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Az Orbán kormány gazdaságpolitikai tevékenységének egyik legfájdalmasabb hatása a 

korábban devizában eladósodottak helyzetének radikális romlása. A forint 2010 utáni jelentős 

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

tovább rontotta, hogy a bankok – ahogyan azt a Kúria megállapította – több esetben 

tisztességtelenül visszaéltek a fogyasztókkal szembeni erőfölényes helyzetükkel.  

Tény ugyanakkor, hogy a hibás kormányzati gazdaság- és társadalompolitikának ennél 

jelentősebb hatása volt a helyzet kialakulásában. A felelőtlen kormányzati, illetve 

kormánypárti tisztségviselői nyilatkozatok és a káros gazdaságpolitika miatt csak 2010-ben 

974 milliárd forinttal nőttek a devizahitelesek terhei. Az MNB saját statisztikája szerint egy 

átlagos havi törlesztő részlet összege 2010 óta 70%-kal növekedett, amely nagyobb részben az 

árfolyamkülönbség alakulásából ered.  

A kormány idén nyáron jelentette be, hogy a tisztességtelen eljárásából eredő többlet 

kiadásokat a bankoknak kompenzálnia kell, és 2014 év végéig minden devizaalapú hitelt 

forintosítanak. A legújabb kormányzati nyilatkozatok szerint erre csak 2015 tavaszán kerülhet 

sor. Ez a késlekedés elfogadhatatlan, különösen úgy, hogy a devizahitelesek megsegítése 

érdekében javasolt minden intézkedést nemcsak a kormánypárti kétharmad, hanem a 

legnagyobb ellenzéki frakció, az MSZP is támogatott. 

Felkérjük az MSZP parlamenti képviselőcsoportját, hogy nyújtson be az Országgyűléshez 

határozati javaslatot, amelyben rámutat a Kormány a devizahitellel rendelkező százezrek 

kilátástalan helyzetének kialakulásában betöltött felelősségére, és korábbi ígéreteivel szemben 

tanúsított késlekedésére, másfelől pedig javaslatot tegyen a problémák gyors megszüntetésére, 

illetve csökkentésére. A határozati javaslat tartalmazza azt, hogy az Országgyűlés kötelezze a 

Kormányt, hogy 2014. év végéig hajtsa végre a devizahitelek kivezetését és forint alapú 

szerződésekre cserélését, és ennek végrehajtása során legfeljebb a 2010. április havi átlagos 

devizaárfolyamokat alkalmazza. 2010 áprilisában 1 euró átlagosan 265,44 forintba került, a 

svájci frankért 2010 áprilisában 185,12 forintot kellett fizetni. 

A Választmány fontosnak tartja, hogy olyan érdemi megoldás szülessen a bajba került 

hitelesek problémáira, amely nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását. A 

tétlenséggel járó felelősség a Kormányt és a kormánypártokat terheli. Az idő azonban sürget, 

ezért az MSZP Választmánya elvárja, hogy a Kormány a pártpolitikai érdekeket félretéve, a 

segítségre szoruló többszázezer család sorsát szem előtt tartva, felelős módon, ígéreteinek 

megfelelően cselekedjen.  


