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készítette: Bényei Zoltán 
 

A lakás, mint alapszükséglet 
A lakáskérdés kapcsán széles konszenzus alakult ki abban, hogy a lakás nem közönséges 
piaci termék, hanem speciális szerepe van a szükségletek kielégítésében, sőt az alapvető 
szükségletek közé tartozik, amelyek kielégítésének elsőbbséget kell kapniuk a 
társadalomban. 
 
A lakáshoz, lakhatáshoz való jog alapvető emberi jog, amelyet számos politikai 
deklaráció hangsúlyoz. A szovjet alkotmány tartalmazta, a svéd alkotmány jelenleg is 
tartalmazza, mint alapjogot. 

 
Az ENSZ Emberi jogok általános nyilatkozatának 25. cikkelye kimondja, hogy minden 
embernek és családjának joga van olyan életkörülményekhez, amelyek biztosítják maga 
és családja egészségét és jólétét, ide értve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi 

ellátást és a szükséges szociális szolgáltatásokat.
1
 

 
Magyarország az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának aláírásával (Magyarországon kihirdette: az 1976. évi 9. tvr.) 

elismerte „mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvonalára, ideértve 

a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakást”
2
. 

 
Az ENSZ Közgyűlésének 42/1991-es határozata a 2000-ig tartó időszakra elfogadott 

lakáspolitikai stratégiáról (Global Strategy for Shelter to the Year 2000)
3
 meghatározza a 

megfelelő lakás kritériumait: 
 

„A megfelelő lakás a magánélet lehetőségének (privacy), a lakótér nagyságának, a 
biztonságnak, a világításnak és a szellőzésnek, az infrastrukturális ellátásoknak a 
megfelelőségét jelenti, továbbá a munkahelynek, valamint az alapvető szolgáltatásoknak 
az elérhetőségét feltételezi a lakás környezetében – és mindezt méltányos költségek 
mellett.” 
 
A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága tovább pontosítja a megfelelőség 

szempontjait: 
1.) a lakhatás jogi biztonsága; 
2.) a lakáshoz szükséges szolgáltatások, anyagok, felszerelések és infrastruktúra 

elérhetősége; 
3.) a lakás és lakhatás költségeinek megfizethetősége; 
4.) az otthonosság, lakhatóság; 
5.) a lakáshoz jutás esélyei; 

6.) a lakás elhelyezkedése, megközelíthetősége, környezete; 
7.) kulturális megfelelőség. 

 

A lakáshoz való jog 
A nyugati típusú civilizáció országaiban (Svédországot leszámítva) a kérdés nem 
emelkedett alkotmányos jelentőségre, azonban minden egyes országban számos 
jogszabály, intézmény és pénzügyi kedvezmény igyekszik biztosítani ezen alapjog 

kielégülését, felismerve azt, hogy az alapszükségletek kielégítésében a piac tökéletlen 
allokátor. Nem véletlen, hogy a világon mindenütt a politikai közakarat támogatási 
rendszereket alakított ki a lakáshoz jutás és a lakáshasználat segítése, a piaci rendszer 
tökéletlenségeinek korrekciója érdekében, mivel ellentmondás feszül az egyének, 

                                                
1 http://web.amnesty.hu/ejeny.pdf 
2 http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/202 
3 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument 

http://web.amnesty.hu/ejeny.pdf
http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/202
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument
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háztartások fogyasztás-, így lakásfogyasztás-maximalizáló törekvései és azon felismerés 

között, hogy jelentős közérdek fűződik ahhoz, hogy mindenki lakáshoz jusson.
4
 

 
A lakhatáshoz való jog a nemzetközi jogi normákat figyelmen kívül hagyva, a magyar 
törvénykezésbe, így az alaptörvénybe sem került bele: 

 
„Az Alkotmánybíróság az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, valamint a 
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának közösen előterjesztett, az 
Alkotmány értelmezésére és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megállapítására irányuló indítványai tárgyában hozott határozatában (42/2000. (IX. 8.) 
AB határozat) megállapította, hogy az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti szociális 
biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési 

minimum állami biztosítását tartalmazza. A megélhetési minimum garantálásából 
konkrétan meghatározott részjogok - így a „lakhatáshoz való jog”-, mint alkotmányos 
alapjogok nem vezethetők le. E tekintetben az állam kötelezettsége és ebből 
következően a felelőssége nem állapítható meg. 
 
Az Alkotmánybíróság kimondta továbbá, hogy az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése 
alapján az állam a polgárok megélhetéséhez szükséges ellátásra való jogának realizálása 
érdekében társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert köteles létrehozni, 
fenntartani és működtetni. A megélhetési minimumot biztosító szociális ellátások 
rendszerének kialakításakor alapvető alkotmányi követelmény az emberi élet és méltóság 
védelme. Ennek megfelelően az állam köteles az emberi lét alapvető feltételeiről - így 
hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 
elhárításához szállásról – gondoskodni. Az Alkotmánybíróság a „lakhatáshoz való jog” 
biztosítása tekintetében a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megállapítására irányuló indítványt elutasította. 

 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy korábbi vizsgálati jelentésében (OBH 
1942/2000.) rámutatott arra, hogy az évtizedekig alkalmazott lakáselosztási rendszer 
megszűnt, a lakás és helyiséggazdálkodásra vonatkozóan új jogszabályok léptek 
hatályba. Az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg az önkormányzati 
bérlakáshoz jutás feltételeit. Figyelembe veszik –többek között– a kérelmezők vagyoni, 
jövedelmi és családi körülményeit. A kérelmek teljesítésének azonban az a feltétele, hogy 

az önkormányzatok megfelelő számú, szociális jelleggel bérbe adható, saját tulajdonú 
lakásokkal rendelkezzenek. A tulajdonukban maradt lakások kis száma miatt, az 
önkormányzatok csak kevés kérelmezőnek tudnak lakást biztosítani. A szociális jelleggel 
bérbe adható lakások hiánya pedig nem a jog, hanem a gazdaság körébe tartozó 

kérdés.”
5
 

 
2009. július elsejével az MSZP-SZDSZ koalíció támogatásával működő válságkezelő 

kormány tucatnyi lakástámogatási forma megszűntetésével eltörölte a lakáspolitika 
utolsó elemeit, egyetlen, évi 2,5-3 milliárd forint kiadást jelentő kamattámogatási formát 
megtartva a 35 év alatti fiatalok lakáshoz jutásának segítése érdekében. 
A válság felemésztette a piaci típusú lakáshoz jutást támogató rendszereket és 
forrásokat, az állami/önkormányzati szektorban pedig a rendszerváltás óta lezajlódott 
privatizáció következtében az önkormányzatok tulajdonában levő bérlakások hányada 
elenyésző mértékűre zsugorodott. 
 
A kormány 2009-ben döntött arról, hogy nem fogadja el a Módosított Európai Szociális 

Karta lakhatáshoz való jogról szóló 31. cikkét
6
, mert annak végrehajtása jelentős 

                                                
4 Csomós József: Lakáspolitika, lakásgazdálkodás, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006. 
5 http://www.obh.hu/allam/jelentes/200303444.rtf 
6 31. cikk A lakhatáshoz való jog 

Annak érdekében, hogy biztosítsák a lakhatáshoz való jog hatékony érvényesítését, a Felek vállalják olyan 

intézkedések meghozatalát, amelyek célja: 

http://www.obh.hu/allam/jelentes/200303444.rtf
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gazdasági hatással is járna. A 2009. évi VI. törvényben, amely a Módosított Európai 

Szociális Karta kihirdetéséről szól, valóban nem szerepel a lakhatásról szóló 31. cikk.
7
 

 
A „lakásügy” a politikai-, társadalmi-, gazdasági berendezkedéstől függetlenül 
valamennyi ország kiemelt feladatai közé kell, hogy tartozzon. Alapvető cél, hogy a 

társadalom tagjai számára mindenkor és mindenhol legyen elérhető, az élethelyzetükhöz 
szükséges lakás. Mindenki hozzájuthasson, és igény- és jövedelemszintje függvényében 
választhasson a különböző lakáshasználati módok és lakhatással kapcsolatos 
szolgáltatások kínálatából. Ez egyszerre igényli a szociális, a bér- és a piaci lakásszektor 
egymást kiegészítő működését, valamint e szektorok működésének harmonikus 
szabályozását. 
 

A lakásállomány állandó megújítása, bővítése, állagának megóvása és az igényekhez 
történő rugalmas alkalmazkodása, a lakásmobilitás biztosítása, komplex intézkedési 
rendszert tesz szükségessé, amely kezelni tudja ezeket a problémákat. Ennek biztosítása 
egy átfogó lakásépítési, -felújítási, -fenntartási, -finanszírozási program 
megfogalmazását és működtetését igényli, amely képes a változó szükségleteknek 
megfelelő, elfogadható lakáshelyzetet teremteni, megjelölve a lakásépítőkre, 
gazdálkodókra, pénz- és hitelintézetekre, az államra illetve az önkormányzatokra háruló 
feladatokat. 
 

A lakáshelyzet változásai 
Magyarországon 2009-ben a lakóingatlanok, lakások és üdülők együttes száma 
meghaladta 4 millió 300 ezret. A lakásállományon belül a tulajdonos által lakott lakások 
aránya továbbra is magas (91 %), és tovább apadt az önkormányzati bérlakások 
állománya (4-5 %), de elmaradt a magánbérleti szektor (3-4 %) megerősödése is. 
 
A magyar lakásállományban az 1-3 lakásos épülettípus a domináns: családi házban, 
illetve hagyományos parasztházban található a lakások csaknem kétharmada (64% - 
közel 2,7 millió családi ház). A lakások egyötöde lakótelepi (19% - közel 800 ezer 
iparosított technológiával épült „panel” lakás), további 17% egyéb többlakásos épület 
(több mint 700 ezer hagyományos városi bérház, zöldövezeti épületek). 
 

Figyelemre méltó, hogy a lakótelepi lakások aránya nem a fővárosban (35%), hanem a 
megyeszékhelyeken a legmagasabb (43%), amire az 1970-es és 1980-as évek ide 
koncentrálódó lakótelep-építése szolgál magyarázattal. 
 
A lakásállomány 25 százaléka származik még az 1945 előtti időkből, nagyjából 
kétharmada pedig a szocializmus 45 évének produktuma. A mai lakásállomány mintegy 

13%-a épült a rendszerváltás után.
8
 

 
A városi bérházak, a hagyományos parasztházak és a tanyaépületek több mint fele a 
második világháború előtt épült, új alig van közöttük, míg a társasházi lakásoknak 11, a 
családi házaknak pedig 15 százaléka 1990 után készült. 
 
1960 óta 2,73 millió lakás épült, ami azt jelenti, hogy a lakásállományból közel másfél 
millió lakás 50 évesnél öregebb. Az 1960 előtt épült, idősnek számító lakások nagyobb 
aránya elsősorban Baranya, Somogy és Zala megyében, az észak-magyarországi régió 

periférikus részein, valamint az Alföld egyes területein, így Hajdú-Biharban és Békés 

                                                                                                                                                   
 1. elősegíteni a megfelelő színvonalú lakáshoz való hozzájutást; 
 2. megelőzni és csökkenteni a hajléktalanságot, úgy, hogy annak fokozatos felszámolását tartják szem  

előtt; 
 3. a lakások árának elérhetővé tétele azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal. 
7 http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/508 
8 KSH Lakásviszonyok az ezredfordulón, 2005.  

   http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakviszezr.pdf  

http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/508
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakviszezr.pdf
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megye déli részén kiemelkedő. Baranya és Nógrád megyében ez az érték a 42 százalékot 
is meghaladja. 
 
A meglevő lakásokból közel félmillió az ún. „substandard” lakás, mely nem felel meg az 
alapvető minőségi követelményeknek sem (nincs WC, vagy fürdőszoba, vagy alapozás 
nélküli, vályogfalú épület). Hozzávetőleg 1,3 millió ember él ilyen lakásokban ma 
Magyarországon. 
 
A városi lakásállomány jelentős része nem szerves fejlődés útján jött létre: sok lakás régi 
villaházak megosztásának, a polgári lakások felszabdalásának, illetve a panelépítési 
dömping eredménye. A rendszerváltást követően privatizált bérlakások jó részének 
állaga leromlott, a tulajdonosok sok helyen nem tudták megszervezni a felújítást. 

 
Az újépítésű lakásokkal kapcsolatban is kialakult egyfajta bizalmatlanság, az eltűnő 
projektcégek, nem érvényesíthető garanciális igények, a minőségi helyett a minél 
olcsóbb építőanyag választása, közhelyek lettek. A negatív elemek közös jellemzője, 
hogy ezek kialakulásakor nem a minőségi lakókörnyezet megteremtése volt a vezérlőelv, 

hanem az aktuális kényszerhelyzet, vagy pedig kizárólag a gyors profitszerzés.
9
 

 
A rendszerváltás előtt a magyarországi lakáspolitika a lakáskérdést a mennyiségi és 
minőségi lakáshiány paradigma keretei között tárgyalta. A mennyiségi lakáshiány alatt a 
háztartások száma és a lakások száma közötti különbséget értették, míg a minőségi 
lakáshiány alatt a lakások méretének és minőségének meg nem felelését. A 
rendszerváltás előtti időszakot egyértelműen a mennyiségi lakáshiány dominálta, amit jól 
jelzett a lakáspolitika azon törekvése, hogy az újonnan épített lakások számát 
maximalizálja. Az 1960-ban induló 15 éves lakásprogram 1 millió lakás felépítését tűzte 
ki célul, de az ezt követő 5 éves tervek is nagy hangsúlyt helyeztek az új lakásépítési 

teljesítményre. Az 1980-as évek második felében, a demográfiai nyomás enyhülése és a 
városi népesség növekedési ütemének csökkenése következtében a politika alacsonyabb 
újlakás-építési számokat is elfogadott, és tervbe lehetett venni a nagyvárosokban a 
városrekonstrukciót is. 
 
Az újlakás-építés természetesen nemcsak az igényeket, hanem sok más tényező mellett 
(telekkínálat, építőanyag ellátás, kapacitás, stb.) a gazdaság lehetőségeit is kifejezi.10 

 
A statisztika is jól illusztrálja ezt a trendváltást. 1970 és 1979 között 900 ezer lakás 
épült, az azt követő 10 évben már csak 630 ezer, de a 3 szobás és az annál nagyobb 
lakások aránya (ami már egy minőségi elemet képvisel) 20 %-ról 38 %-ra növekedett, 
tehát arányaiban majdnem megduplázódott. Az épített új lakások száma csökken, az 
utóbbi években nem éri el az évi 40 ezres nagyságrendet, amely az építőipari 
szakemberek szerint a lakásállomány folyamatos megújításának érdekében minimálisan 

szükséges lenne (a négymilliós lakásszámot és a 100 éves élettartamot feltételezve). 
 
A lakások száma 1980 és 2008 között 3,5 millióról 4,3 millióra növekedett, míg a városi 
népesség csak 4 %-kal növekedett (65 %-ról 69 %-ra), azaz csak mérsékelt nyomás 
nehezedett a városi lakáspiacokra az urbanizáció következtében. 
 
A lakásállomány minőségi problémáit tükrözi, hogy 1980-ban a lakások 40 %-ában nem 

volt fürdőszoba, és a lakások 27 %-a (1970-ben pedig közel fele) egyszobás volt. Míg 
1980 és 1990 között komoly, bár a korábbi évtizedhez képest kisebb mértékű 
mennyiségi növekedés jellemző, addig az elmúlt két évtizedben már minőségi változások 
domináltak. Az egy szobára jutó személyek száma 2-ről 1 főre csökkent 1970 és 2001 
között. Ez a mennyiségi javulás lassult az utóbbi 20 évben. 

