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Kövér László 
az Országgyűlés elnöke részére

Interpelláció 

Helyben 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése alapján, interpellációt kívánok
benyújtani Varga Mihály Pénzügyminiszter Úrhoz

,,Miért szántották be a lakástakarékokat anélkül, hogy lenne helyette valami más?" 

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országgyűlés a múlt heti ülésén rekordgyorsasággal szüntette meg a lakástakarékok állami

támogatásának rendszerét. A piacon hasonló megtakarítási termék nincs, a CSOK és a Rogán

Antal fémjelezte Nemzeti Otthonteremtési Közösség, rövidített nevén lakáslottó, nem nyújt

alternatívát azoknak a fiataloknak és időseknek, akik a lakástakarékok fő haszonélvezői voltak.

Fontos kiemelni, hogy a lakástakarék ügyfelek nem csak új lakások vásárlására, hanem lakások

felújítására is felhasználhatták a megtakarított összeget, amire szintén nem nyújtanak

alternatívát a fent felsorolt, kormányzat által propagált lehetőségek.

Az Országgyűlés döntése tehát azért is felelőtlen, mert a magyar lakások minősége rendkívül

aggasztó. A Habitat for Humanity által nemrégiben publikált jelentés szerint a magyar

lakásállomány minősége nagyon alacsony, az energiaszegénység és a rezsivel kapcsolatos

költségek terhe pedig ezzel összefüggésben is az egyik legnagyobb problémát jelenti. A jelentés

szerint ma Magyarországon 1,5 millióan élnek olyan lakásban, amellyel súlyos lakásminőségi

problémák vannak. Az ilyen zsúfolt, nedves lakásokban élő embereknek a legtöbb esetben nincs

pénzük felújítani a lakásukat. A 4,4 millió magyarországi lakóingatlan nagyjából 80%-a nem

felel meg a korszerű műszaki és energetikai szempontoknak, azaz a magyarok többségének

lakhatási költségeit és életminőségét különösen rosszul érintik az épületállomány fizikai



jellemzői. Bár a kormányzat az elmúlt években többet költött lakáscélokra, mint korábban, de

ez főleg a középosztályt és a felsőbb osztályokat érintette.

A lakástakarékok állami támogatásának megszüntetése helyett tehát szükség van egy

alternatívára, amely segíti a fiatalok lakhatáshoz jutását és a lakások felújítását.

Egy új konstrukció bevezetését követeli a Bankszövetség is. A szervezet a közleményében,

amellett hogy kiállt a lakástakarékok mellett, arra kéri a kormányt, a most megszüntetett forma

helyett, szakmai egyeztetés alapján legyen lehetőség olyan új konstrukció mihamarabbi közös

kialakítására, amelyben a magyar családok, a gazdaság és az állami költségvetés közös érdekeit

szolgálva, az állami támogatás a legjobb hatásfokkal működhessen hosszú távon.

Szintén egy új rendszerről beszélt pár napja az a Bánki Erik képviselőtársam is, aki a múlt heti

törvényjavaslat benyújtója volt.

Tisztelt miniszter Úr, a kérdésem a következő:

Miért szántották be a lakáskassza rendszert anélkül, hogy másik lakástámogatási rendszerrel

támogatnák a fiatalokat, akik nem képesek vállani a CSOK-ot, és nem akarnak részt venni

Rogán-féle zavaros lakáslottóban, illetve akik szerették volna felújítani a lakásukat? Mivel

készül a kormány?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 24. 'v4/\~ 
Burány Sándor

országgyűlési képviselő
(Párbeszéd képviselőcsoport)


