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2018. évi ..... törvény 

a magyar állampolgárok lakáshelyzetének javításáról

Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy az emberi méltóság érvényesülésének egyik
alapvető feltétele a megfelelő otthon birtoklása, továbbá annak érdekében, hogy az ifjúságról való
állami gondoskodás középpontjában a gyermek testi és szellemi fejlődéshez nélkülözhetetlen lakás
megteremtése álljon a következő törvényt alkotja:

1. §

(1) A szociális bérlakások építése az állam elsődleges kötelessége.

(2)  Az állam az  (1)  bekezdésben meghatározott  kötelezettségének  a  települési  önkormányzatok
útján tesz eleget.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésében részt vesz az a beruházó, amelyik állami
megrendelés  alapján,  vagy állami  támogatás  igénybevételével  lakást  épít.  Az ily  módon épített
lakások 10 %-a feletti rendelkezési jog az épület fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot
illeti meg.

(4)  Az  állam  a  települési  önkormányzatok  részére  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  feladat
teljesítéséhez normatív alapon – más célra fel nem használható - támogatást biztosít. A támogatás
összege  a  lakásépítés  egy négyzetmétere  -  előzőévre  számított  -  országos  átlagának  megfelelő
összeg.

(5) A települési önkormányzat az illetékességi területén élők egyötödének megfelelő létszám után
igényelheti a támogatást.

2. §

(1)  Az  állam  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  az  első  lakás,  lakáscélú  ingatlan
megvásárlásához  minden  magyarországi  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  nagykorú  magyar
állampolgár részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti  támogatás összege hárommillió-ötszázezer forint.  A támogatás más
célra nem használható fel. A támogatás összege hétmillió forint abban az esetben, ha az igénylő
otthonteremtési támogatásra jogosult.

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  támogatást  az  emberi  erőforrások  miniszterétől  (a  továbbiakban:
miniszter) kell igényelni. A miniszter a kérelem alapján harminc napon belül folyósítja az összeget.
Késedelmi  kamat  jár  az  igénylőnek,  ha  a  vissza  nem  térő  támogatás  folyósítása  nem  vagy
késedelmesen  történik.  A késedelmi  kamat  összegét  a  késedelmesen  befizetett  adók  után  járó
késedelmi kamat megállapítására vonatkozó rendelkezések alapján kell meghatározni.

3. §
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(1)  Ez  a  törvény  a  kihirdetésének  napján  lép  hatályba.  A támogatások  2019.  január  1-jétől
folyósíthatók.

(2) Felhatalmazást kap az emberi erőforrások minisztere, és az önkormányzatokért felelős miniszter
hogy a  támogatás  kifizetéséhez  igénybe  vegyék  a  sportcélú  beruházásokhoz,  a  miniszterelnöki
elhelyezést szolgáló beruházásokhoz, a kormányzati kommunikációhoz a központi költségvetésben
betervezett összeget, valamint az általános kormányzati tartalék összegét.

(3)  Felhatalmazást  kap az  önkormányzatokért  felelős  miniszter,  hogy meghatározza az  1.  §  (4)
bekezdésében meghatározott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjét.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti támogatás igénylésének és
elszámolásának rendjét meghatározza.
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Általános indokolás

A Vajdasági  magyar  közösségek  terület-  és  gazdasági  fejlesztési  stratégiája  keretében  kiírt
pályázat  alapján  több,  mint  350  vajdasági  magyar  család  nyert  házvásárlási  támogatást.  A
pályázat keretében mintegy egymilliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatás került oda
ítélésre.  A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 1 200 000
dinárt  (megközelítően  3  300 000 Ft.),  a  pályázat  tárgyát  képező  ingatlan  értéke  pedig  nem
haladhatja  meg  a  2  000  000  dinárt  (megközelítően  5  450  000  Ft.).  A pályázat  keretében
szétosztott összegeket a magyar kormány biztosította.

A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 1830/2015.
(XI.21.)  Korm. határozat  a  stratégiában megfogalmazott  célok megvalósításához 2016-ban 5
milliárd forint, 2017-ben 7,5 milliárd forint, 2018-ban 7,5 milliárd forint összegű költségvetési
keretet biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában. A stratégia hivatalos, aláírt példánya
nem érhető el. A nem hivatalos változatokban lakás célú támogatás nem lelhető fel. A Kormány a
Szerbiában bejegyzett  Prosperitati  Alapítványt jelölte ki  a stratégiában megfogalmazott  célok
megvalósítására.  Az  alapítványnak  beszámolási  kötelezettséget  a  határozat  nem  írt  elő
(1109/2016. (III. 3. Korm. h.). Az e tárgykörben született és közzétett kormányhatározatokból
egyébként támogatási  célok nem ismerhetők meg. Lényegében az eddig felhasznált  összegek
„sorsa” nem követhető nyomon.

A törvényjavaslat  célja  megteremteni  annak  jogi  feltételeit,  hogy  a  magyar  állampolgárok
lakáshelyzetén az állam törvényesen, az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján és ne saját
hatáskörében eljárva tudjon gondoskodni.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat az állam kötelezettségévé teszi, hogy szociális bérlakások építésére fordítson
közpénzeket. Az állam, bár a törvényjavaslat szerint felelős a szociális bérlakások építéséért, e
kötelezettségének a települési  önkormányzatok útján tesz eleget.  Ez a megoldás visszaadja a
települési  önkormányzatok  önállóságát,  gondoskodási  jogát  és  kötelezettségét  az  adott
településen élőkkel összefüggésben. Az állam ugyanis nem képes ellátni egy adott településen a
szociális jellegű feladatok megszervezését.

A  javaslat  meghatározza  a  támogatás  kiszámításának  szabályait.  A  lakásépítésre  fordított
összegek  -  egy  négyzetméterre  vetített  -  országos  átlaga  kellő  biztonságot  nyújt  a
feladatellátásban részt vevő önkormányzatoknak.

2. § 
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A  törvényjavaslat  nemcsak  a  szociális  bérlakások  építését  tartja  kiemelten  fontos  állami
feladatnak,  hanem azt  is,  hogy az  állam segítséget  nyújtson az  első  lakás  megvásárlásához.
Indokolt,  hogy amennyiben a magyar kormány külföldön támogatást nyújt ilyen célokból, az
országban élők részére is lehetővé váljon ennek a támogatási formának az igénybe vétele.

Ez a megoldás ösztönzően hat a lakáscélú beruházásokra, ily módon segíti a munkaerő piaci
foglalkoztatás bővülését.

A törvényjavaslat  segíti  azoknak  a  fiataloknak  az  életkezdését,  akiket  a  gyermekvédelem
keretében legalább hároméves időtartamra nevelésbe vettek. Ezek a fiatalok ma többnyire az
utcára kerülnek, amikor elhelyezésük nagykorúság miatt megszűnik.

3. § 

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

A § meghatározza azokat a forrásokat, amelyek terhére a támogatásokat ki lehet fizetni.
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