                                                
9 Társaság a Lakásépítésért Egyesület: Otthonteremtési Program, 2010. április 14. 

   http://www.lakasepitesert.hu/upload/Otthonteremtesi%20Program%202010%2004%2014.pdf 
10 Hegedűs-Eszenyi-Somogyi-Teller: Lakhatási szükségletek Magyarországon, Városkutatás Kft., 2009. 

http://www.lakasepitesert.hu/upload/Otthonteremtesi%20Program%202010%2004%2014.pdf
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A minőségi javulást jól jellemzi, hogy a vezetékes gáz ellátás 1980-tól 30 %-ról közel 80 
%-ra, a közcsatornával ellátott lakások aránya 36,6-ról 57,2 %-ra emelkedett, és 
növekedett a komfortos lakások aránya is. 
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A lakásállomány összetétele, jellemzői 1970-2009 

 1970 1980 1990 2001 2009 

Teljes lakásállomány (lakott és 
nem lakott együttesen) 

3 118 
096 

3 542 
418 

3 853 
288 

4 064 
653 

4 302 
827 

Budapesten 20% 21% 21% 20% 20% 

a többi városban 40% 44% 42% 46% 49% 

községben 40% 36% 38% 34% 31% 

Szobák száma           

1 46% 27% 17% 13% 12% 

2 43% 49% 44% 41% 40% 

3 és több 11% 24% 39% 46% 48% 

Ellátott lakások aránya (%)           

vezetékes gázzal 16,8 29,5 41,9 71,1 76,5 

hálózati vízvezetékkel 43,9 57,1 78,0 88,6 89,4 

csatornával 37,4 66,8 83,8 91,0 91,7 

ebből: közcsatornával 26,0 36,6 43,8 55,6 57,2 

fürdőszobával vagy 
mosdófülkével n.a. 59,2 78,3 88,7 89,7 

vízöblítéses WC-vel 26,9 52,5 74,1 85,0 86,3 

100 lakásra jutó személyek 
száma 327 303 274 267 233 

1 szobára jutó személyek 
száma 2,0 1,6 1,1 1,0 0,9 

Forrás:KSH 

 
A lakásstatisztika fontos mutatószáma az üres lakások száma, amiről a tízévenkénti 
népszámlálási adatokból lehet következtetni. A 2001-es népszámlálás 4 millió 70 ezer 
lakást regisztrált, amelyből 341 ezerben nem laktak az összeírás idején. Ez azt jelenti, 
hogy 1990-hez képest megduplázódott a nem lakott lakások aránya: akkor a teljes 
lakóingatlan állomány 4, 2001-ben pedig 8 százalékát tette ki. Az önkormányzati 

lakásállományon belül az üres lakások aránya 6% körül van. 
 
Ebből a tényből az következik, hogy jelentős tartalékokkal rendelkező, rugalmasabb 
lakáspolitikát megengedő, alapvetően más szerkezetű lakásállomány van ma 
Magyarországon, mint a rendszerváltás idején volt. 
 
Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakásprobléma legalább annyira függ a 

népesség és a lakásállomány eloszlásától, annak egyenlőtlenségeitől, így a mennyiségi 
hiány elemzésekor ki kell térni a területi összefüggésekre, arra a tényre, hogy a 
lakáshiány elsősorban a dinamikusan fejlődő térségeket jellemzi, míg a hanyatló 
területeken többletek jelentkeznek. A mennyiségi lakáshiány tehát továbbra is 
felfedezhető a fejlődő területeken, míg a lakástöbblet elsősorban az elmaradt területeken 
jellemző inkább. A hiány térbeli eloszlása a lakásárak távolodásában is megjelenik, ami 
pedig megnehezíti a területi mobilitást. 

Szembetűnő változás a korábbi évtizedekhez képest, hogy a lakások számának 
növekedésével párhuzamosan, kisebb megtorpanásokkal, a háztartások száma is 
növekszik. 
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Év 
Lakóegység 
összesen 

Lakás Lakók 
100 

lakott 
lakásra 

jutó 
lakó 

Háztartás 

együtt lakott 
nem 
lakott 

lakásban 
egyéb 

lakóegységben 

  

  

1960 2 786 016 
2 757 

625 
2 710 

826 
46 

799 
9 456 

327 81 051 349 
3 079 

101 

1970 3 136 813 
3 118 

096 
3 034 

383 
83 

713 
9 925 

115 54 797 327 
3 377 

746 

1980 3 553 504 

3 542 

418 

3 416 

565 

125 

853 

10 348 

848 28 351 303 

3 719 

349 

1990 3 855 192 
3 853 

288 
3 687 

996 
165 
292 

10 119 
256 4 573 274 

3 889 
532 

2001 4 069 820 
4 064 

653 
3 723 

509 
341 
144 

9 933 
033 12 267 267 

3 862 
702 

2005 4 177 587 
4 177 

587 
3 937 

258 
235 
485 

9 874 
705 11 004 251 

4 001 
976 

Forrás: KSH. 

 
A nyugat-európai országokra jellemző demográfiai-társadalmi trendek: a lakosság 
elöregedése, a fiatalkor és az oktatásban eltöltött idő meghosszabbodása, a házasságban 
élők arányának csökkenése, a házasság és gyerekszülés későbbre tolódása, a magas 
válási és alacsony újraházasodási arány, értékrendbeli változások, a háztartásméret 
csökkenését, a háztartások számának emelkedését eredményezik. 
A lakásszám növekedése is hozzájárult azonban a háztartások elaprózódásához, 

amennyiben megteremtette a lehetőséget a korábban kényszerűségből együttlakó 
háztartások szétválásához. 
 
Magyarország népessége 1980-ban 10 709 463 fő volt, 2009-ben pedig 10 031 000 fő, 
tehát az elmúlt 30 évben közel hétszázezer fővel csökkent a népesség az országban. 
Ugyanebben az időszakban a lakások száma hétszázezerrel nőtt, 1980-ban még 3 millió 
542 ezer, 2009-ben már 4 millió 302 ezer lakás volt az országban a KSH adatai szerint. 

 
Jelentősen csökkent az egy fedél alatt élők száma, a nyugat-európai átlaghoz képest 
azonban még mindig zsúfoltnak mondható a magyar lakások egy része. (Az EU-ban 
alkalmazott definíció szerint zsúfolt a lakás, ha egy szobára egynél több személy jut.) A 
KSH 2005-ben készített kutatásából kiderül, hogy 2005-ben a lakott lakások 28 
százaléka tartozott ebbe a kategóriába, de a magyar gyakorlat szerint ennek a negyede 
még „elfogadható sűrűségűnek” számít, vagyis ezekben a lakásokban szobánként egynél 

több, de legfeljebb két személy él. Túlzsúfolt a lakások négy százaléka volt, vagyis 
ezekben szobánként kettőnél több személy élt. 
 

Az önkormányzati bérlakás-állomány 
A lakásprobléma egyik legfontosabb eleme a szociális bérlakások hiánya, ami jelentős 
részben a lakásprivatizációra vezethető vissza. Az 1990 elején meglévő 721 ezer lakás 
85 %-át értékesítették az önkormányzatok, és csupán 36 ezer lakást építettek, illetve 
vásároltak a vizsgált 18 évben. A lakásmegszűnéseket is figyelembe véve 2008 végére 
összesen alig 126 ezer önkormányzati bérlakás volt Magyarországon, így az 
önkormányzati bérlakások aránya 3 % alá esett. 
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 1970 1980 1990 2001 

Tulajdonos által lakott (%) 66,7 71,5 73,7 92,1 

Magántulajdonú bérlakás (%) 7,1 3,1 7,1 3,9 

Önkormányzati bérlakás (%) 26,2 25,4 19,2 4,0 

Önkormányzati bérlakások száma 793 760 
868 
826 

702 
447 

139 
361 

Ebből (%)         

1 szobás 47,5 35,1 29,3 44,1 

2 szobás 39,6 47,7 47,9 39,6 

3 szobás 10,1 14,7 18,6 13,5 

4 és több szobás 2,8 2,5 4,2 2,8 

  Forrás: KSH. 

 
A 90-es évek lakásprivatizációja és a támogatási-adózási-ösztönzési feltételek miatt az 
önkormányzati bérlakások aránya 4 %-ra csökkent 2001-re, és azóta is stagnál. A 
magántulajdonú bérlakások aránya is 4 %, azaz összesen mintegy 8%-ot tesz/tett ki a 
bérlakásszektor a teljes lakásállományon belül, míg az Európai Unió országaiban 20-40% 

a bérlakások aránya. 
 
Eladott önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények száma és értékesítési adatai, 1990-
2008 

Év Eladás (db.) 

1 nm-re jutó forgalmi 
értéke 

(ezer Ft.) 
1nm-re jutó eladási ára 

(ezer Ft.) 

1990 50023 21,2 5 

1991 82118 21,8 5,1 

1992 74133 23,1 5,3 

1993 58391 23,3 5,8 

1994 91959 25,1 6,9 

1995 105924 27 8,4 

1996 46774 28,2 8,4 

1997 19221 33,5 8,4 

1998 14168 40,7 10 

1999 10117 43,2 12,7 

2000 13245 45,7 13,9 

2001 11095 84,2 23,5 

2002 6265 98,7 30,7 

2003 4148 104,4 37 

2004 3449 106,9 39,5 

2005 4033 110,7 41,5 

2006 3648 144,9 65,8 

2008 3158 139,5 73,9 

 Forrás: KSH. 

 
Az 1990-es népszámlálás még közel 20 %-os önkormányzati bérlakás állományt 
rögzített. Ekkor azonban felgyorsult a lakások eladása, és 1993-ig összesen ugyanannyi 
lakást adtak el (az állomány közel 35 %-át), mint a Lakástörvény hatálybalépését követő 
privatizációs hullám (1994-1996) során. 1997 és 2008 között a lakások eladása 
jelentősen mérséklődött, az 1990-es állomány 13 %-át adták el az önkormányzatok 
ezekben az években. 
 
A rendszerváltás körüli privatizációval a jobb minőségű lakások kerültek ki az 
önkormányzatok tulajdonából, a megmaradt, rosszabb állapotú lakásokban pedig a 
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háztartások különböző szociális problémái halmozottan jelentkeznek. A megmaradó, sok 
esetben a rosszabb városrészekben koncentrálódó szociális lakások elosztási gyakorlata a 

hátrányos helyzetű háztartások lakóhelyi szegregálódását okozta.
11

 

 
Az alacsony bérlakás-szám miatt beszűkült a szociális lakáspolitika hagyományos 

lakásbázisa, és nem alakult ki egy átfogó, a lakhatás biztonságát garantáló, szociális és 
lakáspolitikai elemeket ötvöző rendszer. A központi kormányzati szinten egymástól 
elválasztott lakásfenntartási támogatás és lakbértámogatások a helyi önkormányzatok 
szintjén sem integrálódnak, jelentőségük egyelőre marginális, súlyuk a kormányzati 
lakáskiadások 2 %-a körüli összeg, míg a nyugat-európai országokban ez az arány 30-50 

%.
12

 

 
A szociális bérlakásállomány a városokban koncentrálódik, ezen belül is Budapesten és a 
megyei jogú városokban, ahol az állomány 69 %-a található. Falvakban gyakorlatilag 
nincs bérlakás: itt a lakásállomány 1 %-a van önkormányzati tulajdonban. A 
településtípusonkénti különbség a legszembetűnőbb, összevetve más, pl. regionális vagy 
megyénkénti összehasonlítással. 
 
Bár a lakásprivatizáció első éveiben a jó minőségű, nagyméretű lakások keltek el, az 

önkormányzatok tulajdonában maradó lakások szobaszám és komfortfokozat szerinti 
megoszlásában jelentős változás nem történt. A lakások átlagos alapterülete is alig 
változott, bár az országos átlaghoz képest (ahol 12 %) az egyszobás lakások aránya 
feltűnően magas a megmaradt önkormányzati bérlakások között. 
 

Az önkormányzati tulajdonú lakások az év végén 

Év 1996 2000 2004 2008 

Száma (db.) 219947 159217 140122 126210 

Ebből (%)         

1 szobás 48,23 50,1 48,5 46,9 

2 szobás 41,75 40,4 41 43,1 

3 szobás 8,91 8,55 9,2 8,8 

4 és több 1,11 0,95 1,3 1,2 

Szükséglakások aránya (%) 3,2 3 2,6 1,8 

Üres lakások száma 4821 5165 6029 8786 

Komfortosság (%)         

komfort nélküli 25,9 25,6 22,5 19,5 

félkomfortos 8,2 7,6 6,9 6,4 

komfortos 37,9 37,4 35,7 35,3 

összkomfortos 28 29,4 34,9 38,8 

összes lakás átlagos alapterülete (nm.) 48,1 48,2 48,2 46,01 

 Forrás: KSH 

 
Rendkívül alacsony azoknak az önkormányzati lakásoknak a száma, ahol nagyobb 
korszerűsítést, felújítást el tudtak végezni. Mindössze a kisebb léptékű karbantartások 
elvégzésére futja az önkormányzatok erőforrásaiból. Ez összefüggésben van azzal, hogy 
a lakbérbevételek 2008-ra kezdték elérni a lakóházak szükséges karbantartására, 
javítására fordított összegeket. 

                                                
11 Hegedűs-Eszenyi-Somogyi-Teller (2009.): I.m. 
12 Hegedűs-Eszenyi-Somogyi-Teller (2009.): I.m. 
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Önkormányzati lakásgazdálkodás (1996–2008) 

Év 

Fenntartott 
lakóépületek 

száma 

Fenntartott 
lakásbérlemények 

száma 
Éves bérbevétel, 

millió Ft Lakóházjavításra 
felhasznált 

összeg, millió Ft összesen 
ebből: 
felújított összesen 

ebből: 
lakásbér 

1996 34 103 220 940 6 955 19 856,10 4 324,50 9 073,70 

1997 35 819 215 844 7 624 20 618,50 4 847,10 11 363,20 

1998 37 115 198 042 5 878 22 919,90 5 218,00 11 961,20 

1999 35 776 185 454 3 522 25 475,00 5 999,40 10 910,10 

2000 35 392 176 501 3 513 26 458,70 6 780,90 11 647,50 

2001 34 835 165 611 4 573 28 390,00 6 829,80 12 593,60 

2002 34 434 161 799 3 689 29 471,90 7 477,80 13 472,40 

2003 35 731 162 652 3 407 33 077,70 9 723,80 11 167,70 

2004 35 988 154 431 2 128 33 855,30 
10 

479,40 10 968,30 

2005 34 495 141 481 2 081 36 509,00 

11 

164,20 12 023,50 

2006 32 778 135 162 3 141 38 037,50 
11 

728,90 15 232,10 

2007 31 903 129 321 2 277 39 180,60 
12 

747,90 15 361,50 

2008 31 539 126 295 2 249 41 207,20 
14 

155,20 14 061,10 

 
1983-ig a tanácsi lakások bérlői számára a víz- és csatornahasználat, a távfűtés és az 
elektromos áram is ingyen volt, a lakbéren kívül nem kellett külön fizetni érte. 1983 és 
1990 között 50 %-os tehermegosztás volt érvényben a lakbéren kívüli rezsiköltségekre. 
1990 óta teljes mértékben a bérlők állják az immár piaci szintre emelkedett hálózati 

szolgáltatások díjait.
13

 

 
1990-ben a lakbérekről, továbbá az albérleti és ágybérleti díjakról szóló 45/1982. (X. 7.) 
MT rendelet módosításával központi lakbéremelést hajtottak végre. A lakbérek emelése a 
Lakástörvényben foglalt lakbéremelési moratórium (1994. július 30.) lejárát követően 
kezdődött meg, ettől kezdve az önkormányzatok jogosultak a tulajdonukban lévő lakások 
bérének megállapítására. 
 

Az (állami) önkormányzati lakások lakbérének átlagos mértéke 1990-2008 

Komfort-
fokozat összkomfortos komfortos félkomfortos 

komfort 
nélküli szükséglakás 

1990-
1994 22 15 7,5 4,5 2,4 

1996 48 38 16 13 4 

2000 98 73 43 27 20 

2004 160 115 77 46 40 

2008 241 178 122 72 60 

 Forrás: KSH. 

 
A táblázatban közölt átlagértékek a KSH önkormányzati adatfelvételén alapulnak. A 
kategóriákon belüli értékek erősen szóródnak. Budapesten, például, ahol az 
önkormányzati lakásállomány közel fele található, 2008-ban az átlaglakbér 

                                                
13 Csomós József (2006): i.m. 
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összkomfortos lakás esetén 288, komfortos esetén 247, félkomfortos lakásnál 150, 
komfort nélkülinél 108, szükséglakás esetén pedig 80 forint volt négyzetméterenként. 
 
