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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe jutott albérletben élő személyek megsegítéséről” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe jutott albérletben élő személyek megsegítéséről

Az Országgyűlés – felismerve, hogy a koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány és az ezzel
kapcsolatos rendkívüli intézkedések nagyon sok ember élethelyzetét és megélhetését nehezítették
meg, köztük azokét, akik nem saját tulajdonú lakásukban, hanem albérletben élnek – a következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy hozzon létre egy olyan pénzügyi alapot, amelynek
célja – a veszélyhelyzet miatt – nehéz helyzetbe jutott albérletben élő személyek megsegítése.

2. Az Országgyűlés felhívja továbbá a Kormányt, hogy

a) haladéktalanul teremtse meg annak jogszabályi feltételeit, hogy az 1. pontban meghatározott cél a
lehető legrövidebb időn belül megvalósulhasson, továbbá

b)  dolgozzon  ki  egy  olyan  feltételrendszert,  amely  a  jövedelemkiesés  és  a  bérleti  jogviszony
megfelelő  igazolása  után  ezen  pénzügyi  alapból  támogatásra  jogosítja  azokat  a  személyeket,
akiknek a jelenlegi helyzet miatt került veszélybe a lakhatása.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A koronavírus  magyarországi  megjelenése  és  az  ezzel  kapcsolatos  intézkedések  nagyon  sok
ember élethelyzetét és megélhetését nehezítették meg. Van ezen nagy társadalmi réteg között egy
olyan csoport, akiknél nemcsak a mindennapi betevő megléte került veszélybe, hanem a lakhatás
is. Ők azok, akik albérletben élnek. Összességében több százezer ilyen családról van szó, akik
közül nagyon sokan elestek teljes egészében a bevételüktől, vagy pedig az jelentősen lecsökkent.
Ez azzal a következménnyel jár, hogy nem tudják fizetni a lakásuk bérleti díját.

Az  természetesen  nem várható  el,  hogy a  lakástulajdonsok  csak  egyszerűen  lemondjanak  a
bérleti díjról, hiszen ebben a nehéz helyzetben valószínűsíthetően ez nekik is problémát okozna.
Ugyanakkor fontos lenne, hogy – más országokhoz hasonlóan – a magyar kormány megsegítse
ezeket az embereket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ily módon kétszeres segítséget nyújtana a
magyar  állam,  hiszen  nemcsak  a  bérlőknek  segítenének,  hanem  rajtuk  keresztül  a
lakástulajdonosoknak is.

Jelen határozati javaslatunk tehát azt a célt fogalmazza meg, hogy a kormány nyújtson segítséget
az albérletben élőknek, és mindezt egy erre a célra létrehozott alapból tegye meg. Természetesen
nem egységes támogatásra van szükség, hiszen túlzás lenne azt mondani, hogy minden albérletes
bajba került, biztos vannak, akik nem, de akik igen, azoknak minél előbb segítséget kell nyújtani,
arányosan azzal, amennyi jövedelmük kiesett.

Az  alapból  való  támogatás  igénybevételéhez  nagyon  fontos,  hogy  megfelelő  igazolásokkal
kelljen az érintetteknek bizonyítani mind a jövedelemkiesésüket, mind pedig a bérleti jogviszony
meglétét. Amennyiben ezt megteszik, akkor legyenek jogosultak a bérleti díjukhoz kapcsolatos
támogatásra.
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