
A KILAKOLTATÁS  
SZABÁLYAIRÓL 
ÉS AZ EZZEL FENYEGETETT EMBEREK, CSALÁDOK JOGAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓIII   Jó tanácsok…

Amennyiben Ön hátralékos bérl!, vagy olyan bérl!, akinek szer-
z!dését felmondták, vagy olyan ingatlantulajdonos, aki közüze-
mi hátralékokkal rendelkezik és a kilakoltatás veszélye fenyege-
ti, javasoljuk, hogy az alábbi tanácsaink alapján járjon el:

1. Minden kérését helyzete rendezésére, megoldására vonat-
kozóan a bizonyíthatóság érdekében írásban terjessze el! 
még akkor is, ha szóban már elutasították. Ennek jelent!sé-
ge lehet egy ügyéhez kapcsolódó kés!bbi jogvitában.

2. Minden kérelmét ajánlott, tértivevényes postai külde-
ményként továbbítsa, hogy kés!bb, ha szüksége lesz rá, 
igazolni tudja, hogy a kérelmét valóban el!terjesztette.

3. Ha Ön hátralékos, akkor is kezdjen el anyagi lehet!ségei 
szerint fizetni, ha részletfizetési kérelmét szóban már el-
utasították, annak érdekében, hogy kés!bb igazolni tudja 
fizetési hajlandóságát.

4. Ha hátraléka rendezéséhez nem kap csekket, kezdjen el fi-
zetni sima postai csekken, hogy mindenképp igazolni tudja 
fizetési készségét.

5. Hátraléka rendezésére vonatkozó kérelmében feltétlenül 
kérje, hogy a megállapításra kerül! részlet igazodjék az Ön 
anyagi helyzetéhez, teherbíró képességéhez.

6. Ennek érdekében, részletfizetési kérelmében igazolt mó-
don (csekk, folyószámla-kivonat) mutassa be a saját maga 
és családtagjai jövedelmét, ellátásait.

7. Jó tudnia, hogy a helyi önkormányzati rendeletek, köztük 
a lakás-, szociális, gyermekvédelmi rendeletek is nyilvános 
dokumentumok, amelyeket, ha Ön kéri, a fénymásolás költ-
sége ellenében rendelkezésére" kell, hogy bocsássák az 
önkormányzatban.

8. Ön a problémája megoldásához, kezeléséhez kérheti a 
Családsegít! Központ szakembereinek segítségét, de for-
dulhat civil szervezetekhez is, akik az Ön meghatalmazása 
alapján eljárhatnak ügyében.
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1. Fontos tudni, hogy kilakoltatást jogszer#en csak az arra jogo-
sult önálló bírósági végrehajtó illetve 60 napon belüli önké-
nyes lakásfoglalás esetében a jegyz!i hatóság hajthat végre! 
(Gyakori, hogy a kilakoltatásokat megpróbálják örz!-véd! cégek, 
kommandósok vagy az önkormányzatok tulajdonában álló va-
gyonkezel! szervezetek végrehajtani, akiknek nincs erre jogosító 
törvényi falhatalmazásuk, így az ilyen eljárás jogszer"tlen.  Ilyen 
esetben velük szemben akár rend!rségi közbeavatkozás, véde-
lem is kérhet!. Az örz!-véd! cégek szeretik az általuk kikénysze-
rített vagy végrehajtott kilakoltatást ÖNKÉNTES teljesítésként 
beállítani. Ezen cégeknek vagy bármely más megbízottnak csak 
az üres lakások !rzésére van jogosítványuk és csak erre adható 
számukra törvényesen felhatalmazás.)

2. 60 napon belüli önkényes lakásfoglalás esetében a kilakol-
tatás jegyz!i eljárásban is kérhet!, elrendelhet!, ám ennek 
elmulasztása jogveszt!, tehát amennyiben nem indul meg 
az eljárás 60 napon belül, utána már csak bírósági eljárás-
ban lehet a kilakoltatást elrendelni! ( A beköltözés id!pontja 
bizonyítható szomszédokkal vagy a családdal kapcsolatban álló  
hivatalos  és közfeladatot ellátó személyekkel – családgondozó, 
véd!n!, postás - akik ezt tanúsítani tudják)

3. A 60 napon belüli önkényes lakásfoglaláson túlmen!en, 
minden esetben csak bírósági végzéssel rendelhet! el 
kilakoltatás.  

4. A 60 napon belüli önkényes lakásfoglalás esetében ugyan-
annak az önkormányzatnak a jegyz!je nem járhat el, ahol az 
önkényes lakásfoglalás történt. Ebben az esetben az érintett 
önkormányzat jegyz!jének az ügyet át kell tennie annak az 
önkormányzatnak a jegyz!jéhez, amelyet ilyen esetekre 
részére a Közigazgatási Hivatal kijelölt, ez rendszerint a 
szomszédos település/kerület jegyz!je.

5. A végzést a bíróság nem peres eljárásban hozza meg, ami lé-
nyegében azt jelenti, hogy a végzés kiállításához a bíróság-
nak nem kell meghallgatnia az érintetteket.

