért nincs közöttük, mert a Fidesz-kormány hazug módon 
Brüsszelre mutogat. Pedig ha az Orbán-kormány ebben az esetben is bátor lenne, 
akkor 900 ezer ember otthonát védené meg, de erre a bankok érdekében nem 
hajlandó. 
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   Követeljük, hogy Magyarországon is legyen új banki elszámolás, a felvételkori 
árfolyamon számolják el a devizahiteleket, és adják vissza az embereknek a 
tisztességtelenül beszedett pénzt. 
   A javaslatot újra benyújtjuk a családok védelmében, lássuk, hogy a Fidesz mer-e 
a családok oldalára állni a bankokkal szemben. 
MSZP 
Bővebb információ: Szakács László, az MSZP elnökhelyettese 
     Kiadó: MSZP Országos Központ 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. július 19., csütörtök (OS) 
A szocialisták inkább hallgassanak, ha a devizahitelekről van szó - reagálás 
Szakács László (MSZP) nyilatkozatára 
    A szocialisták inkább hallgassanak és szégyelljék magukat, ha a devizahitelekről 
van szó, mert ők taszították devizahitelbe a magyar családokat. Kormányzásuk 
alatt eltörölték az első Orbán-kormány otthonteremtési programját, helyette 
kockázatos devizahitelekbe kényszerítették azokat, akik otthont szerettek volna 
családjuknak. A szocialisták a bajba jutott családokért tett intézkedéseket -  így 
például a bankok elszámoltatását és a forintosítást - és az új biztonságos 
otthonteremtési program bevezetését sem támogatták. Ha rajtuk múlott volna, 
több mint egymillió magyar család veszítette volna már el otthonát és családi 
otthonteremtési kedvezmény sem lenne.   
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. július 31., kedd (OS) 
Az ellenzék nem segítette, csak öncélú politikai akciókhoz akarja felhasználni a 
devizahiteleseket  – Reagálás Csárdi Antal (LMP) és Varga-Damm Andrea 
(Jobbik) nyilatkozatára 
    Szégyen, hogy az ellenzék, amikor kellett nem segítette, de most egy öncélú 
politikai akcióhoz akarja felhasználni a devizahiteleseket. Amikor az 
Országgyűlésben csökkenthették volna a bajba jutott családok terheit, akkor nem 
tették. A szocialistákkal együtt a Jobbik és az LMP politikusai még a forintosítást 
sem szavazták meg. Köztük Vona Gábor és Sneider Tamás, a Jobbik volt és jelenlegi 
elnöke, Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője, Szél Bernadett, az LMP 
elnöke sem támogatta az intézkedést. Ami az ápolási díjat illeti, tájékoztatjuk az 
ellenzéket, hogy a kormány már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy több szakmai 
és civilszervezet, érdekképviselet és a szociális ágazati egyeztető fórum 
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bevonásával széleskörű párbeszédet indított az ápolási díj emeléséről, amelyről 
ősszel születhet kormánydöntés. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. augusztus 16., csütörtök (OS) 
A Fidesz-KDNP és a kormány nem vesz részt az ellenzéki pártok által 
kezdeményezett parlamenti ülésen 
    A Fidesz-KDNP és a kormány nem vesz részt az ellenzéki pártok által péntekre 
összehívott parlamenti ülésen. Egyértelmű, hogy a devizahitelezési válságért 
felelős baloldali pártok egy öncélú politikai akcióhoz akarják felhasználni a 
devizahiteleseket.           Fellépésük rendkívül hiteltelen, hiszen amikor az 
Országgyűlésben csökkenthették volna a bajba jutott családok terheit, akkor nem 
tették. Hozzáállásukról sokat elárul, hogy a szocialisták, a Jobbik és az LMP 
politikusai még a forintosítást sem szavazták meg. A kormány számos intézkedést 
hozott a devizahiteles családok megsegítésére: bevezette az árfolyamgátat, 
forintosította a devizahiteleket, lehetővé tette a végtörlesztést, és elszámoltatta 
a bankokat. 
   Az ápolási díj emelésével kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések a szakmai
és érdekképviseleti szervezetekkel. Ennek eredményeként ősszel megszülethet a 
kormánydöntés az emelésekről. Közös érdek, hogy a nehéz helyzetben lévő 
családok szociális biztonságát erősítsük. Ezt az elkötelezettséget mutatja az is, 
hogy a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása (a kiemelt ápolási 
díj) 2010 óta 63 százalékkal nőtt. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
OGY - Krónika 1. rész (napirend előtt, ülés bezárása) 
Budapest, 2018. augusztus 17., péntek (MTI) - A Fidesz-KDNP frakciószövetség 
távolmaradása miatt nem volt határozatképes az ellenzéki pártok 
kezdeményezésére összehívott pénteki rendkívüli parlamenti ülés, amely így a 
napirend előtti felszólalásokat követően véget ért. 
 
Jobbik: a kormány nem tett semmit a devizahitelesekért 
    Varga-Damm Andrea (Jobbik) bírálta, hogy a Fidesz-KDNP képviselői nem 
vesznek részt az ülésen. Emlékeztetett arra, hogy 2010 nyarán Orbán Viktor 
miniszterelnök arról beszélt, hogy a kilakoltatások és azok következményei 
nagyobb terhet jelentenek az államnak, mintha időben beavatkoznának.  
    Azóta a kormánypártok ebben a kérdésben semmit nem tettek  - fogalmazott. 
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    A politikus közölte, hogy a KDNP alapelvei szerint olyan társadalmi és gazdasági 
szerkezet létrehozásáért küzdenek, amely kizárja a társadalmi méretű 
igazságtalanságokat.      
    Az elmúlt nyolc évben a kereszténydemokrata képviselők közül senki nem állt ki 
ezen elvek mellett. 2010-ben a Fidesz-KDNP azzal nyert választást, hogy meg fogja 
oldani a devizahitelezés kérdését, de azóta a "mélybe taszították" ezeket az 
embereket - jelentette ki Varga-Damm Andrea. 
    Azt is bírálta, hogy Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke nem 
próbálta meg betiltatni a devizahitelezést. 
 
     Párbeszéd: az ápolási díjat is ötszörösére kell emelni! 
    Szabó Tímea (Párbeszéd) szintén felhívta a figyelmet a fideszes és 
kereszténydemokrata képviselők távolmaradására. A frakcióvezető azt mondta, 
hogy miközben a kormánypártok a keresztény értékek megvédéséről beszélnek, a 
devizahitelek miatt sorra lakoltatnak ki kisgyermekes családokat, rokkantakat és 
idős embereket.  
    A miniszterelnök úgy mentette meg a devizahiteleseket, hogy a korábbi 
egymillió helyett már kétmillió ember retteg a kilakoltatástól - fogalmazott. 
Hozzátette: ezalatt a magyarországi bankok rekordnyereséggel zárták a 2017-es 
évet. 
    A 2010-es Fidesz győzelem után Orbán Viktor azt mondta, hogy számukra a 
szerénység és az alázat lesz a legfontosabb, de jelenlegi kabinetje két tagjának havi 
egymillióról ötmillióra emelik a fizetését - emelte ki Szabó Tímea. Közölte, reméli, 
hogy a miniszterek fizetéséhez hasonlóan az otthoni ápolási díjat is ötszörösére 
emelik majd.  
 
    LMP: a kormány számára láthatatlanok a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportok 
        Csárdi Antal, az LMP képviselője azt mondta: a kormány és a kormánypártok 
megjelenése az ülésen az elegancia és a tisztelet jele lett volna az otthonápolást 
végzők és devizahitelesek iránt, azonban most jól látható, hogy ezek a társadalmi 
csoportok láthatatlanok a kormányzat számára.  
    2018-ban családok, gyerekek, idősek tízezrei vannak olyan helyzetben, hogy 
bármelyik pillanatban elveszíthetik a lakásukat - tette hozzá.   
    Hangsúlyozta: az ellenzék javaslatai jelentősen emelnék az otthonápolási díjat, 
valamint megállítanák a kilakoltatásokat. Az LMP politikusa külön köszöntötte az 
Adóskamara és más civil szervezetek képviselőit, akik az ülésterem karzatán 
foglaltak helyet, és úgy vélte, így kormányzat sem tehet úgy, mintha nem venné 
őket észre.  
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    DK: a hatalmat nem érdekli, mi történik az emberekkel 
    Arató Gergely, a DK képviselője arról beszélt, hogy a kormány havi 30 ezer, 
kivételes esetben 58 ezer forinttal díjazza a családtagjukat ápoló embereket, ami 
annyi pénz, amit Mészáros Lőrinc 12 másodperc alatt keres meg. Hangsúlyozta: 
bár a Fidesz-KDNP most ígérget az ápolási díjjal kapcsolatban, de valójában szó 
sincs arról, hogy megértse ezeknek az emberek a problémáját, ahogyan nem érti 
a devizahitelesek helyzetét sem.  
    Eddig 50 ezer ember veszítette el a lakását, és most is 120 ezer családot 
fenyeget közvetlenül a kilakoltatás - mondta Arató Gegely.      
    Kijelentette: annyira nem érdekli a mai hatalmat, hogy mi történik az 
emberekkel, hogy szóba állni sem hajlandó a szakemberekkel, az ellenzékkel, a 
civil szervezetekkel, ami szégyen, az ország és a választók elárulása.  
         
    MSZP: a Fideszt csak a gazdagok érdeklik 
    Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője azt mondta: számítottak arra, hogy a 
kormánypárti képviselők nem jönnek el a rendkívüli ülésre, azt azonban 
cinikusnak és felháborítónak tartják, hogy a kormány sem képviseltette magát.  
    Hangsúlyozta: a Fideszt csak a gazdagok érdeklik, a kormány arányaiban 
kevesebbet költ jóléti és a szociális kiadásokra mint 2010-ben, hiszen azóta nem 
emelkedett az ápolási díj, a nyugdíjminimum és a családi pótlék.  
    Szerinte miközben a bankok kiemelkedően nyereségesek voltak idén, 110 ezer 
családot fenyeget kilakoltatás.     
 Elfogadhatatlan, hogy a Fidesz a bankok oldalára állt - tette hozzá Tóth Bertalan. 
    Közölte: az MSZP, együttműködésben az Adóskamarával, azt követeli, hogy a 
hitelek felvételkori árfolyamon való forintosításáig függesszék fel a 
kilakoltatásokat. 
     
