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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Interpelláció

Helyben
Tiszhlt Elnök ÚrI
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekröl szóló
10/2014. (II, 24.) OGY határozat 121. § ( 1) bekezdésére, interpellációt kívánok intézni

n-, Trócsányi László
igazságügyi miniszter úrhoz,
,,Hány kilakoltatásra kerülhet sor a tél beállta előtt?,, - címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!
Kilakoltatások probléméjával kapcsolatban nem először fordulunk a kormányhoz, hiszen a tél
beállta előtti kilakoltatások különösen kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az érintett családokat. A
válságos helyzetet azonban a legritkább esetben szokták méltónak tekinteni arra, hogy érdemi
válaszokat adjanak.

Me11 a válságos jelző nem túlzás: a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részletes statisztikái szerint
2017-bcn 3636 kilakoltatás történt Magyarországon, míg 2018 április és június közt már 1355.
Ezeknek legnagyobb része (a 2018. második negyedévben történt kilakoltatások kb. 60%-a) az
adóssággal terhelt lakásokból történt, ez az a kategória, amely az elmúlt években meredeken
megnőtt. Vagyis minden évben több ezer család veszíti el otthonát azért, mert maguk a bankok
oldalára álltak!
Önöknek egyetlenegy megoldásuk volt, a családi csődvédelem rendszere 201 S-ben, ami a nevéhez
méltóan totális csődnek bizonyult, rövid úton megbukott, hiszen a több tízezer érintett közül alig
1.300 családon kívül senki nem tudta. vagy nem is akarta ezt igénybe venni, olyan nehézkes a
törvény végrehajtása.
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Tisztelt Miniszter Úr!
Hiába jelentették be számos alkalommal, hogy megmentették a lakáshitelcsckct, a valóság
elkeserítő. Még Matolcsy György vezette MNB is elismeri, hogy több mint 72 ezer adóst kerestek
meg végrehajtás tárgyában a bankok, közülük mindössze 4 ezerrel sikerült megállapodással
rendezni az ügyet.
2017 ősz óta semmilyen előrelépés nem történt, még mindig több tízezer családot fenyeget a
kilakoltatás veszélye.
Kérdésem: a tehetetlenségük miatt hány kilakoltatásra kerülhet még idén sor a tél beállta előtt?

Várom válaszát.
Budapest, 2018. október 9,

Szabó Sándor
országgyűlési képviselő
(MSZP)
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