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Kerekasztal-konzultációt kezdeményez 
Navracsics Tibor igazságügyi miniszter 
a devizahiteles probléma jogi megoldása 
érdekében. A miniszterelnök-helyettes-
től Darák Péter, a Kúria elnöke, Polt Pé-
ter legfőbb ügyész, Handó Tünde, az Or-
szágos Bírósági Hivatal elnöke, Bánáti 
János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnö-
ke, valamint Székely László alapjogi biz-
tos kapott meghívást a jövő hét első felé-
ben történő egyeztetésre – tudta meg a 
Népszabadság.

Orbán Viktor miniszterelnök és a 
kormány elvárása az, hogy a Kúria mi-
előbb hozzon jogegységi döntést a de-
vizahiteles szerződéseket érintő ügyek-
ben. „Mi sürgetjük a jogegységi dön-
tést. Tudomásul vesszük, hogy az igaz-
ságszolgáltatás a magyar kormánytól 
elválasztva működik, de itt most nem 
a magyar kormányra kellene tekintet-
tel lenni, hanem a sok százezer deviza-
hitelesre” – fogalmazott Orbán.

A miniszterelnöki elvárásnak meg-
felelően Navracsics Tibor „dolga” nyil-
ván az lesz a jövő héten, ha asztalhoz 
ül az igazságszolgáltatás képviselői-
vel, hogy az ügy társadalmi fontossá-
gára és súlyára hivatkozva felvesse a 
soron kívüli döntéshozatalt Darák Pé-
ternek. Amennyiben ezt nem sikerül-
ne elérnie a miniszternek, akkor a kor-
mányfő fog találkozni a Kúria elnöké-
vel. A kabinet szerint a jogegységi dön-
tésnek azért van különös jelentősége, 
mert annak hatályosulásával a bírók az 
azonos tényállásokat, azonos élethely-
zeteket azonos módon fogják megítél-
ni, és azonos ítéletek születhetnek.

A Kúria múlt heti közleményéből 
viszont inkább az derül ki, hogy a jog-
egységi döntés eljárásjogi kérdéseket 
taglal, így nem alkalmas arra, hogy a 
kormányzati szervek vagy a közvéle-
mény számára teljes egészében tisz-
tázza a devizahiteles problémákat. 
A Kúria Polgári Kollégiuma azt írta, 

hogy mindenekelőtt fel kívánja mér-
ni, hány ilyen per van folyamatban, és 
hogy a jogerős ítéletek alapján eltérő 
jog gyakorlat kialakulása megállapít-
ható-e. E felmérés után döntenek 
„esetlegesen” jogegységi eljárás indítá-
sáról vagy más intézkedés megtételé-
ről. (Becslések szerint összesen mint-
egy 2500 devizahiteles per van folya-
matban, ebből hatvan már másodfo-
kon jár – a kormányzati források leg-
inkább ezt a számot szokták emleget-
ni. Mintegy tíz ügy jutott el a Kúriáig.

A jövő heti egyeztetésen az „asztal-
társaság” nyilván megvizsgálja a bank-
szövetség kormány számára készített 
javaslatának jogi lehetőségeit is. A ki-
szivárgott hírek szerint a pénzintéze-
tek javasolták, hogy november 1-jére 
hozzák előre a kilakoltatási morató-
riumot (az ezzel kapcsolatos dön-
tés  azóta megtörtént). Márészt vállal-
ták volna, hogy nem kezdeményeznek 
végrehajtást, ha a tartozás nem halad-
ja meg a félmillió forintot (erről nincs 
döntés). A szervezet továbbá indítvá-
nyozta, hogy vagy azonnal, vagy foko-
zatosan alakítsák át a devizahiteleket 
forintkölcsönné (utóbbit az árfolyam-
gát átszabásával) – persze állami támo-
gatás mellett. (Ebből azonban csak az 
árfolyamgát kiszélesítése lett, ideigle-
nes intézkedésként.) Jogi szempontból 
a neuralgikus pontot a bankszövetség 
azon elvárása jelenthette, hogy a végle-
ges megoldás megszületése után a de-
vizahiteles ügyfelek már ne perelhes-
sék hitelszerződés miatt a bankokat.