 
    Az elnöklő Latorcai János az első napirend előtti felszólalást követően jelezte, 
hogy a kormány nem kíván reagálni a felszólalásokra. Latorcai János bejelentette 
azt is, hogy Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő mentelmi jogának 
felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett magánvádas ügyben, amit vizsgálatra 
kiadott az Országgyűlés mentelmi bizottságának.  
    A levezető elnök a napirendről történő szavazáskor megállapította, hogy 38 
képviselő van jelen, így az Országgyűlés nem határozatképes, ezért bezárta az 
ülést. Közölte: a Ház várhatóan szeptemberben ül össze. 
    A rendkívüli ülésen, amelyet jobbikos, LMP-s, DK-s és független képviselők 
kezdeményeztek, két, jobbikos és LMP-s képviselők által benyújtott javaslatról 
tárgyaltak volna: az egyik az ápolási díj emeléséről szól, a másik a devizahitel-
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károsultak segítését célozza. A Fidesz-frakció ugyanakkor csütörtökön jelezte, 
hogy a Fidesz-KDNP és a kormány nem vesz részt az ülésen. 
bnd \ bGD \ bpt - MTI 2018. augusztus 17., péntek 11:59 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. augusztus 22., szerda (OS) 
A szocialisták hajszolták devizahitelbe a családokat – Reagálás Szakács László 
(MSZP) nyilatkozatára 
    Azok a szocialisták beszélnek, akik devizahitelbe hajszolták, majd 
cserbenhagyták a családokat, és amikor az Országgyűlésben csökkenthették volna 
a bajba jutott családok terheit, akkor sem tették. 
   A szocialisták, a Jobbik és az LMP politikusai még a forintosítást sem szavazták 
meg. A kormány számos intézkedést hozott a devizahiteles családok 
megsegítésére: bevezette az árfolyamgátat, forintosította a devizahiteleket, 
lehetővé tette a végtörlesztést, elszámoltatta a bankokat, és megteremtette a 
biztonságos, államilag támogatott otthonteremtés feltételeit. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Párbeszéd közleménye 
    Budapest, 2018. augusztus 23., csütörtök (OS) 
Már önkormányzati szinten is tehetünk a devizahiteles kilakoltatásokkal 
kapcsolatban! 
    A Párbeszéd szerint nem az események után kell a kilakoltatásokra gondolnunk, 
amikor ez már a múlt, hanem sokkal hamarabb, mivel a végrehajtás és a 
kilakoltatás között hosszú idő telik el. 
    A Párbeszéd tavaly nyáron elsőként kezdeményezte a végrehajtások 
felfüggesztését a hitelkárosultak ügyeiben. A párt adat kikéréseiből kiderült, hogy 
több százezer végrehajtás van folyamatban és ennek végén több ezer családra 
várhat kilakoltatás. A Végrehajtói Kar, törvényi kötelezettsége, hogy az illetékes 
önkormányzatnak jelentse, a végrehajtás alá vont családokat. A végrehajtás és a 
kilakoltatás között hosszú idő telik el. Ezeknek az információknak a birtokában az 
önkormányzati képviselőknek lehetősége nyílhat fellépni a hitelkárosult család 
érdekében. 
    A nemrégiben meghozott horvát devizás ítélettel kapcsolatban, hitelkárosultak 
kérdésére Darák Péter a Kúria elnöke azt válaszolta, hogy az ügy hasonlósága 
ellenére, a magyar nemzeti jog sajátosságai alapot adhatnak eltérő 
végkövetkeztetésre. Tehát, míg a szerződések tőlünk pár száz kilométerre 
semmisek, itt Magyarországon még érvényesek. 
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   A Párbeszéd szerint legkisebb önkormányzati segítség is többet ér, mint az 
utólagos sajnálkozás. A Fidesz-KDNP-től pedig elvárjuk, hogy ne hagyja az út 
szélén a deviza-károsultakat, mint egy kakis pelenkát. 
Hegyesi Beáta 
elnökségi tag, szakpolitikus 
     Kiadó: Párbeszéd 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2018. szeptember 6., csütörtök (OS) 
Felháborító és kétszínű az MSZP és a Jobbik – Reagálás Szakács László (MSZP) 
és Jakab Péter (Jobbik) nyilatkozatára 
    Felháborító és kétszínű, hogy azok prédikálnak a devizahitelesekről és a 
bankokról, akik az elmúlt években soha nem támogatták a bajba jutott 
devizahitelesekért tett intézkedéseket. Az MSZP és a Jobbik a többi ellenzéki 
párttal együtt a bankok elszámoltatását és a forintosítást sem támogatta. A 
baloldal kormányzása alatt mindig a bankok oldalára állt és ezzel több mint 
egymillió család otthonát sodorta veszélybe. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
Az LMP parlamenti frakciójának közleménye (1. és 2. rész) 
    Budapest, 2018. szeptember 21., péntek (OS) 
LMP: Az Európai Bíróság döntése után a kormány kötelessége a devizahiteles 
kilakoltatások leállítása - 
     Az Európai Bíróság kimondta, amit az LMP a kezdetektől képvisel: a nem 
világosan megfogalmazott devizahitel szerződéseket a bíróság felülvizsgálhatja. 
Amíg ez megtörténik, követeljük, hogy a kormány a folyamatban lévő 
kilakoltatásokat állítsa le! 
    A devizahitelesek adósságát újra kell számolni, mivel a tisztességtelen 
tájékoztatás miatt az árfolyamkockázattal járó terheket teljes mértékben az 
adósra hárították és a devizahiteles törvények nem oldották meg a fennálló 
problémákat. A tisztességtelen tájékoztatás és az előnytelen forintosítással járó 
igazságtalanság levét azok az emberek isszák meg, akik az utóbbi években 
elvesztették lakásukat vagy épp most néznek szembe ezzel a veszéllyel. A Magyar 
Nemzeti Banknál lévő, a forintosítással szerzett vagyonból képezzenek egy alapot, 
amivel konszolidálni lehet a devizahitel károsultak szerződéseit. 
   A legsürgetőbb feladat most, hogy a végrehajtásokat fel kell függeszteni, hiszen 
az elmúlt hónapokban több ezren kerültek utcára adósságaik miatt, azonban a 
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mostani EB döntés alapján megnyílt a lehetőség, hogy újra bíróság elé vigyék 
ügyüket a tisztességtelen tájékoztatás miatt. 
    Felszólítjuk a kormányt, hogy vizsgáltassa meg, hogy az érintett időszakban 
kötött devizahiteles szerződések során az ügyfeleket megfelelően tájékoztatták-
e. Ne hagyja magára az igazukért évek óta küzdő, elkeseredett adósokat, a bankok 
után a kormány ne tolja rájuk a felelősséget, hanem alkossa meg azokat a törvényi 
rendelkezéseket, amelyek alapján az adósok gyors és igazságos újraszámítást 
kaphatnak. 
Csárdi Antal országgyűlési képviselő 
     Kiadó: LMP parlamenti frakciója 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2018. szeptember 24., hétfő (OS) 
Ha Gyurcsányon múlt volna, már több százezer család veszítette volna el az 
otthonát – Reagálás Székely Sándor (DK) nyilatkozatára 
    Ha Gyurcsányon múlt volna, már több százezer család veszítette volna el az 
otthonát. Gyurcsányék hajszolták kockázatos devizahitelbe és adósságba az 
embereket, és megszüntették az első Orbán-kormány otthonteremtési 
programját. Gyurcsányék a bajba jutott családokat segítő intézkedéseket, a 
bankok elszámoltatását és a forintosítást sem támogatták. A Fidesz-KDNP véget 
vetett a devizahitel korszakának és több mint egymillió családot mentett meg 
otthona elvesztésétől. A bankok elszámoltatásával a családok több mint 
ezermilliárd forintot kaptak vissza, törlesztőrészletük pedig 25-30 százalékkal 
csökkent. A legnehezebb helyzetben lévő adósokat segíti a Nemzeti Eszközkezelő 
és újabb javaslatok is készülnek az érdekükben. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2019. január 11., péntek (OS) 
Megint kétszínű, álságos színjátékot játszik az ellenzék – Reagálás az MSZP-
Párbeszéd sajtótájékoztatójára 
    Megint kétszínű, álságos színjátékot játszik az ellenzék. Azok beszélnek a 
devizahitelről, akik rászabadították  a magyar családokra és egyszer sem szavazták 
meg a devizahiteleseket mentő intézkedéseket. Az MSZP és a Gyurcsány-Bajnai-
kormány szüntette meg az első Orbán-kormány otthonteremtési programját és 
veszélyes devizahitelekbe kényszerítették az embereket.  
Nem támogatták sem a bankok elszámoltatását, sem a forintosítást, sem a csok 
és az otthonteremtési program elindítását, amely újra biztonságossá tette az 
otthonteremtést. 
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Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2019. február 6., szerda (OS) 
A szocialisták taszítottak több mint egymillió családot devizahitelbe – reagálás 
Szakács László (MSZP) nyilatkozatára 
    Azok a szocialisták beszélnek most devizahitelesekről, akik több mint egymillió 
családot taszítottak devizahitelbe, aztán ott hagyták őket a bajban mindenféle 
segítség nélkül és még a mentő intézkedéseket sem szavazták meg.  Ha a 
szocialistákon múlott volna, akkor mára  több százezer családot lakoltattak volna 
ki, több százezer család veszítette el volna végleg az otthonát és nem indulhatott 
volna el otthonteremtési program sem. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2019. április 3., szerda (OS) 
Az ellenzéknek csak kampányban jutnak eszébe a devizahitelesek, a 
mentőintézkedéseket nem támogatták -  Reagálás az MSZP-Párbeszéd, és a 
Jobbik nyilatkozatára 
    Álságos és kétszínű, hogy az ellenzéknek mindig csak választási kampányokban 
jutnak eszébe az egykori devizahitelesek, de amikor a parlamentben kellett 
szavazni a megsegítésükről, akkor nem szavazták meg a mentőintézkedéseket. Az 
ellenzéki pártok nem támogatták sem a bankok elszámoltatását, sem a 
forintosítást, sem a végtörlesztést, sem a többi intézkedést. Gyurcsány és a 
szocialisták kormányzásuk alatt mindig a bankok oldalára álltak, megszüntették az 
első Orbán-kormány otthonteremtési programját és kockázatos devizahitelbe 
kényszerítette a családokat. Ha rajtuk múlna, akkor most sem lenne csok és 
otthonteremtési program, mert azokat sem támogatták. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Jobbik parlamenti frakciójának közleménye 
    Budapest, 2019. április 14., vasárnap (OS) 
A Jobbik hat fronton küzd a hitelkárosultakért 
    A devizahitel-károsultak ügyében egyértelműen kedvező bírósági döntések 
születtek az utóbbi időszakban, azonban ezek maguktól nem fognak "átszűrődni" 
a hazai rendszeren, és esetleges kedvező hatásaik sem érik el maguktól a bajban 
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lévőket. Éppen ezért a Jobbik amellett, hogy az egyetlen megoldásnak a hitelek 
felvételkori árfolyamon történő forintosítását tartja, egészen a probléma 
megoldásáig szeretne kilakoltatási moratóriumot elérni, hogy tavasztól több 
család ne kerülhessen bajba kétes hátterű tartozások miatt. 
    Ennek okán követeljük a kormány az EBRD-vel kötött paktumának felbontását, 
valamint a tranzakciós illeték és más terhek áthárításának azonnali 
megszüntetését. A közteherviselés jegyében haladéktalanul fel kellene emelni a 
banki ágazati különadót, egészen a korábbi szint eléréséig, valamint a hitelintézeti 
járulék visszavezetését. Az MNB devizahiteles "nyereségéből" pedig Kártérítési 
Alapot hoznánk létre, ahonnan a legnehezebb helyzetbe került adósok helyzetét 
rendeznénk. Ezen csomagunk pontjainak képviseletében pedig számítunk minden 
jóérzésű magyar képviselőre. 
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke 
    Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
A Lehet Más a Politika párt (LMP) közleménye 
    Budapest, 2019. április 18., csütörtök (OS) 
Összellenzéki egyeztetés az LMP devizahiteles törvényjavaslatáról - 
    Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese egyeztetésre hívja az ellenzéki 
pártok képviselőit az LMP devizahiteles törvényjavaslatáról. 
    A javaslat értelmében minden kölcsönt újra kell számolni 180 forintos svájci 
frank árfolyamon, és az elszámolások végéig kötelezően fel kell függeszteni és le 
kell állítani minden végrehajtást. Az LMP határozott álláspontja, hogy nem 
hagyhatók magukra a hitelkárosultak: javaslatunk lehetővé tenné, hogy ne kelljen 
egyénileg bírósághoz fordulniuk amiatt, hogy  nem kaptak megfelelő tájékoztatást 
az árfolyamkockázatról. 
    Az elmúlt napokban számtalan olyan állampolgári véleményt kaptunk a 
törvényjavaslatról, amelyek alapján szükségesnek érezzük, hogy valamennyi 
ellenzéki párttal egyeztessünk és egy konszenzusos javaslat szülessen. 
LMP Sajtó 
     Kiadó: Lehet Más a Politika párt (LMP) 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2019. április 25., csütörtök (OS) 
Felháborító az ellenzék kétszínűsége - Reagálás az MSZP-Párbeszéd és Szél 
Bernadett Kúria előtti sajtótájékoztatójára 
    Felháborító az ellenzék kétszínűsége. Azok kampányolnak a hitelkárosultakkal, 
akik kormányzásuk alatt mindig a bankok oldalára álltak és devizahitelbe 
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taszították a magyar családokat. Ha rajtuk múlott volna, akkor mára több százezer 
gyermekes magyar családot tettek volna ki az utcára. 
   Az ellenzék ugyanis semmilyen segítséget nem szavazott meg a 
devizahiteleseknek.  Nem szavazták meg a bankok elszámoltatását, a 
devizahitelek eltörlését, a forintosítást, a végtörlesztést és az árfolyamgátat sem, 
egyáltalán nem érdekelte őket a bajba jutott családok sorsa. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
A Jobbik parlamenti frakciója közleménye 
    Budapest, 2019. április 30., kedd (OS) 
A Jobbik meggátolná a kilakoltatásokat 
    Színvallásra kényszerítjük a parlamenti pártokat: mivel ma lejárt a kilakoltatási 
moratórium, benyújtottam azt a javaslatot, amely a probléma megoldásáig kitolná 
a családvédő intézkedést, idén pedig lehetetlenné tenné a hitelkrízisből eredő 
kilakoltatásokat. A szavazatával minden parlamenti erő kiállíthatja magáról a 
bizonyítványát, s egyben arról is lesz módja nyilatkozni, hogy támogatja-e a Jobbik 
bankokat elszámoltató hat pontját, beleértve a kormány önfeladását jelző EBRD-
paktum felbontását, és a devizahiteles ügyekből eredő végrehajtásokra vonatkozó 
moratóriumot is. 
Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke 
     Kiadó: Jobbik parlamenti frakciója 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2019. április 30., kedd (OS)  
Gyurcsányék kétszínűek és álságosak - Reagálás Dobrev Klára (DK) 
nyilatkozatára 
   Ilyenek Gyurcsányék, kétszínűek és álságosak.  Gyurcsány és a szocialisták 
taszították devizahitelbe a családokat, aztán otthagyták őket mindenféle segítség 
nélkül, mert ők mindig a  bankok oldalán álltak. Felőlük több százezer gyermekes 
család lenne már az utcán, mert a bajba jutott családokat segítő intézkedéseket 
sem támogatták. Nem szavazták meg sem a bankok elszámoltatását, sem a 
forintosítást, sem az árfolyamgátat, sem a végtörlesztést, sem a Fidesz által 
kezdeményezett új és biztonságos otthonteremtési támogatásokat. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Fidesz-frakció közleménye 
    Budapest, 2019. május 17., péntek (OS) 
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Az ellenzék kezdeményezése egy kampányakció, a Fidesz-KDNP abban nem 
vesz részt. 
    Azok az ellenzékiek akcióznak most a parlamentben, akik devizahitelekbe 
hajszolták az embereket, de egyetlen, a bajba jutottakat segítő intézkedést sem 
szavaztak meg. 
    Az Eszközkezelő az elmúlt években 36 ezer családot mentett meg, akik közül 
már közel 20 ezren jelezték, hogy élnek a felkínált lehetőséggel, és így visszakapják 
otthonukat. 
     Kiadó: Fidesz-frakció 
 
