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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
adósságcsapdába  került  személyek  megsegítéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről

Az Országgyűlés – felismerve azt, hogy a nyugdíjból, illetve a munkabérből a végrehajtók által
levont összegek számtalan esetben jogalap nélkül kerülnek levonásra, valamint, ha meg is van a
jogalapja a  végrehajtónak,  az  az  adós nyugdíjas,  illetve  adós munkavállaló  ellehetetlenüléséhez
vezethet – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy:

a)  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  nyújtson  be  olyan  javaslatot,  amelyben  arra  kötelezi  a
végrehajtókat,  hogy  a  munkabér  és  a  nyugdíj  esetében  is,  főszabályként  legfeljebb  10%-ot,
kivételesen legfeljebb 15%-ot vonhassanak le a legkisebb öregségi nyugdíj, valamint a minimálbér
közötti összeg esetében;

b) az a) pontban meghatározott módosítás a gyermektartásdíjat, valamint a jogszabályon alapuló
egyéb tartásdíjat ne érintse.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Semmi sem zárja ki azt, hogy a kisnyugdíjakat vagy a legalacsonyabb kereseteket is 33, illetve
50  százalékos  tiltásokkal  sújtsák.  Utóbbi  kategória  esetében  ez  a  korábbinál  is  súlyosabb
helyzetet  okozhat,  hiszen a kisebb fizetésűeknél  egyáltalán nem biztos,  hogy a megváltozott
gazdasági helyzetben meg tudják tartani az állásukat, vagy szert tudnak tenni akkora keresetre,
mint  korábban.  A nyugdíj  -  mint  sok esetben az  egyetlen bevételi  forrás  Magyarországon –
egyáltalán nem bírja el, hogy ekkora összegű levonásokkal sújtsák.

A Vht.  kimondja,  hogy a  letiltást  az  adós  nettó  béréből  kell  teljesíteni  és  főszabály szerint
legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet abból levonni. Mindenképpen mentes a
végrehajtás alól a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege.

Ezt mi úgy kívánjuk módosítani, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj összege, valamint a teljes
munkaidőben  foglalkoztatott  munkavállaló  részére  megállapított  alapbér  kötelező  legkisebb
összege  (minimálbér)  közötti  nettó  munkabérből  főszabály  szerint  10%-ot  lehessen  levonni,
kivételes esetben pedig 15%-ot. Tehát a munkabérnek a 28.500.- ft – os összege továbbra is a
végrehajtás alól mentes lenne, azonban a 28.500.- ft és a nettó 107.000.- ft-os összeg közötti
részt  kizárólag  10,  illetve  15%-os levonással  sújthatná  a  végrehajtó.  A nyugellátásra  szintén
ugyanezek a szabályok vonatkoznának.

Az egyetlen kikötésünk az, hogy a gyermekeket illető vagy a velük kapcsolatos, úgynevezett
tartási  kötelezettségekből  keletkezett  követelések  továbbra  is  a  hatályos  szabályok  szerint
legyenek érvényesíthetőek.

A  jogkövető  magyar  állampolgárokat  nem  szabad  kitenni  a  végrehajtók  igencsak  furcsán
szabályozottnak tűnő iparágának a válság közepén!
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