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Az Országgyű lés

. . .J2012 . (	 ) OGY határozata

a lakhatás biztonsága érdekében szükséges intézkedésekr ől

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gazdasági válság miatt hiteleiket, közüzemi
számláikat fizetni nem tudó adósok és azok családjának fokozott védelmére van szükség .
A Kormány felelőtlen gazdaság- és társadalompolitikája miatt veszélybe kerül t
állampolgárok lakhatásának biztonsága érdekében, az adósságspirálba került emberek

megsegítése céljából szükséges egy azonnali intézkedési csomag elfogadása é s
végrehajtása .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hog y

a) a hitelszerződések nem fizetése miatt kilakoltatás el őtt állók érdekeinek védelme

érdekében visszamenőleg rendeljen el moratóriumot 2012 . április 15-ig,

b) a lakásfenntartási költségeiket fizetni nem tudók érdekében biztosítsa, hogy a fűtési és

már energiaellátási szolgáltatásokat legalább a fűtési időszak végéig, 2012 . április 15-ig

ne lehessen kikapcsolni ,

c) vizsgálja felül a szociális támogatások rendszerét, annak érdekében, hogy a rászoruló
családok lakásfenntartási költségei elviselhetőbb terhet jelentsenek számukra,

d) dolgozzon ki egy konszolidációs programot az adóssággal rendelkező lakosság
számára, annak érdekében, hogy a lakásfenntartásból adódó adósságok rendezése miné l
több család számára biztosítható legyen, tegyen javaslatot a természetes személyek
adósságrendezési eljárására, továbbá

e) vizsgálja meg a lehetőséget, és indítson külön programot az el őre fizetős mérők

elterjedése érdekében .

Határidő : azonnal

3 . 3 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.



INDOKOLÁS

Orbán országában, ahol ígéretet kapott mindenki, hogy nem kell senkinek az utcára menni ,
lassan két éve, meghatározott időközönként mégis családok ezrei retteghetnek attól, hogy
elveszítik azokat az ingó és ingatlan vagyonukat, melyeket a korábbi években megszereztek .

Veszélybe kerül az otthonuk, a lakhatásuk .

A héten valamennyi áram- és gázcég megkezdte a szolgáltatás felfüggesztését azon lakosság i
fogyasztók körében, akik a februári hidegek alatti türelmi időszakban sem tudták rendezni két
hónapnál régebbi, lejárt számláikat.

Egy a közlemúltban megjelent adatok szerint a Tigáz 1,2 millió fogyasztójából közel
százezren tartoznak 60 napon túl . Mintegy 23 ezer védendő fogyasztójuk 16 százalékának van

90 napon túli tartozása . Egy lakossági fogyasztójuk átlag 29 ezerrel, a védend ők pedig 6 1
ezerrel tartoznak . A cég teljes követelése 11,7 milliárd Ft A karácsonyi id őszakban, illetve a
szélsőséges hidegre tekintettel február 3-tól 20-ig hirdettek kikapcsolási moratóriumot, ami 6

ezer ügyfelüket érintette . A Főgáz 780 ezer lakossági fogyasztójának közel fele tartozi k
hatvan napon túl . A 4500 védendő 80 százaléka tartozik 90 napon túl, átlagosan 135 eze r
forinttal . Lakossági kintlévőségük 8 milliárd forint . Hátralékaik az előző évhez képest 40
százalékkal nőttek. A tóvárosi központú gázszolgáltató december 19-e és január 3-a között ,
valamint február 1-jétől február 22-ig hirdetett kikapcsolási védelmet, ami 1700 ügyfelükne k

biztosított fizetési haladékot . AGDF Suez Energia Magyarországnak 800 ezer lakossági
ügyfele van. Közülük 8600 védendő . A gázszolgáltató kintlévősége tavalyhoz képest 5

százalékkal nő tt . A 60, illetve 90 napon túl tartozó lakossági fogyasztóik száma csökkent, d e
az átlagtartozás mértéke jelentősen nőtt . Az E.ON közel 2,5 millió lakossági fogyasztót lát e l

energiával . Közülük 80 ezer védendő . Az áram- és gázszolgáltatási adatokat összevonta n
kezelő csoport összesített kintlévősége több tízmilliárd forint, ami tavaly 17 s77alékkal nőtt.
Az állomány 54 százaléka köthető a lakossághoz, ami 20 százalékos emelkedést mutatott . Az
E.ON-csoport az ünnepekre tekintettel december 15-t ől január 6-ig valamennyi lakossági

fogyasztója körében felfüggesztette a számlatartozás miatti kikapcsolást .

Az adatokból is az látszik, hogy nagy a baj . Az elmúlt hónapokban a kormányzati tétlenség
miatt több család került az utcára. Tömegessé váltak a kilakoltatások, megdöbbentő tragédiák,
öngyilkosságok történtek. Ez mind azt mutatja, hogy egy embertelen folyamat indult e l
Magyarországon. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kormánypártok vezette önkormányzatok i s
százakat tettek utcára .

A szocialista frakció nevében úgy gondoljuk, hogy a kormánynak gondoskodnia kell arról :
hazánkban senki sem kerülhessen az utcára . Éppen ezért olyan országgyű lési határozati

javaslatot dolgoztunk ki, mely védi azokat a bajbajutott családokat, akinek eddig sem a
kormány, sem az általa elfogadott jogszabályok nem nyújtottak segítséget . Mindezek miatt
úgy véljük, hogy a bajbajutott családokon nem egyetlen kiragadott intézkedés, hanem eg y

intézkedési csomag segíthet, amely tartalmazza mindazon lépéseket is melyekke l

megelőzhető, hogy családok hajléktalanná váljanak, illetve elkerülhetővé válik az
adósságspirálba való bekerülés .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

	

Képviselői önálló indítvány

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — a Házszabály 87.* alapján - benyújtjuk a lakhatás biztonsága érdekében
szükséges intézkedésekr ő l szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2012 . március
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