Az MSZP Országos Központjának közleménye 
    Budapest, 2019. június 6., csütörtök (OS)  
Egységes megoldás kell a devizahitelek ügyében 
    Az Európai Unió Bírósága szerdán a korábbi, jelentősebb aggályait fenntartva 
újabb ítéletet hozott a devizahitelek ügyében, miközben az Orbán-kormány 
továbbra sem hajlandó egységes megoldással előállni, a magyar bíróságok pedig 
még mindig csak a különböző újraértelmezésekkel vannak elfoglalva. 
    Az Orbán-kormánynak végre be kellene ismernie, hogy a devizahitelek ügyét 
úgy nem lehet megoldani, ahogyan azt eddig tették. Az nem megoldás, hogy 
tűzoltásként, egyébként elhibázott döntéseket hoznak a probléma egyes 
részeinek a kezelésére. 
    Csakis egységes megoldással lehet segíteni a devizakárosultakon, ezért van 
szükség egy új banki elszámoltatásra, a végrehajtások felfüggesztésére, továbbá 
fel kell mondani az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött 
megállapodást. Ebben a szerződésben ugyanis Orbán Viktor azt vállalta, hogy a 
bankoknak egy fillérjébe sem fog kerülni a szerződések forintosítása, nem nehezíti 
meg a kilakoltatásokat, és nem hoz olyan törvényeket, amelyek csökkentené a 
bankok profitját. Ha ez a szerződés érvényben marad, akkor magyar családok 
tízezrei fognak még az utcára kerülni. 
    Az MSZP ezen javaslatai újra a Parlament elé kerülnek és a Fidesz eldöntheti, 
hogy továbbra is a bankokat szolgálja vagy végre a magyar családok mellé áll. 
MSZP 
Bővebb információ: Szakács László, az MSZP elnökhelyettese és Mesterházy 
Attila, országgyűlési képviselő és Szepesházi Péter, az Adóskamara tagja 
     Kiadó: MSZP Országos Központ 
 
Az MSZP Országos Központjának közleménye 
    Budapest, 2019. június 20., csütörtök (OS) 
A Kúria döntése: kegyelemdöfés a devizaadósoknak 
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    A Kúria szerdai állásfoglalása meg akarja adni a devizahiteles perekben a 
kegyelemdöfést, mivel a testület cinikusan úgy döntött, hogy az árfolyamváltozást 
egyetlen szakértőnek, kereskedelmi banknak sem kellett előre látnia, viszont az 
adósnak igen. 
    A Kúria döntése értelmében az adós szerződését egy olyan forintalapú hitelre 
lehet átalakítani, amilyet nem akart felvenni és amihez a felvételekor nem volt 
elegendő jövedelme. A Kúria ellentmond a korábbi döntéseinek és 
nyilatkozatainak, az európai fogyasztóvédelmi jognak és az Európai Bíróság 
döntéseinek. 
    A Kúria valójában azt mondja ki, hogy devizaadós Magyarországon nem nyerhet 
a bíróságon. Azért nem, mert Orbán megállapodott a bankrendszerrel, hogy 
semmilyen hátrány nem éri a bankokat, és nem gördít akadályokat magyar 
családok százainak kilakoltatásával szemben. 
    Követeljük, hogy azonnal állítsák le a végrehajtásokat, mondja fel a kormány az 
EBRD-vel kötött paktumot, álljon a magyar családok mellé és legyen új banki 
elszámoltatás. 
MSZP 
Bővebb információ: Szakács László, az MSZP elnökhelyettese; Mesterházy Attila, 
országgyűlési képviselő és Szabó József, a Hiteles Mozgalom vezetője 
      Kiadó: MSZP Országos Központ 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2019. augusztus 29., csütörtök (OS) 
Gyurcsányék ki akarják szolgáltatni az országot Brüsszelnek -  reagálás Molnár 
Csaba (DK) nyilatkozatára 
    Gyurcsányék ki akarják szolgáltatni az országot Brüsszelnek. Felháborító, hogy 
azok beszélnek, akik devizahitelekkel adósították el az országot, a magyar 
embereket, és most újra devizahitelekbe akarnak bennünket kergetni. 
Gyurcsányék kormányzásuk alatt feladták hazánk gazdasági szuverenitását, 
tönkretették, eladósították, csaknem csődbe vitték az országot, egekben volt az 
infláció és magas adókulccsal sújtották a munkát, a jövedelmeket. A Fidesz 
kormányzása óta az ország pénzügyileg erősödik, az EU egyik legdinamikusabban 
növekvő gazdasága, folyamatosan csökken az államadósság, tartósan alacsony a 
hiány és az infláció. Számunkra továbbra is Magyarország, a magyar gazdaság és 
a magyar emberek érdeke az első. 
     Kiadó: Fidesz 
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Önkormányzat2019 - MSZP: az EBRD-paktum miatt lehet a családokat 
kilakoltatni 
    Budapest, 2019. szeptember 4., szerda (MTI) 
Az MSZP elnökhelyettese az Orbán Viktor által az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankkal (EBRD) 2015-ben aláírt paktumot okolja azért, hogy a 
kormány nem gördít akadályt a magyar családok kilakoltatása elé és nem 
fogad el a bankok jövedelmezőségét mérséklő jogszabályt. 
        Szakács László szerdán Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, jelenleg a 
"devizahiteles ügyekben a bankok nem hibásak", a közjegyzők inkább a bankokat 
képviselik, a végrehajtáskor rendőrökkel raknak ki családokat az utcára, a 
jegybank pedig nem tudja, hogyan mozog a forint árfolyama. 
     Szerinte nem véletlenek sorozatáról van szó, hanem mindez összefüggésben 
van az EBRD-paktummal. 
     Az ellenzéki képviselő azt firtatta, tavaly, a családok évében hány családot 
lakoltattak ki. Idén, amikor számos családtámogatási formát jelentettek be, hány 
családot tesznek ki az otthonából, mert a bankok becsapták őket? - kérdezte. 
     Szepesházi Péter a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Mindenki 
Magyarországa II. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje felhívta a figyelmet 
Tóth Ádámnak, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének egy 2014-ben a 
Privátbankáron megjelent nyilatkozatára, miszerint a jogalkotónak meg kellene 
fontolnia, hogy banki költségként szabályozza a közjegyzői okiratba foglalás 
költségeit, hiszen a közjegyző az ügyletben leginkább a bank érdekeit képviseli. 
     A volt bíró elmondta, a közjegyzőkről szóló törvény szerint a közjegyzők 
pártatlan jogi szolgáltatást nyújtanak, meg kell védeniük az embereket és a 
tisztességes bankokat is a tisztességtelen szerződésektől. 
     A baloldali zöldpolitika megalapozottságát firtató kérdésre Szakács László 
közölte, baloldal mindig elkötelezett volt a zöldpolitika mellett. A politikának ezen 
a területen van feladata, célokat kell megfogalmazni és a célokat elérő politikát 
kell folytatni - tette hozzá. 
 
A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2019. december 10., kedd (OS) 
Támogatjuk a devizahitelesek megsegítését! 
    A Fidesz úgy akarja minél későbbre halasztani a színházakat érintő törvényéről 
szóló parlamenti vitát, hogy számtalan más témát vett fel a mai napirendre. Azért, 
hogy a színházakról szóló vita éjszakára halasztását megakadályozzuk, a DK 
képviselői a mai napon nem fognak hozzászólni az azt megelőző témákhoz. Az 
álláspontunkat ezért írásban közöljük: 
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   A Demokratikus Koalíció támogatja a devizahitelesek megsegítését. A kormány 
korábbi lépései, a végtörlesztés és a forintosítás nem jelentettek megoldást a 
legnehezebb helyzetű adósok számára, a magukra hagyott devizahitelesek közül 
pedig több embert lakoltatnak ki az országban, mint korábban bármikor. A DK 
támogatja az ellenzéki javaslat tárgysorozatba vételét. 
Arató Gergely 
frakcióvezető-helyettes 
DK 
 
A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2020. március 9., hétfő (OS) 
Több, mint tizenháromezer ember vesztette el otthonát az elmúlt években 
Magyarországon - A kormány kegyetlenül utcára rakatja a családokat 
        Négy év alatt több, mint tizenháromezer ember, egy kisvárosnyian kerültek 
utcára a kilakoltatások miatt. Legtöbben a devizahitelek miatt bajba került 
adósok, köztük sokan kisgyermekes családok és idős emberek. 
     A Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja, hogy a kormány kegyetlen, 
nemtörődöm módon hagyja, hogy családok kerüljenek az utcára. Mi, európai 
magyarok olyan biztonságos megoldást követelünk, ami segít megmenteni a 
kisgyermekeseket, időseket, elesetteket, hogy kikerüljenek a bajból, és ne még 
mélyebbre süllyedjenek. A kormány az embertelen kilakoltatásokkal csak a 
szegényeket üti, de a probléma megoldásáért valójában szemmel láthatóan 
semmit sem tesz. Emberséges módszerekre van szükség, hogy megakadályozzuk 
a családok otthontalanná válását és a folyamatos elszegényedést! 
Barkóczi Balázs 
a DK szóvivője 
 