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a legtöbb önkormányzat esetében 
komfortfokozat kategóriánként állapítják meg, és a helyi rendeletek általában korrekciós 
tényezőt is tartalmaznak, például a lakás állapotára, övezeti besorolására, emeleti 
elhelyezkedésére, az adott lakóház gépészetére vonatkozóan. Egyes önkormányzatok 
rendeleteikbe beépítették a lakbérek emelésének automatizmusát, így a lakbérek évente 
inflációarányosan, vagy ettől függetlenül, egységes kulccsal, pl. 10 %-kal nőnek. Az 
önkormányzati lakások szociális bérleti díjai azonban még jóval alacsonyabbak a piaci 
lakbéreknél, általában annak 20-40%-át érik el, településenként eltérően. 
 

 
Lakbérbevétel 

összesen 
(millió forint) 

Tárgyévi 
lakbérhátralék 
az év végén 
(millió forint) 

Hátralék a 
bevétel 

arányában 
(%) 

Egy lakásra 
eső 

hátralék 
(forint) 

 

 

1996 4324,5 1184,9 27,4 5363 

2000 6780,9 2016,8 29,7 11427 

2004 10479,4 3029,4 28,9 19617 

2008 14155,2 4339,2 30,6 34358 

 Forrás: KSH 

 
A lakásbérleti díj megfizetése azonban láthatóan ennek ellenére is problémát jelent a 
bérlők egy része számára. A lakbértartozások mérsékelten növekvően, a bevételek 30 
%-a körül alakulnak évről évre, és tetemes összegre rúgnak, az egy lakásra eső 
hátralékösszeg 2008-ban közel 35 ezer forint a teljes lakásállományra vetítve, tehát a 
nem tartozó háztartásokra vonatkozóan is. 
 
A tartozások mértékéhez képest azért elmondható, hogy az önkormányzatok 
visszafogottan éltek az elmúlt időszakban a kilakoltatás eszközével. 12 év alatt 8.500 
család problémájának megoldása helyett választották ezt a végső eszközt, és járultak 
hozzá áttételesen e családok végső ellehetetlenüléséhez. 
 

 Ha volt, hány családot lakoltattak ki az elmúlt évben? 

 
Önkényes 

lakásfoglalás miatt 
Hátralékok 

miatt 
Egyéb ok 

miatt Összesen 

1996 786 223 9 1018 

1997 277 265 1 543 

1998 317 329 4 650 

1999 321 319 11 651 

2000 309 390 62 761 

2001 130 373 2 505 

2002 197 337 0 534 

2003 140 385 0 525 

2004 194 416 15 625 

2005 173 470 31 674 

2006 160 451 39 650 

2007 140 472 39 651 

2008 108 583 37 728 

  Forrás: KSH. 

 
Az önkényes lakásfoglalások miatti kilakoltatások száma erőteljesen lecsökkent az utóbbi 
évekre, lényegesen jellemzőbbé vált a hátralékok miatti kilakoltatás. Míg korábban az 
önkényes lakásfoglalások felszámolása érdekében történt a kilakoltatások nagyobb része, 
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később fele, 2000 körül az arány megfordult, és 2007-re ötször több család kerül utcára 
hátralékok, mint önkényes lakásfoglalás miatt. 
 
A szociális lakások iránti igény és a rendelkezésre álló bérlakás-állomány mérete közötti 
rés növekszik. Az igény, a Városkutatás Kft. becslése szerint, körülbelül 300 ezer lakás (a 
lakásállomány 8%-a), azaz ennyi háztartás élethelyzete tenné indokolttá, hogy szociális 
bérlakásban éljen. Jól jelzi a hiányt a helyi önkormányzatok egy-egy megüresedő 
bérlakására való sokszoros túljelentkezés, és a - nem kötelezően, ezért csak kisebb 
részben- vezetett névjegyzékek, amelyek alapján 25-50 ezerre becsülhető a szociális 
bérlakások iránti regisztrált igény. Ezzel szemben évente országosan 5000-6000 
önkormányzati bérlakást utalnak ki az önkormányzatok a KSH adatfelvétele szerint, 
ennek kb. ¾-ed része szociális szempontok alapján, negyed része pedig önkormányzati 

feladatok ellátása érdekében történik. 
 
A bérlakások elosztásában az önkormányzatok a legkülönbözőbb módszereket 
alkalmazzák, a névjegyzék és a pályáztatás a két legelterjedtebb szelekciós módszer. 
Általában alkalmaznak jövedelemi kritériumot, amit korrigálnak vagyoni helyzetre, 
helyben lakásra, családi állapotra, életmódra vonatkozó elvárásokkal. A pályáztatási 
rendszerekben a fizetőképesség lett a legmérvadóbb kritérium, azaz a fizetőképes 

bérlőjelöltek általában előnyt élveznek.
14

 

2005. november 14-én az Országgyűlés elfogadta a Lakástörvény
15

 módosításáról 

beterjesztett törvénytervezetet. Korábban a sajtóhírek arról szóltak, hogy hosszú 
huzavona után, az ún. „lakásmaffia” visszaszorítása érdekében egy-két jogszabályt 
korrigálnak, köztük a lakáscsere szabályait. A jogszabály hivatalos indoklásának 
szövegéből azonban egyértelműen kiderült, hogy „a tervezet a Lakástörvény hatályba 
lépése óta eltelt több mint 10 év alatt bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásokhoz 

igazodó (…)új szabályokat, valamint egyes rendelkezések idejétmúlttá válása miatt 
szükséges további módosításokat illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket is 

tartalmazza.”
16

 

 
A törvénymódosítás változtatott a lakbér-megállapítás szabályain, és az önkormányzati 
bérlakásokra háromféle lakbér besorolás kialakítását írta elő, ezzel megnyitotta a piaci 
bérbeadás lehetőségét az önkormányzatok számára. Ettől fogva az önkormányzatok nem 

csak szociális alapon, de költségelven és piaci alapon is bérbe adhatják a tulajdonukban 
álló lakásokat. A költségelvű lakbérnek fedeznie kell nem csak a lakás, hanem az épület 
minden fenntartási-felújítási költségét, míg a piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének 
e kiadásokon túl nyereséget is kell hoznia az önkormányzat számára. A törvény mindezt 
igen elnagyoltan, írja elő, sem a nyereség, sem a beszámítható költségek, sem a 
különbözőfajta lakbérek mértékének és meghatározásának további szabályait nem 
tartalmazza. 
 

Az a tény, hogy az önkormányzatoknak több évtized után az elmaradt felújítások 
pótlásának költségeit is be kell építeniük a lakbérekbe, igen jelentős lakbér-emelkedést 
okoz egy ütemben. Szintén komoly problémát jelent, hogy a piaci bérbeadások miatt az 
így is erőteljesen lecsökkent bérlakás-állomány további részét vonják ki a szociális alapú 
bérbeadásból. Ez az intézkedés tovább szűkíti az alacsony jövedelmű családok és 
személyek lakáshoz jutási esélyeit. 
 
A Törvény továbbra sem szabályozza a lakbéremelés évi mértékét és gyakoriságát, és a 
lakbértámogatásnak a lakásfenntartási támogatással való összehangolása sem történt 
meg. 

                                                
14 Hegedűs-Eszenyi-Somogyi-Teller (2009): i.m. 
15 1993. évi LXXVIII. Törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról 
16 Dr. Győri Péter: Jelentés a magyarországi hajléktalanügyi politika alakulásáról, FEANTSA Országjelentés,   

2006. 
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A bérbeadó jogait erősíti, hogy a bérlemény a rendeltetésszerű használatát, valamint a 
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a 
szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal ellenőrizheti, a bérlő arra 
alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. 
Az önkormányzati bérlakásban lakók kiszolgáltatottságát tovább növeli, hogy a 
módosítást követően jövőben - ugyan cserelakás biztosításával, de - bármikor 
felmondhat nekik az önkormányzat. 
 
Az az új szabály, hogy a szükséglakásokat a továbbiakban lakás céljára újra bérbe adni 
nem lehet, a legrosszabb helyzetű csoportok lakhatási kilátásait lehetetleníti el. 
 
A jogcím nélküliek esetében az önkormányzatok a korábbi hat hónappal szemben két 

hónap után a lakbér többszörösét kitevő összegű használati díjat szabhatnak ki, a 
használati díj mértékét és emelésének feltételeit önkormányzatok rendeletben önmaguk 
határozhatják meg. 
 
További jelentős szigorítás, hogy a végrehajtási szabályok egyidejű módosításával a 
jogcím nélküli lakók kihelyezésére is az ún. „önkényes lakásfoglalókra” érvényes 
szigorúbb szabályok vonatkoznak ettől fogva. 
 
Az önkormányzatok tulajdonosi jogainak megszilárdítása, a bérlők jogainak megkurtítása 
az önkormányzati lakásokban maradt bérlők politikai súlyának eljelentéktelenedését 
mutatja. Az önkormányzati lakások mérsékelt ütemű további privatizációja ugyanis azt 
tükrözi, hogy az intézkedések célja nem a bérlakás-állomány megőrzése, vagy cél 
szerinti optimális működtetése. 
 

A lakástámogatások nagyságrendje, jellemzői 
A rendszerváltás utáni első évtizedben a lakástámogatások radikálisan csökkentek, és 
1998-ra a GDP 0,6%-ára estek vissza, a támogatások jelentős részét azonban lekötötték 
a régi hitelekkel kapcsolatos kiadások. A makrogazdasági folyamatok javulása, és a régi 
hitelek rendezésével kapcsolatos terhek csökkenése adott mozgásteret a 
lakáspolitikának, így 1993 és 2005 között a lakástámogatások GDP-n belüli aránya nőtt 

és elérte annak 1,1 %-át.
17

 

 
Ez a mérték ma Magyarországon, folyamatos csökkenés mellett ismét a GDP 0,6%-a 
körül alakul. A 9.000 milliárd forintos magyar központi költségvetéshez képest a 
lakástámogatások (beleértve a használt lakásokhoz fűződő támogatásokat is) 2010-es 
előirányzata (147,257 milliárd forint) csekély mértékű. Ennek túlnyomó része a korábbi 
évek támogatásaihoz kötődik, amelyekkel kapcsolatban a költségvetés korábban már 
realizálta a bevételeket is, ráadásul a lakáscélú adókedvezmények nagy része is 
megvonásra került. A konvergencia program ugyanakkor a lakásügyből történő további 

forráskivonással számol.
18

 

 
Magyarországon a lakásügyi támogatások aránya európai összehasonlításban szerénynek 
mondható. Európai átlagban az államok GDP-jük 1,5%-át költik lakástámogatásokra,  
 
Fontos jellemzője ennek a korábbi években közel 220-240, mostanra 150-200 md Ft. 
összegű támogatási „csomagnak”, hogy alapvetően a lakáshoz, ezen belül is a 

lakástulajdonhoz jutást, lakásépítést (kisebb mértékben korszerűsítést) támogatja, döntő 
részben bármiféle szociális, vagy jövedelmi szempont nélkül. A lakástámogatás terén 

                                                
17 Hegedüs József: Lakáspolitika és társadalmi kirekesztődés – az elmúlt 20 év lakáspolitikai tanulságai 

2009., előadás 
18 Otthonteremtési Program, Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2010. 
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hazánkban is az egyre célzottabb költekezés irányába kell elmozdulni, mint ahogy azt a 

nálunk jobb gazdasági helyzetben levő országok teszik.
19

 

 
Az elmúlt 20 évben kiépült egy piaci lakásfinanszírozási rendszer, amelynek 
következtében a lakások a magasabb jövedelmű, kiegyensúlyozott családi háttérrel 

rendelkezők számára megfizethetővé váltak. A lakások megfizethetősége jelentősen 
javult 2000 után, de ennek ellenére a magyar megfizethetőségi mutatók elmaradnak a 

kiegyensúlyozott lakáspiacokra, fejlett gazdaságokra jellemző értékektől.
 20 

 
A lakáshoz jutás esélyeit korlátozza, hogy hazánkban az átlagos lakásár a háztartás 
átlagos éves jövedelemének 5-7 szerese, míg a Magyarországtól nyugatra fekvő, fejlett 
piacgazdaságú országokban egy átlagos lakás ára 2-4,5 év átlagos háztartási 
jövedelmével egyező. Ez egyben a hitelfelvételi lehetőségeket (törlesztési kapacitást) is 
korlátozza: jelenleg egy átlagos háztartás egy átlagos lakás árának 50-60%-át tudja 

kifizetni hitelfelvétel segítségével, a nyugat-európai országokban ez az arány 80-90 %.
21

 

 
Magyarországon az államháztartás kiadásainak választási ciklusokhoz igazodó 
ciklikussága a lakáspolitikában is érezteti hatását. A kormányváltások során mind a 
lakáspolitika eszközeire, mind a pénzügyi források mértékére vonatkozóan jellemzőek a 

változások, változtatások. A lakosság számára nincs egy stabil, kiszámítható, hosszú 
távú rendszer, amelyre nagy szükség lenne egy olyan vagyontárgy esetében, mint a 
lakhatást lehetővé tevő lakás, amelynek biztonsága létfontosságú az ember számára, 
létrehozása, vagy megvásárlása évtizedeken átívelő jövedelem felhasználást igényel, 
ugyanakkor több nemzedéken átnyúló szolgáltatást nyújt az emberek számára. 
 
A modern társadalmakban nem képzelhető el szociális lakáspolitika hatékony 
lakásfinanszírozási rendszer nélkül. A társadalom többsége számára biztosítani kell a 
piaci eszközöket, hogy a lakáskeresletüket és igényüket realizálni tudják komolyabb 
társadalmi költségek, tehát támogatások nélkül. Ha ez nem lenne így, akkor a 
középosztály sikeresen versenyezne a szociális lakásokért az arra rászoruló rétegekkel, 
és nagy valószínűséggel ki is szorítaná őket. Ugyanakkor nem mindegy, hogy ez a 
„hatékony finanszírozási rendszer” kik számára hozzáférhető, és mekkora közösségi 

forrásokat köt le.
22

 

 
Az önkormányzati bérlakásprogram, a panelprogram és a lakás fenntartási támogatás 
súlya - ahol az alsó jövedelmű csoportok támogatáshoz jutási esélyei nagyobbak -, alig 

éri el a teljes támogatás 20 %-át.
23

 A lakástámogatások hazai szintjét mindenképpen 

növelni kell, a támogatási rendszer átalakítása mellett. 
 
Stratégiai kérdés a jelenlegi támogatási rendszer átalakítása annak érdekében, hogy a 
támogatások a társadalompolitikai célok mentén, a jelenleginél célzottabbá váljanak, a 
háztartások jövedelmi helyzete, és a területi kritériumok is szerepet kapjanak a 
támogatáshoz jutás feltételei, a támogatási összegek meghatározása körében. Az azonos 
feladatokat ellátó, egymást átfedő támogatási formákat csökkenteni és harmonizálni 
szükséges. 
 
A tulajdonszerzéshez kapcsolódó támogatások átalakításának és a közösségi bérlakás-
szektor kialakításának lehetséges irányait Hegedűs József és munkatársai 

(Reformjavaslatok egy korszerű szociális lakáspolitika kialakítására, 2007.), illetve Győri 
Péter és Maróthy Márta (Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges 

                                                
19 Győri Péter-Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei 

2007. 
20 Hegedüs József (2009): i.m. 
21 Győri Péter-Maróthy Márta (2007): i.m. 
22 Hegedüs József (2009): i.m. 
23 Hegedüs József (2009): i.m. 
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keretei 2007.) kidolgozták. Javaslataikat osztva csak azokat a területeket érintenénk, 
ahol más következtetésre jutottunk. 
 

A tulajdonhoz kapcsolódó támogatások 
átalakításával kapcsolatos javaslatok 
A lakás túlfogyasztást közösségi forrásokból nem indokolt támogatni, ezért a 
támogatásoknál meg kell határozni a társadalmilag indokolt lakásszükséglet mértékét, és 
a tulajdonszerzés támogatási elveinek kidolgozásánál figyelembe kell venni életkori, 
vagyoni- jövedelmi kritériumokat, valamint a mai támogatási rendszer gyakorlatához 
hasonlóan, a lakás bekerülési értékére vonatkozó korlátokat, lakásépítésnél pedig területi 
kritériumokat is indokolt alkalmazni. 

 
Kamattámogatás 
A tulajdonszerzés támogatása az első lakáshoz jutáskor, valamint a családösszetétel 
változását követően lehet indokolt, rendszeres (minimum 3 éves) és a lakás bekerülési 
költségének 10-15 %-át elérő lakás-takarékpénztári megtakarítás, mint előtakarékosság 
vállalása esetén, kamattámogatás formájában. 
 
