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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
VÁGÓ GÁBOR (LMP), az albizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt

Bizottság! Ez a Lakhatási bizottság alakuló ülése és szeretném köszönteni a kormányzat
megjelent képviselőit, a szakembereket, illetve a civil szervezetek, mozgalmak képviselőit,
valamint a sajtó munkatársait és az érdeklődőket.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel Talabér Márta képviselő
asszony, illetve jó magam is jelen vagyunk. Ezen kívül kiemelten köszönteném még azokat,
akik követik a távolból ennek a fontos, nemzetstratégiai kérdésnek az ügyét. Felolvasnám a
napirendet. Az első napirendi pont Konzultáció a lakhatási kérdések megoldására irányuló
javaslatokról. A második napirendi pont az árvíz sújtotta területeken élők lakhatási
problémáinak azonnali megoldásáról, illetve a harmadik az egyebek napirendi pont.
Kérdezném képviselőtársamat, hogy elfogadjuk-e ezt a napirendet. (Szavazás.) Rendben, a
napirendet egyhangúlag elfogadtuk.

Konzultáció a lakhatási kérdések megoldására irányuló javaslatokról
Az 1. napirendi pontot azért vetettük fel, mert a kilakoltatási moratórium kérdése

kapcsán felmerült, hogy maga a moratórium arra jó, hogy a probléma megoldását kicsit
elodázzuk, és addig is, amíg a szakszerű lakáspolitikai megoldások meg nem születnek, ne
kerüljenek utcára családok. Viszont már ott, a vitánál is felmerült, hogy milyen, egyes
szakpolitikai megoldások lennének lehetségesek, és ezért is indítottam ezt a konzultációt, mert
kíváncsiak vagyunk egyrészt a kormány által képviselt irányvonalra, hogy hogyan kívánja
megoldani ezt a fenyegető lakhatási krízist, tekintettel arra, egyrészt a devizahitelesek pont
ma is berobbant forintárfolyamára, a devizahiteleseket ez elég erősen érinti, más szempontból
pedig vannak egyéb, lakhatással kapcsolatos súlyos problémák, amikre majd szeretnénk itt a
konzultáció során felhívni a figyelmet, illetve a megoldási javaslatokat is örömmel vesszük.
Tehát az első napirendi pontnál szeretném először a kormányzat megjelent képviselőitől
megkérdezni, hogy milyen javaslatokkal készül a kormány, utána pedig a meghívott
szakértőket, illetve a civil szervezeteket kívánjuk majd megkérdezni, hogy ők milyen
javaslatokkal élnek, és természetesen az itt megjelent képviselők a frakciójuk képviselőjeként
nyugodtan megszólalhatnak. Tehát, sőt kérném is majd Talabér Mártát, hogyha vannak ez
irányú javaslatai a Fidesznek, akkor azt ossza meg velünk, illetve jó magam is szeretnék majd
az LMP lakáspolitikájával kapcsolatban egy-két gondolatot elmondani. Most először erről
megkérdezném Talabér Mártát, illetve Herpai Balázst vagy Farkas Juditot, hogy melyikük
szeretné képviselni a kormány álláspontját ebben a kérdésben. Itt viszonylag tág az időkeret.

Dr. Herpai Balázs szóbeli tájékoztatója
DR. HERPAI BALÁZS  (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Herpai Balázs vagyok, a

Nemzeti Erőforrás Minisztérium pénzbeli ellátási és nyugdíjbiztosítási főosztályán dolgozom.
Tekintettel a hatáskörök megosztására, illetve a témák sokszínűségére, javasolnám, hogy az
NGM, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium is egyenlő súllyal kapjon szót a téma
tárgyalása során. Jó magam, illetve főosztályvezető-helyettes asszony a pénzbeli ellátások
oldalát képviseljük. Ez azt jelenti, hogy amit a mi szakterületünk hozzá tud tenni a témához,
az egyrészt azok az ellátások, amelyek a lakhatás biztonságát olyan módon szolgálják, hogy a
fizetőképesség megőrzését segítik. Ezek tehát preventív jellegű ellátások. Ide sorolnám a
lakásfenntartási támogatást, közvetve a védendő fogyasztók kedvezményrendszerét, az előre
fizető mérőket. A másik ellátási csoport pedig az, amelyik azoknak kíván segíteni, akik már
fizetési nehézségekkel küzdenek. Kiemelten lakhatással összefüggő kiadások tekintetében.
Ezek tehát azok az ellátások, amelyek a fizetőképességet helyreállítják, illetve helyreállítani
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igyekeznek. Itt említeném meg az adósságkezelési szolgáltatást. Nagyjából ezek azok a
csoportok, amelyek a mi tárcánk kompetenciájába tartoznak. Tulajdonképpen mindegyik
ellátással kapcsolatban vannak olyan javaslatok, illetve olyan kitörési pontokat tudunk
említeni, amelyek ezt célozzák, hogyha szükséges, akkor ezeket természetesen bővebben
ismertetjük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében
Farkas Juditot kérdezném.

Dr. Farkas Judit szóbeli tájékoztatója
DR. FARKAS JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot kívánok! A

Nemzeti Erőforrás Minisztérium lakásügyi főosztályától vagyok, egyelőre még, később
otthonteremtésnek fogják hívni. Ami hozzánk tartozik, azok a jogszabályok, amik
módosításra várnak, azoknak a koncepciókidolgozása természetesen nálunk is folyamatban
van.

Az, ami részben tartozik hozzánk és közvetlenül kapcsolódik a kormány, illetve az
Országgyűlés jelenlegi programjához, arról azt tudom elmondani, hogy a forint alapú
jelzáloghitelekre vonatkozó előterjesztés a kormány előtt van, illetve ezt az előterjesztést már
megtárgyalta, illetve amit a képviselő úr is mondott, a kilakoltatási moratórium elrendelése,
ami december 31-ig tart, szintén a kormány előtt van, illetve már egy kész kormánydöntést
alapoz meg. Ezzel összefüggésben gyakorlati tapasztalatokat sajnos még nem tudok mondani,
mert még nem került ilyen a birtokunkba.

Amivel a mi főosztályunk foglalkozik, az a közvetlen támogatásoknak az a formája,
amik az otthonteremtést segítik elő, gondolok itt a 12/1-es kormányrendeletre, ami az előző
kormányzat ideje alatt részben felfüggesztődött, helyette került bevezetésre a 134/2009-es
kormányrendelet, ami a kamattámogatásokkal foglalkozik. Ezek a kamattámogatások, amiket
most a kormány, illetve amiket maga az állam adni tud, igen szűk személyi körre
koncentrálódnak. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szűk személyi kört valamelyest lehetne
szélesebbé tenni, de nyilvánvalóan minden mögött ott van egy költségvetési hatás, tehát
pénzügyi hatás. Meg kell vizsgálni, hogy milyen eszközök csoportosíthatók erre a területre, és
hogyan lehetne ezt a személyi kört kiteljesíteni. Nyilvánvalóan itt koncentráltan a fiatalok
otthonteremtésére szolgál most ez a jogszabály, hiszen azt mondja ki, hogy 35 év alatt, egy
gyermekesek és 45 év alatt többgyermekesek kaphatják ezt a bizonyos kamattámogatást, ami
régen jóval szélesebb körű volt és magasabb összegben is volt meghatározva.

Nyilvánvalóan a döntés függvényében készek vagyunk arra, hogy kidolgozzunk egy
szélesebb koncepciót egy szélesebb személyi körre.

Ami még a kezelésünkben van jogszabály, az a lakástörvény. A lakástörvény az, ami
2006-ban módosult, illetve most 2008-2009-ben is módosítás alá helyződött, arra való
tekintettel, hogy a nehéz helyzetbe került, eladósodott záloghitelesek számára még egy
kibújási lehetőséget adjon, a tekintetben, hogy az önkormányzatoknak elővásárlási jogot
biztosított azokra az ingatlanokra, amik kényszerintézkedés alá kerültek.

Az önkormányzatok felméréseink alapján – 2009-es felmérésünk van – részben éltek
ezzel a lehetőséggel, a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott hitel adott erre lehetőséget, és
önerő nélkül tudták ezt igénybe venni. Még egyszer mondom, hogy 2009-es adataink vannak.
Akkor indult be ez a hitelezési lehetőség, és az önkormányzatok, akiknek volt erre
lehetőségük, nyilván éltek ezzel, és vásároltak ingatlant.

A harmadik nagy csoport, amiről igazából még csak névlegesen tudok beszélni, ez az
úgynevezett eszközkezelő társaság felállítása. A koncepció kidolgozása folyamatban van,
nyilvánvalóan ez is költségvetési forrás függvénye, hogy hogyan sikerül ezt a koncepciót
kidolgozni, erről bővebben most még nem szeretnék nyilatkozni, és nem igazán tudok.
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ELNÖK: Rendben, köszönöm. Igazából én nagyon kíváncsi lettem volna erre, de
megértem, hogyha még a koncepció kialakulása folyamán nem szeretnének félinformációkat
adni.

