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2019. évi ..... törvény 

a lakhatáshoz való jog védelméről

Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy az ország minden családjának joga van a
tisztességes élethez, és ennek legfontosabb feltétele, hogy fedél legyen a feje felett, a következő
törvényt alkotja:

1. §

(1) Mindenkit megillet a lakhatáshoz való jog. Az európai közösséghez tartozó magyar családok
lakáshelyzetének  folyamatos  javítása  a  garancia  a  felelős  gyermekvállalási  hajlandóság
növekedésének.

(2) A lakhatáshoz való jog alapján a jogosultat megilleti legalább egy zárható szoba, és a hozzá
tartozó közös mellékhelyiségek használata.

(3) Ha a családban kiskorú gyermek él, a család kilakoltatására csak megfelelő elhelyezés mellett
kerülhet sor. Megfelelő elhelyezésül legalább komfortos lakás szolgálhat.

(4) Az első lakástulajdon megszerzését szociális bérlakás biztosításával kell segíteni. A szociális
bérlakás  bérleti  díja  nem  lehet  magasabb  a  legkisebb  kötelező  munkabér  (minimálbér)  ötven
százalékánál. A szociális bérlakás legfeljebb tíz évre utalható ki.

(5)  A család  rossz  lakáshelyzete,  rossz  szociális  és  jövedelmi  helyzete  nem  szolgálhat  alapul
gyermekük családból történő kiemeléséhez.

2. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvényben foglaltak végrehajtásáért a Kormány felelős.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány az e törvény végrehajtásához szükséges rendeletek kiadására.

(4)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  az  e  törvény  végrehajtásához  szükséges  fedezetet  a
sportcélú  beruházásokhoz,  a  kormányzati  elhelyezések  kialakításához,  a  kormányzati
propagandához,  az  egyházak  részére  –  a  törvényben  meghatározott  feladataik  finanszírozását
meghaladó – betervezett összegekből átcsoportosítsa.
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Általános indokolás

Az állam kötelezettsége olyan feltételek megteremtése, amelyek garantálják az országban élő
családok szociális biztonságát. A szociális biztonság megteremtése az előfeltétele annak, hogy a
fiatal családok vállalkozzanak gyermeknevelésre.

Részletes indokolás

1. § 

Nem  beszélhetünk  szociális  biztonságról,  amíg  gyermekes  családok  kerülnek  az  utcára
kilakoltatás miatt. A lakhatáshoz való jogot alanyi jogként kell elismerni, megszüntetve a kiskorú
gyermekkel rendelkező családok kilakoltatását.

2. § 

A  §  hatályba  léptető  rendelkezést  tartalmaz.  Kellő  időt  biztosít  a  jogszabályoknak  a
törvényjavaslatban  foglaltakhoz  történő  igazításához.  Megadja  a  szükséges  felhatalmazást  a
végrehajtást szolgáló jogszabályok kiadásához. Megteremti a szükséges forrásokat.
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