A támogatott hitel összegének mértékét háztartás-összetételhez, gyermekszámhoz 
lehetne kötni, hasonlóan a jelenleg működő kamattámogatási rendszerhez. 
 
A támogatás odaítélésekor alsó és felső háztartási jövedelemhatár meghúzására is 
szükség van, a szerényebb jövedelmi helyzetű célcsoportok további támogatása 
érdekében pedig állami garanciavállalást lehet beépíteni a hitelkonstrukcióba. 
 
Fontos eleme a támogatásnak az elismerhető értékhatár meghatározása, amely a 

helyben szokásos ingatlanárakhoz, telekértékhez, építési költségekhez kell, hogy 
igazodjon. 
 
Építés és új lakás vásárlás csak a hatályos építési és környezetvédelmi szabályoknak való 
megfelelés esetén támogatható, használt lakás vásárlásának támogatása esetén is meg 
kell határozni a lakással szemben támasztott alapkövetelményeket (méltányolható 
lakásigény, elismert lakásnagyság, komfortfokozat, energiatakarékosság, valamint 

környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés). 
 
A tulajdonhoz kapcsolódóan további támogatási elem lehet az indokolt, állagmegőrzéssel, 
komfortnöveléssel kapcsolatos felújítások kamattámogatása, a fenti támogatási alapelvek 
egy részének életkori határtól független alkalmazásával. 
 
A támogatási feltételeknek való megfelelésről a közigazgatási eljárás szabályainak 

megfelelően az önkormányzatoknak kellene döntést hozniuk, míg a pénzintézeteknek a 
hitelképességet kellene vizsgálniuk. 
 
A kamattámogatás csak addig jár, amíg a támogatott család a lakásban lakik, ennek 
(jegyzői) igazolását valamilyen rendszerességgel elő lehetne írni. 
 
Az első lakástulajdon megszerzésekor az állam illetékmentességet adhatna a támogatott 

célcsoportnak, a családösszetétel változását követő nagyobb lakás vásárlásakor pedig 
illetékkedvezményt a kamattámogatás igénybevételére jogosultak számára. 
 
Lakástakarékok kamattámogatása 
A lakástakarék-pénztárak támogatásának mértéke is csökkenthető, miközben ezen belül 
a szociálisan vagy területileg célzott konstrukciók a jelenleginél nagyobb támogatáshoz 
juttathatóak. Ennek érdekében a megtakarítás felhasználhatóságát lakáscélhoz kell kötni. 
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Önkormányzati (visszatérítendő és vissza nem térítendő) támogatások 
Ezeket a támogatási formákat hatékonyabbá lehetne tenni a támogatott célcsoport 
fentiek szerinti meghatározásával, és jobb célzás mellett átlagosan magasabb összegű 
támogatást lehetne nyújtani, amellyel az első lakás megvásárlásához vagy felépítéséhez 
szükséges önrész előteremtése hatékonyabban lenne támogatható. 
 
Lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó (otthonteremtési) támogatás 
A megszüntetett lakásépítési kedvezmény a tulajdon-centrikus központi támogatások 
tipikus példája, és ennek elfogadható formája azokon a helyeken, azokban a 
térségekben, ahol bérlakások nem üzemeltethetőek, azonban jelentősen beszűkíti a 
lakhatáshoz juttatás támogatásának lehetőségeit ott, ahol ez támogatott lakásbérleten 
keresztül is megvalósítható lenne. 

 
A fenti kamattámogatás és önkormányzati támogatás mellett, mégis szükséges lehet 
bizonyos területi egységeken (városrehabilitációt, telepfelszámolást szolgáló), illetve e 
területeken élő, a kamattámogatásénál szűkebb jövedelemhatárok közé eső csoportok 
(rászorulók) számára az önrész előteremtésének támogatása. 
 
A támogatásra való jogosultság alapfeltétele a kamattámogatás szabályainak való 
megfelelés, mivel azonban a támogatás célja az önerő biztosítása, az előtakarékosságtól 
el lehetne tekinteni, további meghatározott feltételek teljesülése esetén: 
 

- Az épületre, lakásra jogerős bontási határozat, vagy felújításra kötelezés van 
előírva (ez utóbbit kezdeményezheti maga az építési hatóság, ÁNTSZ, Védőnői-, 
Gyermekjóléti Szolgálat, Állami Nevelőintézet) vagy; 

- A lakás jellemzői alapján a substandard kategóriába esik (nem felel meg az alapvető 
minőségi követelményeknek sem, nincs WC, vagy fürdőszoba, vagy alapozás 
nélküli, vályogfalú épület), vagy az együtt élők száma alapján zsúfoltnak 
tekinthető; 

- Nincs a településen bérbe adható önkormányzati lakás; 
- A támogatás és a saját rész együtt fedezik a hitelhez szükséges önrészt; 
- Jövedelem és a lakásfenntartási támogatás biztosítja a törlesztés és a lakás 

fenntartásának költségeit. 
- A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe új lakás építésére, ha a 

településen nincs a család méltányolható lakásigényének megfelelő nagyságú, 
komfortfokozatú és műszaki állapotú megvásárolható lakás. 

 
E lépésekkel párhuzamosan a lakástámogatási rendszert egyszerűsíteni kell, 
kiszámíthatóvá és átláthatóvá kell tenni. 
 
Reális programot kell indítani az emberi lakhatásra alkalmatlan épületek felszámolására, 
összekapcsolva a társadalmi integrációt segítő egyéb programokkal. 
 
A lakóépület felújítási programokat komplex város, vagy városrész felújítási programokba 
kell integrálni, amelyek az épületállományon túl a helyi gazdaság fizikai és humán 
infrastruktúra feltételeit is figyelembe veszik. 

 

A közösségi bérlakás-szektor kialakításával 
kapcsolatos javaslatok 
Alapelvek 
Egy egészségesebb arányú lakásszektor kialakulásához a bérlakás állomány és ezen belül 
is elsősorban a szociális bérlakás-szektor növelése szükséges, annak érdekében, hogy a 
társadalom alsó jövedelmi csoportjai, amelyek nem képesek belépni a tulajdonosi 
szektorba, megfelelő lakhatást találjanak maguknak. 
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Az EU követelményeinek is megfelelő szociális bérlakás-szektor kialakításának célja, hogy 
a rászorulók a háztartás szociális és jövedelmi helyzete alapján juthassanak a piaci 
lakbérek alatti szinten bérbe adott lakásokhoz, lakhatásuk biztonsága érdekében. 
 
A szociális bérlakás programnak jelentős mértékben a már létező lakásállomány szociális 
célú hasznosítására kell koncentrálnia, kisebb mértékben, és csak speciális helyzetekben 
új lakások építésére. Meg kellene teremteni annak feltételeit, hogy (a paradigmaváltás 
mentén) a direkt, vagy indirekt lakásépítési támogatások helyét nagyobb részt az 
önkormányzatok részére történő lakásvásárlások vehessék át, a bérlők lakhatását 
pedig világos, egyszerű, átlátható, kiszámítható és mértékét tekintve a lakhatás 
biztonságát jelentősen növelő támogatásokkal kell segíteni. 
 

Mind a létrehozás, mind a működtetés során tekintettel kell lenni arra, hogy egy 
közösségi tulajdonban levő lakásszektor nem rendelhető alá a piacival azonos 
profitvárakozásoknak. 
 
A lakhatás biztonságának javítása érdekében a lakásfenntartáshoz kapcsolódó 
támogatásokat (LFT, energiatámogatások, adósságcsökkentési támogatás) integrálni 
kell. A lakhatás megfizethetőségi problémájának kezelése egy hatékony, preventív 
lakásfenntartási támogatási rendszer működtetésével képzelhető el, amely képes 
megakadályozni a háztartások eladósodását, mind a tulajdonosi, mind a bérleti és 
magánbérleti szektorban. 
 
A hajléktalan-ellátás és a biztonságos lakásviszonyok között meg kell erősíteni a részben 
már létező, szociális szállás típusú lakásformát, amely a szociális gondoskodás feltételei 
mellett kiutat jelent a stabil, fenntartható lakáshelyzet felé. 
 
A hazai lakásügyi szabályozás 90-es évek elején kialakított keretei ma már nem felelnek 
meg a jelenlegi lakáspolitikai elvárásoknak, felülvizsgálatra szorulnak. Jelentős problémát 
okoz többek között a magánbérleti jogviszonyok nem megfelelő szabályozása, de az 
ingatlannal kapcsolatos jogbiztonság hiányosságai is. A bérleti jogviszonyok stabilitása és 
biztonsága érdekében át kell alakítani a lakások bérletére vonatkozó, valamint a hozzá 
kapcsolódó szabályozást. 
 

A szociális lakáskérdés nem választható el más jóléti szféráktól, az egyes megoldásokban 
előtérbe kell helyezni a „komplex” programokat, ami adott esetben több ágazat helyi 

együttműködését jelenti.
24

 

 
A lakások bérletéről szóló törvényt újra kell írni, megerősítve a magántulajdonosok által 
kiadott lakások bérlőinek helyzetét is. 
 

Újra kell szabályozni a felmondások jelenlegi rendszerét. (Jelenleg a lakbér nem fizetése 
esetén a felszólításban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően, a bérleti 
szerződést 30 napra azonnal fel lehet mondani. Ez alatt adósságot sem lehet kezelni. A 

felmondási idő hosszát emelni szükséges 90, esetleg 120 napra.)
25

 

 
Keret jelleggel szabályozni kell a lakbérek emelhetőségének gyakoriságát, az emelés 
maximális mértékét, az új lakbér kiközlésének garantált szabályait, határidejét. Meg kell 
határozni továbbá (települési szinten) a különböző kategóriájú önkormányzati bérlakások 
lakbérmaximumát. A központi szabályozásban maximálni kell továbbá a jogcím nélküli 
lakáshasználók által fizetendő lakáshasználati díj mértékét. 
 

                                                
24  Győri Péter-Maróthy Márta (2007): i.m. 
25  Győri Péter: A lakhatás biztonságát megerősítő, szükséges válságkezelő lépések 2009., kézirat 
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Törvényben kell meghatározni az önkormányzatok szociális célú lakásgazdálkodására, 
feladatellátására, lakáshoz jutást elősegítő feladataira vonatkozó szabályokat. 
 
A nem lakáscélú helyiségekre és az önkormányzati lakások elidegenítésére vonatkozó 
rendelkezéseket a Lakástörvényen kívül kell szabályozni. 
 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 

számának növelése 
Ki kell mondani, hogy az önkormányzati lakások privatizációja lezajlott, a vételi jog 
gyakorlására biztosított határidő lejárt, és meg kell szűntetni az önkormányzati 

lakásokban határozatlan idejű bérleti szerződéssel lakó bérlők kvázi tulajdonosi 
jogosítványait. (Ezek egy része mára megszűnt, pl. a bérlemény hozzájárulás nélküli, 
szabadon cserélhetősége, de meg kell szűntetni a forgalmi értékben kifejezett lelépési díj 
fizetését is a bérlemény leadásakor. 
 
Fokozatosan át kell térni az érintettek (bérlők, önkormányzatok, vagyonkezelők) számára 
is átlátható, a bérlők szempontjából mégis biztonságos, 5 éves periódusú, határozott 

idejű lakásbérleti szerződések kötésére, amelyben a lakás bérlője (amennyiben a 
kritériumoknak megfelel) az újabb bérleti ciklusra előbérleti joggal rendelkezik. Arra kell 
törekedni, hogy a bérlakás használatának tisztán lakhatási értéke legyen a bérlők 
számára. 
 
Az állam által a lakástámogatási rendszerre elköltött források egy részéből az 
önkormányzatok ingatlanvásárlását kell támogatni. Középtávon (kb. 15 év) el kellene 
érni, hogy az önkormányzati bérlakások aránya a mai kb. 3-4 %-ról 10-15 %-ra 
emelkedjen. Ez a cél a lakástámogatások GDP arányának 1,5 %-ára emelésével, és az 
éves támogatások nagyobb részének az önkormányzati lakásállomány növelésére 
fordításával elérhető. (Egy 350-370 md. Ft-os lakástámogatási rendszer kb. 50 %-ának 
lakásvásárlásokra fordítása lehetővé tenné évi kb. 15-20 ezer db. bérlakás bevonását, 
azokon a területeken koncentrálva, ahol erre a legnagyobb szükség mutatkozik, a 
szükséges lakásnagyság szerinti összetételben. Hosszabb távon az önkormányzati 
bérlakások arányát a lakásállomány kb. 20 %-ára kellene növelni. 

 
A források elosztásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzatok által kötelezően 
működtetett névjegyzékek alapján kimutatható, helyi lakásszükségletekre. (A 
névjegyzékre való felkerülés nem automatikus a lakásigénylés, vagy bérbevételi ajánlat 
benyújtásával, a kritériumoknak való megfelelést az önkormányzatoknak ellenőrizniük 
kell.) 
 
A slumosodó, lerobbant, tisztán önkormányzati tulajdonú épületeket a 
területszabályozási, városfejlesztési elképzelések mentén fokozatosan föl kell számolni. 
Az önkormányzatok a bérlők elhelyezéséről önkormányzati tulajdonba kerülő, 
társasházakban levő ingatlanok (lakások) vásárlásával gondoskodnak. A szegregáció 
csökkentése érdekében, a többlakásos épületekben úgy vásárolhatnak ingatlanokat az 
önkormányzatok, hogy az önkormányzati lakások aránya nem haladhatja meg a 20-25 
%-ot. 
 
A lakásállomány növelése tekintetében a források biztosítása mellett az 
önkormányzatoknak elővásárlási jogot kellene biztosítani, pl. a bedőlt lakáshitelek miatti 
végrehajtások esetén, az ilyen módon, alacsonyabb áron megvásárolható ingatlanok 
vonatkozásában, de vásárolhatnak a szabad piacon is, akár új, akár használt lakást, pl. 
pályázat kiírásán keresztül. Az ingatlanokkal kapcsolatos minimum elvárásokat 
szabályozni kell, elkerülendő, hogy elavult szerkezetű, az egészségre ártalmas, 
leamortizálódott épületekben levő, vagy kifogásolható minőségű lakásokat vásároljanak 

az önkormányzatok, a céltól idegen elvek mentén. 
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Az önkormányzati lakásrendeletek értelmében az önkormányzatoknak már ma sincsenek 
az egyes bérleményekkel kapcsolatban felújítási kötelezettségeik, azokat rendre a 
bérlőkre hárítják. E koncepció mentén (vegyes tulajdonban levő társasházak) a 
lakóházak közös használatú részeinek, főbb szerkezeti elemeinek felújítása sem hárulna 
rájuk, az ingatlanok fenntartását költséghatékony formában, piaci cégek végeznék, a 
társasházak megbízása és kontrollja alapján. 
 
Így az önkormányzati vagyonkezelő szervezeteknek a lakások kiadásával, a lakbérek 
beszedésével, a lakáshasználat ellenőrzésével, az üres lakások őrzésével, a 
lakásvásárlások és eladások lebonyolításával, illetve az önkormányzatok 
lakáskoncepciójának végrehajtásával (pl. a lakásállományon belül a bérlők mobilitását, az 

optimális lakáshasználatot biztosítani hivatott belső önkormányzati lakáscserék 
lebonyolításával) kapcsolatos feladataik lennének, szoros önkormányzati felügyelet 
mellett. 
 
Az önkormányzat kötelezően elkészítendő lakásgazdálkodási koncepció mentén 
határozna a lakások kiutalásáról, a bérleti szerződések megkötéséről, az egyes bérlők 
optimális elhelyezéséről, illetve finanszírozná az egyes lakások vonatkozásában a közös 
költséget, fejújítási alapot, célbefizetést a társasházak felé, mint bármelyik bent lakó 
tulajdonos. 
 
Ennek értelmében az önkormányzati bérlakás-szektor újbóli kialakításának idejére, az 
ún. „lakástársaságok” felé történő kiszervezést (ezek fő tevékenysége, hogy a saját tőke, 
hitelek, és támogatások felhasználása révén lakásokat építsenek és vásároljanak, 
amelyeket bérbe adnak, szabadon döntve arról, hogy a lakások üzemeltetését hogyan 
végzik) nem javasolnánk. Erre megfelelőbbnek látszanak a területi alapon (kistérségi, 
városi, kerületi szinten), hagyományosan erre a célra létrehozott önkormányzati 
vagyonkezelő szervezetek, amelyeknél a szervezeti felépítést és az önkormányzati, 
pénzügyi kapcsolódásokat szabályozni szükséges, de a célok teljesülése érdekében, 
kezdetben le kellene választani a rendszerről a magántőke profitvárakozásait. 
 