Engedjék meg, hogy kinyissam kicsit ezt a konzultációt, ha nem szeretne előtte
megszólalni Pethő Márta. (Nem.) Akkor engedjék meg, hogy kinyissam ezt a konzultációt,
hátha új ötleteket kapnak, amivel esetleg tudnánk segíteni. De majd a következő körben
Herpai Balázst megkérdezném, hogy milyen konkrét javaslatok vannak. Említette, hogy még
volna egy ilyen.

DR. HERPAI BALÁZS (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, kezdjük akkor a
prevenciót célzó ellátásokkal. Ismeretes, hogy a szociális alapú gáz- és távhőtámogatás 2010
év végéig fog tartani, annak a jogosultsági időszaka. Ez közelmúltbeli kormányintézkedésnek
köszönhetően került meghosszabbításra. Eredetileg június 30-ig tartott volna a támogatási
időszak, ez most az év végéig kitolódott azok számára, akik június 30-án támogatásban
részesültek. Az utána következő időszakban számításaink szerint komoly terhek fognak
nehezedni az eddig támogatott fogyasztókra, jelenleg a korábbi négy kategóriából már csak
kettő támogatott, a két legszegényebb kategória. A legalacsonyabb jövedelmű, ott, ahol az
öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg az egy fogyasztási egységre
jutó havi nettó jövedelem. Ez jelenleg körülbelül egymillió háztartást jelent. Számításaink
szerint bizonyos csoportokban a támogatás megszüntetése akár 50 százalékos havidíjösszeg-
növekedést is generálhat, különösen a távhő tekintetében. Hogyha százalékosan fejezzük ki,
ott nehéz a helyzet, mert eleve magasabb volt a támogatás összege, mint a gáz esetében,
viszont a becsléseket nehezíti, hogy a távhő megállapítása önkormányzati hatáskör, ezért
meglehetősen heterogén ez a terület.

A meghosszabbítás azt a célt is szolgálja azon kívül, hogy védelmet biztosít ezeknek a
fogyasztóknak, hogy felkészülhessünk a rendszerszerű megoldásokra, és olyan szabályozás
kerülhessen kialakításra, ami hosszú távon megoldást jelenthet. Szakmai javaslat szintjén
merült fel, tehát erről még nincsen kormánydöntés, az, hogy a lakásfenntartási támogatás
szabályrendszere kerüljön a jövő évtől olyan szintű kibővítésre, átalakításra, hogy képes
legyen pótolni ezt az ellátást és védelmet biztosítani azok legalább egy részének – a
legrászorultabbaknak -, akik jelenleg támogatásban részesülnek. Hangsúlyozom, hogy ez még
nem döntés, szakmai javaslat szintjén jelent meg, a részletek kidolgozása sem kezdődött még
meg. Ez volt az egyik irány.

Említettem a védendő fogyasztók kedvezményrendszerét, amely szintén rendkívül
előremutató. Ez az energetikai tárca hatáskörébe tartozik. Az áram- és a gázszolgáltatás
tekintetében működik jelenleg ez a kedvezményrendszer. A szociális tárca annak idején részt
vett ennek a kodifikálásában és a végrehajtás-segítésében.

Külön kiemelném az úgynevezett előrefizető fogyasztásmérőt, amely azáltal, hogy az
előrefizetést lehetővé teszi, kizárja tulajdonképpen azt, hogy hátralék halmozódjon fel az adott
családnál, hiszen csak annyit képes elfogyasztani az adott háztartás, amennyit előzetesen
megvásárolt.

Természetesen annyiban ez sem csodaszer, hogyha nem képes feltölteni az adott
család a készüléket, akkor energia nélkül marad. Viszont sokkal könnyebb beavatkozni,
segítséget nyújtani, akár az önkormányzat, akár az állam révén a szolgáltatókon keresztül. Ez,
mint említettem, az áram és a gázszolgáltatás tekintetében szerepel a jogszabályokban, az
áram esetében alacsony számban ugyan, de működik, a gáz esetében gyakorlatilag nem. Itt
szükségesnek tartanánk, illetve az volt a javaslatunk, hogy egy hangsúlyosabb szabályozással
ennek az elterjesztését jobban elő kellene segíteni. Jelenleg a szolgáltatók nem kellően
motiváltak abban, hogy azt az értékesítési elvet kiépítsék, amely lehetővé teszi, hogy ezeket  a
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készülékeket feltöltsék a fogyasztók, magyarul energiát vásároljanak. A jogszabály jelenleg
ennek a költségoldalát is a szolgáltatókra telepíti. Ami igazából ellenérdekeltség lehet, az az,
hogy európai uniós normáknak eleget téve egy úgynevezett intelligens mérést a szolgáltatók
kötelesek bevezetni néhány éven belül, amely előrefizetést is lehetővé tesz, viszont a jelenleg
ismert kártyás rendszer ahhoz képest technikailag rendkívül elavult, és tulajdonképpen ez az
ok, amiért úgy néz ki, hogy nem hajlandók nagyobb ráfordításokat tenni.

Az utólagos segítségnyújtás tekintetében szólnék még néhány szót az adósságkezelési
szolgáltatás továbbfejlesztéséről. A végrehajtási tapasztalatok azt mutatják, hogy nem igazán
tudja elérni azokat a társadalmi rétegeket, ahol igazából szükség van erre a támogatásra.
Jelenleg a 40 ezer főnél nagyobb létszámú településeken és a fővárosi kerületekben kötelező
ennek a működtetése. Ez alatt az önkormányzatok szakmai kötelezettségén és anyagi
erőforrásain múlik, hogy ezt a szolgáltatást nyújtják-e.

Vannak jó példák a kistérségi együttműködésre, de igazából azt lehet mondani, hogy
még mindig a nagyobb városokban elérhető. Itt alternatívaként merülhet fel ennek a
lélekszámnak a lejjebb szállítása, illetve a jogosultsági feltételek olyan átalakítása, ami több
jogosultat enged be ebbe az ellátásba. Mindezt olyan szempontból körültekintően kell
végezni, hogy közben tisztában kell azzal is lenni, hogy  a szolgáltatás komoly munkát jelent
a kistelepülések számára, ami mind anyagi terhet is jelent, mind pedig komoly
humánerőforrás-fejlesztést is kívánhat adott esetben. Mindenestre az tény, hogy jelenleg
körülbelül 120 település számára elérhető a szolgáltatás, ami – mivel nagyobb településeket
jelent, ezért – lakossági lefedettségben kedvezőbb. Nagyjából ezek lennének a szakmai
javaslatok, amelyekről még kormánydöntés jelenleg nincsen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Szeretném köszönteni a körünkben
megjelent Rónaszékiné Keresztes Monikát is, és megkérdezném a képviselőtársaimat, hogy
szeretnének-e hozzászólni ehhez a konzultációhoz, hogy a Fidesz-frakció nevében milyen
szakmai javaslatokat tudnak prezentálni, illetve előadni. Talabér Mártának megadom a szót.

TALABÉR MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én azt gondolom,
hogy a kormány képviselői részben elmondták azokat a javaslatokat, amiket korábban a
Fidesz már a kampány során is megfogalmazott, illetve elmondott a tekintetben, hogy milyen
módon próbál majd meg kormányra kerülése esetén segíteni azoknak az embereknek, akik
nagyon nehéz helyzetben vannak. Egyfelől nagyon fontos, hogy a bizottságunk ülésezik,
másfelől pedig azt gondolom, hogy egy kicsit gyorsak vagyunk ahhoz képest, hogy a múlt
héten kezdtük el tárgyalni a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek a módosítását, ami egy
átmeneti megoldást jelent most a bajba jutott embereknek, és a vita során is elmondtuk, hogy
a szabályozás átmeneti, és tulajdonképpen időt próbálunk nyerni a tekintetben, hogy az őszi
ülésszakra azokról a dolgokról, amikről most hallottunk elképzelés, javaslat szintjén, adott
esetben konkrétumként tudjunk majd tárgyalni.

Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pont a nemzeti eszközkezelő
társaságnak a létrehozása, és véleményem szerint ettől a társaságtól várható a legtöbb minden,
a legtöbb segítség azoknak az embereknek a számára, akik valamilyen oknál fogva, főként a
megnőtt hitelek tekintetében bajba jutottak és nehézségeik vannak.

