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2018. évi ..... törvény 

Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről, valamint a végrehajtási eljárásokkal
járó terheik enyhítéséről

1. §

A bírósági  végrehajtásról  szóló 1994. évi  LIII.  törvény (továbbiakban Vht.)  5.  § (1)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bírósági végrehajtás során - a törvényben foglalt esetekben - állami kényszerrel is el kell érni,
hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítse a
kötelezettségét.”

2. §

A Vht. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  csökkentett  összegből  -  a  törvényben  foglalt  szabályok  szerint  -
általában legfeljebb 20%-ot, kivételes esetben legfeljebb 33%-ot lehet levonni.”

3. §

A Vht. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a
része,  amely  megfelel  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  munkavállaló  részére  megállapított
alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér).”

4. §

A Vht. a következő 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. §

A levonás  esetére  fennálló  törvényi  mentességek  nem alkalmazhatóak  a  gyermektartásdíj  és  a
szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.”

5. §

A Vht. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A munkaviszony  alapján  kapott  munkabérből  (a  továbbiakban:  munkavállalói  munkabér)
legfeljebb 20%-ot lehet levonni.”

6. §

A Vht. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 20%-ot lehet levonni.”

7. §

A Vht. 90. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) az adós betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyógyászati és technikai
segédeszköz,  a  mozgásában  korlátozott  adós  gépjárműve,  illetőleg  az  adósnak  a  vele  egy
háztartásban élő, mozgásában korlátozott hozzátartozója érdekében is használt gépjárműve,”

8. §

(1) A Vht. 136. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(3)  Nem  lehet  lefoglalni  —  még  az  adós  beleegyezésével  sem  —  azokat  az  ingatlanokat,
amelyeket a törvény a végrehajtás alól mentesít.”

(2) A Vht. 136. §-a a következő új (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Mentes a végrehajtás alól az az ingatlan, amelyet a felszámolási eljárás során nem lehet az adós
vagyonához tartozóként figyelembe venni.

(5)  Az  adós  személyi  körülményeire  tekintettel  mentes  a  végrehajtás  alól  az  a  lakóingatlan,
amelyben lakó adós, adóstárs, vagy a velük egy háztartásban élő személy várandós nő vagy kiskorú
gyermek.”

9. §

A Vht. 140. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a becsérték megállapítása (kifogás esetén bíróság általi jogerős megállapítása) óta egy év
eltelt, és az ingatlan még nem került értékesítésre, a végrehajtó bármelyik fél - legkésőbb az árverés
kitűzését követő harmadik munkanapon belül előterjesztett - kérelmére a becsértéket az (1) és (2)
bekezdésben foglaltak alkalmazásával ismételten megállapítja.”

10. §

A Vht. 154/A. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182. §
és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző részére megküldött
tájékoztatástól 60 nap eltelt.”

11. §

A Vht. 182/A (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  182/A.  §  (1)  A végrehajtó  a  lakóingatlan  kiürítésének  foganatosítását  [174.  §  d)  pont]
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határozatlan időre, de legkésőbb a 2019. áprilisig 15-ét követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett
magánszemély. Nincs helye halasztásnak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése során, vagy ha a
kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki.”

12. §

(1)  Ez  a  törvény  a  kihirdetését  követő  5.  napon  lép  hatályba  azzal,  hogy  szabályait  a
hatálybalépésekor már folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a Vht.178. § (3) bekezdése.
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Általános indokolás

Az  elmúlt  időszakban  a  devizakárosultak  helyzete  tovább  romlott,  a  kilakoltatási  hullám
felerősödött, egyre több család kénytelen elhagyni a lakóhelyeként szolgáló ingatlant. A Fidesz-
kormány  magára  hagyta  az  adósságspiráltól  szabadulni  képtelen  magyar  polgárokat,  a
választásokig  meghosszabbított  kilakoltatási  moratóriumot  mint  „választási  kampányfogást”
alkalmazva,  hazug módon próbálja elhitetni  a kilakoltatástól  való megmenekülés reményét  a
devizakárosult magyar polgárokkal. 

Tízezrek  hagyták  el  Magyarországot,  ezrek  kényszerültek  másod-és  harmadállásba,  továbbá
emberéleteket követelő tragédiák jelzik a pénzügyi  történelem egyik legsötétebb időszakának
hosszú lefolyását.

A  Jobbik  az  egyetlent  parlamenti  párt,  mely  konzekvensen,  2009-től  a  devizakárosultak
helyzetének  végső  megoldásán  dolgozik.  Több  száz  felszólalás,  aláírásgyűjtés,  megannyi
szakmai  egyeztetés  és  munkaóra  bizonyítja,  hogy  a  devizahitelesek  kálváriájának  végleges
megoldására -kormányváltó erőként- csak a Jobbik hiteles programja képes.

A Jobbik eltökélt  a  tekintetben,  hogy ezeket  a  hiteleket  a  felvétel  napjának árfolyamán kell
forintosítani, azaz új, tisztességes elszámolásra, új elszámolási törvényre van szükség. Azonnali
hatályú kilakoltatási moratóriumot vezetnénk be, nem csak a téli hónapokra vonatkozóan vagy a
választásokig, hanem a devizakárosultak helyzetének végleges rendezéséig. Ezzel párhuzamosan
pedig  a  végrehajtói  túlkapásokat  teljes  mértékében  kiiktatnák  a  rendszerből.  Felháborítónak
tartjuk,  hogy  azt,  akinek  a  végrehajtás  a  létfenntartását  veszélyezteti,  kilátástalan  és  teljes
mértékben kiszolgáltatott  helyzetben hagyja egy jóléti  szint elérésére törekvő állam. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy bizonyos pénzösszeg alatti összegből ne lehessen letiltani.

