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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 Tordai Bence (Párbeszéd), 
Berki Sándor (Párbeszéd) országgyűlési képviselők "Mit tesz az alapvető jogok biztosa az 
eladósodott magyar családok védelme érdekében?" című, K/1046. számú írásbeli választ igénylő 
kérdésére adott válaszomat.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kozma Ákos

az alapvető jogok biztosa

 



 
 
Címzett: Tordai Bence (Párbeszéd), Berki Sándor (Párbeszéd)
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

Tisztelt Képviselő Urak!

 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám 
intézett,"Mit tesz az alapvető jogok biztosa az eladósodott magyar családok védelme érdekében?" 
című, K/1046. számú írásbeli kérdésükre az alábbi választ adom.

Tisztelettel:

 

Dr. Kozma Ákos

az alapvető jogok biztosa
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Tisztelt Képviselő Urak! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján hozzám intézett, "Mit tesz az alapvető jogok biztosa az 

eladósodott magyar családok védelme érdekében?" című, K/1046. számú, írásbeli választ igénylő kérdésükre – 

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglalt határidőben – az alábbi választ 

adom. 

Képviselő Urak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) árverésre 

vonatkozó, 2021. január 1-jétől hatályos szabályai alkotmányossági vizsgálatával összefüggésben kérték írásbeli 

válaszomat.  Kérdésükben felhívták a figyelmemet arra, hogy a módosított szabályok alkalmazására a koronavírus 

világjárványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet 2022 júniusi megszüntetését követően kerülhetett sor, ezen 

időszaktól az árverés miatti lakásvesztés a társadalom széles rétegeit érinti (ennek háttereként részletes statisztikai 

adatokat is rendelkezésemre bocsátottak). Hangsúlyozták, hogy a bírósági végrehajtás rendszerébe vetett, 

egyébként sem magas társadalmi bizalom a múlt évi korrupciós cselekmények okán megrendült, így a 

jogállamiság és a jogrendszerbe vetett bizalom helyreállítása érdekében össztársadalmi érdek lenne minél 

hamarabb tisztázni, hogy a bírósági végrehajtás új, az alábbiakban részletezett szabályai alkotmányosak-e.  

A már nem hatályos, korábbi szabályozás alapján az ingóárveréssel összefüggésben legfeljebb a becsérték 

35%-áig volt csökkenthető az érvényesen tehető vételi ajánlat összege. Az első árverés sikertelensége esetén meg 

kellett ismételni az árverést. Az adósnak legalább 30 napja volt arra, hogy a törvény által garantált jogaival élni 

tudjon. Az új szabályokkal egy négy szakaszból álló lépcsőzetes rendszer került bevezetésre a kikiáltási ár 75%-

50%-25%-1%-ában meghatározott korlátokkal, mindegyik szakasz 15 napig tart. Álláspontjuk szerint a 

szakaszolás miatt az adósok jogainak gyakorlására nagyon szűk határidők vonatkoznak, emellett a kikiáltási ár 

1%-ának megfelelő összeggel is érvényes a vételi ajánlat, amely lehetővé teszi azt, hogy egy egymillió forint 

értékű gépjárművet akár tízezer forintért árverezzenek el.  

Az ingatlanok árverezésére vonatkozóan a korábbi szabályozás az értékesítésre 60 napot biztosított. Az új 

szabályok itt is lépcsőzetes rendszert vezettek be, amely egyenként 20 napig tartó három szakaszból áll, az egyes 

szakaszokban egyre csökken az érvényesen tehető vételi ajánlat mértéke. Tehát a módosított szabályok alapján 

ingatlanárverés esetén már 20 nap alatt lehet érvényes vételi ajánlatot tenni. 

A szabályozással kapcsolatban felmerült alapjogi aggályok körében Képviselő Urak hivatkoztak az 

Utcajogász Egyesület 2020 októberében Hivatalomhoz benyújtott beadványára, amelyben a civil szervezet kérte, 

hogy kezdeményezzem az Alkotmánybíróságnál a Vht. módosított szabályai Alaptörvénnyel való összhangjának 

vizsgálatát.  
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Képviselő Urak észrevételezték, hogy a vizsgálatom azóta is folyamatban van, érdemi választ az ügyben 

még nem adtam. Az ombudsman szubszidiárius jellegű szerepével összefüggésben rámutattak, hogy a bírósági 

végrehajtás során született határozatokat az Alkotmánybíróság gyakorlata nem tekinti érdemi határozatnak, így – 

végrehajtási kifogás és esetlegesen alkotmányjogi panasz útján – az árverési rendszerrel kapcsolatos alapjogi 

aggályok nem tudnak eljutni a testületig, így fokozott a jelentősége hivatalom alapjogvédelmi szerepének. 

Képviselő Urak írásbeli kérdéseire a következő választ adom. 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a szabályozással összefüggésben benyújtott figyelemfelhívásukat.  

