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Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

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
,,Milyen adatok támasztják alá a kormány lakhatáspolitikáját?" című, K/1123. számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. október ,,13" 

Tisztelettel:

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



IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: VII-PF/ID/60/3/2018

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 ,,Milyen adatok támasztják alá a kormány lakhatáspolitikáját?" című,
K/1123. számú írásbeli kérdésére - Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából -
korábbi levelem kiegészítéseként az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő Úr által feltett kérdések mindegyikében 2000 és 2017 közötti időszak
tekintetében kér adatokat, azonban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 253/E § (2) bekezdése alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
(továbbiakban: Kar) hivatali szerve a végrehajtási ügy befejezésétől számítva 10 évig kezeli a
nyilvántartásában szereplő adatokat.

A kérdések megválaszolása érdekében a Kar hivatali szerve felhasználta a rendelkezésére álló
adatokat, továbbá megkereste az egyes végrehajtói irodákat.

Tájékoztatom, hogy 2015. szeptember l-jei hatállyal került beiktatásra a Vht-be a
lakóingatlanok (üdülők) vonatkozásában a végrehajtást kérőket terhelő, jegyzők felé történő
bejelentési kötelezettség. A lakóingatlan (üdülő) lefoglalásának tényét a Vht. 138/C. §-a
alapján 2015. szeptember l-jétől a végrehajtást kérő a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló
határozat kézbesítését követő 15 napon belül köteles bejelenteni az ingatlan fekvése szerint
illetékes jegyzőnek. Függetlenül attól, hogy az érintett ingatlan egésze, vagy annak egy része
(meghatározott tulajdoni hányada például 1/2, 1/4, 1/20) került lefoglalásra.

Ebből kifolyólag a feltett kérdés 2015. szeptember 1-jét megelőző időszak vonatkozásában
egyáltalán nem értelmezhető. A Vht. 138/C. §-a 2016. július l-jével akként módosult, hogy a
végrehajtást kérők helyett a végrehajtó feladata lett a jegyzők felé történő bejelentési
kötelezettség. Ebből következően a 2015. szeptember l-je és a 2016. július l-je közötti
időszak vonatkozásában nem a végrehajtó feladata volt a bejelentés teljesítése.

A végrehajtási jogok földhivatali bejegyzése kapcsán és különösen az ingatlanok lakóingatlan
minősége tekintetében az adatbázisból nem szűrhető adat. A Vht. határozza meg továbbá,
hogy a végrehajtási eljárások során mely ingatlanok minősülnek lakóingatlannak. Az
ingatlanok lakóingatlani minősége az árverés kitűzésekor bír különös jelentőséggel, hiszen a
szabályozás további szempontok figyelembevételét írja elő az ingatlan minimálárának
meghatározásához. Ezért a Kar hivatali szerve által működtetett Elektronikus Árverési
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Rendszerbe feltöltött adatok és információk szükségszerűen részletesebbek, így az ingatlanok
vonatkozásában az árverési hirdetmény közzétételekor rendelkezik a Kar hivatali szerve több
információval,

A Kar hivatali szerve rendelkezésére álló adatbázisnak, illetve az egyes végrehajtói irodák
adatbázisának a központi ügynyilvántartásában az ügyek nem tartalmaznak pontos adatokat a
követelések jogcíme vonatkozásában, mivel a végrehajtási jogcímeket a bíróságok és
közjegyzők (esetleg a végrehajtást kérők és jogi képviselőjük) önállóan töltik ki saját
szavaikkal és jelölik meg a végrehajtható okiraton, ezért azok nem csoportosíthatók a
végrehajtási okok szerint, így annak megoszlásáról nem áll rendelkezésre információ,

Mindemellett tájékoztatom Képviselő urat, hogy a Vht. 154/A. § (11) bekezdése alapján a
lakóingatlan (üdülő) kiürítése kezdeményezésének tényét 2015. szeptember l-jétől az árverési
vevő köteles bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnek.

A Képviselő úr által feltett kérdés 2015. szeptember 1-j ét megelőző időszak vonatkozásában
egyáltalán nem értelmezhető, ugyanis a 2015. szeptember l-je és a 2016. július l-je közötti
időszak vonatkozásában nem a végrehajtó feladata volt a bejelentés teljesítése.

2016. évben 1097 esetben, 2017. évben 2350 esetben került sor ingatlan vagy ingatlan rész
árverési vevő részére történő birtokbaadására. Arra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal,
hogy a birtokbaadások közül hány esetben volt az ingatlan üres, hány esetben hagyta el az
adós önként határidőben és hány esetben került sor arra, hogy az árverési vevőnek
kérelmeznie kellett az ingatlan kiürítését és ebből következően a végrehajtónak tájékoztatnia
kellett az illetékes jegyzőt.

Ezúton felhívom Képviselő úr figyelmét arra, hogy a kormány számos intézkedést hozott a
devizahitelesek megsegítésére. A forintosítással sikerült lezárni a devizahitelek korszakát, a
háztartások árfolyamkockázatnak való kitettsége gyakorlatilag megszűnt, így 700 ezer
családnak segítettünk. Továbbá fontos megemlíteni az árfolyamgát bevezetését is, ahol egy
rögzített árfolyamon tudtuk a törlesztések nagyságát korlátozni, 186 ezer adóscsaládot
segítve.

Ezen túlmenően a végtörlesztés intézményével 170 ezer családot tudtunk mentesíteni a
devizahitel rabsága alól. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 2011 óta működtetett NET Program
keretében összesen 36 OOO család számára biztosítja a lehetőséget, hogy elkerüljék a
kilakoltatást és egy kedvezményes bérleti díj fejében hosszútávra biztosítsák lakhatásukat.

Mindemellett tájékoztatom, hogy a banki elszámoltatás keretében a bankoknak el kellett
számolniuk a devizahiteles ügyfelekkel a tisztességtelen árfolyamrés és az egyoldalú
szerződésmódosítások miatt. A banki elszámoltatásnak köszönhetően a hiteleseknek
visszajártak azok az összegek, amelyeket a bankok az egyoldalú kamatemelésekkel és az
árfolyamréssel tisztességtelenül vettek el az ügyfelektől, ezáltal mintegy 1200 milliárd forint
járt vissza a hiteleseknek.
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