Kérdéses, hogy a megbeszélések 
milyen gyorsan vezetnek eredmény-
re az igazságszolgáltatás szereplőivel. 
Ahogyan az is, hogy ezután  várható-e 
újabb kormányzati intézkedés. Cséfal-
vay Zoltán NGM-államtitkár minden-
esetre már jelezte, a végleges rendezés-
hez meg szeretnék várni az  Európai Bí-
róság döntését is. A testülettől a Kúria 
kért állásfoglalást az egyik devizahite-
les ügyben, a döntés várhatóan  jövő 
 tavasszal születik meg. e9 
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Öröm
A világban mindenhol egyre ala-
csonyabb az infl áció, de ez csak 
itthon kelt általános örömérzetet. 
Az adósságharc után a rezsicsata 
is meg van nyerve. Ez is eldőlt, 
már az induláskor. A kormány, 
mint minden mást, az árak letö-
rését is saját sikerének tudja be, 
és azt büszkén hirdeti is. Nem 
nagyon törődve azzal, hogy a 
világban másutt mindenféle jogi 
hókuszpókusz nélkül mennek 
lejjebb az (energia)árak. Ez a 
törvényszerű ugyanis, ha nem 
pörög a gazdaság.

A nullához közelítő, most még 
0,9 százalékos infl áció az árstabi-
litás képzetét kelti, de megy ez 
még lejjebb is: decemberre már 
a defl áció is benne van a pakli-
ban. S hogy jó-e ez? Meg lehet 
kérdezni erről a japánokat, akik 
két évtizede élnek társbérletben 
a defl ációval, és most – sokadjára 
– óriási erőfeszítésekkel próbál-
nak infl ációt gerjeszteni, növeke-
dési pályára állítani gazdaságu-
kat. Japán, az Egyesült Államok 
és Nagy-Britannia számolatlanul 
pumpálja gazdaságába a milliár-
dokat, csakhogy elindítsa a keres-
letet, ezzel az infl ációt kirobbant-
sa a veszélyzónából. Az Európai 
Központi Bank a defl ációs ve-
szélytől tartva a múlt héten re-
kordalacsony szintre, 0,25 száza-
lékra vitte le alapkamatát. Ideha-
za a jegybank kamatot vág és 
ingyenhitellel árasztja el a gaz-
daságot. Hátha az segít.

Amit másutt a piac intéz el, 
 arra nálunk a kormány vállalko-
zik, fátyolvékonyságú védő hálót 
húzva fel határainkon, amelyet az  
első fuvallat leszakít, mozgáskép-
telenné téve az alá szorulókat. A 
mesterségesen leszorított infl áció 
káros mellékhatásait illik komo-
lyan venni. Az igazi védelem itt 
kezdődik. (A szerk.)

Nők a Házban
Uj Péter és Hargitai Miklós 
is megvonja a „baloghozás” 
mérlegét – monoklival, 
 bírsággal és Kövérrel. e11
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Újabb hitel kell 
a BKV-nak, hogy 
törleszteni tudjon 
Ismét hitelt, mégpedig 9,4 mil-
liárdosat kellene szereznie a 
fővárosnak ahhoz, hogy ki tud-
ja fi zetni a BKV korábbi kölcsö-
nének törlesztőrészletét. e6

Horváth Csabát
jelöli az MSZP
főpolgármesternek
Az elnökség áldását adta a pá-
lyázatra, másban nem is gon-
dolkodnak a szocialisták, de 
az ellenzéki összefogás még 
nem garantált Budapesten. e5

Egyre nehezebb
jól kalkulálniuk
az autósoknak
A többségnek drágul jövőre
a kötelező, bár a váltással 
még lehet valamennyit spó-
rolni. Számolni azonban 
egyre bonyolultabb. e10

Matolcsy szerint 
már túl alacsony 
az infl áció
Váratlanul egy százalék alá 
 zuhant az index, novemberben 
tovább csökkenhet. A jegy-
bankelnök ezt már „kihívás-
ként” éli meg. e9

Darák Péter és Navracsics Tibor. Fontos újra találkozniuk FOTÓ: MTI � ILLYÉS TIBOR

Szociális támogatásra szorulnak
 a szociális munkások is
O „Nem lehet ott rend, ahol félmillió ember jövedelme egyenlő a nullával.”
O A béremelés megfontolását ajánlja az ombudsman. Az ügy e4
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MEGVERTÉK
A VILÁGOT 
A MAGYAR
MŰVÉSZEK 
Kultúra e15

Devizahitelek Navracsics összehívta a jogi élet vezetőit a gyors döntés érdekében

Kerekasztalhoz ülnek

Az Erzsébet-program 
100 ezer gyerek nyaralását 
támogatta.

SZUPERMODERN
KULTÚRAKÖZPONT
Zaha Hadid modern 
városközpontjában,
az Egri csillagok köré 
szervezett programok-
kal nyitja meg ma ka-
puit a pekingi magyar 
kulturális intézet. Gár-
donyi Géza regénye pár 
éve jelent meg kínaiul, 
most pedig a belőle 
készült ikonikus fi lmet 
is lefordították. e8
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