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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Országgyűlés Hivatala

trományszárn: V.../~ J/J..'!:>/Á 
Érkezett: 2018 SZEPT O 3, 

Tisztelt Elnök u-:

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében - Dr. Trócsányi László miniszter úr
megbízásából - mellékelten megküldöm Tordai Bence (Párbeszéd) országgyűlési képviselő
,,MiZven adatok támasztják alá a kormány lakhauispolitikáját?" című, K/1123. számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Tisztelettel:

Dr. Vőlner Pál

Postacirn: 1357 Budapest, PL 2. Telefon: (06 1) 79b 3209 E-n1ai!: pa\.volner,"G)í1T1.gov.hu 
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Tordai Bence képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő ., Milven adatok támasztjak alá u kornuinv takhatáspolitikájat?" cimű,
K/1123. számú írásbeli kérdésére Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából - az
alábbi tájékoztatást adom.

Előzetesen felhívom Képviselő úr szíves figyelmét arra, hogy a szocialista kormányok egyik
legsúlyosabb öröksége volt 2010-ben a lakossági devizahitelek magas állománya, és ebből
adódóan a bajba jutott hitelesek egyre növekvő száma. A kormány 201 Cl óta sorra hozza a
devizahiteleseket segítő intézkedéseket: bevezette az árfolyarngátat, elszámoltatta a bankokat
és forintosította a devizahiteleket. ezeknek köszönhetően 25-30°1<i-kal csökkentek a
törlesztőrészletek. és ezermilliárd forintot kaptak vissza a családok . .A még mindig problémás
jelzáloghiteleseknél a fizetőképesség helyreállítása a cél. ebben segít a magáncsőd és az a
célunk, hogy ezt még hatékonyabbá tegyük.

Az adósok igénybe vehetik a családi csődvédelmet, valamint az önkormányzati bérlakások
bérleti díját tartósan nem fizetők a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárását és egyéb
családvédelmi szolgáltatásokat is. A kormány emellett megteremtette a biztonságos,
kiszámítható otthonteremtés feltételeit, és a bírósági végrehajtási törvény módosításával
elértük azt is, hogy nem lehet becsérték alatt árverezni ingatlanokat.

Mindemellett tájékoztatom, hogy a Magyar Bírósági V égrehajtói Kartól az írásbeli kérdés
megválaszolásához szükséges adatok beszerzése több időt vesz igénybe, ezért az adatokat
később tudjuk Képviselő Úr rendelkezésére bocsátani.

Szíves türelmét ezúton is köszönöm.

Budapest, 2018. szeptember 3. 

Tisztelettel:

Dr. Völner

Postacím 1357 Budapest. Pf. 2. Telefon (06 1) 795 3209 E-mail pal.volner@im.govhu 


