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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
1012014 . (11. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 15212014 . (VI. d.) Korín_ rendelet 90 .* 12. pontja

szerinti feladatkörében eljáró Varga Mihály Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez,

, fFolyratvdrzak-e a kilakoltatásrák, avagy mi várjö re a fakdskitetesefrre"

cirnnrtel . A választ írásban kérem_

Tisztelt Miniszter Úr !

A Jegybank frissen közzétett statisztikája szerint ebben a negyedévben is több mint hat ezer ingatla n
kényszer értékesíthető a kvóta alapján, összesen 11 355 kényszerértékesítésre kijelölhető ingatlan
közöl végill 2 775 ingatlant jelteltek ki a harmadik negyedévében . Ez azt is jelenti, hol, a kvóta
kihasználtsága 45 százalékra csökkent.
Ez azonban önmagában semmit nem jelent, hiszen eközben azt is figyelembe kell venni, hog y
például a második negyedévben 4 612 ingatlan jelöltek ki kényszerértékesítésre ugyanekkor pedi g
3 510 ingatlant értékesítettek is . Ez jóval nagyobb arányt jelent, mint az els ő negyedévben, amikor
4 783 kijelölt lakás közül 2 148 ingatlant értékesltettek .

Azt azonban nem tudni, hogy azokban az esetekben, amikor nem a Nemzeti Eszkőzkezelő vásárolja
meg a lakást, milyen sors vár a családra .

Jelenleg, a 2011-ben hozott törvény szerint a lakáshitel miatt jelzáloggal terheli lakások közül a 90
napnál hosszabb törlesztési késedelemmel rendelkez ők 5 százaléka jelölhető ki
kényszerértékesítésre . Azóta több mint 40 ezret lakást jelöltek ki kényszerértékesítésre . Kezdetben
azonban még alacsonyabb volt a kvóta mértéke, amit az elmúlt években fokozatosan kett őről 6t
százalékra emeltek. RáaddsaI ez már csak idén korlátozza a kilakoltatásokat, mivel amennyiben a



törvény nem változik, 2015-tő l a forinthitelesek összes kényszerertékesitésre kijelölt ingatlana a

piacra zúdulhat -

Az érintett adósok azért is egyre nyugtalanabbak lehetnek, hiszen jelenleg csak a devizahitelesek

várhatják nyugodtabban a következő hónapokat . A parlament által elfogadott, a kilakoltatási

moratórium határidő nélküli meghosszabbításáról szóló törvénymódosítás ugyanis csak ráju k

vonatkozik ,

Ú I,,51 tűnik, hogy az Eszközkezelő , mint a „kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatásá t
biztosítani képes” eszköz sem vált be . Ezt mutatja egy tavalyi írásbeli kérdésünkre adott válasz is .

Az akkori fejlesztési miniszter egy változtatásra célozva a következőket írta : „A törvénymódosítás
célja, hogy a 13 ezer ingatlan átvételét lehet ővé tevő idei keretszámot kitöltsük, és jövő év végéig
akár 25 ezer család, vagyis mintegy 100-130 ezer ember lakhatása rendeződhessen megnyugtató

módon.°' Ugyanakkor az adatok szerint, 2013-ban a kijelölt 15 216 lakóingatlanból csupán 539 4
kelt el kényszerértékesítésen, igaz ebből a legtöbbet - 4032-őt - a Nemzeti Eszközkezelő Zrt .

vásárolt meg. De ez jóval elmarad a kívánt 13 ezertő l .

Mindezek miatt kérdezem, Miniszter Úrtól :

• Mi történik a kényszerértékesítésre váró családokkal a kényazerértékesrtés lezárult a
után abban az esetben, amikor nem az Fszközkezetö vásárolja meg az ingatlant? Milye n
támogatást kapnak az államtól, „követik-e” ezen családok sorsát ?
• Mi vár a kéayszerértékcsitésre kijelölhető ingatlanban lakó családokkal 2015 után ?

• Milyen érdemi lehetőségeket fog adni a Kormány a rászoruló családok számtára ,
hiszen a kilakoltatási moratórium van, akire nem vonatkozik és egyébként is „csupán”
átmeneti segítséget jelent?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2014. szeptember 2 .

Korózs Lajos
l

országgyű lési képviselő
(MSZP)
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