Részletes indokolás

1., 10. § 

Fontos, hogy azoknak a követeléseknek a végrehajtásánál segítse csak az állam közvetlenül a
végrehajtókat, amelyek esetében a végrehajtás kikényszerítésének elmaradása bűncselekménnyel
járhat. Így az állami erőszak monopóliumával csupán az önkényes lakásfoglalók és a gyermeket
jogellenesen visszatartók esetében lehessen élni,  a fizetésképtelen ingatlanhitel-adósok utcára
tevésében a magyar rendőrség hivatásos állománya ne segédkezzen!

2. § 

A módosítás célja a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a módosítása annak érdekében,
hogy a végrehajtás során ne tudják a jövedelemnek akár az 50%-át is levonni.

3. § 
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Mivel  általános  szabályként  kerül  kimondásra,  hogy  mely  levonások  esetében  nem  él  a
mentesség, így ezt a részletszabályozást tartalmazó mondatot innen törölni indokolt.

4. § 

Generális szabályként kerül kimondásra, hogy levonás esetén a mentességek mely esetekre nem
alkalmazhatóak.

5-6. § 

A levonások maximumának csökkentésére teszünk javaslatot.

7. § 

A módosítás annak érdekében, hogy egy régóta fennálló probléma kiküszöbölésre kerülhessen. A
hatályos végrehajtási  törvény a végrehajtás alól mentes ingóságok között  sorolja fel  az adós
betegsége  és  testi  fogyatékossága  miatt  szükséges  gyógyszert,  gyógyászati  segédeszközt,
valamint a mozgásában korlátozott adós gépjárművét. A valós életben azonban nagyon gyakran
megtörténik, hogy nem az adós, hanem a vele egy háztartásban élő hozzátartozója érdekében
szükséges  és  elengedhetetlen  az  egyébként  az  adós  tulajdonát  képező  gépjármű.  Ebben  az
esetben  a  gépjármű  nem  esik  a  végrehajtás  alól  mentes  ingóságok  körébe,  ami  súlyos
következményekkel jár a mozgáskorlátozott hozzátartozó vonatkozásában.

8. § 

Napjaink  szociális  viszontagságai  közepette  jogos  elvárás,  hogy  a  pénzintézetek  és  egyes
végrehajtó társaságok számára teljes mértékben kiszolgáltatott, nehéz helyzetben lévő társadalmi
csoportok  legalább  részleges  védelmet  nyerjenek.  Jelen  pillanatban  is  folynak  azon
kilakoltatások előkészületei és azon végrehajtási eljárások, melyek során nem pusztán családok
kerülnek utcára, de azokat szét is szakítják, hiszen ilyen helyzetben a gyermekek jellemzően nem
maradhatnak szüleikkel.
Korábban már rögzítésre került  a végrehajtásról szóló rendelkezések körében, hogy egyes,  a
mindennapi életvitelhez szükséges ingóságok mentesek a végrehajtás alól.  Indítványunk ezen
családok számára legalább alapvető biztonsági faktort jelentő kört szélesítené ki a tekintetben,
hogy az  olyan lakóingatlan  is  mentességet  élvezzen,  ahol  várandós  anya,  és/vagy tizennégy
évnél fiatalabb, kiskorú gyermek él. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy ezt a lehetőséget csak
az ingatlant jogszerűen használók számára tartanánk fenn.

9. § 

Az Országgyűlés a 2017. évi XIV. törvénnyel módosította a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvényt, a változtatások 2017. március 21-től hatályosak. A törvény indokolásában az
szerepelt, hogy a módosítást követően bizonyos esetekben csak becsértéken lehet elárverezni az
adósok lakhatását szolgáló ingatlanokat. A törvényhozói szándék egyértelműen abból indult ki,
ami  a  parlamenti  vitában is  kiderült,  hogy az  ingatlan  becsértéke  és  a  forgalmi  értéke  nem
mutathat jelentős eltérést, vagy ha mégis, akkor az adósoknak jogorvoslat áll rendelkezésükre az
esetleges  eltérés  korrekciójára.  Sajnos  a  gyakorlati  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  az
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ingatlanok becsértéke és forgalmi értéke jelentős eltéréseket mutathat, és a törvényi szabályozás
okán nem minden esetben áll  rendelkezésre megfelelő  jogorvoslat  az adósok számára.  Jelen
módosító javaslat  célja,  hogy a gyakorlati  tapasztalatokra megfelelő választ  adjon az adósok
védelme érdekében.

11. § 

E rendelkezést azért fontos módosítani, mert április 8-a után tudja a Jobbik Kormány megalkotni
a megfelelő devizahitel törvényt, amelyben a felvételkori árfolyamon történne meg a forintosítás
és, amely természetesen a végrehajtás alatt lévő ügyekre is vonatkozna. Így pedig addig sem
kerülhetne senki jogtalanul az utcára.

12. § 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezés.

A  hatályvesztő  rendelkezések  az  1.  §-ban  foglalt  rendőrségi  közreműködés  rendszerének
átalakításával kapcsolatosak.
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