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Az ilyen segítőktől mentsen meg a jóisten,  
 

hiszen az ellenségeimmel magam is elbánok 
 

Gurmai Zita szocialista EU-s képviselőtől az alábbi hír olvasható a mai napon: 
 

  Európai szabályozás segíthet a devizahiteleseken 
 

Az Európai Bizottsághoz fordul az MSZP a devizahitelesek érdekében - jelentette be Herczog Edit EP-képviselő. 
 
A devizahitelesek helyzetének javítása érdekében az Európai Bizottsághoz fordulnak az MSZP európai parlamenti 
képviselői - jelentette be sajtótájékoztatóján Herczog Edit EP-képviselő, a párt elnökségi tagja. Mint mondta, az európai 
szintű szabályozásra azért is szükség van, mert az nemcsak a magyar hitelesek, hanem az unió többi 
államában élő adósok helyzetén is könnyíthet.  
 
A magyar képviselő szerint az Európai Uniónak az eurózónán kívüli tagállamokra is figyelnie kellene, azok polgárai 
ugyanis különösen kiszolgáltatottak az árfolyamváltozásoknak. A STOP kérdésére elmondta, hogy a problémára az EU 
egésze képes hatékony választ adni, különös tekintettel arra, hogy a devizában hitelt nyújtó magyarországi bankok 
többsége mögött anyacégként ott állnak az eurózóna bankjai. Ez lehetőséget adhat arra, hogy a pénzintézetek az 
árfolyamkockázatot ne terheljék teljes egészében a hitelesekre.  
 
Az MSZP szerint emellett indokolatlan, hogy a bankok a hitelezési költségeket is devizában számolják el, noha ezeknek a 
költségeknek a nagy része az adott ország nemzeti valutájában jelentkezik. Ezért úgy vélik, kötelezni kellene a bankokat 
arra, hogy ezeket a költségeket a nemzeti valutákban számolják el.  
 
A javaslatok között szerepel, hogy hogy európai jogszabály tiltsa meg az egyoldalú szerződésmódosítást.  
 
Herczog Edit a STOP kérdésére megerősítette, hogy az Európai Szocialista Párt mindemellett továbbra is szükségesnek 
tartja a nemzetközi pénzügyi tranzakciókra kivetett adó (Tobin-adó) bevezetését. 
 
Az MSZP-s politikus véleménye szerint javaslataik nem sértik a belső piacról, illetve a pénzügyekről szóló uniós 
irányelveket. Hozzátette, remélik, hogy kezdeményezésüket Orbán Viktor miniszterelnök is támogatni fogja, és felveti az 
Európai Tanácsban. 
 
Herczog Edit elmondta: azért az ország uniós elnökségének lejárta után fordulnak az Európai Bizottsághoz, 
mert nem tartották volna helyesnek, ha magyar vonatkozású kérdés napirendre tűzésével terhelik a magyar 
elnökséget. 
 
Az Európai Bizottságnak az írásbeli kérdésre harminc munkanapon belül kell válaszolnia - jegyezte meg, hozzátéve: arra 
számítanak, hogy a szeptemberi szezonkezdetre megérkezik a válasz. 

 

---------------------------- 
 
Ugye jól értem azt, hogy eszerint Göncz Kinga, Herczog Edit, Gurmai Zita és Tabajdi Csaba szocialista 
EP-s képviselők döntötték el a napokban azt, hogy a devizahitelesek helyzetének javítása érdekében 
fordulnak majd a jövőben az Európa Bizottsághoz.  
 
Valamint azt is jól értem az idézetnek utolsóelőtti bekezdéséből, hogy 
 

„azért az ország uniós elnökségének lejárta után fordulnak az Európai Bizottsághoz, 
mert nem tartották volna helyesnek, ha magyar vonatkozású kérdés napirendre 
tűzésével terhelik a magyar elnökséget”. 

 
A tájékoztatás egyértelmű. Azért fordulnak a 2009. nyara óta EP képviselőként Brüsszelben tevékenykedő 
magyar szocialisták majd a jövőben – 2011. július 25 után – az Európai Bizottsághoz a devizahitelesek 
helyzetének javítása érdekében, mert  nem tartották volna helyesnek, ha magyar vonatkozású kérdés 
napirendre tűzésével terhelik a 2011. január 1-től 2011. június 30-ig tevékenykedő magyar elnökséget. 
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És mivel más okát nem adta Herczog Edit annak, hogy miért csak 2011. július 25-e után fordulnak majd az 
Európai Bizottsághoz, nem lehet kétséges senki előtt sem az  
 

egyetlen oka annak, hogy 2009. július 1-től 2010. december 31-ig, illetve 2011. július 1-e óta 
nem fordultak a devizahitelesek helyzetének javítása érdekében a magyar szocialista EP-s 
képviselők az Európa Bizottsághoz, mert 2011. január 1-től 2011. június 30-ig magyar volt az 
elnökség.  