Én abban reménykedem, hogyha elfogadjuk most a törvénymódosítást, akkor egy kis
megnyugvás születik mindenki számára, fellélegezhetnek azok a családok, akik bajban
vannak. Egyfelől talán a családon belül is lehet, hogy lesznek, akik megoldáshoz tudnak jutni,
másrészt a minisztériumok, akik érintettek ezekben az ügyekben, ki tudják dolgozni azokat a
javaslatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minél többen megmenekülhessenek, illetve
segítséghez juthassanak majd az elkövetkező időszakban.
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Volt egy időpont, amit szerintem módosítani kellene. Farkas Judit december 31-ét
mondott a javaslatban, március 31-e van, illetve van egy módosító javaslatunk, ami pedig
április 15-ig tolná ki a bírósági végrehajtásról szóló törvénymódosítás esetében a határidőt,
ami azért fontos, hogy a következő év fűtési szezonja végéig ez kitolódjon. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rónaszékiné szeretne hozzászólni most? Nem kötelező.
(Rónaszékiné Keresztes Monika: Ha nem szükséges, nem, képviselőtársam elmondott minden
lényeges dolgot.) Nem szükséges, természetesen.

Szeretnék erre reagálni. A gyorsaság azért is fontos, mert ez egy eléggé radikális
probléma, tehát nagyon sok ember feje fölött lebeg a kilakoltatás veszélye, és az általános
vitában elmondtam, hogy sajnos a magyar szociális ellátórendszer nem alkalmas arra, hogy
ezeket a középosztályból származó embereket felfogja, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerülne
a szociális ellátórendszer. Elmondták fideszes képviselőtársaink, és ezt maximálisan
respektáljuk, hogy idő kell, hogy hosszú távú megoldások szülessenek, hiszen ez a
konzultáció most azért jött létre, hogy ezekben a hosszú távú megoldásokban mind a szakmai,
mind a civil szervezetek, mind az ellenzéki pártok részt tudjanak venni, és hogy ötleteket,
javaslatokat adjunk, amik remélhetőleg az őszi ülésszakra utána már konkrét tervekké fognak
megérni. Köszönöm szépen.

Szeretne-e valaki hozzászólni a meghívott előadóink közül?
Hegedűs úr!

Hegedűs József hozzászólása
HEGEDŰS JÓZSEF (Városkutatás Kft.): Köszönöm, elnök úr. Igazából nem

készültünk előadásra, erről a programról viszonylag kevés információ volt, csak hát végül is
én ezzel a kérdéssel foglalkozom nagyon régóta, úgyhogy csak nagyon röviden reagálnék
egy-két pontra. Azt gondolom, hogy a hitelek kezelésének a problémáját mindenképp össze
kéne kapcsolni a bérlakásproblémával. Jó lenne, ha abba az irányba terelnék a gondolkodást,
hogyha ennek a koncepciónak bérlakásjellege van, akkor az integrálódjon ahhoz a
bérlakásrendszerhez, amiben a kormányzat hosszabb távon fog gondolkodni. Nem ma. Tehát
a mai bérlakásrendszer egy ilyen lépésenként alakult dolog, igazán nincs is definiálva a
szociális bérlakásnak a funkciója. Minden önkormányzat lényegében saját hatáskörben tudja
ennek a tartalmát meghatározni. Tehát érdemes lenne ezt, ha már egy ilyen nagy léptékű
programban gondolkodunk, végiggondolni.

A nagyságrend is nagyon kérdéses. Nem tudom, ki tudja pontosan, hogy hány
emberről beszélünk. Ha csak a sajtót nézi az ember, azt tudjuk, hogy 90-től akár 150 ezer
emberről is beszélhetünk. Összesen Magyarországon van százezer bérlakás, majdnem
ugyanennyi bérlakást fogunk létrehozni, hogyha ez a program teljes szélességében megindul.
Tehát ez olyan, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A másik dolog, hogy maga a lakástámogatási rendszer nagyon szétaprózott. Amit ért
az ember, mert lépésekről lépésekre változott a rendszer, különböző önkormányzatok
léptettek be saját rendszereket, szolgáltatók saját rendszereket, tehát egy tökéletes káosz van
szerintem ebben. Itt érdemes lenne egy kicsit abba az irányba gondolkodni, hogy hogyan
lehetne ezt kitisztítani egy kicsit.

Látok egy alapproblémát, amin érdemes lenne gondolkodni, hogy gyakorlatilag, ha
végiggondolja az ember a lakásfenntartási támogatásokat, akkor az egész rendszer arra van
kitalálva, hogy alul vannak az emberek finanszírozva. Tehát gyakorlatilag, ha nincsen
másodlagos jövedelmük és a család nem tud nekik segíteni, akkor azokból az ellátásokból,
amik most léteznek, nem lehet normálisan megélni, bele van építve a rendszerbe egy
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szisztematikus hátralékosság. És ezt a hátralékos programot tudjuk, hogy nem tudják igazán
kezelni, nagyon kevés ilyen eset van, lényegében összehasonlítva a hátralékossággal.

És még az sincs igazából, hogy azok a háztartások, amelyek bekerülnek ebbe a
programba, hát végül is miért kéne nekik ezeket a kötöttségeket vállalni. Tehát itt egy nagy
hiányosságot érzek, hogy belenyúlunk, segítünk, ennek a következményei nincsenek
rendszerbe foglalva. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan alkalom van… nagyon sok pénzről
beszélünk, az ember hallgatja az információkat, itt kimondatlanul nagyon sok pénzről
beszélünk. És ha olyan rendszerben fogjuk felhasználni, aminek nincs hosszú távú hatása,
akkor nagyon nagy kár lesz az országnak.

A 2000 utáni hitelek költségébe ha belegondolunk, hogy ezermilliárd forintba került
mostanáig a 2000-től 2004-ig nyújtott hiteleknek a támogatása, és hogy milyen kicsi hatása
volt ahhoz képest, amibe került, az megint egy ilyen figyelmeztető jel arra, hogy most tényleg
sok embernek kell segíteni, akkor az legyen olyan megoldás, ami hosszabb távon is segít.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót és a véleményeket. Megkérdezem, hogy ki
szeretne szót kapni meghívottaink közül. (Dr. Győri Péter jelentkezik.) A bizottságot
kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy szót adjunk Győri Péternek. (Szavazás.) Igen.
Köszönöm szépen.

Dr. Győri Péter szóbeli tájékoztatója
DR. GYŐRI PÉTER (Menhely Alapítvány): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök

úr. Jómagam 12 évig voltam, mondjuk azt, hogy idézőjeles lakáspolitikus a fővárosban. Ezt
azért mondom, mert sokféle szerepemből fakadóan meg tudom különböztetni a realitást az
álmoktól. És inkább egy-két nagyon konkrét dolgot említenék, ami megtehető, mert jómagam
sem tudom felmérni, nemcsak a most elhangzottak alapján, hanem amennyire a sajtóból és
egyéb anyagokból tudom követni, a különböző terveknek a várható költségvetési igényét,
illetve  azt, hogy ezek a költségvetési források rendelkezésre fognak-e állni. Tehát, hogy nem
álmok lesznek-e bizonyos nagy tervek. Márpedig én szintén nem mai csirkeként azért sok-
sok-sok-sok évtizeden keresztül láttam olyan álmokat lakásügyben, amelyek aztán egyáltalán
nem valósultak meg, miközben széles tömegek rettentő kritikus helyzetben vannak, és én
ezekről fogok, nem a tömegekről, hanem néhány nagyon egyszerűen megléphető gyakorlati
lépésről említést tenni, amelyeket egyébként jó magam kormányzattól függetlenül 2008-2009
fordulóján is letettem a különböző asztalokra. És le fogok tenni az eljövendőkben is. Tehát
nem új ötletek.

És tényleg, ha szabad léptéket váltanom, tehát nem a globális nagy lakáspolitikai
témákról beszélni, mely őszintén lehetne, hanem nagyon egyszerű lehetséges intézkedésekről.
Arcpirítóan egyszerűek lesznek.

Elkezdem sorolni. Tehát jelenleg a lakásfenntartási támogatás, amit a szociális törvény
szabályoz, az adható készpénzben is és úgynevezett természetben is, tehát számlák után. Egy
kézmozdulat kérdése az, hogy csak természetben lehessen folyósítani a lakásfenntartási
támogatást, magyarul számlajóváírás formájában. Ne fordulhasson elő, hogy az önkormányzat
kifizeti, és aztán tulajdonképpen nem is lakásfenntartási célt szolgál az az összeg.

