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Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról

(2021 )

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény XXII. cikkének (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki
számára biztosítsa. Az állam olyan lakáspolitikát valósít meg, amely összeegyeztethető a
családi jövedelmekkel, és elősegíti a saját lakásszerzést, egyúttal olyan bérlakásprogramot
működtet, amely szociális szempontok figyelembe vételét is lehetővé teszi az önhibájukon
kívül lakhatás nélkül maradt állampolgárai megsegítésére."

2. cikk

Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Hazánkban a lakhatási válság kézzelfogható: az utóbbi évtizedben több mint 13 ezer család
veszítette el az otthonát elhelyezés nélküli kilakoltatások során, százezrek kényszerülnek
méltatlan körülmények között élni, s további százezreknek kellett, hogy külföldön próbáljanak
boldogulni, többek között azért, mert a hazai körülmények között nem láttak érdemi esélyt arra,
hogy önálló otthonhoz jussanak.

Európa országainak kormányai különféle módokon kezelik a lakhatási kérdéseket, ám az
jellemző, hogy a lakhatáshoz való jog vagy az arra történő utalás megjelenik alkotmányaikban.
Magyarország ezen a téren viszonylag bátortalan megoldást választott: bár az Alaptörvényben
megjelölésre kerül egy törekvés a méltó lakhatási körülmények biztosítására, ugyanakkor az
Alkotmánybíróság is megerősítette, hogy e rendelkezésből konkrét alapjogok közvetlenül nem
következnek, a törekvés megvalósítása pedig az állam mindenkori gazdasági
teljesítőképességétől függ. Az utóbbi években ennek eredménye közismert: az otthonteremtési
jellegű kedvezmények és támogatások tömege jellemzően a szerencsésebb társadalmi
osztályoknál, a felső középosztálytól ,,felfelé" csapódik le, a lakhatási szegénységgel küzdő,
hitelválságba kerülő vagy éppen albérletbe kényszerülő honfitársaink csak minimális arányban
voltak képesek javítani általános körülményeiken. Márpedig a mi szemünkben ezek az emberek
nem vonalkódok a tervezés során, hanem ugyanolyan családi tervekkel bíró honfitársaink, mint
bármely más magyar ember.

Mivel a jelenleg az Alaptörvényben található törekvés önmagában semmiféle kikényszeríthető
jogosultságot nem keletkeztet, a Jobbik, mint keresztényszociális érzékenységgel bíró néppárt,
elengedhetetlennek tartja, hogy sokkal erősebb bástyákat építsünk. Létező európai minta
alapján a legmagasabb szinten rögzítenénk, hogy az állam kormányokon átívelő módon olyan
lakáspolitikát köteles folytatni, amely összeegyeztethető a családok jellemző jövedelmével, és
érdemben támogatja a saját otthon megszerzését, továbbá olyan bérlakásprogramot működtet,
amely szociális lábbal is bír, ugyanakkor ösztönzi a bérlőket, hogy továbbléphessenek és
képesek lehessenek saját otthonhoz jutni. Mindemellett senki sem maradhat az út szélén:
ellehetetlenült anyagi helyzetben lévő honfitársaink számára is kilátásokat kell nyújtani, annak
érdekében, hogy mindenki, aki tesz érte, tolerálható lakhatási körülmények közé juthasson,
mégpedig záros határidőn belül. Egy erre törekvő program a sikere esetén egyszerre valósít meg
családvédelmi, gyermekvédelmi és demográfiai célokat, valamint érdemi alternatívát nyújthat
a kényszerű külföldi munkavállalással szemben.

Részletes indokolás

Az 1. cikkhez 

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok miatt szükséges az Alaptörvény
XXII. cikkének módosítása.

A 2. cikkhez 

Hatályba léptető rendelkezés.


