
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/808.

Benyújtás dátuma: 2017-05-17 18:08

Parlex azonosító: 1LVKMM560001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Timea (független)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 29. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  29 Lakástámogatások

    1
[Egyéb lakástámogatások]Szociális bérlakásépítési program, önkormányzati 
bérlakásfelújítás

Indokolás 

1. 

A lakhatási szegénység 2,5 millió embert érint. Az Eurostat adatai szerint félmillióan élnek olyan
lakásban, melyben nincs WC, minden negyedik ember lakásának pedig beázik a teteje, nedvesek
vagy penészesek  a  falai,  padlója,  ablakai.  Minden  harmadik  gyermek  lakik  olyan  lakásban,
amely  ázik  és  penészes.  Ez  nem  is  csak  lakhatási  kérdés,  ez  az  egyik  legsúlyosabb

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. 



népegészségügyi probléma is egyben.

Minden tizedik magyar lakásában nem megoldott a szennyvízelvezetés, közel 150 ezer lakásban
nincs  bekötve  az  ivóvíz.  A magyar  lakosság  fele  túlzsúfolt  lakásokban  él,  300  ezren  pedig
szegénytelepeken. A lakosság hatoda nem tudja megfelelően befűteni a lakását télen.

A Párbeszéd meggyőződése szerint egy köztársaságban minden állampolgár számára garantálni
kell az emberhez méltó létfeltételeket közülük is kiemelten a lakhatást. A köztársaság polgárait
szolgáló  államnak tehát  kötelessége,  hogy megelőzze  a  hajléktalanná válást,  valamint,  hogy
támogassa a korszerű és egészséges otthonok elérhetővé válását mindenki számára.

Magyarországon az elérhető bérleti díjú szociális bérlakások aránya mindössze 1,5%, miközben
több tízezer lakás áll üresen. A közösségi bérlakásszektor létrehozásával azonban segíteni lehet a
szegényeken, a fiatalokon. Meg lehet akadályozni a hajléktalanná válást, csökkenteni lehet vele a
lakhatás  költségeit.  Ezért  kiterjedt  szociális  bérlakásépítési  és  kollégiumi  férőhelybővítő
programot indítunk: a cél az, hogy négy év alatt 100 ezer szociális bérlakás és 25 ezer kollégiumi
férőhely jöjjön létre.

A szociális  lakásügynökségek  létrehozásával  pedig  a  magáningatlanok  bevonása  is  lehetővé
válik.  A magánerős  új  társasház-építések  során  előírnánk,  hogy meghatározott  arányú  lakást
szociális  bérlakás  céljára  igénybe  vehet  az  önkormányzat;  ezt  az  ingatlanfejlesztő  és  az
önkormányzat  kötelezően  egy  megállapodásban  rögzítené,  már  az  engedélyezési  eljárással
párhuzamosan.
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