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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Mint az alábbi írásbeli kérdés megválaszolására feladat- és hatáskörrel rendelkező - Dr.
Trócsányi László miniszter úr megbízásából - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10i2014. (IL 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása
érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő által
Gulyás Gergely miniszter úrhoz címzett ,,A jövő évi választások közeledtével a kormány
várhatóan ismételten meghosszabbitja a kilakoltatási morcuoriumot??" című, K/1542. számú
írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 5.
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Völner Pál
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Mesterházy Attila képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Gulyás Gergely miniszter úrhoz címzett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő ,,A jövő évi választások
közeledtével a kormány várhatóan ismételten meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot?"
című, K/1542. számú kérdésére, mint feladat- és hatáskörrel rendelkező - Dr. Trócsányi
László miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom.

Felhívom Képviselő úr figyelmét arra, hogy az Országgyűlés 2017. október 31. napján
elfogadta a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi
CXXXV. törvényt, amely 2017. november 11. napjával módosította a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) moratóriumra vonatkozó szabályait. A
módosítás következtében a végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását december 1-
jétől március 1-jéig terjedő időszak helyett november 15-től április 30-ig terjedő időszakot
követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. A módosítás ezzel
meghosszabbította és meghosszabbítja a moratórium időtartamát, amely a legkritikusabb téli
időszakban nehéz helyzetbe jutott családoknak nyújt segítséget ahhoz, hogy a lakás elvesztése
miatti helyzet ne járjon automatikusan együtt az élet veszélyeztetésével, az emberi méltóság
sérelmével.

2015. szeptember l-jei hatállyal került beiktatásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvénybe a lakóingatlanok (üdülők) vonatkozásában a végrehajtást kérőket, az árverési
vevőket - 2016. július l-jétől a végrehajtókat - terhelő, jegyzők felé történő bejelentési
kötelezettség. A Vht, 138/C. §-a alapján a lakóingatlan lefoglalásának tényét 2015.
szeptember l-jétől a végrehajtást kérő - 2016. július l-jétől a végrehajtó - a végrehajtási jog
bejegyzéséről szóló határozat a végrehajtó részére történt kézbesítését követő 15 napon belül
köteles bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnek. A Vht. 154/A. § (11)
bekezdése alapján pedig a lakóingatlan kiürítésének tényét 2015. szeptember 1-j étől a
végrehajtást kérő - 2016. július l-jétől a végrehajtó -, a kiürítésre irányuló kérelem a
végrehajtó részére történt kézbesítését követő 8 napon belül köteles bejelenteni az ingatlan
fekvése szerint illetékes jegyzőnek.
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A végrehajtással, árveréssel, illetve esetlegesen kilakoltatással érintett ingatlan fekvése
szerinti jegyző értesítésének célja, hogy a lakóingatlannal (üdülővel) rendelkező adós és
családja csak akkor kerülhessen kilakoltatásra az ingatlanából, ha a a rendelkezésére
álló keretek között megpróbált gondoskodni az adós és családja lakhatásának biztosításáról. A
bejelentési kötelezettség a Vht, 147. § ( 5) bekezdése alapján kiterjed az ingatlan
nyilvántartásban üdülő rendeltetési jelleggel nyilvántartott ingatlanokra, az ingatlan címe
megegyezik az adós lakóhely igazolására szolgáló személyazonosító okmányában megjelölt
címmel az adós lakóhelye a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is
ebben az ingatlanban volt

A Vht. ezen módosítását az tette szükségessé. hogy a magáncsődeljárásba vagyon-, vagy
jövedelemhiány, illetve más kizáró ok miatt belépni nem tudók számára - akik a lakhatásukat
a végrehajtási eljárás kimenetelétől függően elveszíthetik - az állami és önkormányzati
szervek hatékony nyújthassanak az adósnak családjának azáltal. hogy megfelelő
időben megkapják azokat az információkat, amelyek a szociális intézkedések előkészítése
érdekében szükségesek. A módosítás nem csupán a gyermekes családokra, hanem minden
családra vonatkozik.

Emellett hogy a végrehajtási eljárásban érintett adósoknak lehetőségük van jogi
tanácsadásért a területileg illetékes jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulni, továbbá az
illetékes a család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése mindenképpen indokolt, hiszen
segítséget nyújthatnak akár a lakhatás, az ellátás és az étkezés tekintetében is. Ezen kívül az
érintettek esetleg segítségért fordulhatnak a települési önkormányzat szociális osztályához,
hogy a nehezen viselhető terhek megkönnyítéséhez milyen szociális ellátást igényelhetnek,
mint például lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt.

Fontos kiemelni, hogy azon nehéz helyzetbe jutott családoknak, akiknek a lakóingatlana nem
került értékesítésre, jelentős segítséget nyújt az adósságrendezési eljárás (ún. magáncsőd)
kezdeményezése, amely tekintetében a 2018. október l-jei adatok alapján 1363 eljárást
kezdeményeztek. A magáncsőd célja a magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülése
úgy, hogy az adós a Iakóíngatlanát nem veszíti el, a lakóingatlan nem kerül értékesítésre, tehát
a lakhatása biztosított marad az ingatlanában és a tartozásainak megfizetése könnyített
feltételekkel történik, amelynek eredményeképpen az adós fizetőképessége helyreáll és az
ingatlanát sem veszíti el.

Budapest, 2018. október 5.
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