A lakásfenntartási támogatást össze lehetne kötni a jelenlegi - és én most nem fogok
pontos szavakat mondani – munkanélküli támogatások folyósításával. Tehát minden esetben –
és én most nem sorolom fel a több név alatt futó munkanélküli pénzbeli támogatásokat –
minden ilyen esetben azt gondolom, hogy meg lehetne és meg kellene vizsgálni, hogy
nyújtható-e a feltételek szerint lakásfenntartási támogatás. Megint egy szabályozási kérdésről
van szó, hiszen ha megvizsgálja az önkormányzat, akkor vagy megfelel a feltételeknek vagy
nem. Ma ezt senki nem írja elő vagy nem orientálja az önkormányzatokat.
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Itt van ez a bizonyos adósságkezelési támogatás. Nem nagyon hiszem, hogy még lehet
évekig halasztani, mulasztani, hogy ez jobban hozzáférhető legyen. Szóval meg kell nézni,
hogy mi ennek a költségvetési kihatása, de az elmúlt évek folyamán olyan szinten hozták  fel
ezt az ellentmondást, hogy csak a nagyobb településeken lehet hozzájutni ezekhez az
adósságcsökkentési támogatásokhoz, az emberek nem tudnak hozzájutni. Miért nem tudnak
hozzájutni? Megint egy szabályozási kérdés. Többek között azért, mert az adósságcsökkentési
támogatás jelenleg ahhoz van kötve, hogy adósság-tanácsadót alkalmazzon, méghozzá külön
tanfolyamon vagy külön képzésben végzett adósságkezelési tanácsadót az önkormányzat.
Azok az önkormányzatok, amelyek egyébként egyetemet végzett szociális munkásokkal
rendelkeznek,nem indíthatják el az adósságcsökkentési támogatást, mert a rendszer úgy van
szabályozva, hogy nem elég egy egyszerű egyetemi végzettség vagy akár két egyetemi
végzettségű szociális munkás végzettség, hanem csak akkor nyújtható, hogyha… Ezt a
szabályt, azt hiszem, hogy át kéne gondolni, fel lehetne puhítani, ha úgy teszik ahhoz, hogy
bízzunk meg a szociális munkásokban, akik azért különböző kistérségekben jelen vannak.
Nem mondom ezt részletesen, de biztos, hogy jelenleg ehhez is kötve van. Tehát azok a
kisebb önkormányzatok, amelyek esetleg kötelezés ellenére is szeretnének ilyet indítani és
indíthatnak, ilyen okok miatt nem tudnak indítani, mert külön munkaerőt már ehhez nem
tudnak beiskolázni vagy megfizetni.

Felhívnám a figyelmet a tematizálások kedvéért. A sajtó befolyásolhatatlan, de a
politikának okosnak kell lenni. Tehát, hogy nagyon nagy probléma a devizaadósok és nem
akarom ezt egy picit sem csökkenteni, de azért több százezer háztartás nagyon súlyos
rezsiadósságban szenved évek óta Magyarországon, tehát ezt azért nem lehet átlépni, mert ma
is, meg holnap is jön egy újabb problémacsoport. Ezekre gondolni kell.

Visszatérve, megint szabályozási kérdés csupán, hogy a védendő fogyasztói rendszer,
amely egy egészen pici, szinte gesztusszerű védelmet biztosít az áram és gázfogyasztók
számára, tehát ugyan eljárási, icipici, de azért fontos védelmet, miért nem terjesztik ki a
védendő fogyasztó szabályozást az önkormányzati bérlakásban lakók körére. Teljesen
illogikus, minden további nélkül be lehetne építeni az önkormányzat lakásban élő lakásbérlők
számára is ugyanazt a védendő fogyasztó eljárást, ez egy picike kis eljárásjogi védelmet
jelentene az önkormányzati lakásban lakóknak. Ahol egyébként szintén zajlik a
rezsieladósodás és a kilakoltatás is. Ugye a felfüggesztés utáni időszakról beszélünk.

Én azt gondolom, hogy ugye jelenleg 30 nap alatt fel lehet mondani a lakástörvény
szerint, hogyha nem fizet, azért én emlékeztetném azt, aki nem emlékezne, hogy ez azért egy
törvénymódosítási körrel ezelőtt is 60 nap volt, korábban meg 90 nap volt Magyarországon.
Tehát Európában az egyik legszigorúbbak az önkormányzati bérlakások körében
Magyarországon a felmondás szabályai. Én azt gondolom, hogy semmi nem indokolja a mai
helyzetben, hogy ezt a legszigorúbb szabályt ne lehetne 60 napra kibővíteni. Mint ahogy nincs
rendesen szabályozva a mai napig az, hogyha valakinek felmondanának, akkor ott a szociális
rászorultságot ténylegesen meg kéne vizsgálni. Van erről egy szabály, de ez nem igazán él.

És akkor, hogy ne legyek nagyon hosszú, én csak azt akartam érzékeltetni, és akkor
van még néhány javaslat, hogy egyrészt a gyakorlati való életben, amíg el nem dőlnek azok a
kapitális nagy lakáskérdések, amelyek fennforognak, addig is emberek olyan helyzetben
vannak, akiknek ezek a pici intézkedések is segítséget nyújtanak és nyilván itt még körülbelül
három oldalnyi ilyen bajuszt át tudok adni, fel lehet sorolni. Egy-két ilyen nagyobbat, kettőt
talán megemlítenék.

Én ugyan pontosan nem tudom, mert nem vagyok ott, vagy nem voltam ott, hogy
miért is nem készült el a magáncsőd törvénytervezet az előző kormány idején, ugyanis az első
Fidesz-kormány idején is elkészült ennek első változata, azt sem tudom, hogy az első Fidesz-
kormány idején miért vették le a napirendről, a legutóbbi kormány idején miért vették le a
napirendről, de azt tudom, hogy bent van az asztalfiókban, tehát körbeegyeztetett, bankokkal,
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pénzintézetekkel, mindenféle szervezetekkel körbeegyeztetett törvényjavaslat-tervezet létezik
a magáncsődeljárásról. Nem nagyon hallom mostanában, ez jövő január 1-jétől nem segít a
devizaadósoknak, de egy-két év múlva nem nagyon látok más lehetőséget, mint ami le fogja
vezényelni ennek egy részét, tehát ezt meg kéne nézni, elő kéne venni, felül kell vizsgálni, ha
felül kell vizsgálni. Be kell terjeszteni, majd valamikor életbe lehet léptetni, és valamit majd
segíthet, amikor majd még mindig rengeteg ember élethelyzetét meg kell oldani mondjuk két
év múlva. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy hosszabb előkészítést igénylő változat.

A másik apróság a bérlakásszektor jövője kapcsán, amibe most nem mennék bele
semmiképpen sem: én átgondolásra javaslom, mert úgyis elég érdekes adótörvények, meg
konstruktív javaslatok forognak, tehát átgondolásra javasolnám, hogy bizonyos körben nem
kellene-e a magánszemélyek részére történő lakásbérbeadást adómentessé tenni. Hogy a
magyar, egyébként létező magánbérlakás-szektor egy részét kifehérítsük. Nem egyszerűen
nemzetgazdasági szempontból, mert szerintem az APEH-nek semmilyen bevétele nincs, tehát
nem egyszerűen nemzetgazdasági, kifehérítéses szempontból, hanem pont támogatás
szempontjából. Tudniillik legálissá válna az a nagyon sok magánbérbeadás, ami ma történik.
Egyrészt ez növelné a bérlők biztonságát a maihoz képest, méghozzá jelentősen növelné, és
ezt kifejezetten hajléktalanellátás szempontjából is tapasztalatként tudom mondani, másrészt a
pénzbeni támogatásokat is akkor lehetne elkezdeni normálisan folyósítani ennek a körnek.
Tehát addig, amíg ezeknek a magánbérbeadásoknak a döntő része illegális vagy fedett, fekete,
addig ehhez nem tudunk rendesen hozzáférni a pénzbeni transzferekkel sem, hogy azoknak,
akik ezek közül pénzbelileg rászorulnának, azoknak rendesen támogatást nyújtsunk. Tehát
meggondolásra ajánlanám a meglévő, létező, nagyon jelentős magánbérbeadás jelenlegi
informális támogatását átfordítani formálissá. Elnézést kérek, hogy kicsit hosszabb voltam.

ELNÖK: Semmi probléma. Köszönjük szépen a javaslatokat, reméljük, hogy segít
majd a lakáspolitikai javaslatok kialakításánál őszre.

Most pedig megkérdezném a Város Mindenkiért Mozgalom tagjait, hogy szeretnének-
e hozzászólni, illetve  a képviselőtársaimat, hogy szót adunk-e nekik. (Nincs ellenvetés.)
Köszönöm szépen. Megadom a szót Balog Gyulának, a mozgalom tagjának.

