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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dr.  Oláh  Lajos  (DK)
országgyűlési  képviselő  "Hány  kilakoltatást  hajtottak  végre  2019-ben  Magyarországon?" című,
K/8867. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2020. január 31.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI.  törvény 42.  §-ában foglaltak  szerint  a  Dr.  Pintér
Sándor  belügyminiszterhez  intézett,  "Hány  kilakoltatást  hajtottak  végre  2019-ben
Magyarországon?"  című,  K/8867.  számú  írásbeli  kérdésére  –  dr.  Varga  Judit  miniszter
megbízásából – az alábbi választ adom.

Ebben  a  tárgyban  adott  korábbi  válaszaimmal  összhangban  tájékoztatom Képviselő  urat,  hogy
kérdésével összefüggésben az Igazságügyi Minisztérium információval, adatokkal nem rendelkezik.

Továbbra is azt javaslom, hogy kísérje figyelemmel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK)
honlapját  (www.mbvk.hu).  Az MBVK a honlapján  rendszeresen,  mindenki  számára  elérhetően,
több formában is közzéteszi az ingatlannal kapcsolatos egyes végrehajtási cselekményekről szóló
tájékoztatót.

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  az  ingatlanok  kiürítésével  kapcsolatban  végzett  végrehajtói
tevékenység kapcsán a kiskorú, illetve időskorú személyek érintettségéről nem áll rendelkezésre
információ, ilyen típusú adatgyűjtést sem az Igazságügyi Minisztérium, sem az MBVK, illetve a
végrehajtók sem végeznek.

A kérdéssel érintett jogszabályok tartalmáról, azok megalkotásának körülményeiről, a végrehajtási
eljárás és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok előírásairól, amelyek valamennyi adós, de különösen a
kiskorúak védelmét szolgálják, már korábban több alkalommal részletesen tájékoztattam Képviselő
Urat,  ezért  most  csak  annyit  kívánok  jelezni,  hogy  azok  tartalma  nem  változott.  Ugyancsak
változatlan az a tény is, hogy Képviselő Úr sajnos azok között volt, akik nem szavazták meg például
sem a  devizahitelesek  megmentését  szolgáló  kormányzati  intézkedéseket,  sem a  lakóingatlanok
kiürítésének foganatosítására adott türelmi idő meghosszabbítását szolgáló törvénymódosítást.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Völner Pál
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