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Tárgy:

végrehajtások felfüggesztése

T. Varga Mihály Miniszter Úr!
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs
Pénzügyi Akciócsoport vezetője részére!
Az elmúlt hetek tapasztalata, hogy a hivatalok, hatóságok, és az állampolgárok sem veszik komolyan a
járványveszélyt. Ennek kapcsán most a végrehajtások leállítására szeretnénk felhívni a figyelmet.
1. Nincs végrehajtási moratórium!
A Miniszter Úr március 19-i kijelentése az ATV Egyenesbeszéd című műsorában félrevezette a közvéleményt a
végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban, miszerint jelenleg végrehajtási moratórium lenne. A téli felfüggesztés
csak a kilakoltatásra vonatkozik és csak a magánszemélyekre.
1994. évi LIII.tv. [Vht.] 182/A. § (1) A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását [174. §
d) pont] a november 15-től április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett
magánszemély.
2. Nincs jogvédelem
A bíróságok ítélkezési szünetet tartanak. A végrehajtásokat nem függesztették fel. Bár jogilag a helyzet
kezelhető, de ki jut el odáig, hogy alkalma legyen jogi képviselőt megbízni? A bíróságok pedig –tapasztalat
szerint- addig húzzák az intézkedést, hogy az okafogyottá válik.
A bajbajutott embereknek és vállalkozásoknak a jelenlegi járványügyi helyzetben nincs lehetőségük jogi
képviselőhöz fordulni, illetékeket leróni vagy bíróságon jegyzőkönyvbe mondani kérelmüket. Ezek a tények
egyben felvetik az alaptörvényben biztosított alapjogok, különös tekintettel a tisztességes eljáráshoz és az
egyenlő bánásmódhoz való jog sérelmét is. Az eladósodott, legszegényebb réteg szorul ki a jogszolgáltatásból.
Aki megpróbál intézkedni, a járványveszélyben minden lépése a vírusfertőzéssel és annak esetleg terjesztésével
jár.
Ilyen körülmények között nem tud családi baráti munkahelyi segítséget kérni a tartozása rendezésére. Úgy marad
magára, hogy se pénzügyi, se jogi segítséget nem kap.
3. A tehetősebb adósok kaptak segítséget
Sajnos most is azt tapasztaljuk, hogy az kap támogatást, fizetési moratóriumot, aki eddig is bírta a tartozását
fizetni (ahogy 2011-ben a 180HUF/CHF-os végtörlesztés se a vékonypénztárcájú devizahiteleseket segítette).
Ne engedjük el a szegényebb társadalmi rétegek kezét, amikor a veszélyhelyzet miatt megszűnik számukra
pénzügyi jogi segítség és akkor még nem szóltunk a napi megélhetésükről.
4. Visszaélés a vészhelyzettel
Azok a jómódú ingatlanhiénák, akiknek devizaforrás áll a rendelkezésükre, kifejezetten kedvez a forint
leértékelődés, az alacsony árverési ár. Ők tudják, hogy moratórium idején kell vásárolni és április 21-én
kiköltöztetni.
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5. Hitelezői érdek
A végrehajtások elrendelői: bankok, akik jobban elviselik a veszélyhelyzeti krízist, vagy faktorcégek, aki
többszörös haszonnal fogják lezárni az ügyet, szolgáltatók, akik szintén szervezettebben képesek átvészelni a
járványt, önkormányzatok, akiknek alapfeladata a lakosság ellátása, nyugalma biztosítása ebben a beláthatatlan
következményekkel járó helyzetben.
Csak az adós marad magára.
Azonnali intézkedésre és valamennyi végrehajtási eljárás leállítására van szükség, mivel látható, hogy a
késedelem hátránya napokban és életekben mérhető.
----------------------------------------------------------------------------Kelt: Budapesten, 2020. március 20. napján.
Kapják: Alapvető jogok biztosának hivatala
Miniszterelnök
Igazságügyi miniszter
Legfőbb Ügyész
Alkotmánybíróság Elnöke
Országgyűlés elnöke
Köztársasági Elnök
Szívélyes üdvözlettel

Dr. Ölveczky István
főigazgató
Tel: (+36)30/949-4925

- 2. oldal -