Balog Gyula hozzászólása
BALOG GYULA (Város Mindenkiért Mozgalom): Köszönöm szépen. Én nem

vagyok szakember, soha nem foglalkoztam ilyen gazdasági dolgokkal, kereskedelmi
végzettségem van, nekem egy szakmám van ebből a dologból, hogy 16 éve hajléktalanként
élek a világban, és küzdök azért, hogy abból a gödörből, amibe, szerintem teljesen mindegy,
hogy hogyan kerültem bele, hogyan fogok tudni kimászni. Hasonló gonddal él több tízezer
hajléktalan, akár az utcán, akár az erdőben, akár olyan szállón, ahol majdnem második
világháborús lágeri viszonyok vannak, vagy pedig olyan átmeneti szállóban, ahol már csak
négyen élnek egy szobában. De ez sem nevezhető otthonnak, ezt saját tapasztalatból is tudom,
átéltem. Hajléktalanszállón éltem, és mivel sosem kerestem annyit a munkáimmal, voltam
segédápoló, terapeuta, közértes, ezekkel a pénzekkel, fizetésekkel nem tudtam kikerülni a
hajléktalanságból. Mert nem találtam meg azt a támogatási lehetőséget, amivel hosszabb
távon egyedül, mint magányos hajléktalan kijuthattam volna ebből a helyzetből. Pedig éltem
két évig Pécsen albérletben, de ahogy az egyik munkámat elvesztettem, máris vissza kellett
menekülnöm a hajléktalanellátó rendszerbe. Ezt állandóan tapasztalom a szállókon, hogy
kimennek emberek akár albérletbe vagy szociális bérlakásba vagy bármilyen felső fokú
lakhatási lehetőségbe, és jönnek vissza két-három év múlva, mert vagy megbetegedett vagy
elvesztette a munkahelyét, s a többi.

Én maximum 11 hónapja vagyok a Város Mindenkiért Mozgalom tagja, mert akkor
alakult, amely hajléktalan érdekvédelmi csoportnak elsődleges célja a lakhatással való
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foglalkozás, hogy ez a 30-40 vagy nem tudjuk, hány ezer ember próbáljon valamilyen
lakhatási formához jutni, és eddig amit össze tudtunk „törpölni”, a legjobb megoldásként a
szociális bérlakás merült fel. És megdöbbenten észleltük, hogy Magyarországon egynegyede
az európai átlagnak a szociális bérlakásállomány. Olvastam ugyan egy-két írást mostanában,
az utóbbi hetekben, amiben ígérték a kormány emberei vagy a képviselők, hogy ennek a
növelése az cél. De addig mindig fennmarad egy kérdés, miszerint ehhez kik fognak
hozzájutni: a hajléktalanok, a mélyszegénységben élők vagy esetleg azok az emberek, akik
azért úgy nagyjából fizetőképesek, csak – ahogy önök most mesélték – felvettek egy kis
devizahitelt, amit az én egyik barátnőm is nemrég, és azóta is retteg, hogy mikor fogják
kirakni. Tehát őértük is ugyanúgy izgulok, de nekem ma jelenleg a legfontosabb az, hogy a
hajléktalan társaim ne utcán, ne tömegszállásokon, ne az erdőben éljenek, ami nagyon
kényelmes különben, csak furcsa, hanem próbáljanak valamilyen otthonhoz jutni. Akár
lakásfenntartási támogatással, de mondom, ezt én nem fogom tudni önöknek megmondani,
hogy hogyan, milyen szakmai úton és módon, ezt önöknek kell emberséggel valahogy
kitörpölni, kigondolni. Én csak azt tudom megmondani, hogy ezt látjuk mi hajléktalanok
megoldásnak. Az albérlet nem megoldás, a piaci albérlet, mert ha nincs normálisan támogatva
egy lakásfenntartási támogatással, akkor a hajléktalan ember hiába megy el dolgozni, nem
tudja fizetni. Egyedül van, magányos, nincs rokona, attól hajléktalan.

Ez egy nagyon fontos tényező a hajléktalanságban, nem attól hajléktalan, hogy bűnöző
vagy alkoholista vagy koldus, hanem attól hajléktalan, hogy egyedül él a világban. És ezért
nehezebb nekünk bármilyen otthonhoz jutni. Most is egy gyönyörű, 8,8 négyzetméteres
szobában és konyhában, egy ellátórendszer intézményében bérlek szobát. Ugyanúgy
hajléktalannak kell hogy tekintsem magamat, hisz’ az ellátórendszerhez tartozom. Nagyon
sokan élnek így, de ez egy lépcső. És akkor még ott van egy politikai elképzelés, ami nagyon
fontos, ez a lakhatáshoz való jog, hogy valahogy Magyarországon is bekerüljön akár az
alkotmányba, akár a törvényhozásba. Tudom, hogy erre nagyon sok pénz kell, de azt hiszem,
az egész társadalom szégyelli azt, hogy sok ember az utcán él, hogy ott fekszik egy szivacson,
de ezzel nem azt kell csinálni, hogy lágerbe, meg bárhová el kell tüntetni őket, összeterelni,
hanem a nagyon alátámogatott ellátórendszernél meg kéne próbálni ezt a lépcsőzetesen való
kijutást. Az elsődleges cél, hogy megpróbáljunk kijutni ebből a helyzetből, de ehhez egy
magányos ember – ráadásul rokkant nyugdíjas a többségünk vagy más betegségtől szenvedő –
nem elég, ehhez támogatás kell.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném Misetics Bálintot is megkérdezni, hogy
szeretne-e hozzászólni. Röviden, egy-két percben. Megadom a szót.

Misetics Bálint hozzászólása
MISETICS BÁLINT (Város Mindenkiért Mozgalom): Köszönöm szépen. Csak

röviden reagálnék és visszafelé kezdeném, amivel Balog Gyula befejezte. A lakhatáshoz való
jog, én azt gondolom, hogy alakulóban van egy társadalmi konszenzus azzal kapcsolatban,
hogy ennek bele kellene kerülnie az alkotmányba. Említhetem a Társaság a Lakásépítésért
Szervezetet, ami az építőipari vállalatokat képviseli alapvetően, a legutóbbi, 2010-es
programjában szerepel a lakhatáshoz való jog törvénybe foglalása. De ebbe az irányba mutat a
Magyar Tudományos Akadémiának a gyermekszegénység elleni nemzeti programja is, illetve
valami ehhez hasonlót, egy minimálisan  elismert lakhatási forma megnevezését javasolja a
hajléktalanügyi nemzeti stratégia, amit Vecsey Miklós, akkori miniszteri biztos felkérésére
Győri Péter és munkatársai dolgoztak ki, és mi is ezt képviseljük. Még annyiban
kiegészíteném ezt, hogy egyébként ez számos európai állam alkotmányában ma is létezik, úgy
mint Spanyolország, Belgium, Finnország, Hollandia, Svédország, Portugália. És, ami még
ennél  is fontosabb lenne, az az, hogy ez ne csak egy deklaráció legyen az alkotmányban,
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hanem legyen kikényszeríthető ahhoz hasonlóan, ahogy Skóciában és Franciaországban az,
azzá vált. Tehát, hogy legyen valami olyan minimum, ami alá senkit nem engedünk süllyedni.
Hogy értsék mire gondolok, mondok egy példát: ha ma egy kisgyerekes hajléktalan anyuka
felkeresi a családsegítő központot, hogy elhelyezést kérjen, akkor noha az önkormányzatnak
kötelessége családok átmeneti otthonát üzemeltetni, ezt gyakran nem teljesítik és akkor nem
éri őket ezzel kapcsolatban semmi szankció, az viszont nem kötelessége, hogy elegendő

férőhelye legyen. Tehát ezt az intézményfenntartási kötelezettséget attól függetlenül tudja
teljesíteni, hogy mennyi férőhellyel üzemelteti. Tehát ennek a kisgyermekes hajléktalan
anyukának azt mondanák, hogy persze, felírjuk a várólistára, és onnantól már az
önkormányzat nem tekintené feladatának, hogy gondoskodjon róla, amiből valószínűleg az
történne, hogy vagy a gyermekvédelem elől menekülve különböző önkényes lakásfoglaló
lenne vagy erdőbeli viskóba, aluljáróba, és a többi helyzetbe kerülve laknának, vagy pedig
egy idő után állami gondozásba kerülne a gyerek, ami nyilván embertelen is és egyébként
törvénytelen is. Ehelyett Angliában egy ilyen helyzetben az történne, hogy attól függetlenül,
hogy van-e férőhelye az önkormányzatnak, nekik joguk van elhelyezésre, és azt gondolom,
hogy egyikünk sem vonja kétségbe, hogy ez jó, hogy így van, hogy joguk van és nincs
esetlegesség a rendszerben, hogyha van-e férőhely vagy nincs. És hogyha nincs az
önkormányzatnak elég férőhelye, akkor ad absurdum egy olcsó hotelben kell nekik addig
szállást nyújtani. És persze most gondolhatnánk, hogy milyen abszurd, hogy hotelben
szállásoljuk el a hajléktalan embereket, de szerintem az még abszurdabba, hogy sehol se, és az
utcán kell aludniuk. Ez volna az egyik, amit mondanék.