A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2020. augusztus 13., csütörtök (OS) 
Ha a baloldalon múlna, akkor se ingyenes tankönyv, se családi 
adókedvezmény, se családtámogatások nem lennének - Reagálás Bangóné 
Borbély Ildikó (MSZP) nyilatkozatára 
    Ha a baloldalt valóban egy percig is érdekelné a gyermekes családok 
megélhetése, akkor támogatták volna az eddigi családvédelmi és 
gazdaságvédelmi intézkedéseket, a családi adókedvezmény bevezetését és 
bővítését, a kisgyermekes családokat segítő támogatásokat, a devizahitelek 
eltörlését, az otthonteremtési támogatások bevezetését és az ingyenes 
tankönyvprogram bevezetését. A baloldal azonban tizedik éve minden 
családtámogatást elutasít és támad, ha rajtuk múlna, akkor ma se ingyenes 
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tankönyv, se családi adókedvezmény, se családvédelmi intézkedések nem 
lennének. 
A baloldal kormányzása alatt is sorozatos megszorításokkal sújtotta a 
gyermekeseket, elvette tőlük a családi adókedvezményt, devizahitelekbe, 
eladósodásba taszították őket, duplájára emelték a munkanélküliséget, és 
hagyták, hogy a piaci szereplők a családok kárára a tankönyvek árán is 
nyerészkedjenek. A Fidesz-KDNP kormányzása óta egyre bővülnek a 
családtámogatások, a járvány okozta válság ellenére is növeljük a gyermekesek 
támogatását, megvédjük a magyar emberek munkahelyét és a szeptemberben 
induló tanévben már minden általános és középiskolai tanuló ingyen kapja a 
tankönyvet. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom közleménye (1. rész) 
    Budapest, 2021. január 22., péntek (OS)  
Alaptörvénybe a lakhatáshoz való jogot! 
    A Fidesz-kormányok történelmi bűneinek élbolyába kétségkívül a tömegeket 
sújtó lakhatási válság helyben hagyása tartozik, most pedig az európai színtéren is 
leszavazta azt, hogy a lakhatás, mint alapvető jog, elismerésre kerüljön. 
    Kormányzásuk alatt 13 ezer családot lakoltattak ki elhelyezés nélkül, az 
albérletárak folyamatos emelkedésének átmeneti megtorpanása pedig csak a 
turizmus leállása, nem pedig a kabinet odafigyelése miatt következett be. Eközben 
megszüntették a lakáscélú előtakarékosság állami támogatását, rengeteg fiataltól 
elvéve a jövőépítés itthoni lehetőségét, s gyávák voltak a devizahitelezés 
elképesztően káros következményeinek bekövetkezésekor is: a károsultak 
megsegítése helyett a bankokkal kötöttek paktumot. A hajléktalanok kérdését 
szintén rossz eszközökkel igyekeztek kezelni, a lakhatási szegénységgel pedig 
egyáltalán nem foglalkoztak. 
    Nem vitatjuk el a CSOK és egyéb rendszerek kedvezményeit, ám ezek 
jellemzően a felső középosztálytól "felfelé" hasznosultak, igen szűk réteg számára 
nyújtva valódi segítséget. 
    Mi, jobbikosok nem feltétlenül az új építésű lakóparki lakások megvásárlását 
szeretnénk kiemelten támogatni, hanem magyar néppártként a tipikus helyzetben 
lévő hazai munkavállalók és a családos, valamint idős emberek lakhatási gondjain 
szeretnénk érdemben segíteni, abból a célból, hogy a jólét mindenki számára 
elérhetővé váljon. 
         Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom 
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A Fidesz közleménye 
    Budapest, 2021. május 6., csütörtök (OS) 
Reagálás Varju László (DK) nyilatkozatára 
    Azok a Gyurcsányék beszélnek, akik mikor hatalmon voltak kockázatos 
devizahitelbe és adósságba hajszolták az embereket. Felháborító, hogy 
Gyurcsányék még a bajba jutott családokat segítő intézkedéseket, a bankok 
elszámoltatását és a forintosítást sem voltak hajlandóak támogatni. A baloldalt 
sosem érdekelte az emberek megélhetése, mindig csak a saját zsebüket tömték. 
A Fidesz-KDNP volt az, aki véget vetett a devizahitel korszakának, és több mint 
egymillió családot mentett meg. 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
 
Az MSZP Országos Központjának közleménye (1. és 2. rész) 
   Budapest, 2021. szeptember 3., péntek (OS) 
Az MSZP újra benyújtja javaslatait a devizahitelek okozta válság megoldására 
        A Fidesz-kormány több mint 11 év elteltével sem tudta kezelni a devizahitelek 
okozta lakhatási válságot. Ennek következményeként az évente végrehajtott 
mintegy 3 ezer kilakoltatás jórészt a devizakárosultakat sújtja. 
     A devizahitelek okozta válsággal kapcsolatban az MSZP az elmúlt években 
számos javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyeket a Fidesz egyetlen 
alkalommal sem támogatott. A járvány okozta gazdasági válság idején azonban a 
károsultaknak még inkább szükségük van a segítségre, ezért az MSZP újra 
benyújtja a javaslatait. 
     Azt akarjuk, hogy a deviza alapú és forint lakossági, fogyasztói hitel-, kölcsön-
és lízingszerződésből eredő végrehajtásokat azonnal függesszék fel a devizahitelek 
végleges rendezéséig. Amennyiben az ingatlant érintő végrehajtás már jogerősen 
lezárult, abban az esetben a lakás értékét meghaladó, devizahiteles tartozásokat 
meg kell szüntetni. Továbbá javasoljuk a törvény alapján korábban forintosított 
devizakölcsönök újraszámolását és a devizakölcsön szerződések módosítását úgy, 
hogy a forintra váltás, az elszámolás és az árfolyamkülönbözet adósok részére 
történő megtérítése a felvételkori árfolyamon kerüljön sor. 
        A fideszes képviselők most kapnak egy újabb esélyt arra, hogy a bankok 
támogatása helyett végre az emberek oldalára álljanak. Azonban ismerjük a 
Fideszt, ezért a mind a mai napig ható devizahiteles problémák végleges 
rendezésére a garanciát a 2022-es kormányváltás jelenti. 
     Kiadó: MSZP Országos Központ 
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A Demokratikus Koalíció közleménye 
   Budapest, 2021. szeptember 3., péntek (OS)  
A Dobrev Klára vezette új kormány rendezni fogja a devizahitelesek helyzetét! 
        Varju László, a Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke, a DK alelnöke 
és Dr. Marczingós László, a devizahitelesek ügyét az Európai Bíróság elé terjesztő 
ügyvéd a devizahitelesek demonstrációján tartott közös sajtótájékoztatót, melyen 
a DK újpesti képviselőjelöltje elmondta: a Dobrev Klára vezette új kormány arra 
készül, hogy 2022 után egy olyan devizahiteles kárpótlási törvényt fog elfogadni, 
ami 
- Biztosítja az adósok elsétálási jogát, tehát a fedezetül szolgáló ingatlan 
elveszítése után a bank egyetlen forintot sem kérhet, 
- Lehetőséget ad az összes devizahitel korrekt újraszámolására, és a különbözet 
elengedésére vagy kárpótlás fizetésére kötelezi a bankokat, 
- Felfüggeszti az összes devizahiteles kilakoltatást és végrehajtást, valamint 
újraéleszti az állami eszközkezelőt, hogy az állam álljon szemben a bankszektorral, 
ne az adósok külön-külön. 
     Varju László szerint a Fidesz tíz éve a pénzvilág mellé állt a magyarokkal 
szemben, vállalta, hogy megvédi a bankvilág profitját, és nem gördít akadályt a 
kilakoltatások elé, a Dobrev Klára vezette új kormány azonban a devizahiteles 
kárpótlási törvénnyel rendezni fogja a devizahitelesek helyzetét, és véget fog vetni 
az emberek kiszolgáltatottságának a bankokkal szemben. 
Varju László és Dr. Marczingós László sajtótájékoztatóját a Demokratikus Koalíció 
Facebook-oldalán közvetítettük. 
DK Sajtóiroda 
     Kiadó: Demokratikus Koalíció 
 
A Demokratikus Koalíció közleménye 
    Budapest, 2021. szeptember 21., kedd (OS)  
Dobrev Klára: kormányváltás után újra fogjuk számoltatni a devizahiteleket! 
    Dobrev Klára a Bank Center előtt tartott sajtótájékoztatót arról, hogyan állt az 
Orbán-kormány a bankok oldalára az emberek képviselete helyett, amikor 
megállapodást kötött a pénzvilággal a devizahitelekről. A DK miniszterelnök-
jelöltje emlékeztetett: a kormány úgy forintosította a devizahiteleket, hogy az a 
bankoknak egyetlen fillérjébe sem került, az árfolyamveszteség egészét az 
emberek fizették ki. Az Orbán-kormány nem gördített akadályt a végrehajtások 
útjába, a Magyarországon lévő bankok így 692 milliárdot kerestek a magyarokon 
csak tavaly. 
    Dobrev Klára a sajtótájékoztatón bejelentette: a kormányváltás után fel fogja 
mondani azt a megállapodást, amelyet Orbán Viktor kötött a pénzvilággal a 
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devizahitelekről. A DK miniszterelnök-jelöltje a következő ígéreteket fogalmazta 
meg: 
- Devizahiteles kárpótlási törvényben fogjuk lehetővé tenni, hogy újraszámolják a 
devizahiteleket, hogy az árfolyamkockázatot már ne csak az emberek viseljék, 
hanem a bankok is. 
- Fel fogjuk függeszteni a végrehajtásokat és kilakoltatásokat is, amíg az 
újraszámolás meg nem történik mindenkinél, és a bankok nem fizettek kárpótlást 
az embereknek. 
- Be fogjuk vezetni az elsétálási jogot, hogy ha valaki már elveszítette a hitelből 
vett ingatlanát, attól ne lehessen utána is pénzt követelni. 
Itt az ideje, hogy a kormány ne a bankok, hanem az emberek oldalára álljon! -
jelentette ki a DK miniszterelnök-jelöltje. 
     Kiadó: Demokratikus Koalíció 
 
A Fidesz közleménye 
Budapest, 2021. szeptember 21., kedd (OS)  
Nem szabad hagyni, hogy Gyurcsányék újra bedöntsék a magyar családokat! - 
Reagálás Dobrev Klára (DK) nyilatkozatára 
    Gyurcsányéknál semmi sem változik: hazudnak reggel, délben meg este. A 
baloldalt ma ugyanaz a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki  kormányzása alatt 
beszántotta az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési 
támogatásokat, az állami támogatású kölcsönöket, majd teljesen kiszolgáltatta a 
magyar embereket a bankoknak és a kockázatos devizahiteleknek. Ha 
Gyurcsányékon múlt volna, több mint egymillió magyar család veszítette volna el 
az otthonát a devizahitelek miatt. A baloldal végig támadta a bajba jutott hitelesek 
megmentését szolgáló kormányzati intézkedéseket és az otthonteremtési 
programot is. Nem szabad hagyni, hogy újra bedöntsék a magyar családokat! Stop 
Gyurcsány! Stop Karácsony! 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kiadó: Fidesz 
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Levél a Miniszterelnöki Kabinetfőnöknek – 2016 
 
 
Tisztelt Rogán Antal úr! 
    Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetfőnök úr! 
 
Levelünket a „devizahitel alapúnak” mondott hitelezés problémakörében 
címezzük Önhöz tekintettel arra, hogy évek óta Ön az, aki ebben az ügyben 
legtöbbet megnyilvánult, mondhatni zászlóhordozója volt ennek a terhelt ügynek.
 
 Kérjük Önt, hogy ha valóban az igazság oldalán áll, akkor emelje fel újra azt a 
zászlót, vesse be minden befolyását és érje el, hogy a kifosztott devizahitel 
károsultak visszakapják a tisztességtelenül átterhelt – utólag törvényesített –
árfolyamkockázattal, a szintetikus kölcsön-tőkeuzsorával elcsalt tulajdonukat! 
Érjék el, hogy az árfolyamkockázatot a csalásban résztvevő bankok fizessék meg, 
ha kell a Kúria felhatalmazása alapján szintén vélelmezzék, hogy a pénzintézetek 
az árfolyamréshez és az egyoldalú kamatemeléshez hasonlóan nem tájékoztattak 
teljeskörűen, tisztességtelenek voltak a bankok e tekintetben is (és így a 
szerződések érvénytelenek/létre nem jöttek)! 
Az embereknek vissza kell adniuk erőszakkal elvett önbecsülésüket, önszervező 
képességüket! 
 