6. A végzést minden érintettnek meg kell kapnia a bíróságtól, 
és itt a kézbesítés szabályai az érvényesek, azaz ha kétszer 
megpróbálták kézbesíteni, de az érintett személy/család nem 
vette át, akkor kézbesítettnek kell tekinteni!

I      A Kilakoltatáshoz kapcsolódó 
legfontosabb szabályok:

II     Az érintett személyek, családok 
jogairól, lehet!ségeir!l:

1. Minden személynek, családnak joga van ahhoz, hogy ügyé-
ben kérelmet terjesszen el! és azt érdemben megvizsgálják, 
elbírálják.

2. Mindenkinek joga van az er!szakmentes és jogszer# eljáráshoz.

3. A hátralékos bérl!nek joga van ahhoz, hogy adóssága rende-
zése céljából segítséget kérjen az önkormányzattól az adós-
ság átütemezéséhez vagy részletfizetési megállapodás kez-
deményezéséhez, pl. a lakbér és kapcsolódó szolgáltatások 
(víz, csatorna, szemétszállítás) tekintetében.

4. Részletfizetési megállapodás a közüzemi szolgáltatások te-
kintetében is kezdeményezhet!, mint pl.: gáz, víz, villany, 
szemétszállítás, csatornahasználat esetében.

5.  Amennyiben a bérl!nek lakbértartozása van, és lejárt ha-

7. Az önálló bírósági végrehajtónak a kilakoltatás id!pontját 
ki kell t"znie és err!l értesítenie kell az érintetteket is. 
Az értesítés történhet úgy is, hogy azt a végrehajtó kit#zi az 
érintett által lakott lakás ajtajára.

8. Amennyiben a kilakoltatással érintett családban kiskorú 
gyermekek is vannak, a végrehajtónak a kilakoltatást meg-
el!z!en értesítenie kell a Gyámhatóságot. Ez esetben a kilakol-
tatás id!pontjában a Gyámhatóság is a kilakoltatás helyszínén 
tartózkodik.

9. Mind az önálló bírósági végrehajtó, mind a jegyz!i hatóság 
a kilakoltatáshoz kérheti karhatalom, azaz a rend!rség biz-
tosítását.

10. A végrehajtási törvény szerint a kilakoltatás foganatosítását 
a végrehajtó december 1. és március 1. között elhalasztja 
(vagyis ebben az id!ben nem történhet meg a kilakoltatás), 
kivéve az önkényes lakásfoglalás eseteit.

11. Az önkényes lakásfoglalás a szabálysértési törvény szerint 
pénzbírsággal sújtható.

tározott idej# lakásbérleti szerz!désének meghosszabbítá-
sára irányuló kérelmet terjeszt el!, szükséges és javasolt a 
részletfizetési megállapodásokat és azok id!arányos telje-
sítésének igazolását is becsatolni.

6. A lakásbérleti szerz!dések felmondásáról, hosszabbításá-
ról, megkötésér!l a helyi önkormányzati lakásrendeletben 
rendelkeznek.

7. A 40.000 f!nél nagyobb települések esetében kötelez! az 
adósságkezelési szolgáltatás, amelynek igénybevételét 
minden hátralékos bérl!/tulajdonos kérheti, ennek kereté-
ben maximum 250.000 Ft nagyságú hátralékot tud az ön-
kormányzat kezelni.

8. Ennél kisebb településeken nem kötelez! az adósságkeze-
lési szolgáltatás az önkormányzat számára, de létrehozha-
tó, ahol viszont van, azt bármely megkülönböztetés nélkül 
bárki igénybe veheti. Adósságkezelés a magántulajdonú in-
gatlanok és az önkormányzati bérlakások esetében is igény-
be vehet!.

9. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét hátrányos megkü-
lönböztetés nélkül, azaz az egyenl! bánásmód követelmé-
nyének megfelel!en kezeljék, tehát: ha más bérl! ugyan-
olyan tényállás alapján kapott részletfizetési lehet!séget, 
akkor az eddig azt nem kérelmez! hátralékos bérl!nek is 
kapnia kell ilyen lehet!séget.

10. A kilakoltatott család kérheti, hogy a Családok Átmeneti 
Otthonában nyerjen elhelyezést, amely lehet!séget bizto-
sít átmenetileg a családok együttmaradására, együttes el-
helyezésére rendszerint 9 hónapig.

11. A kilakoltatott család igazolhatja, hogy kiskorú gyermeke 
lakhatását meg tudja oldani pl. rokonoknál. Ezesetben a 
gyámhatóság nem emelheti ki a gyermeket a családból.

12. A gyermekvédelmi törvény szerint a krízishelyzet elhárítá-
sához a szül! és a gyermek is segítséget kérhet és kaphat.

13. A szociális törvény szerint a hajléktalan személy ellátására 
az az önkormányzat köteles, amelynek területén a hajlékta-
lan személy tartózkodik. 

14. Minden ellátás csak kérelemre állapítható meg.
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