A másik nagyon röviden, amire reagálnék, hogy Győri Péter javaslataival szinte teljes
mértékben egyetértek, és ahhoz kapcsolódnék még, amit Hegedűs József tanár úr mondott, és
azt emelném ki, hogy miközben az elmúlt tíz évben nagyjából kétszeresére nőtt a
lakástámogatások GDP-n belüli részaránya, tehát egy hatalmas növekedés történt ebben, ez
úgy történt, hogy nem sikerült elérni egy ezzel párhuzamos fejlődést mondjuk a
lakásszegénység vagy például a szegregált telepeken élők lakáskörülményeinek javítása
tekintetében vagy a hajléktalanság visszaszorítása tekintetében. És csak azt húznám alá,
hogyha most a kormány azon gondolkodik, hogy egy újabb nagy lökést ad a lakástámogatási
rendszernek vagy a szélesen vett lakáspolitikának, amivel mi egyetértünk, akkor azt úgy
alakítsa, hogy tekintetbe vegye, hogy abban hangsúlyosan szerepeljenek a közösség
segítségére leginkább rászorulók támogatásai. Ugyanis ezekből a támogatásokból tipikusan
pont ők maradtak ki, és különösen a tulajdonszerzést támogató rendszereknek van az a
sajátossága, hogy akiknek a tulajdonnal sincs annyi önerejük, hogy bekerüljenek a programba,
ők teljes mértékben kimaradnak és megmarad nekik a néhány ezer forintos lakásfenntartási
támogatás, ami pedig szinte semmi.

Úgyhogy kérem a kormányt, illetve a frakciót, hogy amikor a lakáspolitikáját
kialakítja, akkor a legszegényebbeket, illetve a szegényeket általában vegye tekintetben, és
talán azt sem túlzás kérni, hogy őket tartsa elsősorban szem előtt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük a véleményeket. Végül még mielőtt megadnám a képviselőknek a
lehetőséget, elmondanám én is, hogy az LMP-nek milyen javaslatai vannak a lakhatási kérdés
megoldására. Néhány javaslat felmerült, de hát azért alá kell húzni, hogy a lakhatáshoz való
jog alkotmányba foglalása egy hatalmas igény a társadalomban, és egyszer már
megkérdeztem a miniszter urat, illetve a többi frakcióval konzultáltunk, hogy erre van igény,
tehát van egy ilyen akarat, csak pont ezt a kikényszeríthetőséget kellene jobban definiálni,
csak hogy ez így előrelépés volna a szociális biztonság kérdésében, hogyha legalább papíron
az alkotmányban ez benne volna. Másrészt a módosított európai szociális chartának a 31.
cikkelyéhez is csatlakozni kellene. Gyorsan sorolom, merthogy igazából nincs sok időnk: a
lakástámogatások igazságosabbá tételében nagyon fontosak volnának azok az egyszerű
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javaslatok, amik itt már elhangzottak, de azért aláhúznám, hogy az adásvételi illetéket
megszüntetni talán, a magánbérlakásokkal vagy a magánlakásokkal kapcsolatban, illetve a
bérlakásszektort ki kellene építeni. Ami nagyon fontos volna, a panelprogramok kiterjesztése
és a rendelkezésre álló források bővítése, hiszen az energetikai célú beruházásokkal a rezsin
spórolni lehetne már rövid távon is. A kiterjedt közösségi lakásszektor, mint ahogy
hajléktalan társunktól is hallottuk, hogy nagyon fontos lépés, és ők is úgy érzik, hogy ez volna
a megoldás, tehát a közösségi, állami, önkormányzati, szövetkezeti lakásállományt akár meg
is duplázhatnánk, hiszen Magyarországon ez eléggé alacsony számú, a lakásfenntartási
támogatás kiterjesztési szintjének emeléséről már volt szó itt a bizottságban, ami fontos volna
itt, hogy a lakástípusokat differenciálni kellene. Jelentős emelés szükséges és a jogosultak
körének jelentős kiterjesztése is. A kilakoltatások megelőzésére és az adósságkezelő

szolgáltatások fejlesztésére a kormánytól, illetve a kormánypárti frakcióktól látunk akaratot,
de ezt csak támogatni tudjuk.

A célzott programok a leromlott állapotú városrészekben szükségesek, tehát a
szegregált telepeket és a komfort nélküli lakásokban élők lakhatási körülményeinek a javítását
is  meg kellene oldani, és itt aláhúznám azt, amit Misetics Bálint mondott, hogy a
legszegényebbekre, illetve a legelesettebbekre kell koncentrálni a lakáspolitika átalakításánál.
Az utcai hajléktalanná válás megakadályozásában, ahogy hallottuk a szociális
bérlakásrendszer kialakítása volna a megoldás. Nagyjából ennyi volna az LMP javaslata,
természetesen igény szerint bővebben is kifejtem, ha van erre igény a kormányzat, illetve a
kormányzati frakció részéről. Most pedig szeretném megadni a képviselőtársaimnak a szót,
hogyha igénylik.

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz): Én csak röviden annyit
mondanék, most ez nem teljes mértékben konkrétum, mert nyilván az eszközkezelő társaság,
ami meg fog alakulni ősszel, tervezi, hogy … mert ezek a devizahátralékos helyzetbe került
emberek problémái nagyon különbözőek, tehát meg kell nézni egyenként, hogy kinél mi a
probléma, és addig is, amíg ez el nem készül és fel nem áll és el nem kezdi a munkáját, én
arra szeretném felhívni a sajtó és mindannyiunk figyelmét, hogy ez az idő bizony lehetőséget
ad arra, hogy esetleg különböző retorikákkal, akár demonstrációkon keresztül egy kicsit
hisztériakeltés, és egy csodavárást keltsenek az emberekben. Tehát nagyon fontosnak tartom,
hogy azoknak az embereknek az élethelyzete, egészen konkrétan Tauzin Krisztina helyzete,
aki egy ötgyerekes édesanya, tehát ha valaki, én átéltem a helyzetét, mert nekem is hét
gyerekem van, és én úgy érzem, hogy az emberek segítése az az ő érzéseikkel való
visszaéléssel nem azonos. Tehát nagyon kell vigyázni erre, úgy érzem, hogy nem szabad
felhasználni ebben a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket, hogy valaki maga mellé
állítsa, hogy esetleg tagadásra építve egy retorikát felépítsen. Tehát az eszközkezelő társaság
segíteni fog úgy, hogy a nemzeti együttműködés jegyében közös megoldást keres a hitelt adó
és a hitelt felvevő között. És nyilván ezt egyedileg kell megnézni, mert ott is be kell tenni egy
féket, hogy milyen feltételekkel merjen vállalni egy család a saját gyerekei terhére
hitelfelvételt, és ez nagyon fontos. Ezt szerettem volna csak elmondani, hogy ne legyen egy
olyan retorika, amivel vissza lehet élni.

A hajléktalankérdéssel kapcsolatban, amit szintén nagyon megértek, Erzsébetvárosban
vagyok képviselő, és pontosan tudom, hogy ez mennyire koncentráltan probléma. Megint
mint a családpolitikában szívvel, ésszel, mindennel érdekelt emberként mondom, hogy az is
egy sokrétű dolog, tehát nyilván hogy egy társadalomnak fel kell építeni azt a középosztályt,
annak is az értékbeli dolgát a családpolitikával, a kapcsolati rendszerekkel, a párkapcsolattal,
hogy minél kevesebb ember kerüljön ilyen helyzetbe. De nyilván ez is egyedi, hogy ki milyen
okból került utcára vagy egy válásnál melyik az a házastárs, amelyik kiszorul ebből, és
kényszerül utcára. A másik pedig a munkahelyteremtés, ami óriási feladat, tehát ezeken az
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oszlopokon áll ennek a teljes megoldása. Egyébként az önkormányzatoknak van lehetőségük
tényleg valóban segíteni, mi is egy olyan helyzet előtt állunk, ahol lehet, hogy változik az
önkormányzat egész stratégiája, gondolkodásmódja, és igenis tudnánk és akarnánk is segíteni
akár a szociális bérlakás építésével vagy egy bizonyos fecskeprogrammal, kinek milyen
rétegben ad ez megoldást. És a hajléktalankérdésben is lehet csak mondani, hogy építünk
hajléktalanszállítót és lehet azt tényleg meg is csinálni. És azt az oda megszavazott pénzt
valóban arra felhasználni,mert kezdeményezések vannak, de hogyha megvan az akarat, akkor
szerintem az önkormányzatok tudnak ebben tenni. De országos ez nagyon sokrétű dolog,
gondolom, egyetértünk ezzel, hogy itt az egyéni élethelyzetekről van szó, hogy minél
kevesebb ember kerüljön oda, hogy egyáltalán a lakása elhagyására kényszerüljön, és az utcán
legyen kénytelen az életét folytatni. Ennyit szerettem volna most hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, hogyha nincs másnak hozzáfűznivalója, lezárnám
ezt a napirendi pontot. Ha bár sok információt nem kaptunk meg, és egy kicsit még mindig
sötétben tapogatózunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog kinézni konkrétan a lakáspolitika,
de azt legalább láttuk, hogy az irányok merre mutatnak, és remélhetőleg az itt meghívott
szakértők, illetve civil szervezetek, valamint az LMP javaslatai segítik egy jobb rendszer
kialakítását. És tényleg nagyon egyszerű javaslatok voltak itt, akár a természetben való
lakásfenntartási támogatástól kezdve a magáncsőd intézményének az ismételt átgondolásáig.
Hogyha ezekkel a dolgokkal valóban nyáron elkezd foglalkozni a kormányzat, akkor egy jó
rendszer alakulhat ki, úgy érzem.