Az önkormányzati lakásállományánál első sorban arra kell törekedni, hogy a beszedett 
lakbér minimálisan a fenntarthatóságot biztosítsa. Ez a mérték egyszerűen kiszámítható, 

kb. az előző évi fenntartási költségek alapján évente, akár lakásonként kalkulálható (az 
adott épületben a tulajdonosok számára előírt közös költség előirányzat, plusz a 
vagyonkezelő szervezet működésére fordított költségek egy részének arányos hányada). 
Ezt növelni lehetne bizonyos határok között, esetleg az övezeti besorolás, a lakás 
elhelyezkedése szerinti mutatók alapján. 
 
A lakbérek (pl. Budapesten) helyenként már ma is ténylegesen meghaladják a társasházi 
közös költség mértékét, így a fenntartás költségei a költség alapú lakbérből fedezhetőek, 
a lakásfenntartási támogatásra jogosult bérlők esetén ezt csökkenti a támogatás, 
amelyet egyenesen utalni lehet a vagyonkezelő szervezetek felé, a nagyobb hátralékok 
kialakulásának megakadályozása érdekében. 
 
Az ingatlan fenntartás, felújítás tekintetében arra kell törekedni, hogy azt az állami, helyi 
önkormányzati vállalatok helyett a jövőben piaci építőipari cégek végezzék, azonban, 
ahol lehetőség van rá, az államilag támogatott közhasznú munkavégzés keretében is 

elvégezhető a munkák egy része, szoros minőségi kontroll mellett. 
 
Az eddigiektől eltérően azonban fontos irányelv lenne, hogy bérlakást kiadni csak 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lehessen, így az önkormányzatok vagy 
felújítási alapot képezzenek, vagy tárgyalásos alapon kötelezően bérbeszámítást kelljen 
alkalmazniuk, amennyiben a szükséges munkálatokat a leendő bérlő végzi el. 
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Ötéves bérleti periódusonként vizsgálni kellene az igénybevevő családok, személyek 
vagyoni, jövedelmi helyzetét, ezen belül a szociális bérlakás használatára való 
rászorultságot, a méltányolható lakásnagyságot, valamint a lakbérfizetési képességet. 
 
A perióduson belül, amennyiben olyan változás történik, amely az adott lakás további 
bérletét meghiúsíthatja, az illetékes önkormányzati testületek határozata alapján a 
vagyonkezeléssel megbízott szervezeteknek belső lakáscserék útján a bérlő helyzetének 
megfelelő másik lakást kell felajánlaniuk. A bérlők helyzetének méltányos rendezése, 
valamint a nagyobb hátralékok kialakulásának elkerülése érdekében, az 
önkormányzatoknak a bérleti szerződés felmondását megelőzően kötelezően meg kellene 
vizsgálniuk a bérlők helyzetét, az igénybe vehető támogatások felhasználását, végső 
esetben a bérlők helyzetének, fizetőképességének megfelelő másik bérlakást 

felajánlaniuk, mert ennek hiányában a felmondó határozat érvénytelen. 
 
Amennyiben a bérlő a megemelt bérleti díj fizetésére képtelen és kérelmezi kisebb, vagy 
alacsonyabb komfortfokozatú lakásban történő elhelyezését, ennek biztosításáig a bérleti 
jogviszonyt hatályosan felmondani és a díjkülönbözetet követelni nem lehet 
 
Körülményeik (a családösszetétel, a jövedelem, vagy egyéb helyzetük) változásakor a 
lakás elcserélését maguk a bérlők is kezdeményezhetnék, amelyről az önkormányzatnak 
bizonyos határidőn belül döntést kell hoznia. 
 
Csak az elemi károk esetén történő elhelyezésekhez szükséges számú átmeneti lakást 
lehet üresen tartani (ennek mértékét a lakosságszám, vagy egyéb tényezők alapján 
önkormányzatonként meg lehet határozni), és a lakások megürülését követően bizonyos 
időn belül (30 nap, vagy a lakás felújítása esetén maximum 2-3 hónap), pályázat, vagy 
névjegyzék alapján bérlőt kell kijelölni az üres lakások hasznosítása érdekében. 
 
A kimenet tekintetében, a bérlők ebben a konstrukcióban is megvásárolhatják az 
önkormányzattól az általuk lakott lakást, piaci értéken, minimum 5 éves (egy bérleti 
periódusra vonatkozó, az igénybe vehető kedvezményes hitel törlesztésének mértékét 
elérő) előtörlesztés vállalása mellett, kedvező kamatozású jelzálogbanki konstrukcióban. 
Az előtörlesztésekből, valamint a vételárból befolyó összegekből az önkormányzat köteles 
további lakásokat vásárolni, a településre meghatározott önkormányzati bérlakás arány 

eléréséig, így az eladott lakások visszapótolhatók. 
 

Magántulajdonú bérlakások bérlőinek támogatása 
Már ma sem elhanyagolható a magánbérlet szerepe a lakásszektoron belül, annak 
ellenére, hogy a magánbérlet számos kérdése mindmáig szabályozatlan, vagy nem 
megfelelően szabályozott. Ennek ellenére egyre több hazai tapasztalat is azt mutatja, 

hogy ilyen körülmények között is lehetséges szociális célú támogatott lakhatási, 
magánlakás bérleti programok végrehajtása. 
A területen zajló ilyen irányú programok azt mutatják, hogy nem csak az 
önkormányzatok, de szociális (civil) szervezetek közreműködése is segíthet ezen a 
területen a rászoruló bérlők és a lakástulajdonosok érdekeinek összehangolásában és a 
bizalom kialakításában. 
E szervezetek, és a segítők egyfajta szociális garanciát tudnak biztosítani mindkét fél 

részére, bizonyos esetekben, vagy akár maguk a szociális szervezetek is szerződhetnek a 

lakásukat bérbe adó tulajdonosokkal a lakások kiadására és/vagy üzemeltetésére.
26

 

 
A magántulajdonú bérlakások bérlőinek biztonságát meg kell erősíteni, különösen a 
felmondás szabályozásának módosításával. Helyzetüket érdemes továbbra is a közösségi 
tulajdonú bérlakások bérlővel együtt, egységes bérlakás törvényben szabályozni. 

                                                
26 Győri Péter-Maróthy Márta (2007): i.m. 
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Szociális rászorultság esetén a bérlőket a lakásfenntartás támogatásával lehet erősíteni, 
illetve képessé tenni a bérleti jogviszony fenntartására, célzottan, szociális és jövedelmi 
helyzetük vizsgálata mellett. 
 
A magántulajdonú bérlakások bevonása érdekében a lakbért adómentessé tevő 
kormányzati beavatkozás jó kezdeményezés volt, a szabályozást azonban módosítani 
kell, hogy a konstrukció működőképessé váljon. Az ösztönzést azonban a másik oldalról 
is meg kell erősíteni. A magántulajdonosok az általuk nem lakott, üres lakások után 
helyenként jelenleg is (különböző területeken különbözőképpen nevezett) ingatlanadót 
fizetnek, helyi önkormányzati döntés alapján. Az adónem általános alkalmazásával, 
bérbeadás esetén az adó csökkentésével, vagy elengedésével egyfelől érdekeltté lehet 
tenni a tulajdonosokat, hogy a nem használt, vagy befektetési céllal vásárolt 

ingatlanaikat kiadják, másfelől, az így befolyt adóbevétel kötött felhasználásának előírása 
(hogy azt csak lakhatási támogatásként, ill. lakhatási célokra fordíthassák az 
önkormányzatok), áttételesen hozzájárulhat a bérlakásként hasznosított lakások 
számának növeléséhez. 
 

Szociális lakásotthonok 
A szociális lakásotthonok lehetnek lakások, lakrészek (pl. szobabérlők háza), ún. 
átmeneti lakások, de munkásszállókon lévő szobák is. A szociális lakásotthon a jelenlegi 
bérlakás és az intézményi ellátás közötti átmeneti forma, célja az intézményi ellátásra 
nem szoruló, de időlegesen önálló lakhatását biztosítani nem képes személyek, családok 
természetbeni és szociális szolgáltatásokkal történő segítése, az átmeneti lakhatási 
krízishelyzet kezelése, majd az ezt követő önálló életvitelhez való segítségnyújtás. 
Szociális lakásotthonokat működtethetnek önkormányzatok, non-profit szervezetek, a 

lakás tulajdoni formájától függetlenül. 
 
A konstrukció lényege, hogy a lakást a szociális szervezet bérli (vagy az önkormányzat a 
használatába adja, vagy éppen a szervezet tulajdona), s az abban lakó rászoruló(k) a 
szociális szervezettel köt(nek) szerződést. Ez a szerződés részben bérleti szerződés és az 
intézményi jogviszony létesítésére irányuló megállapodás elemeit is tartalmazza. 
 
A volt bérlők pl. ugyanabban -az általában igen szerény- lakásban lakásotthon lakóvá 
válhatnának, rendezett, de speciális jogviszonyt és szociális segítséget kaphatnának, 
majd meghatározott idő (6, 12, vagy 2x12 hónap), és a feltételek teljesülése után ismét 
bérleti szerződést köthetnének. 
 
Elsősorban a hajlék nélküli családok, gyerekes szülők elhelyezését szolgálhatja ez a 
forma. Az ún. családok átmeneti otthonainak létrehozását a jövőben csak ilyen formában 
javasolt támogatni. Megfontolandó a lakbérfizetés elmaradása miatt jogcímnélkülivé vált 

több ezer volt bérlő lakhatási státuszának ilyen formában történő rendezése, a kimeneti 

feltételek részletes szabályozásával.
27

 

 

Intézményi elhelyezés 
Azok esetében, akik a fenti támogatási rendszerek, illetve speciális szakmai segítség 

mellett sem tudnak a saját lakhatásuk biztonságos megtartásáról gondoskodni (akár a 
díjfizetésre való hosszú távú képtelenségük, akár mentális állapotuk miatt), az 
önkormányzatnak, vagy a jelzőrendszer valamely tagjának szociális intézményben 
történő elhelyezést kell kezdeményeznie, az egészségkárosodás mértékét és a 
rehabilitálhatóságot vizsgáló, illetve a gondozási szükségletet megállapító bizottságok 
javaslata alapján. 
 

                                                
27 Győri Péter-Maróthy Márta (2007): i.m. 
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Substandard lakások kiváltása 
Az önkormányzati bérlakások között is magas a túlzsúfolt, komfort nélküli, 
szükséglakások aránya, illetve az ilyen „lakások” telepszerű, vagy slumosodott területen 
való koncentrálódása. Reális programot kell indítani, mely legalább fokozatosan csökkenti 

a legnyomorúságosabb lakáskörülményeket, összekapcsolva a társadalmi integrációt 
segítő egyéb programokkal. A komfort nélküli és szükséglakások korszerűsítése, 
kiváltása érdekében az önkormányzatok számára speciális támogatási formákat kell 

kidolgozni és bevezetni.
28

 

 
A lakás alapszükséglet, a lakhatáshoz való jog alapvető emberi jog. Az ezt 

meghatározó és körülíró ENSZ konvenciókkal (pl. 42/1991-es ENSZ közgyűlési 

határozat) kapcsolatban Magyarországnak nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettségei vannak. 
Nem csak emiatt lenne fontos és szükséges cél, hogy a lakás minősége, a biztonságos 
lakhatás státusszimbólumból a mindennapi élhető élet részévé váljon. 
 

A lakásfenntartást segítő támogatások átalakítása 
 „A piacgazdaságra történő áttérés, a világpiaci árakhoz való alkalmazkodás elmúlt 

másfél [két] évtizede alatt a lakosság alacsonyabb jövedelmű, jelentős hányadában 
tömegessé vált a lakásmegtartás biztonságának elveszítése, az eladósodás, ezzel a 
bizonytalanabb jogviszonyok közé sodródás, s az ilyen helyzetek egy részében a jogcím 
nélkülivé válás, vagy éppen a lakhatás teljes elvesztése. (…) 
 
Ugyanakkor az Európai Unió többi tagállamának példája azt mutatja, hogy ennek az 
„átmeneti” korszaknak még távolról sem vagyunk a végén, elsősorban éppen a lakhatás 
közvetlen kiadásai (lakbér, lakáshitel-törlesztés) területén még további tehernövekedés 
prognosztizálható. Ezért is különösen fontos, hogy a lakásfenntartás támogatási 
rendszerének átalakítása minél előbb megtörténjen. (…) 
 
Ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó szociális támogatások, pénzbeli transzferek 
növekedésével is kalkulálni kell. Csak ezeknek az eszközöknek a megerősítésével tudták 

más országok is elkerülni a lakásvesztés tömegessé válását.”
29

 

 
Magyarországon mind a lakáshoz jutás, mind a lakásfenntartás területén a legfőbb 
probléma a fizetőképesség hiánya. Egy, a költségekhez és a háztartások teherviselő 
képességéhez jobban illeszkedő, emelt összegű, preventív jellegű lakásfenntartási 
támogatási konstrukció kialakítása jobban hozzájárul a lakhatás biztonságának 
megőrzéséhez, mivel jobban enyhíti a lakhatási költségek terheit és csökkenti a hátralék 
kialakulásának valószínűségét a rászoruló családok körében, emellett erőteljesebben 
biztosítja a támogatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, mint a jelenleg egymás 
mellett működő támogatási rendszerek. 
 
A lakásfenntartási támogatás, mai formájában a rászoruló háztartások egy részét éri 
csak el, és alacsony összege miatt csak kevéssé járul hozzá a háztartások lakhatással 
kapcsolatos kiadásaihoz. A gázár-támogatás a legrászorultabb, alsó jövedelem 
decilisekbe tartozó háztartásoknak csak egy részét éri el, mert azok jellemzően nem 
vezetékes gázzal fűtenek. Az adósságcsökkentési támogatás nem éri el a kisebb 

településeken élőket, mivel a támogatás biztosítása csak a 40 ezer főnél nagyobb 
lakosságszámú településeken kötelező. A lakásfenntartási támogatási rendszer 
hiányosságai miatt az adósságcsökkentési támogatás hatékonysága alacsony: a 
jogosultak egy része az önrész fizetési képesség hiánya, illetve az eltérő szabályozások 
követelményeinek való meg nem felelés miatt eleve igénybe sem tudja venni a 

                                                
28 Dr. Győri Péter (2006): i.m. 
29 Győri Péter-Maróthy Márta (2007): i.m. 
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támogatást, akik viszont igénybe tudják venni, újra és újra hátralékba kerülve, egyfajta 
„utólagos lakásfenntartási támogatásként” használják ezt a támogatási formát. 
 
A lakbértámogatás szinte évről évre és önkormányzatonként változó konstrukciójú 
rendszere a települések egy részén nem elérhető, nem biztosít kiszámítható ellátást a 
jogosultak számára, a támogatásra fordított összeg pedig országos szinten jelentéktelen 
mértékűre zsugorodott. (A Költségvetési Törvény 2010-ben 24 millió Ft-ot irányoz elő 
erre a támogatási célra.) 
 
A mai mind szervezeti, mind a jogszabályok szintjén szétaprózott rendszer párhuzamos 
lakhatási támogatási elemeinek integrálása mentén növelhető a programok célzottsága, 
a központi szabályozás megerősítése révén jobban garantálható az ellátásokhoz való 

hozzáférés, a párhuzamos ellátások (normatív lakásfenntartási támogatás, helyi 
lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, lakbértámogatás, gázár- és 
távhő-támogatás) egységesítése pedig a jogosultság vizsgálata és az adminisztráció 
tekintetében csökkenti a szervezeti és igazgatási költségeket. 
 
Középtávon nem kerülhető meg a különböző lakhatáshoz kapcsolódó és az egyéb 
jövedelempótló, jövedelem-kiegészítő pénzbeli támogatások összehangolásának kérdése 
sem. 
 
Ez utóbbi támogatások esetében (ilyen például a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
az aktív korúak rendszeres szociális segélye, az időskorúak járadéka, de ide tartozhat 
akár a munkába állási támogatás is) legalább az egyes ellátások áttekinthető, logikus 
egymásra épülését, ennek megfelelő újraszabályozását el kell érni, és meg kell vizsgálni 
a jövedelempótló, -kiegészítő ellátások és a lakhatást támogató ellátások 
összekapcsolásának lehetséges módozatait. A lakhatás biztonságának megőrzéséhez 
leginkább, az ilyen módon átalakított rendszer, és annak a magáncsőd intézményével, 
valamint speciális lakáshitel törlesztési támogatási konstrukciókkal való kiegészítése 

együttesen járulhatna hozzá.
30

 

                                                
30

 Győri Péter-Maróthy Márta (2007.): i.m. 