 Visszatekintés: 
Mint a fellelhető korábbi hírekben olvasható, Ön már 2010-ben a devizahiteles 
károsultak érdekképviselőjeként lépett fel Kósa Lajossal. Tekintettel arra, hogy 
már akkoriban is százezret meghaladó volt a devizahitelüket törleszteni képtelen 
adósok száma, szükség volt a beavatkozásra, bár a Magyar Bankszövetség akkor 
még foggal-körömmel küzdött a már élő polgárjogi szerződések utólagos, 
visszamenő és egyoldalú módosítása ellen, ami akkori álláspontjuk szerint 
alkotmánysértő. A kezdeti adósmentésből részleges eredmények születtek, 
úgymint az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma és a kötelező középárfolyam 
alkalmazása. De ekkor még nem beszélhettünk a devizahitelezés igazi 
rákfenéjéről, az állítólagos deviza árfolyamkockázatának kérdéséről, a már 
megtörtént egyoldalú kamatemelésről, a folyamatosan alkalmazott 
árfolyamrésről. 
2011. március 29-én Ön az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnökeként, a 
TV2 kedd reggeli műsorában indexálást vetített elő az árfolyamkockázat ellen, 
amelyért az állam vállalna kezességet. 
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2011. szeptember 19-én az Ön előterjesztésével, a kormány támogatásával, 
elfogadta a parlament a rögzített árfolyamon történő egyösszegű végtörlesztést 
lehetővé tévő törvényt. Beszédében úgy fogalmazott, hogy: 
„azokat az embereket, akik annak idején a devizahitel felvételének a 
lehetőségével éltek, kevés kivétellel, de gyakorlatilag megtévesztették és 
becsapták; megtévesztették és becsapták abban az értelemben, hogy messze nem 
voltak tisztában a devizahitelek felvételének minden kockázatával. De még ha 
azzal tisztában is lettek volna, minden valószínűség szerint senki nem hívta fel a 
figyelmüket arra, hogy azok a szerződéses konstrukciók, amelyeket aláírhattak 
akkoriban – és nem volt más választásuk mást aláírni –, gyakorlatilag minden 
egyes kockázatot kivétel nélkül az ügyfélre hárítanak. 
Valószínűleg arra sem hívta fel senki külön egyébként a hitelfelvevők figyelmét, 
hogy mindezeken túlmenően nem elegendő az, hogy a devizahiteleknek 
magukban óriási árfolyamkockázatuk van, nem elegendő az, hogy minden 
kockázatot a hitelt nyújtók, tehát a bankok és a pénzintézetek a hitelfelvevők, azaz 
a magyar családok számára hárítanak át, ezenkívül ráadásul az akkoriban aláírt 
szerződésekkel ezt egyoldalú szerződésmódosítás keretében is megtehették a 
magyar bankok. 
Tisztelt képviselőtársaim, ez bizonyos értelemben Európában is egyedülálló. Ily 
módon, ekkora kockázatot egyoldalú szerződésmódosítással, minden kockázati 
elem áthárításával, azt gondolom, nincs olyan európai uniós tagállam, ahol ezt a 
hitelezési gyakorlatot folytatni lehetett volna.” 
 
 A törvénnyel megmentették azon tehetősebb adósokat, akik többnyire nem 
voltak rászorulva a segítségre, ha figyelembe vesszük azokat a peremfeltételeket 
(nem felmondott szerződés, teljes tőke megfizetése, gyűjtőszámla hitel 
végtörlesztése stb.), amely ezt az egyszeri lehetőséget körül ölelték. A becsapott 
adósok kis része volt ugyanis képes a szükséges mennyiségű pénz előteremtésére, 
miközben az egymással rendszeresen villásreggeliző pénzintézetek bizonyítottan 
kartelleztek és ellehetetlenítették a hitelek forintosítását. Az eljárás alá vont 
vállalkozásokat hiába kötelezték 9,5 milliárdos bírság megfizetésére – mert 
egymás között egységes, komplex, folyamatos jogsértést valósítottak meg azáltal, 
hogy a hitelkiváltó hitelek nyújtásának korlátozása révén a fix árfolyamú 
végtörlesztések csökkentése érdekében összehangolták a stratégiájukat, melynek 
keretében üzleti titoknak minősülő információkat is megosztottak egymással –, a 
végtörlesztésben ellehetetlenített károsultakon ez nem segített. Sajnálatosan e 
korlátozásnak konzekvenciái nem kerültek kezelésre, sőt álláspontunk szerint 
jogállamban a banki kartellt megállapító versenyhivatali döntést követően az 
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államnak meg kellett volna indítania a kártérítést magába foglaló korrekciót, 
szükség szerinti törvénymódosítást az igénybevétel lehetőségének kibővítésére. 
 
Miközben 2013. március 01-én Ausztriában az osztrák legfelsőbb bíróság már 
kimondta, hogy kártérítéssel tartoznak a hiteleseiknek azok az osztrák 
kereskedelmi bankok, amelyek nem tájékoztatták megfelelően ügyfeleiket a 
devizakölcsönök árfolyamkockázatairól, a Magyar Kormány 2012. óta az ehhez 
szükséges lépéseket nem tette meg. Folyamatosan csak a Bankszövetséggel 
tárgyalt, miközben az akkori álláspontok alapján az adósok jelentős része már a 
fizetőképességének határára ért. A magánszemélyek hiteleit annyiban hagyta a 
kormány, a tehetősek után az önkormányzatokat is kimentették[. 
 
Tisztelt Rogán Antal úr! 
Ön nyilatkozta 2013. június 18.-án: 
„A Fidesz-frakció elnöksége megdöbbenéssel értesült arról a levélről, amelyet a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöke írt a Kúriának, 
óvatosságra figyelmeztetve a bíróságokat a devizahitelekkel kapcsolatban” 
Hangsúlyozta: 
„a PSZÁF vezetőjének nem a bankok érdekét kell képviselnie a Kúriánál, hanem a 
devizahitelesekét. Kijelentette: a Fidesz-frakció nem ért egyet a PSZÁF-elnök 
levelében foglaltakkal, erről Szász Károlyt is tájékoztatja majd.” 
De, mint bizonyára emlékszünk, nem csak Szász Károly, hanem Polt Péter legfőbb 
ügyész is eljárt a bankok érdekében, aki ahelyett, hogy hivatalból vizsgálni kezdte 
volna a bűncselekmény gyanús pénzügyi folyamatokat, félrevezette a Kúriát. 
2013. július 05-én személyes véleményként leszögezte, hogy 
„egyetért a devizahitelesek és az őket képviselő jogászok azon álláspontjával, hogy 
a devizahitel egy hibás termék. A devizahitelesek 90 százaléka nem volt tisztában 
azzal, hogy a devizahitel milyen kockázatot rejt magában, viszont a bankok 
mindegyike tisztában volt azzal, hogy hibás és kockázatos terméket akar rásózni a 
hitelfelvevőkre – fejtette ki. Ezért a felelősség itt az én szakmai meggyőződésem 
szerint is egyértelműen a bankoké – jegyezte meg a frakcióvezető. Elmondta 
továbbá, a parlament nem szólhat bele konkrét hitelszerződésekbe, de az elmúlt 
három évben mindent megtett azért, hogy minél több embert szabadítson ki a 
hitelcsapdából. A végtörlesztést, az árfolyamgátat, a Nemzeti Eszközkezelő 
felállítását, és a devizahitelek tiltását hozta fel példaként Rogán Antal.” 
2014. május 10-én Ön úgy nyilatkozott, hogy 
„amint kijelöli a Kúria a jogi rendezés kereteit, akkor már egy bírósági döntés 
alapján mi meg tudjuk mondani, hogy ott hová terjed el a Parlamentnek a 
mozgástere”. 
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 2014. június 16-án a Kúria 2/2014-es jogegységi határozatát követően akként 
nyilatkozott, hogy 
„Olyan jogszabályt kell hozni, amely kezeli azt a három devizahiteles problémát 
(árfolyamváltozások, egyoldalú kamatemelések, árfolyamrés), amelyet a Kúria 
döntése érintett. 
Rogán Antal szerint a Kúria egyértelműen kimondta, hogy a bankok 
tisztességtelen módszerekkel vették el a pénzt az emberektől, és felhatalmazta a 
kormányt és az Országgyűlést, hogy a tisztességtelenül megkárosított adósoknak 
igazságot szolgáltasson. Adósok százezrei indíthatnának pereket – folytatta –, a 
pénz visszaszerzése azonban most már nem az ügyvédek dolga, hanem az 
Országgyűlésé. 
Közölte azt is: mivel egyértelműen kiderült az elmúlt évek során, hogy a 
devizahitel hibás termék, ugyanebben a törvényben rendelkezni kell a 
devizahitelek végleges kivezetéséről is. Hangsúlyozta: csak olyan megoldást 
tartanak elképzelhetőnek, amely azoknak a devizahiteleseknek is végleges 
megoldást jelent, akik éltek valamilyen segítséggel és jelenleg is fizetik a hitelüket, 
vagyis annak a 180 ezer embernek is, akik beléptek az árfolyamgátba. Hozzátette: 
amint írásban kézhez kapják a Kúria döntését, tárgyalóasztalhoz ülnek az 
érintettekkel, de még a héten megkezdődnek az egyeztetések a devizaperekben 
érintett jogászokkal, majd az adósokat képviselő szervezetekkel is, de a kormány 
a bankszövetséggel is egyeztetni fog.” 
 2014. június 30-án Ön akként nyilatkozott, hogy a devizahiteleket a piacinál 
alacsonyabb árfolyamon válthatják át forintra. 
"Mi egy dolgot kértünk a kormánytól, hogy ne azon pironkodjunk, hogy a piaci 
árfolyamon forintosítsuk a hiteleket, mert azt gondolom, hogy ez méltánytalan 
lenne az emberekkel szemben, hiszen ők nem tudták, hogy mekkora 
árfolyamkockázatot vállaltak, ennek megfelelően az árfolyamkockázat egy részét 
mindenféleképpen a banknak kell állnia. 
"A bank és az ügyfél közötti tisztességtelenség ügyében az államnak egy 
keresnivalója van, az, hogy az ügyfél oldalára áll a bankkal szemben. Nem hiszem, 
hogy a kormánynak kellene kártalanítani, a bank becsapta, átverte az ügyfelet." 
 2014. július 01-n a Hír Tv-ben Ön úgy foglalt állást, hogy: 
"A piaci áron történő forintosítás, amit ma a bankrendszer kér, az méltánytalan 
lenne a devizahitelesekkel szemben”. 
2014. július 05-n a Kúria döntését úgy értékelte, hogy a Kúria az 
árfolyamkockázatnak az ügyében, a parlamentnek: 
„adott egy támasztópontot. Mert a Kúria nem azt mondta, hogy az 
árfolyamkockázatot teljes egészében az ügyfélnek kell viselni. Azt mondta, hogy 
az ügyfélre hárítható árfolyamkockázat, de az ügyfelet tájékoztatni kellett az 
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árfolyamkockázat létéről, meg annak a mértékéről. Ez az, ami általában nem 
történt meg, ezért azt gondolom, hogy a parlament itt kapott jogot arra a Kúria 
döntése alapján is, hogy a körülmények megváltozására hivatkozva áthárítsa az 
árfolyamkockázat egy részét a bankokra. És ez a FIDESZ frakciónak az álláspontja, 
mi ezt szeretnénk elérni az ősz folyamán.” 
Azt is nyilatkozni vélte, hogy az állam átvállalja a terhek egy részét, sőt, konkrétan 
akként fogalmazott, hogy „ha az állam akar, akkor a bankok oldalán a terhek egy 
részét átvállalhatja.” 
Bár előre vetítette, hogy a Magyar Kormány majd az adósokat képviselő 
szervezetekkel is tárgyal, nem ült le velük, pedig van belőlük szép számmal, de a 
kormány a bankszövetséggel bizony egyeztetett, hiába tartotta őket agresszívnek 
és pökhendinek. 
 2014. augusztus 28-án a Hír TV-ben azt ígérte, hogy 
„elsőként Európában megtörténik a bankrendszer elszámoltatása, méghozzá 
szerződésről szerződésre, fillérről fillérre; mégpedig kifejezetten a hitelt felvevő 
emberek, a hiteleket felvevő magyar családok érdekében.” 
  
