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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „A családi
otthonteremtési  kedvezmény  visszafizetési  szabályainak  enyhítéséről”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési szabályainak enyhítéséről

Figyelembe véve, hogy a folyamatosan dráguló ingatlanok és a rohamosan emelkedő hitelkamatok
miatt számos család csak az állami lakástámogatások segítségével tudta megvásárolni új otthonát,
ám  ezen  támogatások  indokolatlanul  nagy  mértékű  szankcióval  sújtják  azokat,  akik  a
gyermekvállalást nem vagy csak részben teljesítik, és ezzel összefüggésben különös tekintettel arra
is, hogy soha nem látott mértékű megélhetési válság van kibontakozóban, így az óriási mértékben
dráguló  élelmiszerek  és  rezsiköltségek  kifizetése  egyébként  is  nagy  terhet  ró  a  családokra,  az
Országgyűlés  felismerve,  hogy  a  kialakult  helyzeten  érdemben  enyhíteni  csak  állami
segítségnyújtással lehetséges – a következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályok  módosításával
teremtse  meg  annak  lehetőségét,  hogy  amennyiben  a  fiatal  házaspár  az  új  lakások
építéséhez,  vásárlásához  nyújtott  családi  otthonteremtési  kedvezmény  esetében
gyermekvállalást a szerződésben meghatározott határidőig, illetve a házasság felbontásának
vagy  érvénytelenítésének  időpontjáig  nem  vagy  csak  részbeni  teljesíti,  a  Ptk.  szerinti
késedelmi kamattal,  három vagy több gyermek esetében a Ptk.  szerinti  késedelmi kamat
ötszörösével, de legfeljebb tíz százalékkal növelt összeg visszafizetésére legyen kötelezett.

2. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy az 1. pontban meghatározott célok elérése
érdekében haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket.

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

Az elmúlt időszak jegybanki alapkamat-emelései mutattak rá azon családot alapítani szándékozók
problémájára, akik önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni a csok kölcsönfelvétellel kapcsolatos
kötelezettségeiket.  Számukra  a  most  hatályban  lévő  jogszabályi  környezet  olyan  magas
kamatfizetési kötelezettséget állapít meg, amely álláspontunk szerint jó erkölcsbe is ütközik, és a
szükséges mértéknél is jobban bünteti a pénzügyi terméket igénybe vevőket. A jelenlegei alapkamat
ötszörösének visszafizetése azt eredményezheti a pénzügyi terméket igénybe vevők és mulasztók
számára,  hogy  közel  60%-os  büntetőkamaton  kell  visszafizetniük  tartozásukat,  amely  különös
tekintettel arra, hogy a pénzügyi termék családpolitikai célokat is szolgált, méltánytalan.

 

Mindezekre tekintettel hívjuk fel a kormányt, hogy akként módosítson a jelenlegi jogszabályon,
hogy  annak  két  helyén,  ahol  a  családalapításra  vállalkozó  párok  önhibájukon  kívül  vagy
méltányolható  okok  miatt  nem  tudják  teljesíteni  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeiket,  úgy
fizessék vissza a kölcsön összegét, hogy annak kamatai összességében ne haladhassák meg a 10%-
ot! Hitünk szerint a valódi demográfiai fordulathoz minden családra szükség van, azokra is, akik
csak kettő, esetleg egy gyermek vállalására képesek, és ők büntetőkamat helyett kiemelt támogatást
érdemelnek.
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