A LAKHATÁSI KRÍZIS-HELYZETEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES 
SZABÁLYOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
25 

 

 Lakásfenntartási támogatás 
Az önkormányzati lakásfenntartási támogatást a Szociális törvénnyel 1993-ban vezették 
be, mivel a szolgáltatási („közüzemi”) díjak jelentős mértékű emelkedése miatt a 

lakhatás megtartása egyre nagyobb társadalmi csoportok számára jelentett problémát. 
A Szociális Törvény keretjelleggel szabályozta a jogosultsági feltételeket, a támogatás 
részleteit az önkormányzatoknak kellett rendeletben meghatározniuk (pl. az elismert 
lakásnagyságot, minőséget, jövedelem- és lakásfenntartási költség határokat). A törvény 
meghatározta, hogy azok a háztartások jogosultak a támogatásra, amelyek az 
összjövedelmük legalább 35%-át fordítják lakásfenntartásra, és egy főre jutó jövedelmük 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 1997-től 
bevezették a fűtési támogatást, melynél a jogosultsági kritérium a fűtési költség és 
háztartási jövedelem arányának legalább 20%-a. 
 
A keretszabályozás rögzítette, hogy mely lakással kapcsolatos költségeket kell a 
kiadásoknál kötelezően számba venni és melyek azok, amelyeket az önkormányzat 
mérlegelhet. (A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért vagy 
albérleti díjat, a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a fűtés díját, illetve 
költségeit, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint az 
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékig a villanyáram, a víz- és 
gázfogyasztás költségeit. Az önkormányzat rendeletében lakás-karbantartási költségek 

figyelembevételét is előírhatja.)
31

 

 
Az önkormányzatok a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos kiadásaikat a szociális 
normatívából fedezték, a támogatás összegét, annak differenciáltságát pedig szintén 
saját hatáskörben határozták meg. A törvény csupán 1997-től írta elő, hogy a támogatás 

összege nem lehet alacsonyabb havi 1.000,- Ft-nál.
32

 

 
A bevezetést követő években a támogatást igénybevevők száma gyorsan nőtt, majd 
1997-et követően visszaesett. 1997-ben 296 ezer háztartás vehette igénybe a 
támogatást, az erre fordított összeg országosan 3,7 milliárd Ft-ot tett ki. Ezt követően 
megkezdődött a lakásfenntartási támogatás határozott visszaszorulása. A támogatáshoz 
jutó háztartások száma 296 ezerről 183 ezerre apadt (2001), ami öt év alatt 40 %-os 

csökkenésnek felel meg. A lakásfenntartási támogatás bevezetéskori fokozatos 
elterjedése, majd igen korai visszaszorulása úgy következett be, hogy közben a 
támogatásra vonatkozó központi szabályozás lényegében nem változott. A megtorpanás 
egyik oka az volt, hogy 1997-et követően a munkanélküliek jövedelempótló támogatása 
nyert teret minden más támogatási eszköz rovására, kiszorítva a lakásfenntartási 
támogatást is. (A munkanélküliek jövedelempótló támogatására fordítandó összeg az 

1995. évi 16,9 md Ft-ról 1998-ra évi 23,1 md Ft-ra emelkedett.)
33

 

 
1993-1997 között a fogyasztói árindex több mint kétszeresére nőtt, majd 1997-2001. 
között ismét másfélszeresére emelkedett (1990=100 %, 1993: 203 %, 1997: 453 %, 
2001: 683 %). A háztartási energia ára 1993-1997 között szintén több mint 
kétszeresére nőtt, majd 1997-2001. között további másfélszeresére emelkedett 
(1990=100 %, 1993: 312 %, 1997: 899 %, 2001: 1396 %), összességében a 90-es 
évek során a korábbinak mintegy 14-szeresére nőtt. Vagyis a 90-es évek utolsó harmada 

óta úgy csökkent a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, az erre a 
támogatásra fordított összeg nagysága, hogy közben a lakosság egyre nagyobb aránya 
szorult volna rá ilyen támogatásra. Ehhez képest az önkormányzatok lakásfenntartási 

                                                
31 1993. III. törvény 38. §. (4) bek., közlönyállapot, Magyar Közlöny 1993/4. szám 
32 A lakásfenntartási támogatás főbb szabályozási tényezőit, gyakorlati dilemmáit a helyi szabályozások 

vizsgálata alapján részletesen feldolgozza Győri Péter: Javaslat a lakhatás biztonságát erősítő egyes 

szabályozási lépések tematikájára, programjára c. munkája (Készült a SZOLID Program keretében, 

Budapest, 2003.) 
33 Győri Péter (2003.): i.m. 
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támogatásra fordított kiadási összességében stagnáltak, miközben a támogatásban 
részesülők száma a felére esett vissza (az egy támogatottra jutó nominális összeg ennek 

megfelelően emelkedett).
34

 

 
A lakásfenntartási támogatás szabályozásában 2004-ben történtek jelentős változások, 

amikor átalakították a támogatás rendszerét. A módosított szabályozás a támogatás 
három típusát határozta meg: a normatív-, az adósságkezeléshez járó- és a helyi 
lakásfenntartási támogatást. A normatív támogatás bevezetése azt jelentette, hogy 
mindenki kaphat támogatást, aki megfelel a törvény által meghatározott jogosultsági 
kritériumnak, ezt a központi költségvetés és az önkormányzat 90%-10%-os arányban 
finanszírozza. Normatív támogatásra jogosultak továbbá azok is, akik a központi 
adósságkezelési szolgáltatásban vesznek részt. A helyi lakásfenntartási támogatást az 

önkormányzatok nyújthatják, egyrészt kiegészítésként a normatív támogatáshoz, 
másrészt pedig az általuk meghatározott jogosultsági kör részére önállóan is, és a 
támogatást továbbra is a helyi költségvetésből finanszírozzák. Mindhárom típusú LFT-re 
vonatkozik, hogy összege nem lehet alacsonyabb havi 2.500,- Ft-nál. 
 
A normatív lakásfenntartási támogatás azoknak jár, akik jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, és a lakáskiadásokra jövedelmük több 
mint 25%-át költik. (A módosítás ezt a hányadot 20 %-ra mérsékelte.) A támogatást 
hátralékosok is kaphatják. Módosították az elismert lakásfenntartási költségeket is, ezt az 
egy négyzetméterre jutó összeggel határozták meg (2004-ben 400 Ft/nm.), és mértékét 
évente a Költségvetési Törvényben rögzítik. (Ez az összeg 2005-2008-ban 425 Ft/nm. 
volt, 2009-2010-ben pedig 450 Ft/nm.) 
 
Az elismert lakásnagyságot a Szociális Törvény rögzíti: 

Egy személy esetén 35 nm 

Két személy esetén 45 nm 
Három személy esetén 55 nm 
Négy személy esetén 65 nm, és minden további személy esetén újabb 5-5 nm. 

Az ezeknél kisebb lakások esetén a lakás tényleges alapterülete vehető figyelembe. 
 
A támogatás egy hónapra eső összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-
a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át. Az ezt meghaladó jövedelmű 
háztartások támogatását egy képlet szerint differenciálták a jövedelem függvényében. 
 
A normatív lakásfenntartási támogatás bevezetésének célja az volt, hogy a 
legalacsonyabb jövedelmű rétegek számára központi szabályozás útján garantálja a 
támogatás elérését, a sok esetben kirekesztő helyi szabályozásokkal szemben, a helyi 
önkormányzati célok érvényesítésére, a speciális helyzetek figyelembe vételére, a helyi 

jövedelmi, demográfiai és lakás-összetételbeli sajátosságok miatt, szabályozott keretek 
között, a kiegészítő jellegű helyi lakásfenntartási támogatás nyújtásának lehetősége ad 
módot. 
 
A változtatás másik fontos lényege az volt, hogy a meghatározott jövedelemszint alatt 
élő családok nem a tényleges lakásfenntartási kiadásaik, hanem a lakásfenntartás 
törvényben megállapított, elismert költsége alapján váltak jogosulttá az ellátásra. Ennek 

eredményeként azok a legnehezebb körülmények között élők is megkaphatták a 
támogatást, akik nem tudnak megfelelő lakásfenntartási költséget igazolni, pl. mert nem 
fűtenek. A családnagyságtól függően meghatározásra került egy elismert lakásnagyság, 
ez és az elismert fajlagos költség alapján került kiszámításra a lakásfenntartás elismert 
költsége. Amennyiben az így kalkulált költség meghaladja a háztartás jövedelmének 
20%-át, akkor a támogatást meg kell állapítania az önkormányzatnak. A normatív 
lakásfenntartási támogatás rendszere - ellentétben a korábbi szabályozással - 

                                                
34 Győri Péter-Maróthy Márta (2007.): i.m. 
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kiszámíthatóvá tette az ellátáshoz való hozzájutást és a támogatás mértékét, ezen túl 
biztosította az egyenlő esélyű hozzáférést, hiszen ettől fogva valamennyi településen 
azonos szabályok szerint kellett biztosítani a normatív támogatást. 
 
A reformot követően 2005-re (a 2003. évihez képest) megkétszereződött a 
támogatásban részesülők száma és megnégyszereződött az erre fordított kiadás. A 
támogatás ezáltal a háztartások közel 8%-át érte el, ugyanakkor a támogatás még így is 
csak a rászorulók szűkebb köréhez jutott el, különösen annak fényében, hogy a 
háztartások mintegy 13 %-a (kb. 500 ezer háztartás) rendelkezett lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos hátralékkal egy 2003-as felmérésen alapuló becslés
35

 szerint. 

 

Lakásfenntartási 
támogatás, 
összesen, év 

A támogatásban részesített személyek 
száma 

A támogatási esetek száma 

pénzbeli 
termé-
szetbeni 

Együtt pénzbeli 
termé-
szetbeni 

együtt 

1993 35 362 19 075 .. 49 753 23 552 73 305 

1994 56 492 25 944 .. 370 557 166 895 537 452 
1995 182 121 53 642 234 727 757 914 280 070 1 037 984 
1996 175 479 61 721 236 559 661 575 332 847 994 422 
1997 206 403 95 078 296 280 600 147 416 221 1 016 368 
1998 167 238 102 754 268 721 612 599 578 595 1 191 194 
1999 134 232 82 863 211 876 577 970 470 498 1 048 468 
2000 126 254 72 210 197 032 533 827 427 229 961 056 

2001 113 949 70 465 183 220 526 841 430 338 957 179 

2002 109 411 67 193 175 055 462 631 380 681 843 312 
2003 88 120 61 072 148 232 384 332 369 148 753 480 

2004 123 430 75 976 196 619 632 507 556 386 1 188 893 

2005 211 715 94 052 302 893 1 448 021 694 617 2 142 638 

2006 258 160 94 633 349 088 2 118 811 823 645 2 942 456 

2007 253 719 93 320 343 193 2 226 777 821 442 3 048 219 

2008 230 479 97 081 325 899 2 042 544 856 216 2 898 760 

 Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv 

 

Normatív alapon 
nyújtott LFT, év 

A támogatásban részesített 
személyek száma 

A támogatási esetek száma 

pénzbeli 
termé-
szetbeni 

együtt pénzbeli 
természet-

beni 
együtt 

2004 78 853 33 638 112 491 418 392 241 496 659 888 

2005 167 350 49 100 216 450 1 178 619 341 002 1 519 621 

2006 211 480 51 341 262 821 1 809 861 432 941 2 242 802 

2007 223 435 48 353 271 788 1 913 504 426 053 2 339 557 

2008 194 517 53 670 248 187 1 777 291 474 617 2 251 908 

 

Méltányossági 
alapon nyújtott 

LFT, év 

A támogatásban részesített 
személyek száma 

A támogatási esetek száma 

pénzbeli 
termé-
szetbeni 

együtt pénzbeli 
természet-

beni 
Együtt 

2004 42 565 36 707 79 272 199 871 273 205 473 076 

2005 42 499 39 627 82 126 253 649 314 783 568 432 

2006 44 225 37 822 82 047 297 827 349 110 646 937 

2007 43 088 39 523 82 611 308 354 356 937 665 291 

2008 34 972 36 000 70 972 259 438 334 240 593 678 

 

                                                
35 2003 decemberében a szociális tárca adatgyűjtést folytatott a 3 hónapot meghaladó áram, gáz és távhő-

szolgáltatással kapcsolatos tartozásokról, illetve az OTP-nél az 1993-ig felvett hitelekkel kapcsolatos adósság-

állományról. 
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Adósságcsökkent

ési támogatás 
okán 

megállapított 
LFT, év 

A támogatásban részesített 
személyek száma 

A támogatási esetek száma 

pénzbeli 
termé-
szetbeni 

együtt pénzbeli 
természetbe

ni 
együtt 

2004 2 012 5 631 7 643 14 244 41 685 55 929 

2005 1 866 5 325 7 191 15 753 38 832 54 585 

2006 2 455 5 470 7 925 11 123 41 594 52 717 

2007 1 060 5 444 6 504 4 919 38 452 43 371 

2008 990 7 411 8 401 5 815 47 359 53 174 

 Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv 

 
A 2004-2008 közötti időszakot vizsgálva látható, hogy a normatív, központi szabályozás 
alapján garantált támogatás érte el leginkább a rászorulókat, az ilyen módon 
támogatásban részesítettek száma több mint kétszeresére, a támogatási esetek száma 
pedig több mint háromszorosára növekedett. Az önkormányzatok által kiegészítő 
jelleggel, vagy méltányosságból nyújtott lakásfenntartási támogatási forma a kezdeti 
nekibuzdulás után visszaszorult, kb. 70 ezer háztartás kapott ilyen támogatást 2008-ban, 

a támogatási esetek számának mérsékelt növekedése mellett. 
 

Korábbi vizsgálatában Győri Péter
36

 a támogatás elterjedtségét és összegét illetően is 

jelentős különbséget talált a települések között. A 10.000 lakosnál kisebb településeken 
(ide értve az egészen apró, néhány száz fős településeket is), a háztartások 31-37 
ezreléke jutott hozzá a támogatáshoz, és az alacsony hozzájutási arány igen alacsony 
támogatási összeggel párosult (5.000-11.000 Ft/év). A 10.000 és 100.000 lakosú 
települési csoportban volt a legmagasabb a hozzájutási arány, a háztartások 61-77 

ezreléke jutott támogatáshoz, és a településtípuson két-háromszor nagyobb összegek 
jutottak egy-egy támogatott háztartáshoz (18-24 ezer Ft/év). A 100.000 fő feletti 
városokban (köztük Budapesten) átlagosan még nagyobb összegekhez juthatott egy-egy 
támogatott háztartás (29-33 ezer Ft/év), azonban a hozzájutási esély alacsony volt, a 
kistelepülésekéhez hasonlított (32-47 ezrelék). Az egyes településtípuson belüli 
települések között is közel ötszörös eltérés mutatkozott, amit semmiképpen nem 
magyaráz az egyes települések közötti gazdasági különbség, vagy akár a lakásfenntartás 
problémájának eltérő súlya. Mindez azt mutatta, hogy a „települési lejtő” mellett a 
pillanatnyi helyi viszonyok határozták meg, hogy - a lakóhelytől függően - kinek mekkora 
esélye van arra, hogy támogatásban részesüljön lakása fenntartásához, de azt is, hogy 
milyen értékben fog támogatást kapni. 