A fentieket követően valami történhetett! 
 
 Az előzményekhez képest alkottak és a kormánypárt főlényével megszavaztak 
egy gyalázatos, a hitelkárosultak érdekeit teljességgel figyelmen kívül hagyó 
forintosítási törvényt, ahol nemcsak, hogy Rogán úr, de az általa ez ügyben 
képviselt Magyar Állam sem váltotta be az ígéreteit. A bankokat 
tehermentesítették a múltbéli csalássorozatért, a kölcsönök mesterségesen 
megemelt tőkéjét fixálták. Sem a felvételkori árfolyamot, sem bármely piaci ár 
alatti árfolyamot, sem a többször hangoztatott együttes tehervállalást nem 
juttatták benne érvényre. 
 
Pedig tiltakoztunk, nem egyszer. Privát levélben is kértük a képviselőket, hogy ezt 
a gyalázatos, alkotmányellenes és diszkriminatív törvényt ne szavazzák meg. 
Majd miután ez megtörtént, „szégyentáblát” készíttettek azokról, akik nem vettek 
részt ebben a nemzetárulásban. 
 Az elszámolás végeztével Ön tisztességesnek, precíznek gondolja az elszámolás 
végrehajtását, pedig a pénzintézetek a tájékoztató leveleket és a kikért részletes 
elszámolásokat hiányosan, a számítások számszaki ellenőrzéshez szándékosan 
túlbonyolítva, elégtelen, feldolgozhatatlan és a szükséges magyarázatok és 
képletek nélkül küldték meg, amelyre az MNB a füle botját sem mozdította. 
Bár kettőmillió-egyszázezerszer leírásra került, hogy a pénzintézetek 
tisztességtelenek voltak, nagyon elégedett volt és elismerését fejezte ki a 
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bankrendszernek, az MNB-nek. Úgy is vélte, hogy a tőketartozások csökkentetek 
és az járt jól, aki eddig nem esett késedelembe. Hadd helyesbítsük ki e hibás 
nézőpontot alulnézetből. 
 Az elszámolás előtti havi törlesztő díj a folyamat végére, az esetek 23 %-ában 
növekedett. De a forintosítást követően mindenkinek több lett az adóssága, mint 
amennyi kölcsönt a bank a rendelkezésre bocsátott. Az ellopott malacnak 
visszaadták a farkát. Miközben százezres nagyságrendben (de per szintjén is több 
tízezren) vitatjuk a szerződéseket, követeljük a törvénytelenül megemelt tőke és 
kamatainak visszaszolgáltatását, bizonyítékok birtokában évek óta polgári 
perekben vitatjuk az áthárított kockázatokat, ebbe nyúlt bele a magyar kormány. 
A polgárjogi pereket ellehetetlenítve. Erőszakosan, önkényesen. Velünk nem 
egyeztetve. 
A „forintosítást” mi „felvételi árfolyamon” tartjuk elképzelhetőnek. 
Miközben a villásreggelizők közé beült az MNB is. 
 
Az elefántcsont toronyból bizonyára nehéz rálátni a történtekre, de egy konkrét 
példával talán tudunk ízelítőt adni, hogyan éljük meg ezt, hitelkárosultak: 
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/alap-informaciok/pontosan-fizetett-
lizing-elszamolasa.html 
 
A fentieket látva reméljük, nem gondolja úgy Tisztelt Rogán úr, hogy minden 
rendben zajlott, hogy tisztességes elszámolás és forintosítás történt és hogy a 
fenti számok az igazságot tükrözik!? Nagyon szomorúak lennénk, ha rendben 
lévőnek találná a történteket. 
 
Bár 2014-ben Ön többször hangoztatta (2014. június 16., 2014. július 05.), hogy a 
Kúria felhatalmazást adott arra a parlamentnek, hogy az árfolyamkockázatot az 
ügyfél és a bank (és esetleg az állam) között megossza, 2015. május 18-án már 
ennek gyökeresen az ellentétét jelentette ki, miszerint: 
„a legfőbb bírói fórum azt mondta, hogy az árfolyamkockázattal nem kezdhetünk 
semmit. Azt nem háríthatjuk át a bankokra, nem oszthatjuk meg az ügyfél és a 
bankok között, az árfolyamkockázatot az ügyfélnek viselnie kell. Ezt mondta ki a 
bíróság. Ez utána a parlamentnek nem volt más döntési lehetősége, csak hogy ott 
számoltassa el a bankokat, ahol azok tisztességtelenül jártak el.” 
 
Mi lehet az oka, ennek a pálfordulásnak? Mi történt ez alatt a pár hónap alatt? Mi 
okozhatta azt az érthetetlen változást, amely tudathasadt állapotot okozva, 
egyszerre csak legalizált egy ilyen mértékű tőkeuzsorát? 
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Azt olvashattuk az egyik cikkben: 
„Rogán Antal egyébként azzal számol, hogy a bankok veszteségeik csökkentése 
érdekében komoly nyomást fejtenek majd ki a törvényhozásra a következő 
hónapokban, hogy a devizahiteleket ne kedvezményes árfolyamon forintosítsák 
majd.” 
 
 Az előzmények ismeretében Tisztelettel kérdezzük a kabinetfőnök urat és a 
Magyar Kormányt: 
Mi az oka annak, hogy 2013. szeptemberében még hibás terméknek nevezték a 
deviza alapú konstrukciót, később 2014. július 05-én Ön uzsorahitelhez 
hasonlította, a hitelfelvevők javára követelték a bankok önrevízióját, és ezek 
ellenére később végül – teljességgel érthetetlen módon – a károsultak nyakába 
varrtak mindent? 
Vajon történt-e a tisztességtelen pénzintézetek részéről komoly 
nyomásgyakorlás, vagy a kormányunk önszántából vált nemzetárulóvá, mikor 
2014 júliusi álláspontját gyökeresen megváltoztatva 2014. november 17-én a máig 
vitatott árfolyamkockázatot a károsultakra hárította? 
Mi az oka annak, hogy az „elszámolás” és a „forintosítás” során a Kúria három 
megállapításából az árfolyamkockázatról nem, csak a kettő másik tényezővel 
foglalkozott a jogalkotó, holott mind a 6/2013-as, mind a 2/2014-es jogegységi 
határozatok kimondják, hogy a mennyiben a fogyasztó nem kapott megfelelő 
tájékoztatást a szerződéses kockázatokról, a szerződés tisztességtelenségét és 
érvénytelenségét eredményezi? 
“Ez azonban általában nem történt meg” – nyilatkozta ez ügyben Rogán Antal. 
 
Miért nem vélelmezték, hogy az árfolyamréshez és az egyoldalú kamatemeléshez 
hasonlóan nem tájékoztattak teljes körűen, tisztességtelenek voltak a bankok e 
tekintetben is (és így a szerződések érvénytelenek/létre nem jöttek)? 
 
Korábbi, az igazsághoz közelítő álláspontjukat totálisan megváltoztatva, miért 
nyújtottak be olyan törvényjavaslatot, amely piaci árfolyamon számol, a 2011. évi 
CXXI. törvényhez (az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról) képest diszkriminatív, hátrányosan különbözteti meg a 2015-ben 
forintosított szerződések érintett károsultjait? 
Miért nem kapták meg a károsultak végül a csalással eltulajdonított összegeket 
abban a formában, amelyben saját döntésük szerint kívánták (ha úgy akarták, hát 
kézpénzben)? 
Ha elmondása szerint nyolcszázezer devizahiteles ügyfelet „átvertek”, a bankok 
(sőt egyes nyilatkozata kifejezetten utal a jogtalan haszonszerzésre), 
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megtévesztették és becsapták őket, nem volna-e kötelező azt vizsgálni, hogy a 
szerződések – jogtalan haszonszerzés céljából kárt okozva – megtévesztőek 
voltak? Fel kell vetni a büntetőjogi kategóriát! Mi az oka annak, hogy nem történt 
meg a feljelentés? Mi az oka annak, hogy a nyilvánvalóan nagy társadalmi 
érintettség ellenére az ügyészség nem indított hivatalból vizsgálatot? 
Mi az oka annak, hogy a Magyar Kormány nem kezdeményezte soron kívül az MNB 
vizsgálatát, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, ügyészségi vizsgálat 
megindítását? 
Mi az oka annak, hogy a csalással eltulajdonított összegek ellenére nem indultak 
el az pénzintézetek működéseinek, könyveinek átvilágításai, a bankok működési 
engedélyeinek bevonása? 
Mi az oka annak, hogy a pénzintézetek tisztességtelenségeit követően nem 
történt meg a KHR lista felülvizsgálata, holott a felmondott szerződések többsége 
kapcsán kiderült, hogy a károsultak nemhogy elmaradásban, hanem ténylegesen 
túlfizetésben voltak. Mi az oka, hogy a végrehajtási eljárások nem kerültek soron 
kívül felfüggesztésre? 
Mi az oka annak, hogy a károsultak nem részesültek kártérítésben? 
  
Tisztelt Rogán Antal úr! 
Ön a devizahiteles ügyben tisztességes tehermegosztásról és igazságról beszélt. 
Tisztesség és igazság nem lehet ott, ahol egy demokratikus köztársaság egyötödét 
kifosztanak makrogazdasági egyensúlyra hivatkozva, ott nem lehet igazság és 
társadalmi megbékélés, ahol mindenki (a törvényhozás, a felügyelet, az 
ügyészség) tisztában van egy intézményesített csalássorozattal és az illetékesek 
nem tesznek meg mindent a jogállamiság helyreállításáért! 
Az nem lehet, hogy történelmi nagyjaink szava porba hulljon. 
Ha hagyjuk azt, hogy nemzetgazdasági stabilitásra hivatkozva kifosszanak egy 
teljes társadalmat, akkor mindennek vége. Akkor vágjuk fel a liszteszsákokat, 
verjük ki a hordók csapjait, nyissuk ki a karámok ajtaját, bontsuk el a határmenti 
kerítéseket. Ha ezt meg lehet tenni, akkor végünk van, akkor velünk mindent 
lehet! 
Akkor az igazság félbetört zászlóként a földön hever, elveszett valahol a 
piacgazdaság és gazdasági terrorizmus között, félúton. 
 
Tisztelt Rogán úr! 
Ön Magyarország 6. legbefolyásosabb embere. 
Tehát Kérjük Önt, hogy ha valóban az igazság oldalán áll, akkor emelje fel újra azt 
a zászlót, vesse be minden befolyását és érje el, hogy a kifosztott devizahitel 
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károsultak visszakapják a tisztességtelenül átterhelt – utólag törvényesített –
árfolyamkockázattal, a szintetikus tőkeuzsorával elcsalt tulajdonukat! 
Érjék el, hogy az árfolyamkockázatot a csalásban résztvevő bankok fizessék meg, 
ha kell a Kúria felhatalmazása alapján szintén vélelmezzék, hogy a pénzintézetek 
az árfolyamréshez és az egyoldalú kamatemeléshez hasonlóan nem tájékoztattak 
teljes körűen, tisztességtelenek voltak a bankok e tekintetben is (és így a 
szerződések érvénytelenek/létre nem jöttek)! 
Az embereknek vissza kell adniuk erőszakkal elvett önbecsülésüket, önszervező 
képességüket! 
„Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az 
emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az 
ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, 
valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése 
szabad lesz, 
Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, 
nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra 
kényszerüljön.” 
 
Kérjük Önt, tegyen meg mindent a magyar állampolgárokért a levelünkben leírtak 
szerint! 
 
Bízunk Rogán Antal Úr közbenjárásában és egyúttal levelünkben foglalt 
kérdésekre Tisztelettel választ kérünk 15 napon belül! 
 
