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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Miért nem akadályozzák meg a kilakoltatásokat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Április  30-án lejárt  a  kilakoltatási  moratórium és  el  is  kezdték az  utcára  tenni  a  családokat.  A
Magyar  Bírósági  Végrehajtói  Kar  összesített  adatai  alapján  3212 ingatlankiürítés  történt  tavaly
Magyarországon a kormány által  meghirdetett családok évében, de az elmúlt három évben ez a
szám elérte  a  tízezret.  Családok,  egyedülállók,  idősek,  betegek,  mozgássérültek  kerültek  egyik
napról a másikra utcára.

Bár a családok többsége barátoknál, rokonoknál vagy bérelt lakásban húzza meg magát, akadnak
olyanok  is,  akik  nem  tudnak  hova  menni,  ilyen  esetben  pedig  az  illetékes  gyámhivatalnak
kötelessége a kiskorú gyermekeket kiemelni a családból és elhelyezni. Az elmúlt két évben számos
gyermek került gyámhivatali gondozásba kilakoltatás miatt, a pontos adatokat azonban nem tudni,
ugyanis a budapesti kormányhivatal titkolja a statisztikákat. Vagyis épp Budapesten nem ismertek
ezek az adatok, ahol messze a legtöbb végrehajtás és kilakoltatás történik.

Tavaly és a két hete a témában összehívott rendkívüli ülésnek is az volt a célja, hogy a Parlament
még a téli kilakoltatási moratórium lejárta előtt foglalja törvénybe a gyerekes családok elhelyezés
nélküli kilakoltatásának tilalmát, mert ma Magyarországon minden harmadik állami gondozásban
élő gyerek anyagi okok miatt került ki a családjából, sokszor jogtalanul.

Ha  a  javaslatot  végre  valahára  elfogadná  a  Parlament,  akkor  a  települési  önkormányzatoknak
kötelezettsége  lenne  megfelelő  elhelyezést  biztosítani  a  kilakoltatás  által  fenyegetett  vagy
lakhatásukat elvesztett gyermekes családoknak, és az önkormányzati bérlakások és a lakáshiteles
ügyek esetében már a lakáskiürítés bírósági elrendelésére se lenne lehetőség abban az esetben, ha az
gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásához vezetne.



A javaslat sajnos sokadszorra sem került elfogadásra, aminek egy oka van: a FIDESZ-KDNP. A
kormánypártok ugyanis egyik rendkívüli ülésre sem jöttek el. Ami azért felháborító, mert a magát
családbarátnak nevező kormány éppen a legnehezebb sorsúak helyzetéről nem hajlandó még vitát
sem folytatni. De mit is várunk a kormánytól, ha a Tisztelt Miniszterelnök Úr egy 9 gyermekes
édesanya kilakoltatására csak annyit tud mondani, hogy “sok szerencsét” ?!

Tisztelt Miniszter Úr kérdezem tehát, hogy mi az oka annak, hogy Önök nem hajlandóak sem részt
venni, sem pedig intézkedéseket tenni a kilakoltatások megakadályozásáért?

Miért nem segíti meg a bajba jutottakat például szociális bérlakások biztosításával?

Egyáltalán várható-e bármilyen intézkedés a közeljövőben mindezzel kapcsolatban például mikor
hajlandó  tárgyalni  a  kormánytöbbség  a  T/5905  számú  törvényjavaslatot  a  gyermekes  családok
hajléktalanságának megakadályozásáról?

Hány  gyereket  szakítottak  el  a  családjától  az  elmúlt  nyolc  évben  a  kilakoltatások
következményeként?

Várom válaszát.
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