Tájékoztató az árvíz sújtotta területeken élők lakhatási problémáinak azonnali
megoldásáról

Most akkor térjünk át a második napirendi pontunkra, amelyhez megkérem a
kormányzat képviselőit, Tollár Tibort és Kőrösmezei Csaba urakat, hogy adják meg
tájékoztatójukat az árvíz sújtotta területeken élők lakhatási problémáinak azonnali
megoldásáról. Megadom először a szót Tollár úrnak. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság milyen megoldásokat lát az árvíz sújtotta
területeken élők azonnali lakásproblémáira. Köszönöm.

Dr. Tollár Tibor szóbeli tájékoztatója
DR. TOLLÁR TIBOR (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Ha megengedik, a tájékoztatómat az
előzményekkel kezdeném, és utána folyamatosan térnék rá a konkrét kérdésekre.

2010. május 15. és június 17. között közvetlen egymást követően két ciklon okozott
rendkívüli időjárási körülményeket és szokatlan intenzív esőzést Magyarországon. A lehullott
csapadék a korábban felázott talajba egyáltalán nem tudott beszivárogni, azonnal a folyókba
ömlött, és rendkívül gyors árhullámot keltett az egyébként is magas vízfolyásokon.

Egyes vízfolyások átlagos vízhozamuk több százszorosát hozták Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, a Sajó, a Hernád, a Bódva, a Tolcsva, a Színva és a Vadász-patak
áradása többször okozott gondot. Az érintett folyók a legnagyobb vízszintet meghaladó
mértékben áradtak és saját, legnagyobb vízszintjük egymás után döntötték meg ebben az
időszakban, áradásokat okoztak, és jelentős mértékben erodálták a védműveket.

Az árvíz-belvízi helyzet kezelése érdekében a kormány öt alkalommal hirdetett ki
veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet az ország 11 megyéjét érintette, Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár megyét. A védekezésben részvevő erők létszáma 2010.
június 5-én megközelítette a 25 ezer főt. Ebből Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 21156 fő

volt. A vízügyi szervek által legkritikusabbnak jelzett 26 települést így sikerült megvédeni. A
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védekezéssel egy időben kellett megszervezni és megoldani a veszélyeztetett lakosság
kitelepítését és elhelyezését. Országosan a kitelepítettek száma június 8-án volt a
legmagasabb, elérte az 5259 főt, ebből Borsod-Abaúj megyében 4222 fő volt.

A rendkívüli időjárás a gazdaság valamennyi területét, a társadalom gyakorlatilag
teljes vertikumát sújtotta, több településen sérült a közlekedési, energiaellátási,
telekommunikációs infrastruktúra, hidakat sodort el, utakat, vasúti pályatesteket mosott alá az
árvíz, oktatási, egészségügyi, kulturális javak károsodtak. Százmilliárdos kár keletkezett az
agráriumban. Partok, támfalak, padkák süllyedtek meg.

A védekezéshez szükséges gátátvágással, vízkormányzással összefüggésben okozott
károk becsült összege 3,2 milliárd forint. Az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó
ingatlanokban több, mint 14 milliárd forint összegben jeleztek károkat. Az önkormányzatok
és az állami szervek a védekezés személyi és tárgyi feltételeit saját erőforrásaikból és előlegek
terhére biztosították. Az állami szervek mintegy 15, az önkormányzatok ötmilliárd forint
összeget fordítottak a védekezésre. Az elöntött, vízzel borított területeken tetemes károk
keletkeztek a magántulajdonba tartozó ingatlanokon, ingóságokon is. Sajnos a vis maior
események esetén nincs károkozó, a magántulajdonban keletkezett károkkal kapcsolatban a
kormánynak jelenleg nincs jogszabályban rögzített helytállási kötelezettsége.

A fedél nélkül maradt, otthonukat vesztett állampolgárok szociális és lakhatási
támogatása így alapvetően az önkormányzatokra hárult. A korábbi évek súlyos, kiterjedt
csapásait követően a keletkezett károk jellegét, jelentőségét és kiterjedtségét az érintett térség
szociális és foglalkoztatási helyzetét mérlegelve több esetben nyújtott pénzforrást a kormány a
helyi önkormányzatoknak ahhoz, hogy a lakossági tulajdonban keletkezett károk
helyreállítását, a káreseményt megelőző állapotok visszaállítását, az elemi lakhatási feltételek
biztosítását támogatni tudják.

Példátlan méretű állami, civil és lakossági összefogás mellett a kormány határozatban
döntött a 2010 május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült
védekezési költségekről és károk enyhítéséről.

A kormány a védekezésben közreműködő állami szervek felmért és ellenőrzött
költségeit átvállalta. Jelentős terhet vett le az önkormányzatok válláról, az önkormányzat
tetemes védekezési költségeinek átvállalásával, a középületek, utak, hidak helyreállításának
anyagi támogatásával. Az önkormányzat igazolt és ellenőrzött védekezési költségeit a vis
maior tartalék felhasználásával, részletes szabályairól  szóló kormányrendelet alapján téríti
meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei védelmi bizottság elnöke a veszélyhelyzet
kihirdetését követően utasítást adott a lakóingatlankárok előzetes felmérése. 2010. június 12-
én alakult meg a megyei helyreállítási, újjáépítési bizottság, amely már alakuló ülésen
intézkedett a helyreállítási és újjáépítési feladatok szervezésére, az érintett polgármesterek
tájékoztatására.

A bizottság azt is meghatározta, hogy 2010 június 12-én 17 kárbecslő munkacsoport
kezdje meg a károk felmérését. Az első nap tapasztalatai alapján a megyei bizottság úgy
döntött, hogy a kárfelmérő csoportok számát 25-re emeli.

A Borsod megyei csoportok mintegy 5-7-7,5 ezer ingatlan bejelentett kárát becsülték
meg. A megyei jelentés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 284 lakóingatlan dőlt össze
vagy károsodott helyreállíthatatlanul.

A kormány úgy döntött, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az állam átvállalja a
legnagyobb terhet a fedél nélkül maradtak elemi lakhatási feltételeinek megteremtésére.
Tekintettel arra, hogy más megyékben lényegesen kisebb károk keletkeztek, illetve a károk
kevésbé koncentrálódtak, a kormány Borsod-Abaúj-Zemplén megyén kívül azon településeket
emelte be a támogatotti körbe, amelyek területén az összeomlott vagy helyreállíthatatlan
lakóingatlanok lakóinak elhelyezése az önkormányzatokat terhelte. Ezekben a megyékben
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nem történt szervezett kárfelmérés, kiinduló alapot az ideiglenesen elhelyezettek adatbázisa
jelentett. Összesen 33 ilyen lakóingatlan van.

A 2010 május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában felmerült
védekezési költségekről, károk enyhítéséről szóló kormányhatározatban a kormány ennek a
317 megsemmisült lakóingatlannak a pótlásához nyújt támogatást az önkormányzatokon, 37
helyi önkormányzaton keresztül.

A kormány az érintett önkormányzatok munkáját tájékoztató, önkormányzati rendeleti
minta, támogatási rendeletminta megadásával segítette.

A KIM társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkársága  ajánlással járul hozzá a
települési önkormányzatok és a karitatív szervezetek munkájához a kárenyhítések
megoldásához, az érintettek segítéséhez.

A fedél nélkül maradt magánszemélyek felé irányuló állami támogatás célja a
veszélyhelyzet kihirdetését szükségessé tevő rendkívüli időjárás hatásaként megsemmisült,
helyreállíthatatlan lakóingatlanokban a káresetet megelőzően élők elemi lakhatási
feltételeinek biztosítása új ingatlan építésével, más lakás vásárlásával, esetleg önkormányzati
tulajdonú bérlakás bérbeadásával.