 
Szerintem aki számára ez a szánalmas közlés mosolyt fakaszt, az bizonyosan nem Herczog Edit és három 
társa, mert ők komolyan gondolják azt, hogy korábbi tevékenységükhöz hasonlóan ezzel a nesze semmi fogd 
meg jól típusú látszatintézkedés ígéretével kedvező színben tűnhetnek fel a magyar társadalom előtt.  
----------------------- 
 

Csakhogy Herczog Edit és három társa most melléfogott. Ugyanis azzal, hogy ígérik a fellépésüket a 
devizahitelesek érdekében,  
 

elismerik azt, hogy 2009. július 1. óta jól tudják azt, hogy a magyar devizahitelesek érdekében 
fel lehet lépni egy EP-s képviselőnek az Európa Bizottságnál, valamint  

 
elismerik azt, hogy nem érdekelte őket a magyar devizahitelesek problémája több mint két éven 
át annak ellenére, hogy tudták azt, hogy minden további nélkül segítségért fordulhatnak az 
Európa Bizottsághoz.  

 
Ezek azok a tények, melyek miatt indokolt elgondolkozni azon, hogy vajon két év eltelte után váratlanul miért 
buzog fel bennük a segítőszándék, illetve azon, hogy ez a váratlan segítség nem éppen azt a célt szolgálja 
náluk, hogy kifogják a szelet a vitorlából.  
 

Vajon nem arra kell gondolnunk, hogy olyan módon szándékoznak előterjeszteni váratlanul most az 
alkalmatlan javaslatukat, hogy azt képtelenség legyen teljesíteni az Európa Bizottságnak, és ezzel 
elérhetik azt az eddigi időmúlással magyarázható céljukat, hogy akadályozzák a megfelelő javaslat 
előterjesztése esetén lehetséges Európa Bizottsági közbelépést a tarthatatlan magyar állapot 
megoldására.  

 
A valódi szándékot kutatva indokolt Herczog Edit nyilatkozatát részleteiben is megvizsgálni. 
--------------------------- 
 
Herczog Edit nyilatkozatának első bekezdésében írt 
 

 európai szintű szabályozásra azért is szükség van, mert az nemcsak a magyar hitelesek, 
hanem az unió többi államában élő adósok helyzetén is könnyíthet 

 

szavakból következtetek arra, hogy Herczog Edit EP szocialista képviselőnek fogalma sincs arról, hogy a 
magyar devizahitelesek helyzete miért nehéz. Ugyanis azért nincs semmi szükség a magyar devizahitelesek 
helyzetének javításához újabb európai szabályozásra szándéka szerint, mivel az Európa Tanács 1993-tól 
folyamatosan meghozta azokat a fogyasztóvédelemmel és különböző kölcsönökkel kapcsolatos olyan 
irányelveket, amiket hazánkban a bankok semmibe vesznek éppúgy, mint az Állampolgári Jogok 
Országgyűlési Biztosnak ide vonatkozó jelentését is.  
 
Szerintem akkor, ha Herczog Edit és három társa ennek ellenére valóban újabb szabályozást akarna elérni az 
Európa Tanácsnál, akkor feltehetőleg a Tanács felhívná őket arra, hogy előbb a meglévőket tanulmányozzák, 
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illetve a kérés teljesítése esetén legfeljebb lenne még egy olyan szabályozás, amit éppen úgy nem tartatna a 
végrehajtó hatalom hazánkban, mint ahogy a korábbiak betartásáért sem tesz semmit. 
 
De az is elgondolkoztató ebből az idézetből, hogy vajon Herczog Edit és három társának miért van szüksége 
európai szintű szabályozásra akkor, amikor Európában szinte egyedül Magyarországon van olyan tarthatatlan 
helyzet, amit állami segítséggel a bankok megvalósítanak évek óta. Szerintem furcsán néznének mondjuk az 
osztrák, vagy német, esetleg francia EP képviselők Herczog Edit és három társára akkor, amikor a 
hazájukban tisztességesen működő fogyasztási szerződések szabályozását is kérnék nevezettek az európai 
szintre hivatkozással. 
  
Herczog Edit sem gondolta ezt szerintem komolyan, és attól függetlenül, hogy nyilatkozata alapján szerintem  
fogalma sincs arról, hogy miként kellene a tarthatatlan és törvénytelen, valamennyi EU irányelvvel ellentétes 
magyar helyzetet az Európa Bizottságnál megoldani, az európai szintű szabályozást szerintem azért is vetette 
fel, mert el kívánta ezáltal érni azt, hogy a magyar devizaalapú hitelesek helyzetének rendezése belátható időn 
belül lehetetlenné váljon. 
 

Mert ugye akkor, ha minden európai országnak sajátos problémáit elemezni indokolt a Herczog féle 
egységes szabályozás előtt, majd ezeknek megvitatása után koordinálni kell minden európai ország 
sajátosságait figyelembe véve, biztosítva van Herczog Edit és három társa arról, hogy gyors eljárás 
esetén is legfeljebb három-négy év múlva lehetséges egy olyan felesleges újabb szabályozás, amelyre 
mint mondtam semmi szükség nincs, illetve Magyarországon a kutya sem venné figyelembe ezt sem 
éppúgy, mint a többit. 

 
És így céljukat Herczog Edit és három társa elérnék.  
 
Altatnák a magyar társadalmat éveken keresztül azért, hogy addig se foglalkozzanak az adósok valódi 
problémáival és azok valódi megoldásaival.  
 
Siófokon 2011. július 25. napján.  
 
Léhmann György 
 
 