 Aláírók: 
 
Az Arany Liliom Alapítvány, 
A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége, 
A devizahitel@googlegroups.com csoport, 
A Hiteles Mozgalom, 
Az Otthonvédelmi Tanács, 
A Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, 
A Radikális Bankellenes Csoport 
és több száz egyéni aláíró 
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Az Adóskamara 12 pontja 
 
 

ADÓSKAMARA, HITELES MOZGALOM 
2021. NOVEMBERI 12 pont 

  
  
Rólunk: 
Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom országos kiterjedésű mozgalmak. 
Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom civil érdekvédőket és banki károsultakat, 
jogászokat tömörítő szervezet, amely a jog, a politika és a társadalmi ellenállás 
minden eszközével harcol. 
Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom a társadalom legszélesebb köréből várja a 
csatlakozni kívánó honfitársait, politikai, vallási, vagy faji hovatartozás nélkül.  
Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom tagjai egyenrangú partnerek, akik, legjobb 
tudásuk szerint hajlandóak kiállni önmagukért és elesett sorstársaikért, 
megbecsülik és tisztelik egymást, javaslataik a közös munka elősegítését 
szolgálják. 
Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom célja a jogsérelmek felszámolása, 
függetlenül attól, hogy az kit és milyen formában érint. 
  
 Előszó 
A demokratikus párt- és független "politikusok" arra kaptak felhatalmazást, hogy 
képviseljék az emberek érdekeit. Azokét az emberekét, akikről a mai kormányzat 
és szövetséges követeléskezelői, ingatlancápái szándékosan elfeledkeztek. Másfél 
millió kifosztott, megalázott és lelki nyomorba döntött "adós" sorsáról, csak a 
bírósági tárgyalóteremben nem lehet dönteni. A pénzügyi hatalom nem 
tisztességes része elvárásainak megfelelő kúriai és jogalkotói jogértelmezés 
ellentétes a jó erkölccsel, a tiszta logikával, de részben még az érvényes 
jogszabályokkal is, ellene csak a tárgyalóteremben és egyedül az érintett 
adósoknak küzdeni hiábavaló. 2018-ban az ellenzéki pártokkal kötöttünk 
szövetséget a 2018. március 15-i Adóskamarai 12 pont (Függelék) jegyében és a 
magyarországi autokrácia kényszerei  közepette, s Ők az elmúlt években hangot is 
adtak közös követeléseinknek segítve harcunkat.  Most e szövetség megújítását, 
a közélet más, szintén tisztességes szereplőivel pedig a megkötését 
kezdeményezzük immáron a Hiteles Mozgalommal közös 2021. március 15-i 
aktualizált, kis részben újraalkotott 12 pont felvállalását kérve. 
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Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom 
2021. novemberi 

12 pontja 
 

1. Az Orbán-Kormány és az EBRD 2015-ös paktumának egyoldalú, ünnepélyes 
felmondása. A bármilyen banki hitelek és közműtartozások miatt elrendelt 
végrehajtások, árveréshez kapcsolódó földhivatali eljárások azonnali 
felfüggesztése a külön törvény(ek)ben meghatározott megoldások befejezéséig. 
A végrehajtási tevékenység állami szervezetrendszerbe utalását követeljük.  
Javasoljuk, hogy 2022 második felében minden bankra kiterjedő átfogó soron 
kívüli  bankfelügyeleti ellenőrzést rendeljen el az Országgyűlés. 
  
2. Az ún. DH törvények és a kúriai jogfejlesztő jogegységi határozatainak külön 
törvényi felülírása az európai uniós fogyasztóvédelmi jog jegyében, a deviza 
(alapú) hitelezés problémáinak rendezése a spanyol, szlovén, szlovák szankciós 
törvények, a horvát, román, lengyel példa alapján is. A törvény a pénzintézeteket 
„visszatartó erő” EU fogyasztóvédelmi jogelve alapján a felmondást figyelmen 
kívül hagyó, kamatmentes „megkapott mínusz teljesített forintösszeg”-alapú 
elszámolást írjon elő a felvételkori árfolyamon újraforintosításos korrekció 
mellett. A fennmaradó részre alanyi jogú méltányosan hosszú részletfizetést kell 
minden adósnak biztosítani. 
  
3. A közjegyzők végrehajtási záradékolási jogának azonnali megszüntetése.  
Közjegyző bármilyen hatósági funkciót csak akkor láthasson el, ha közszolgálati 
jogviszonyban áll. 
  
 4. A lakhatási jogot, annak megvonását érintő bírósági eljárások során alanyi 
jogon biztosítsák a költségmentességet, más állami jogsegély-eszközöket! 
Új Polgári perrendtartást és végrehajtási törvényt követelünk különös tekintettel 
a kölcsönszerződések tisztességtelenségét támadó perek és az adósi jogszerű 
védekezés megkönnyítésére, valamint az adósokat ellehetetlenítő letiltási 
szabályok reformjára, a végrehajtástól mentes jövedelemrész európai uniós 
létminimumnak megfelelő összegére. 
  
5. Az önálló zálogjog, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó vételi jog azonnali 
megszüntetése. 
A létező önálló zálogjogok törvényi hozzákötése a valóságban alapul szolgáló, 
tipikusan azonos időpontban keletkezett kölcsönből eredő követeléshez. 
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6. A lakhatáshoz való jog alkotmányos alapjog legyen! 
A kilakoltatás feltételeként határozzák meg a garantált állami, önkormányzati 
lakásbérleti joghoz hozzáférést. Indítsanak kiterjedt állami bérlakásépítési 
programot ! Az eredetileg a jelenlegi hitelmoratórium alatt esedékes fizetési 
kötelezettség ne kamatozzon a hitelmoratórium idejére nézve ! 
  
7. Nyissák meg újra és szélesítsék ki az Eszközkezelőhöz jutás lehetőségét a 
rászorulóknál és vegyék el a bankok vétójogát az adósi Eszközkezelőhöz 
csatlakozás kérdésében! 
Az eszközkezelős adósok lakhatási jogi és anyagi feltételeit hangolják össze a 
méltányos és érdemi bérlakásépítéssel érintett állami lakáspolitikával. 
  
8. A jövőbeni és a korábban megkötött jelzáloghitelek esetén (nem csak az ilyen 
deviza alapú szerződéseknél) a hitelező nem érvényesíthet a fedezeti ingatlan 
értékénél magasabb összeget. Budapesten és a megyei jogú városokban 
5.000.000. Ft, más településeken 2.500.000. Ft alatti tőkekövetelés esetén csak 
akkor legyen vezethető ingatlanárverés, ha a végrehajtási eljárás ideje alatt átlépi 
a fennmaradó tartozás (tőke és kamatai, végrehajtási költségek) ezen összeget.   
  
9. A követelésátruházások átláthatóságának megteremtését, szigorú ellenőrzését 
követeljük valódi ombudsmani, fogyasztóvédelmi hatósági jogkörökkel ! A 
követeléskezelők tartsák be a fogyasztói jogokat ! A felmondást követően egyedül 
jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat legyen érvényesíthető. 
  
10. Devizahiteles kárpótlási törvényt a 2. pont szerinti teljes vagyoni átalány 
jellegű kár és a személyiségi jogi átalánykár állami garantálásával, az ezek felletti 
kár perbeli érvényesítésének megkönnyítése mellett ! Ezen kárpótlási állami 
költségek egy részének pénzintézeti átvállalásáról kezdjen tárgyalást a Kormány a 
bankokkal a fair pénzintézeti rendszer kialakítása jegyében (pl. a bankadó 
részeként)! 
A NER-ben jogtalanul megszerzett tulajdonokat használják fel a deviza alapú 
hitelesek kárpótlására. 
A kárpótlás terjedjen ki a Questor- és más befektetői csalások áldozataira is, külön 
törvényekben a központilag szervezett trafikmutyis jellegű károsultakat is illesse 
kárpótlás! 
  
11. Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását! Állítsák 
vissza a Rákosi-korszakban elvett egyéni bírói felelősséget és a 2010 óta drámai 
mértékben csorbult egyéni bírói függetlenséget. 
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Védjék meg a bírói függetlenséget a politikai és a belterjes bírósági szervezeti 
visszaélésektől! Ne érhesse a bírákat hátrány abból, hogy az EU Bíróságához vagy 
a Alkotmánybírósághoz fordulnak ügyeikben. A bírósági szervezet legérzékenyebb 
igazgatási kérdéseit, főleg a fegyelmi, a szakmai alkalmassági gyakorlat, a 
szignálási rend, a képzés megfelelő színvonalát olyan testületek ellenőrizzék, 
melyekben civilek is tagok. 
  
12. Állítsák vissza a parlamenti fogyasztóvédelmi bizottságot, alakítsák meg a 
devizahiteles parlamenti vizsgálóbizottságot, s ezekben a civil szervezetek 
képviselői is kapjanak erős közreműködői, tanácskozási jogokat. 
A Pénzügyi Békéltető Testület legyen független az MNB-től és határozatait az azt
önként végre nem hajtó félnek kelljen bíróságon megtámadnia a határozat 
végrehajtása halasztó hatályával.  
  
2021. március 15. 
  
ADÓSKAMARA, HITELES MOZGALOM 
  
Függelék  
https://civilkontroll.com/adoskamara-marcius-12-pont/ 
 
  
 
 

Az Adóskamara 2018. március 15-i 12 pontja 
 

1. A banki hitelek és közmű tartozások miatt elrendelt végrehajtások azonnali 
felfüggesztése. 
  
2. DH törvények és a kúriai jogfejlesztő jogegységi határozatainak hatályon kívül 
helyezése, a deviza hitelezés problémáinak rendezése a spanyol, szlovén, szlovák 
szankciós törvények alapján. 
  
3. Közjegyzői jogsértések kivizsgálása és a közjegyzők végrehajtási záradékolási 
jogának azonnali megszüntetése. Közjegyző állami, közhatalmi funkciót csak akkor 
láthasson el, ha közszolgálati jogviszonyban áll. 
  
 4. A lakhatási jogot érintő, vagy ennek megvonását eredményezhető bírósági 
eljárások során, alanyi jogon biztosítsák a költségmentességet. 
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5. Önálló, elváló zálogjog, vételi jog azonnali megszüntetése. 
  
6. Lakhatáshoz való jog alkotmányos alapjog legyen! 
  
7. Szélesítsék ki az Eszközkezelőhöz jutás lehetőségét a rászorulóknál és vegyék el 
a bankok vétó jogát. 
  
8. Kényszer értékesítés esetén elővásárlási jog illesse az adóst, melynek feltételei 
egyezzenek meg egy harmadik személy jogaival. Az adósnak további 
kötelezettsége ne legyen. 
  
9. Amennyiben a pénzintézet a követelést átadja egy követeléskezelőnek, akkor 
az adósnak, csak és kizárólag a pénzintézet, és a követeléskezelő által kötött 
szerződésben meghatározott összeget kelljen megfizetnie. 
  
10. Azoknak, akiknek pénzintézet jogellenesen kárt okozott, vagy a vagyonukat 
elárverezték, az elszenvedett károkhoz igazodó kártalanítást kapjanak. 
  
11. Mindezen eljárások, kivizsgálások felügyeletét egy parlamenti devizahiteles 
bizottság lássa el, akiknek a tagjai között civil szervezetek képviselői is kapjanak 
helyet. 
  
12. A Pénzügyi Békéltető Testület legyen független az MNB-től. 
Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását. 
  
 2018. március 15. 
 