Nem tartoznak a támogatási körbe az ingóságok kárai, a károsult szándékos
magatartása vagy bizonyíthatóan neki felróható okok miatt keletkezett károk.

A támogatás alapvető feltétele, hogy a megsemmisült ingatlan építési engedéllyel
épült vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy építési és
használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak. A megsemmisült ingatlan
lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Feltétel továbbá, hogy az ingatlant a
káresemény idején a tulajdonos haszonélvező életvitelszerűen lakta, feltéve, hogy a tulajdonos
vagy a haszonélvező lakcíme a megsemmisült ingatlan címére van bejelentve, annak
hiányában az életvitelszerű lakottságot más hitelt érdemlő módon is bizonyítható.

Támogatást kaphat az a magánszemély is, aki átmeneti ok miatt – például tartós
kórházi kezelés, utógondozás – nem lakta életvitelszerűen az ingatlant a káresemény
időpontjában. Az önkormányzatoknak elsődlegesen fel kell mérni a településen eladásra kínált
ingatlanok körét, így a rendelkezésre álló ingatlanok ismeretében az önkormányzat
közvetlenül egyeztet a károsultakkal az optimális megoldás kiválasztása érdekében. Vásárlás
vagy építés, figyelembe véve a költséghaszon elvét.

A támogatáshoz szükséges a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy az ingatlanra a kár
keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, a kár más módon megtérül-e, a
hivatalos kárfelmérés megtörtént, továbbá amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének
időpontjában rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral
összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül tájékoztatja az
önkormányzatot. Természetesen a tulajdonosnak kell vállalnia, hogy a támogatás és a más
módon megtérülő összeg felhasználásával, valamint saját forrásból a vásárlást vagy az építést
haladéktalanul megkezdi és elvégzi. Egy tulajdonos számára csak egy lakóingatlan
vonatkozásában nyújtható támogatás.

A kormányhatározat rendelkezései, valamint a helyi, általános szociális célkitűzések
következménye, továbbá az árvízkárok következtében előállt sajátos helyi követelményeket
figyelembe véve a helyi önkormányzat jegyzője készíti a helyi támogatási rendelettervezetet,
és előterjesztést a megsemmisült ingatlanok tulajdonosai állami támogatásban részesítésének
részletes szabályairól, melyet a polgármester terjeszt a képviselőtestület elé.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatának rendelkezéseire figyelemmel a helyi önkormányzat
polgármesterétől elvárható, hogy lehetőleg soron kívül hívja össze a képviselőtestületet és
kerüljön sor a helyi támogatási rendelet megalkotására.
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ELNÖK: Elnézést, ha lehetséges, zárjuk le ezt a részt, mert a képviselőtársaimnak
menniük kell frakcióülésre. A hátralévő mondanivalóból emelje ki azokat, amiket
mindenféleképpen fontosnak tart elmondani. Köszönöm.

DR. TOLLÁR TIBOR (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Igen, értettem,
lassan a végére is értem a mondandómnak. Ezek elsősorban természetesen technikai jellegű

dolgok, amiket fel kívántam sorolni.
Ami nagyon lényeges és fontos, az, hogy ezek a források lekérhetőek, nem

automatikusan járnak, ezért fontos az, hogy az önkormányzatok a rájuk rótt feladatokat
megfelelő ütemben és időben végezzék el, hiszen ez feltétele annak, hogy a kormány által
meghatározott forrásokhoz időben hozzájussanak.

Nyilvánvalóan fontos az is, hogy a helyi körülményeket jól mérjék föl, és jól
határozzák meg azt, hogy kit és milyen módon és milyen mértékben támogatnak. És ezeket a
támogatási szerződéseket mihamarabb kössék meg, ez is egy feltétel ahhoz, hogy minél
hamarabb a károsulthoz juthasson a forrás. Gyakorlatilag a forrás lejuttatása ezeken a
feltételeken múlik, utána a felhasználás már az érintettek felelőssége. Nyilvánvaló, az
elszámolás kérdésköre egy későbbi történet. A szabályozási feltételeket is úgy változtatta meg
a kormány, hogyha rendezési tervre kerül vagy válik szükségessé, akkor annak a lefutási ideje
is gyakorlatilag még beleférjen abba az időbe, hogy utána megfelelő módon lehessen az
építéseket elvégezni. Ezekhez tulajdonképpen már megfelelő tervekkel is rendelkezünk.
Felsőzsolca tekintetében helyrajzi számra minden egyes házra van tervünk, nyilvánvalóan ezt
el fogjuk küldeni az érintettek számára, és ezzel is a kormányhatározatnak megfelelően
segítünk a károsultakon.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Megkérem Kőrösmezei Csabát, hogy
ismertesse az álláspontját a minisztériumnak.

Dr. Kőrösmezei Csaba hozzászólása
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Akkor tényleg csak

nagyon röviden, két kormányhatározatra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik az 1148-
as, június 8-i kormányhatározat. Ebben az itt elhangzottaknak a kereteit találhatják meg, 25
pontban tárgyalta a kormány ezeket a döntéseket. Ezek között az 1. pont c) pontjában szerepel
az elemi lakhatási feltételek megteremtése, erre 3,1 milliárd forintot szánt a kormány, illetve
ugyanebben a pontban felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést
ennek a forrásnak a biztosítására. Ez is megtörtént azóta, a múlt pénteki Magyar Közlönyben
jelent meg, 1153, tehát július 13-i kormányhatározat, ahol a kormány az általános tartalék
terhére 10,8 milliárd forintot biztosít. Ennek részét képezi ez a lakóingatlanokban
bekövetkezett kár, történetesen éppen a legelső soron szerepel. Ez több, mint másfél milliárd
forint, a legsürgősebb munkálatok forrásait fedezi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most akkor a képviselőknek adnék szót, ha szeretnének
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Köszönjük szépen a tájékoztatót. Akkor már csak egy kis
hozzáfűzés az LMP részéről: nagyra értékeljük azt, hogy a kormány ilyen forrásokat
átmozgatott ennek az ügynek a kezelésére. Viszont felhívnánk arra a figyelmet, hogy a
támogatások bontásra, legalábbis a legutóbbi információink szerint nem fordíthatók,
miközben az is körülbelül egymilliós összeget jelent, pont egy ilyen kiszolgáltatott családnál,
tehát a bontást is ugyanúgy meg kell oldani, hiszen, hogyha építkeznek, akkor előtte bontani
is kell, tehát ezt a kérdést is kezelni kellene valahogy.
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A másik pedig az, hogy meghívtuk szintén a felsőzsolcai civileket, akik nem tudtak
eljönni  - érthető okokból most -, nekik egyetlen kérésük volt, hogy meg lehetne-e oldani az
ideiglenes lakhatásukat lakókonténerekben, mert jelenleg elég alacsony komfortfokozatú
sátrakban laknak, többen, tehát, hogyha volna lehetőség erre, hogy a kormány ebből a már
említett keretből lakókonténerekre költene. De ez csak egy kérés volt. Hogyha szeretnének rá
reagálni, akkor megadom a szót.

DR. TOLLÁR TIBOR (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): A bontással
kapcsolatban közmunkaprogram került meghirdetésre, ami azt jelenti, hogy a bontásra
közmunkások vehetők igénybe. Ezzel nyilvánvalóan a bontás költségei jelentősen
csökkenthetőek, és az volt a kérés, hogy az érkezett adományoknál, pénzadományoknál
elsősorban ezt a tevékenységet részesítsék előnyben. Miután a rendelkezésre álló források
jelen pillanatban még azt mutatják, hogy vélhetően fedezni fogják a lakhatás feltételeit, de
nem szeretnénk kockáztatni azzal, hogy egyéb célokra használnák ezt fel.

Az elhelyezéssel kapcsolatban a kormány és a karitatív szervezetek megállapodása
alapján a fedél nélküliek ellátását karitatív szervezetek vállalták át. Továbbítani fogjuk ezt a
kérést feléjük, hogy tudnak-e ebben valamit tenni.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a konstruktivitást. Most már csak az egyéb
napirendi pontunk van hátra. Van-e valakinek mondanivalója a megjelentekhez? (Nincs
jelentkező.) Akkor lehet, hogy az őszi szünetig ez volt az utolsó ülésünk. Csak szeretném
jelezni, hogy majd egy munkatervet is elkészítünk. Nagyon köszönöm mindenkinek a
részvételt, a képviselőknek és a meghívott civil szervezeti vezetőknek, illetve a szakértőknek.
Köszönjük szépen a kormányzat munkatársainak is a kimerítő tájékoztatót, illetve a média
képviselőinek is, hogy megjelentek. Reméljük, megoldódik a lakhatás őszig. Viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc)

Vágó Gábor
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


