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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    35
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok

      6 Állami bérlakásépítési program 30     000,0
/+30 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A  szűk  rétegre  célzott  lakhatási  támogatások  politikája  helyett,  széles  rétegek  lakhatási
szegénységén enyhítő lakáspolitikára van szükség. Magyarországon lakhatási válság van, több
mint  egymillió  embert  érint  a  lakhatási  szegénység  valamilyen  formája,  sokakat  fenyeget  a
kilakoltatás.  Szociális  bérlakás  szektor  híján  megoldatlan  a  sok  százezer  rászoruló,  fiatal,
lakóhelyétől távol munkát vállaló megfizethető lakhatása. A lakáshiány az oka az egekbe szökő
albérleti  áraknak  is.  Az  utóbbi  időben  a  szegényeknek  nyújtott  lakhatási  és  adósságkezelési
támogatások eltörlése tovább fokozta a lakhatási válságot, és a magáncsőd intézményével sem a
legszegényebbeket célozta meg a kormány. A családi otthonteremtési kedvezmény is csak pár
tízezer magasabb jövedelemmel, jelentős önerővel rendelkezőket éri el, az ő tulajdonszerzésüket
támogatja.  Az  LMP szerint  elegendő  számú,  megfizethető  és  fenntartható  (energiahatékony,
alacsony rezsijű) bérlakásra van szükség, ennek érdekében állami bérlakásépítési programot kell
indítani,  ehhez  pedig  állami  bérlakás  alapot  kell  létrehozni.  A bérlakásépítés  és  -felújítás
munkahelyeket teremtene a ma közmunkában dolgozó alacsonyabb végzettségűek körében is.
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