                                                
36 Győri P. (2003.): i.m. 
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Lakásfenntartási 
támogatásban részesített 

személyek száma 
népességnagyság szerint: 2004 2005 2006 2007 2008 

0-  1 999 fős 
(2385 település) Pénzbeli 26390 62562 76591 74396 74488 

1.685.260 fő 
(lakosságarány: 
16,81 %) Természetbeni 2531 6630 6342 6518 3460 

A településtípuson élők aránya a 
támogatottak között: 14,70% 22,60% 23,50% 23,58% 23,80% 

2 000-  9 999 fős 
(623 település) Pénzbeli 38978 73501 91267 91266 83482 

2.393.030 fő 
(lakosságarány: 
23,85 %) 

Természet-
beni 5580 8731 7599 7568 9010 

A településtípuson élők aránya a 
támogatottak között: 22,66% 27,00% 28,00% 28,80% 28,25% 

10 000- 39 999 
fős (122 település) Pénzbeli 32578 43272 52658 50657 43563 

2.268.630 fő 
(lakosságarány:22,
61 %) 

Természet-
beni 23461 29540 28622 27277 28288 

A településtípuson élők aránya a 
támogatottak között: 28,50% 24,00% 23,00% 22,71% 22,00% 

40 000 és több 
fős (21 település) Pénzbeli 9310 12899 17318 16479 14561 

1.971.850 fő 
(lakosságarány: 
19,66 %) 

Természet-
beni 33816 37883 39502 38451 42442 

A településtípuson élők aránya a 
támogatottak között: 21,93% 16,40% 16,20% 16,00% 17,35% 

Budapest Pénzbeli 16174 19481 20326 19389 14210 

1.712.210 fő 
(lakosságarány: 
17,07 %) 

Természet-
beni 10588 11268 12568 11192 13881 

A településtípuson élők aránya a 
támogatottak között: 13,61% 10,00% 9,30% 8,91% 8,60% 

Támogatott személyek száma 
összesen (100 %) 196 619 302 893 

349 
088 

343 
193 

325 
899 

Pénzbeli támogatás aránya az 
adott évben: 62,77% 69,90% 73,95% 73,90% 70,70% 

Természetbeni támogatás aránya 
az adott évben: 37,23% 30,10% 26,05% 26,10% 29,30% 

Forrás: KSH, TEIR 
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A normatív lakásfenntartási támogatás bevezetésének köszönhetően az ellátás a területi 
esetlegességektől függetlenedve „terül szét”, és leginkább a háztartások jellemzőitől 
(jövedelem, lakásnagyság), illetve az elismert lakásköltségtől függően kerül a 
rászorulókhoz a támogatás. Az igénybevétel aránya 2008-ra a 10.000 fő alatti 
lakosságszámú településeken a legnagyobb, a 10.000 - 40.000 fő közötti településeken a 
lakosság arányának megfelelő, a 40.000 fő fölötti településeken csökkenő mértékű, 
Budapesten pedig jelentősen, a lakosságarány felére csökken a támogatást igénybevevők 
aránya. 
 
A támogatás összegét vizsgálva is az látható, hogy a különböző településtípusok között, 
mind az egy főre jutó átlagos összeg, mind a támogatási esetek számát tekintve 

kiegyensúlyozódtak a támogatás jellemzői 2008-ra, és az országos statisztikai átlag körül 
szóródnak, de az évi egy támogatottra jutó átlagos összeg a 10.000 fő alatti 
településeken magasabb. 
 

Lakás-
fenn-
tartási 

támo-
gatás, 

év 

A támogatásban 
részesített 
személyek 

A 
támogatási 

esetek 
száma  

Az egy 
támo-
gatott-

ra jutó 
esetek 
száma 

Az ezer 
lakásra 

jutó 

támoga-
tottak 
száma 

Felhasznált 
összeg,  
ezer Ft  

Egy főre jutó 
átlagos összeg 

száma   

tízezer 
lakosr
a jutó 
aránya 

Ft  
előző 
év = 
100,0 

2004 196 619 194,7 1 188 893 6,0 47,6 5 767 570 29 334 123 

2005 302 893 300,6 2 142 638 7,1 72,0 12 062 534 39 824 136 

2006 349 088 346,6 2 942 456 8,4 82,4 16 668 368 47 748 120 

2007 343 193 341,3 3 048 219 8,9 81,0 17 809 754 51 894 109 

2008 325 899 324,7 2 898 760 8,9 76,3 16 554 132 50 795 98 
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Lakásfenntar
tási 

támogatás 

A támogatásban 
részesített 
személyek 

A 
támogatá

si esetek 
száma  

Az egy 
támogat

ottra 

jutó 
esetek 
száma 

Az ezer 
lakásra 

jutó 

támogato
ttak 

száma 

Felhaszn
ált 

összeg,  
ezer Ft  

Egy főre jutó 
átlagos összeg 

szám
a   

tízezer 
lakosra 

jutó 
aránya 

Ft  
előző év 
= 100,0 

Népességnagyság, 2004       

             –     
499 5 031 180,9 19 387 3,9 41,6 125 531 

24 
952 127,4 

       500–     
999 7 412 148,6 30 505 4,1 37,2 116 356 

15 
698 100,7 

    1 000–  1 
999 

13 
764 148,3 64 943 4,7 38,8 229 738 

16 
691 180,0 

    2 000–  4 
999 

28 
800 191,9 122 506 4,3 50,5 548 521 

19 
046 163,6 

    5 000–  9 
999 

17 
332 175,9 85 097 4,9 47,9 324 325 

18 
712 152,5 

  10 000–19 
999 

24 
447 219,4 137 619 5,6 58,1 652 583 

26 
694 140,2 

  20 000–49 
999 

31 
622 267,7 180 380 5,7 65,9 

1 004 
923 

31 
779 145,5 

  50 000–99 
999 

16 
054 211,2 130 864 8,2 52,0 543 724 

33 
868 105,0 

100 000– 
25 

399 220,3 226 216 8,9 52,6 880 081 
34 

650 102,0 

Budapest 
26 

758 157,6 191 376 7,2 32,0 
1 341 

788 
50 

145 117,8 

 

Népességnagyság, 2005       

             –     

499 

10 

087 358,5 68 077 6,7 79,9 402 287 

39 

882 159,8 

       500–     
999 

22 
293 455,6 139 904 6,3 111,8 745 942 

33 
461 213,2 

    1 000–  1 
999 

31 
816 338,2 211 113 6,6 87,0 

1 198 
448 

37 
668 225,7 

    2 000–  4 
999 

53 
200 360,6 330 364 6,2 94,0 

2 002 
955 

37 
650 197,7 

    5 000–  9 
999 

32 
534 335,7 200 917 6,2 87,5 

1 222 
554 

37 
578 200,8 

  10 000–19 
999 

31 
781 280,6 237 621 7,5 73,0 

1 246 
140 

39 
210 146,9 

  20 000–49 
999 

41 
007 347,8 278 968 6,8 85,5 

1 573 
140 

38 
363 120,7 

  50 000–99 
999 

19 
201 253,1 163 180 8,5 60,9 748 279 

38 
971 115,1 

100 000– 
30 

620 265,7 276 954 9,0 62,0 
1 405 

173 
45 

891 132,4 

Budapest 
30 

354 178,8 235 540 7,8 35,5 
1 517 

616 
49 

997 99,7 
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Lakásfenntar
tási 

támogatás 

A támogatásban 
részesített 
személyek 

A 
támogatá

si esetek 
száma  

Az egy 
támogat

ottra 

jutó 
esetek 
száma 

Az ezer 
lakásra 

jutó 

támogato
ttak 

száma 

Felhaszn
ált 

összeg,  
ezer Ft  

Egy főre jutó 
átlagos összeg 

szám
a   

tízezer 
lakosra 

jutó 
aránya 

Ft  
előző év 
= 100,0 

Népességnagyság, 2006       

             –     
499 

13 
617 486,4 103 346 7,6 107,2 710 058 

52 
145 130,7 

       500–     

999 

25 

806 529,2 218 551 8,5 129,3 

1 259 

219 

48 

796 145,8 

    1 000–  
1 999 

39 
894 424,5 332 308 8,3 108,8 

1 987 
195 

49 
812 132,2 

    2 000–  
4 999 

62 
155 421,8 490 170 7,9 108,5 

3 107 
695 

49 
999 132,8 

    5 000–  
9 999 

39 
219 404,8 343 333 8,8 106,6 

1 886 
823 

48 
110 128,0 

  10 000–19 
999 

36 
209 319,6 290 007 8,0 81,9 

1 655 
846 

45 
730 116,6 

  20 000–49 
999 

45 
682 387,4 362 889 7,9 94,6 

1 820 
054 

39 
842 103,9 

  50 000–99 
999 

21 
054 277,4 208 665 9,9 66,3 880 818 

41 
836 107,4 

100 000– 
33 

921 294,1 328 393 9,7 68,1 
1 687 

401 
49 

745 108,4 

Budapest 
31 

531 185,8 264 794 8,4 36,5 
1 673 

259 
53 

067 106,1 
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Lakásfenntar
tási 

támogatás 

A támogatásban 
részesített 
személyek 

A 
támogatá
si esetek 
száma  

Az egy 
támoga
tottra 
jutó 

esetek 
száma 

Az ezer 
lakásra 

jutó 
támogato

ttak 
száma 

Felhaszn
ált 

összeg,  
ezer Ft  

Egy főre jutó 
átlagos összeg 

szám
a   

tízezer 

lakosra 
jutó 

aránya 

Ft  
előző év 
= 100,0 

Népességnagyság, 2007       

             –     
499 

13 
631 492,2 118 522 8,7 107,3 769 143 

56 
426 108,2 

       500–     

999 

27 

264 561,7 213 829 7,8 136,6 

1 395 

417 

51 

182 104,9 

    1 000–  
1 999 

40 
019 430,6 357 201 8,9 109,1 

2 237 
736 

55 
917 112,3 

    2 000–  
4 999 

61 
026 409,8 543 283 8,9 106,5 

3 370 
925 

55 
238 110,5 

    5 000–  
9 999 

37 
808 399,4 348 774 9,2 102,8 

1 962 
125 

51 
897 107,9 

  10 000–19 
999 

36 
957 318,4 315 049 8,5 83,5 

1 700 
537 

46 
014 100,6 

  20 000–49 
999 

44 
188 382,9 376 053 8,5 91,5 

1 939 
263 

43 
887 110,2 

  50 000–99 
999 

32 
256 425,1 158 079 4,9 101,5 784 978 

24 
336 58,2 

100 000– 
33 

327 288,3 346 941 10,4 67,0 
2 075 

237 
62 

269 125,2 

Budapest 
30 

581 180,0 270 488 8,8 35,4 
1 574 

393 
51 

483 97,0 

Népességnagyság 2008       

             –     
499 

14 
147 507,3 130 284 9,2 108,2 793 808 

56 
111 99,4 

       500–     

999 

24 

930 516,4 231 002 9,3 123,1 

1 395 

774 

55 

988 109,4 

    1 000–  
1 999 

38 
553 420,6 364 182 9,4 105,1 

2 233 
937 

57 
945 103,6 

    2 000–  
4 999 

57 
645 389,6 505 330 8,8 99,7 

3 150 
042 

54 
646 98,9 

    5 000–  
9 999 

34 
542 360,3 296 960 8,6 91,9 

1 768 
065 

51 
186 98,6 

  10 000–19 
999 

32 
965 289,2 299 275 9,1 74,1 

1 576 
403 

47 
821 103,9 

  20 000–49 
999 

41 
586 345,5 346 943 8,3 83,2 

1 916 
254 

46 
079 105,0 

  50 000–99 
999 

16 
802 236,5 153 107 9,1 56,5 760 854 

45 
284 186,1 

100 000– 
36 

532 314,7 322 777 8,8 72,8 
1 616 

975 
44 

262 71,1 

Budapest 
28 

197 165,2 248 900 8,8 32,3 
1 342 

020 
47 

594 92,4 

Forrás: KSH, TEIR 

 
Bár a normatív LFT bevezetését követően a kiadások 3,5 milliárdról 16,5 milliárd forintra 
növekedtek 2003 és 2008 között, ennek ellenére a támogatás nem teszi lehetővé, hogy 
egy társadalmilag elfogadható szintű lakás fenntartásának költségeihez az alacsony 
jövedelmű csoportok számottevő hozzájárulást kapjanak, hiszen a támogatás összege a 
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lakáskiadásoknak csak igen kis hányadát fedezi. 2008-ban az egy támogatottra 
(háztartásra) jutó éves támogatási összeg (beleértve a méltányosságból és a kiegészítő 
jelleggel adott támogatásokat is), alig haladta meg az 50.000,- Ft-ot, amely egy lakásra 
átlagosan kb. havi 4.200,- Ft-os támogatást jelent, a legalsó jövedelmi csoportokba 
tartozó háztartásokban. Az átlagos havi lakáskiadások ezt az összeget többszörösen 
meghaladják, a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokban is. 
 

Az elemzések
37

 a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerének két főbb 

hiányosságára mutatnak rá. Egyrészt, hogy az alacsony jövedelemhatár miatt az 
öregségi nyugdíjminimum másfélszerese feletti csoportok, - mivel körükben magasabb a 
jövedelem 25%-át meghaladó lakáskiadással rendelkezők aránya -, rosszabb helyzetbe 
kerülnek, mint a támogatottak a támogatás megszerzése után. Másrészt, hogy a 

normatív lakásfenntartási támogatás nem veszi figyelembe a fajlagos költségeknek a 
lakáshasználat jellegétől függő különbségeit. A tényleges lakásköltség a lakás jellemzőitől 
függően lényegesen különbözhet. 
 
„A fajlagos lakhatási költségek („rezsi”) három tényező alapján térnek jelentősen el 
egymástól: (a) az alapterület nagysága, (b) lakástípus és (c) a fűtés módja. A 40 nm 
alatti lakások esetében az egy négyzetméterre jutó költség több mint kétszerese a 70 nm 
feletti lakásokénak. A másik tényező, amely alapvetően a településtípusok közötti 
különbséget is magyarázza, a lakástípus, és ezen belül a többlakásos (10-nél kevesebb 
lakás és 10 vagy annál több lakás) versus családi- és sorház, valamint a fűtés módja. A 
távfűtéses lakások fajlagos rezsije közel kétszerese (506 Ft/nm/hó) a hagyományos 
családi és sorház (255 Ft/nm/hó) rezsijének” -2006-ban - állapítják meg a Városkutatás 

Kft. munkatársai.
38

 

 

A lakásfenntartási támogatás jelenlegi szisztémáját vizsgálva, a támogatás elveit, 
számítási módszerét, mértékét és hatékonyságát, illetően hat főbb problémát 
különíthetünk el: 
 
1.) Az elismert lakásnagyság Szociális Törvényben rögzített mértéke ebben a 
megfogalmazásban lehetőséget ad a háztartások egy részének a támogatásból való 
mechanikus kizárására. (A törvényben rögzített mérték: egy személy esetén 35 nm., két 
személy esetén 45 nm., három személy esetén 55 nm., négy személy esetén 65 nm., 
minden további személy esetén pedig további 5-5 nm. Az ennél nagyobb lakásokban élő 
háztartások a nem egységes jogértelmezés miatt sok esetben nem kaphatnak normatív 
támogatást. Ezzel is összefüggésben van az a jelenség, hogy az elismert lakásnagyság a 
helyi támogatási rendeletekben általában magasabb.) 
 
Ugyanakkor a túlzott mértékű lakáshasználatot sem indokolt támogatni, ezért a 
lakásnagyság felső határát is szabályozni szükséges a fenntartható, racionális 

lakáshasználat előmozdítása érdekében. A támogatásra szoruló, „extrém” nagyságú 
lakásokban lakó kényszer tulajdonosok, illetve bérlők támogatását a helyi (kiegészítő) 
szabályozások alapján lehetne biztosítani. 
 
A különböző jövedelmi decilisekbe tartozó háztartások lakáshasználatáról vélhetően már 
csak a 2011. évi népszámlálás fog pontosabb adatokkal szolgálni, a korábbi népszámlálás 
óta nagyarányú változások zajlódtak le, mind a háztartások jövedelmi helyzete, mind 
összetétele, mind lakáshasználata szempontjából. A 2001-es népszámlálás az 1 szobás 
lakásoknál 20, a kétszobásoknál 34, a háromszobásoknál 48, a négyszobásoknál 64, az 
ötszobásoknál 79, a hat és több szobás lakásoknál pedig 103 nm-es átlagos szoba-
alapterületet rögzített. A KSH népszámlálási adatai szerint már 2001-ben is 1 fő volt az 

                                                
37 Hegedűs J. – Somogyi E. – Teller Nóra: Reformjavaslatok egy korszerű szociális lakáspolitika 

kialakítására, Városkutatás Kft., 2008. április 
38 Hegedűs J. – Somogyi E. – Teller Nóra (2008): i.m. 
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egy szobára jutó személyek száma országos átlagban, mára ez az átlag 0,9 fő/lakószoba 
körül alakul. 
 