Megerősítem, hogy az Önök által hivatkozott ombudsmani vizsgálat jelenleg is folyamatban van. Ezen 

vizsgálat a beérkezett beadványnak megfelelően kiterjed az árverezési szakasz lerövidítésére irányuló 

módosításoknak (árverési rendszer lépcsőzetessé tétele, második árverés kitűzési határidejének csökkentése), 

valamint az ingóárverések során a vételi ajánlat érvényességi korlátjának a becsérték 35%-áról 1%-ra történő 

leszállíthatóságának vizsgálatára és alapjogi értékelésére. A folyamatban lévő eljárás majdani eredménye, az 

esetlegesen alkalmazásra kerülő ombudsmani intézkedés, így az Alkotmánybírósághoz való fordulás kérdése is, 

a jelentés kibocsátását megelőzően – követve a több évtizedes ombudsmani gyakorlatot – nem hozható 

nyilvánosságra, ezért erről nincs lehetőségem a jelen írásbeli válasz keretében sem tájékoztatást adni.  

A Vht. 2021. január 1-jétől hatályos árverési szabályaira vonatkozóan átfogó jelleggel az Önök által 

említett beadvány fogalmazott meg jogszabálykritikát, ezen beadvánnyal összefüggésben az előzőekben adtam 

tájékoztatást. Egyéb olyan beadvány nem érkezett a Hivatalomhoz, amely az árverési rendszer fentiekben 

részletezett módosított szabályaival összefüggésben ombudsmani intézkedésre adott volna okot. Mindazonáltal 

felhívom a figyelmüket, hogy az Önök által is említett veszélyhelyzeti kilakoltatási moratórium bevezetését 

korábban magam is szorgalmaztam.  Ez a különleges jogrendi szabályozás tette lehetővé egyebek mellett az 

árverések elhalasztását is. 

Végezetül a következőkről tájékoztatom Képviselő Urakat.  

Hivatalba lépésem óta legfőbb törekvésem, hogy a feladat- és hatásköröm szabályai, hivatalom 

elérhetősége, a beadványok benyújtásának csatornái minél szélesebb körben ismertté váljanak a leginkább 

védelemre szoruló csoportok tagjai számára is. Hivatalomhoz a beadványok elektronikus úton is benyújthatóak, 

azonban az ügyfelek egy része a megfelelő eszközök, ismeretek híján nem tud ezekkel a lehetőségekkel élni. 

Az alapvető jogok biztosának tevékenységével összefüggésben ezért célként fogalmazódott meg egyrészt 

az, hogy az állampolgárok értesüljenek az alapvető jogok biztosa hatásköreinek bővüléséről, másrészt az, hogy 

ezen tevékenységekhez az érintettek mind szélesebb köre közvetlenebbül, az eddiginél rugalmasabb módon, 

lakóhelyéhez közel férhessen hozzá.  

Álláspontom szerint hivatalom legfőbb küldetése, hogy minél több embernek nyújtson segítséget, egyúttal 

kiemelten fontosnak tartom a személyes, közvetlen kapcsolattartást és tapasztalatszerzést, mert ezáltal első kézből 

ismerhetjük meg az emberek gondjait, nehézségeit, és hatékonyabban segíthetünk azok megoldásában is. 

Mindezekre tekintettel hivatalom munkatársai Budapest mellett 2022. február 1-je óta Szegeden, 

Debrecenben és Győrben, 2022. március 22-e óta Miskolcon, Székesfehérváron és Pécsen is várják mindazokat, 

akik ombudsmani segítséget kérnek. Ennek köszönhetően ügyfeleink 2022-ben immár vidéken is 

kezdeményezhetik személyesen az ombudsmani eljárás lefolytatását. 

Mint az Képviselő Urak előtt is ismert, az alapvető jogok biztosa eljárásának megindítását bárki 

kezdeményezheti, ha megítélése szerint a törvényben meghatározott állami szerv vagy közszolgáltató 

tevékenysége vagy mulasztása alapvető jogát sérti, vagy annak közvetlen veszélyével jár. 

Az AJBH területi irodáiban is minden egyes ügytípusban kezdeményezhető az ombudsmani eljárás, amely 

ingyenes, a vizsgálat költségeit hivatalom előlegezi és viseli. 

Az intézkedés sikerét mutatja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján jelentős számban veszik igénybe a 

panaszosok a személyes meghallgatás útján indított ombudsmani eljárás lehetőségét a területi irodákban is, így 

létrehozásuk és működtetésük e tekintetben is segíti a beadványozók alapvető jogainak védelmét. 

Bízom abban, hogy a válaszommal elősegíthettem Képviselő Urak tájékozódását. 

 

Budapest, 2022. szeptember 22. 

Üdvözlettel:  

 

                 Dr. Kozma Ákos 
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