 

Érdekérvényesítés, lobbizás, vesztegetés, korrupció 
 
Elsőként a pár napja megismert korrupcióról: 
A Legfőbb Ügyészség közleménye (1 és 2. rész) 
    Budapest, 2021. december 7., kedd (OS)  
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más 
bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt 
tett az Országgyűlés elnökénél dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi 
jogának felfüggesztésére. 
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Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, aki 2019 augusztusától a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Karral kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos is 
egyben. 
A Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban 
megalapozott gyanú merült fel arra, hogy dr. Völner Pál a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-
5 millió forintot kapott. 
Dr. Völner Pál a gyanú szerint a jogtalan előny ellentételezéseként – felügyeleti, 
hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve – vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz, a 
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően. 
Dr. Völner Pál cselekménye vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért a 
hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben, üzletszerűen és 
folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette 
megalapozott gyanúját kelti. 
 A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél 
indítványozta dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának 
felfüggesztését. 
 A büntetőeljárás dr. Völner Pál országgyűlési képviselővel szembeni 
lefolytatására a mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség. 
 Az ügyben jelenleg összesen tizenkét gyanúsított van – közülük nyolc végrehajtó 
és egy végrehajtó helyettes. Jelenleg hat gyanúsított letartóztatásban van, egy 
személy pedig bűnügyi felügyelet alatt áll. 
     Kiadó: Legfőbb Ügyészség 
 
Devizahitelesek részéről felmerül a kérdés, hogy Völner Pált a végrehajtókon 
kívül megkereste-e a Bankszövetség, vagy a bankszektor más lobbi szervezete,  
hogy számukra kedvező álláspontot alakítson ki az Igazságügyi Minisztérium és 
rajta keresztül a Kormány? 
Az alábbi dokumentumokból is egyértelműen látszik, hogy Völner Pál 
meghatározó szerepet töltött be hosszú éveken keresztül devizahiteles téren. 
 
Völner Pál válasza a Jobbik képviselőjének a devizahitelesek megsegítéséről 
(részlet) 
2018. június 6. 14:16 
„Azt is számtalanszor elmondtam, hogy maguk a döntések a jogszabályok, a 
kúriai döntések, az alkotmánybírósági döntések, a luxembourgi bíróság döntései 
által meghatározott keretrendszer mentén történtek meg, hiszen ezek nélkül az 



118 
 

állam sok száz milliárdos pereket, kártérítési pereket vont volna a nyakába a 
bankok felől, amelyet az adófizetők összességének kellett volna megfizetnie.” 
https://2015-2019.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-
allamtitkarsag/beszedek-publikaciok-interjuk/volner-pal-valasza-a-jobbik-
kepviselojenek-a-devizahitelesek-megsegiteserol 
 
Feltűnő ez az álláspont!  
Völner Pál nem a fogyasztók, a banki károsultak érdekét tekinti legfontosabbnak. 
Az egész társadalmat „fenyegeti”, hogy az államnak sok százmilliárdos kártérítést 
kell fizetni, ha nem a „meghatározott keretrendszer” mentén születnek a 
döntések. A kormányzatnál az e keretrendszer azt jelentette, hogy kizárólag a 
Bankszövetséggel egyeztettek a születő jogszabályokról, a banki károsultakkal, és 
csoportjaikkal viszont nem. Egy formája azonban korábban volt annak, hogy a 
devizahitelesek elmondhassák az állásponjukat, ez a Parlament 
Fogyasztóvédelmi bizottsága volt. Azonban ez 2014-től nem fért bele a 
„keretrendszerbe”, mert az egész bizottságot megszüntették és semmilyen más 
bizottsággal nem pótólták. 
 
Részletek az Igazságügyi Minisztérium 2017.08.28.-i válaszából 
(Iktatószám: VII-PF/74/2/2017, kapcsolódó irományszám: K/16824/1) 
Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony részére 
Tisztelt Képviselő Asszony! 
„Hány embert lakoltattak ki eddig az Orbán-kormány ideje alatt” című, K/16824. 
számú írásbeli kérdésére – Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából – az 
alábbi tájékoztatást adom. 
A 2010. és 2012 év között kb. 80 ezer ingatlan, 2013 és 2017 között pedig kb. 
240 ezer ingatlan került árverésre meghirdetésre. 
Jelenleg 52.484 db ingatlan van árverésre meghirdetve. 
A kilakoltatások összessége tekintetében 2011-ben kb. 1.750 db, 2012-ben kb. 
1.020 db, 2013-ban 1.300 db kilakoltatásra került sor. 
A 2016. évben összességében a kilakoltatások száma 3.474 db. A lakóingatlan 
árverését követő birtokbaadások száma 1.734 db. 
A 2017. év I. félévben 708 család került kilakoltatásra. A jelenleg árverésre 
meghirdetett ingatlanokközül 30.544 db ingatlan esetében fordulhat elő, hogy 
sikeres árverést követően önkéntes teljesítés hiányában az ingatlan kiüresítésére 
kerülhet sor. 
(Ezt követően a válasz 4 oldalon keresztül ismerteti a Kormány intézkedéseit, a 
meghozott jogszabályokat.) 
Tisztelettel: Dr. Völner Pál 



119 
 

Részletek az Igazságügyi Minisztérium 2017. július 18.-i válaszából 
(Iktatószám: VII-PF/61/2/2017, kapcsolódó irományszám: K/16318) 
Szabó Tímea képviselő asszony részére 
Tisztelt Képviselő Asszony! 
„Nem érzi-e hivatalával erkölcsileg összeférhetetlennek az Ön ügyvédi irodájának 
tevékenységét a devizahiteles perekben?” című, K/16318. számú írásbeli 
kérdésére – Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából – az alábbi 
tájékoztatást adom. 
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy Dr. Trócsányi László miniszter úr több mint tíz 
éve felfüggesztette az ügyvédi praxisát, ebből adódóan a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi iroda ügymenetelére nincsen semmilyen jellegű ráhatása és azokról 
tudomással sem bír. 
A 2014. évi országgyűlési választások után az Igazságügyi Minisztérium – 
Trócsányi úr vezetésével – komoly jogalkotási feladatokat tűzött maga elé. Ennek 
keretében került sor a devizakölcsönök forintosítására és a fair banki eljárások 
szabályozására vonatkozó, úgynevezett devizatörvények megalkotására. A 
törvények közös célja a kilátástalan helyzetbe került emberek megsegítése és a 
hitelezés gyakorlatának felelősségteljes irányba való terelése… 
Tisztelt Képviselő Asszony! 
Az Ön által benyújtott írásbeli kérdésekből idézve – mint ahogy a fentiekből is 
világosan kitűnik – különösen ellentmondásnak tekintendő, hogy a devizahiteles 
törvények zárószavazásán Ön egyszer sem támogatta a devizahiteleseket segítő 
törvényjavaslatokat. 
Kiemelendő, hogy Önnel ellentétben, az Országgyűlésben a bankok ügyfelekkel 
történő elszámoltatását lehetévő tevő törvényjavaslatokat az országgyűlési 
képviselők elsöprő többséggel támogatták. Mindezek fényében, azt hiszem 
teljesen egyértelmű, hogy ki áll a devizahitelesek pártján, és ki hagyja cserben 
őket. 
Tisztelettel: Dr. Völner Pál 
 
 
Eleve hibás volt az Igazságügyi Minisztérium és így az egész Kormány kiindulási 
álláspontja! Nem a „kilátástalan helyzetbe került emberek megsegítése” lett 
volna a kormányzat célja, hanem azt elérni, hogy a tisztességtelen módon 
megkötött és tisztességtelen pontokat tartalmazó deviza alapú kölcsön- és lízing 
szerződések ne terheljék a fogyasztókat, a családokat. 
Megoldás lett volna a 2011 végén kidolgozott kedvezményes alapú 
végtörlesztés, azonban az osztrák bankok az osztrák kormányon keresztül elérték 
Matolcsy Györgynél, hogy ez a megoldás ne terjedjen ki minden károsultra. Az 
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ígéretnek megfelelően olyan törvényt alkottak, hogy kevesen tudjanak csak 
megszabadulni a devizahiteltől. A kormánynak fontosabb volt az osztrák bankok 
nyeresége, mint az, hogy ne veszítsék el több százezren az otthonukat pl. 
árverezés útján. Az ingatlan kényszerárverések és a kilakoltatások számát Völner 
Pál válaszleveléből ismerjük. 
 
Súlyosan sérültek a banki károsultak tisztességes bírói eljáráshoz való alapjogai 
azzal, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2013-ban 
alaposan félrevezette a Kúriát. Így aztán a Kúria olyan határozatokat hozott 
(Polgári Jogegységi határozatok), melyek megtévesztésen alapulnak. Így aztán a 
bankoknak kedvező Kúriai döntések, a bankoknak kedvező törvényekhez 
vezettek. Mindenki számára ismert, hogy a PSZÁF vezetője 2013-ban bank- és 
államcsőddel fenyegetődzött, ha a Kúria meggondolatlan döntést hoz. 
 
Mindezek azonban csupán a történetnek csak a kis szeletei. A helyzet sokkal 
súlyosabb! A fogyasztók, a családok megtévesztése már a szerződéskötéskori 
közjegyzői tevékenységgel kezdődött. A bankokkal rendkívül szorosan 
együttműködő közjegyzők ugyanis nem végezték el a szerződések ellenőrzését, 
nem hívták fel arra a figyelmet az adósoknak, hogy az Önálló Bírósági Végrehajtó 
majd bírói döntés nélkül is indíthat végrehajtást, ha nem fizetik a törlesztő 
részleteket. A törlesztő részletek emelkedése pedig várható volt, csak erről az 
adósok nem kaptak tájékoztatást a szerződéskötés során. A nemfizetés miatt 
felmondott szerződések kapcsán színre léptek a behajtók, a végrehajtók, a 
követeléskezelők, a (jól informált) árverési vevők és a történet elején már 
megismert közjegyzők. 
 
Azt most tanulja meg az egész ország, hogy az Önálló Bírtósági Végrehajtók, 
vállalkozásként működnek, profitorientált vállalkozások, semmi közük a 
bíróságokhoz. Gyakorlatilag a saját tevékenységüket saját maguk szervezik, 
ellenőrzik. Az Igazságügyi Minisztériumnak lett volna lehetősége felügyelni a 
végrehajtók tevékenységét, azonban a felügyeletet ellátó minisztériumi vezetőt 
éveken keresztül lefizették. 
 
Beszélhetünk tehát az érdekérvényesítés több formájáról, a lobbizásról, a 
vesztegetésről, a korrupcióról. Valamint félrevezetésről, megtévesztésről. 
 
Mindezek a problémák ismertek az Igazságügyi Minisztérium számára is és 
ezáltal a Kormány számára is, hiszen Völner Pál nem véletlenül mondta: 
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„ha megtámadjuk az egész fennálló rendszert, beleértve a közjegyzőket, 
bíróságokat, egyebeket, akkor hol beszélhetünk jogállamról.” illetve „nem lehet 
korlátlanul és gyakorlatilag egyfajta bolsevik forradalmi hevülettel megoldani 
helyzeteket”. 
 
Így aztán maradt minden változatlan, működött tovább a „fennálló rendszer” 
zavartalanul. Zavartalanul működik az orbáni jogállamiság, Az Orbán kormány 
egyáltalán „nem oldotta meg a helyzeteket”. Alapos vizsgálatnak kell kiderítenie, 
hogy milyen mértékben korrupt ez az egész devizahiteles történet. 
 
 
 

Korábban készült összeállítások és elemzések 
  
DEVIZAHITEL – Kézikönyv képviselőknek 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/ 
Ez a könyv elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
A PSZÁF alaposan félrevezette 2013-ban a Kúriát - értékelés 2021-ben  
https://mek.oszk.hu/22300/22368/ 
 
DEVIZAHITEL –  Újabb két petíció az Európai Parlamenthez 
https://mek.oszk.hu/22100/22122/ 
 
DEVIZAHITEL –  Petíció az Európai Parlamenthez 
https://mek.oszk.hu/22000/22032/ 
 
Additions to the (non-) enforcement of EU consumer protection directives in 
cases of "foreign currency denominated borrowings" related procedures in 
Hungary 
https://mek.oszk.hu/22100/22145/ 
 
DEVIZAHITEL – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/ 
 
DEVIZAHITEL – Adóskamara dokumentumok 2018.Q1-Q2 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/ 
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DEVIZAHITEL – Tisztelt Ügyészség… 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
Ez a könyv is elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
DEVIZAHITEL – A megtévesztés esetei 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/ 
 
DEVIZAHITEL – A Kúria valótlan állításai 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/ 
 
DEVIZAHITEL – Hol az (i)gazság? 
https://mek.oszk.hu/18300/18355/ 
Ez a könyv elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain. 
 
Devizahitel? Tanulmányok, esszék vitairatok a „speciális banki termékről” 
Devizahitel – adós és érdekvédő civil szemszögéből  
A 105 oldaltól a 129. oldalig 
https://mek.oszk.hu/19100/19119/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
  