A HKF
39

 2007-es adatai alapján az alsó 2 jövedelem decilisben, ahol az egy főre eső 

nettó havi jövedelem még nem éri el, vagy éppen eléri az öregségi nyugdíjminimum 

akkori összegének (27.130,- Ft.) másfélszeresét, a háztartások átlagos taglétszáma 
3,99-3,47 főig terjed, a lakások átlagos alapterülete pedig 73,6-78,9 nm-ig. (ld. A 
háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete, 2007. c. táblázat, 1. sz. függelék.) 
A támogatás a 2007. évben az említett jövedelmi csoportba eső kb. 533 ezer háztartás 
64 %-át érte el csupán. 
 
A HKF 2006. évi adatai alapján az átlagos lakásnagyság mind az összes háztartás, mind 

a jövedelmük alapján támogatható háztartások körében lényegesen nagyobb, mint amit 
a törvényben rögzített elismert lakásnagyság jelenleg támogathatónak ítél. A 
rendelkezés, jelenlegi formájában túl sokakat zárhat ki a támogatásból az alsó jövedelmi 
csoportokba tartozó, statisztikailag megfogható, átlagos lakásjellemzőkkel rendelkező 
háztartások közül. 
 

(HKF, 2006. 

alapján) Összes háztartás Alsó 4 decilis: 

Elismert 

Szobaszám Átlag nm. Elemszám Háztartástípus 
Átlag 
nm. Elemszám 

lakásnagy-
ság 

1 szobás 40,4 316117 1 fős 54,12 142180 35 

1,5-2,0 szobás 65,58 1835300 2 fős 63,44 222964 45 

2,5-3,0 szobás 92,21 1188005 3 fős 76,28 300424 55 

3,5-4,0 szobás 119,6 244604 4 fős 82,66 371573 65 

5,0 szobás 147,39 61789 5 fős 87,08 151157 70 

6,0 szobás 178,84 15633 6 fős 87,48 76790 75 

Összesen 77,52 3661448 Összesen 75,37 1265088 (nm.) 

 
A különböző jövedelmi csoportokba tartozó háztartások lakásnagysággal kapcsolatos 
részletes adatait a 2. sz. függelék, az ezek alapján készült számításokat a 3. sz. függelék 

tartalmazza.
40

 

 
A támogatás a rászorulók nagyobb csoportját érné el, és egyben lehetővé tenné csak a 
méltányolható lakásköltségek egy részének átvállalását is, ha a központi szabályozás úgy 
módosulna, hogy az elismert lakásnagyság elsősorban a lakás szobaszámára, ezen belül 
pedig a méltányolható lakásnagyságra vonatkozna, az alábbiak szerint: 
 

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság 
egyszemélyes háztartások esetén 1-2 lakószoba, több fős háztartások 
esetén háztartástagonként egy lakószoba, a támogatás kiszámításakor 
azonban  

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 60 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 70 nm, 

                                                
39 A KSH minden évben valamivel több, mint tízezer háztartás részvételével készíti el a háztartási költségvetési 

felvételt (HKF), amelynek összefoglaló eredményeit a Családi költségvetés adattár (2000-től Háztartás-
statisztikai Évkönyv) című, évente megjelenő kiadványsorozatban publikálja. 
40 A HKF 2006. évi adatai közül, a különböző jövedelmi csoportokba tartozó háztartások lakásnagysággal 

kapcsolatos adatsorait a Városkutatás Kft. munkatársai bocsátották rendelkezésünkre, nélkülözhetetlen 

segítségüket ezúton is köszönjük. 
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e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 
lakásnagyság és minden további személy után 10-10 nm, 
vehető legfeljebb figyelembe, a fenti alapterületnél kisebb lakások esetén 
pedig, a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 
A támogatási rendszer ilyen értelmű átalakítása mellett a lakott lakás szobaszáma miatt 
az alacsony jövedelmük okán rászorult háztartásoknak csak kb. 9 %-a szorulna ki az 
ellátásból az „extrém” lakásnagyság miatt, (ha pl. 1-2 fő 2,5-3 szobás, vagy 3 fő 4 
szobás, … stb. lakásban él), így az háztartások 34,5 %-a (1.265 ezer háztartás) 
kérhetne, és a következő pontokban kifejtett módszer alapján ezek egy része, kb. 678 
ezer háztartás (a háztartások 18,5 %-a) kaphatna is normatív lakásfenntartási 
támogatást, amennyiben a jövedelme kimutatható, valamilyen lakhatási jogcímmel, 

bejelentett lakcímmel rendelkezik az adott településen, a jövedelme és a lakott lakás 
nagysága szerinti összefüggés alapján, 57.000,- Ft-os egy főre eső jövedelemhatáron 
belül. Ez az arány a tisztázatlan jogviszonyok, egyéb bürokratikus okok, adott esetben a 
jövedelem-vélelmezések miatt csökkenhet, a háztartások számának növekedése és a 
háztartások összetételének változásai miatt kis mértékben nőhet. (Idő közben a 
háztartások száma 3,6 millióról 4 millióra nőtt, kevesebben tartoznak az alsó jövedelmi 

decilisekbe, e csoportok egy főre eső jövedelme azonban csökkent 2006-hoz képest.)
41

 

 
Becslésünk szerint a 18,5 %-os támogatási arány környezetében összességében kb. 2-5 
%-os eltolódás várható, amely alacsony kockázati szintet jelent, ugyanakkor az 
átalakítás következtében kétszer annyi háztartás kaphatna segítséget lakhatással 
kapcsolatos kiadásainak elviselhető szinten tartásához, mint a jelenlegi szisztéma szerint. 
 
2.) A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert fajlagos költségének (amely 
évről évre a mindenkori Költségvetési Törvényben kerül meghatározásra, egy 

négyzetméterre jutó összege 2010-ben 450,- Ft.) kiszámítási módjára vonatkozó kitételt 
sem a Költségvetési-, sem a Szociális Törvény, sem azok indoklása nem tartalmaz. 
 
A 2009-2010. évre megállapított 450,- Ft-os egy négyzetméterre jutó elismert költség 
azonban nagyságrendjében megegyezik a 2008. évi HKF adatok alapján képzett átlagos 
lakásfenntartási költségnek az átlagos lakásnagyság egy nm-ére jutó összegével. 
 

2008-ban a HKF alapján a 

lakásfenntartásra, háztartási energiára fordított egy főre jutó éves kiadás 167.389,- Ft.
42

 

Háztartások átlagos taglétszáma:             2,6 fő
43

 

Lakások átlagos alapterülete:           78 nm.
44

 

 
167.389*2,6/78= 5.580 Ft/nm/év, amely egy nm-re vetítve: 465,- Ft-os költséget jelent 
havonta. 

 
Amennyiben az átlagos kiadásokból a mintában igen kis súllyal szereplő lakásbérléssel 
kapcsolatos költségeket levonjuk, négyzetméterenként havi 446,- Ft-ot kapunk 
eredményül. 
 
Ez a teljes lakásállományra vetített, átlagos lakásfenntartási kiadások alapján kalkulált 
összeg a lakáshasználattal kapcsolatos tényleges költségek közül a lakáshasználat 
jogcímével (tulajdon, önkormányzati-, vagy magánszemélytől bérelt lakás, albérlet) 
összefüggésben levő kiadás-különbségek valódi nagyságát nem képes megmutatni. 
 

                                                
41 http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,447530&_dad=portal&_schema=PORTAL# 
    http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_01a.html 
42 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_04b.html 
43 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_01b.html 
44 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_02b.html?353 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,447530&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_01a.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_04b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_01b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_02b.html?353
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A lakás fűtési módjából adódó kiadás-különbségeket - a jelenlegi törvényi szabályozás 
összetevői miatt - kompenzálja az elismerhető lakásnagyság mértéke, amely a magasabb 
rezsijű távfűtéses lakások esetén többnyire a teljes alapterületre vonatkozóan lehetővé 
teszi a támogatás igénybevételét (a távfűtéses lakások kisebb alapterülete miatt), így az 
egy háztartásra jutó energiaköltség a többi fűtési módhoz képest - ebből a szempontból - 
kiegyensúlyozódik. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne különböző szorzót alkalmazni az 
eltérő fűtésmódú lakások esetén, azonban ezzel itt nem kalkuláltunk. 
 

A háztartások energiafelhasználása, 2008
45

 

 A fűtéshez használt energiafajta 

Összes 
háztartás Megnevezés földgáz 

szilárd 
tüzelőanyag távhő 

1 háztartásra jutó 
energiaköltség, Ft. 321 523 296 443 302 573 310 427 

1 háztartásra eső fűtési költség, 
Ft. 206 815 174 267 226 240 200 031 

1 háztartásra eső áramköltség, 
Ft. 114 709 122 176 76 333 110 396 

Egy m²-re jutó energiaköltség, 
Ft/év 3 776 3 464 5 545 3 902 

Lakás nagysága, m² 85 86 55 80 

Egy m²-re jutó energiaköltség, 
Ft/hó 315 287 462 325 

Energiaköltség aránya a nettó 
jövedelemhez képest, % 13 14 13 13 

 

Mindemellett, az energia-, és a lakásfenntartáshoz kapcsolódó egyéb költségek 

nagyarányú növekedésének
46

 ellensúlyozása érdekében, mára indokolt a 450,- Ft-os 

egy négyzetméterre jutó elismert fajlagos költség legalább 500,- Ft-ra emelése 
és az összeg évenkénti indexálása. 
 

2004 és 2009 között a jövedelemkiáramlás lefékeződött,
47

 a szociális transzfereket is 

tartalmazó egy főre jutó reáljövedelem pedig 2007-től folyamatosan csökken, a 
lakásfenntartás költségei azonban ebben az időszakban átlagosan 63,5 %-kal nőttek. 
 

                                                
45 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/haztartenergia08.pdf 
46 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf003b.html 
47 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt007.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/haztartenergia08.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf003b.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt007.html
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Egyes termékek és szolgáltatások éves fogyasztói átlagára (2003–), (Ft.) 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Növekedés 
2004-2009 

(%) 

Brikett, 100kg 3 140 3 350 3 480 3 750 
4 

090 4 440 5 070 151,34% 

Egys. fűrészelt tűzifa, 
100kg 1 390 1 610 1 670 1 930 

2 
240 2 310 2 460 152,80% 

Villamos energia, 
általános, 10 kWhg 270 318 338 343 383 420 449 141,19% 

Villamos energia, 

vezérelt, 10 kWhg 133 161 176 186 226 250 266 165,22% 

Vezetékes gáz, 10 m³ 410 457 491 548 757 931 1 070 234,14% 

Propán-butángáz 
háztartási, pal. 2 850 3 040 3 330 3 720 

3 
980 4 350 3 760 123,68% 

Önkorm. 
összkomfortos lakás, 
m² 147 169 185 195 218 256 284 168,05% 

Társasház közös 
költsége, 50 m² 7 850 9 000 9 610 

10 
310 

10 
770 

11 
390 

12 
200 135,56% 

Szemétszállítás, kuka 785 881 973 1 060 
1 

240 1 440 1 690 191,83% 

Vízdíj, m³ 172 190 209 223 252 273 300 157,89% 

Csatornadíj, m³ 146 174 195 212 247 278 307 176,44% 

Energiaköltség 

normatívája - 400 425 425 425 425 450 112,50% 

Reáljövedelem – reálbérindex (2003–) Előző év=100,0 

Egy keresőre jutó 
nettó nominál-
átlagkereset 114,3 105,6 110,1 107,6 103 107 101,8 149,40% 

Egy keresőre jutó 
reálkereset 109,2 98,9 106,3 103,6 95,4 100,8 97,7 111,90% 

Egy főre jutó 
reáljövedelem 104,7 103,2 103,7 101,9 95,5 98,1 .. .. 

 

A 2008-as HKF adatok alapján
48

 a háztartások 2,8 %-a önkormányzati, 3,2 %-a pedig 

magánszemélytől bérelt bérlakásban él (összesen 6 %). Az alsó jövedelem decilisekben 
ennél jellemzően magasabb a bérlakásban lakó háztartások aránya: 
 

Jövedelem decilisek 1. 2. 3. 4. 5. 

Önkormányzati bérlakás bérlői 5,4 3,8 2,2 2 3 

Magánszemélyektől bérelt lakás 
bérlői 7,1 5,4 3,4 2,9 4 

Összesen: 12,5 9,2 5,6 4,9 7 

 
A lakásfenntartás költségeit erőteljesebben határozzák meg a lakáshasználat jogcíméből 
adódó különbségek, mint amelyek a lakástípusból és a fűtési módból következnek, hiszen 
az önkormányzati lakások egy négyzetméterre vetített bérleti díja megközelíti, a 
magánszemélyektől bérelt lakások bérleti díja pedig jelentősen meghaladja az 
energiaköltségek alapján kalkulált, a lakásfenntartási támogatás igénybevételekor 
jelenleg elismerhető fajlagos fenntartási költséget. 
 

                                                
48 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_02a.html 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf08_01_02a.html
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Fűtenie, világítania, vizet használnia mindenkinek kell, a bérlakásokban élők lakhatási 
költségei azonban jelentős összegű bérleti díjat is tartalmaznak, a lakástulajdonban élők 
lakásfenntartási költségein felül. Az önkormányzati szociális bérlakásokban lakók 
egy négyzetméterre jutó lakásbérleti díjai átlagosan 250,- Ft. körül alakultak 
komfortos lakás esetén már 2008-ban is a KSH felvételei alapján, 
magánszemélyektől pedig nem nagyon lehet 1.000,- Ft/nm. alatt lakást bérelni 
a nagyobb városokban. A magántulajdonú bérlakások tényleges díjaira vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtések nincsenek, a kínálati árakról viszonylag nagy hirdetési minta 

alapján (kb. 21.000 kiadó ingatlan) vezet statisztikát az ingatlan.com hirdetési portál.
49

 

 
Az igénybevevők egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, valamint a lakásmobilitás 
megkönnyítése érdekében is indokolt a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó 

elismert fajlagos költségének meghatározásakor a lakásbérlet költségeihez való 
hozzájárulás beépítése az elismerhető lakáshasználattal kapcsolatos fenntartási 
kiadások körébe, külön normatívaként, legfeljebb a tényleges költségek erejéig: 
 
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi 
költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség 
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség a havi elismert 
energiaköltség és az elismert lakásbérleti költség összege. Az egy négyzetméterre 
jutó elismert havi energiaköltség 2011. évben 500 Ft. Az elismert lakásbérleti 
költség a szociális helyzet alapján önkormányzattól, vagy szociális szervezettől 
bérelt lakás, lakrész esetén havi 200 Ft/nm., magántulajdonú bérlakás esetén 
havi 500 Ft/nm., ennél alacsonyabb bérleti díjak esetén legfeljebb a tényleges 
egy négyzetméterre eső bérleti díj összege vehető figyelembe. A 2011. évet 
követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi 
költségvetésről szóló törvény - az árak várható emelkedésére figyelemmel - határozza 

meg. 
 
A szociális helyzetük alapján önkormányzattól, szociális szervezettől lakást (szociális 
bérlakás), lakrészt (pl. szobabérlők háza, szociális szállás) igénybevevő bérlői csoportok 
lakásbérleti díjának egy nm-re vetített, havi átlagos költségei kimutathatóak a KSH éves 
adatgyűjtéseiből. A hátralékok kialakulásának megelőzése, a bérlakások fenntartásának 
biztosítása, valamint a bérlők fizetési képességének megerősítése érdekében, külön 

normatívaként, az így kimutatott egy nm-re jutó havi átlagos önkormányzati lakbér közel 
teljes összegét indokolt beépíteni a támogatási rendszerbe. A komfort nélküli és 
szükséglakások, a félkomfortos lakások, és helyenként akár a komfortos lakások lakbére 
is alacsonyabb lehet az átlagos normatív összegnél, ezekben az esetekben az adott 
lakásra eső támogatás kiszámításakor legfeljebb a tényleges egy négyzetméterre eső 
bérleti díj összege vehető alapul. 
 

A magántulajdonú bérlakások bérleti díjaihoz való hozzájárulás fontos eszköz a mobilitás 
elősegítése és a bérlők helyzetének megerősítése érdekében, azonban a lakásbérlés 
teljes átlagos költségének csak egy részét indokolt normatív alapon támogatni, hogy a 
támogatás a jövedelmi helyzetnek megfelelő, fenntartható lakhatási forma választására 
vonatkozó megalapozott döntésre, a lakhatási költségek minimalizálására, 
energiatakarékosságra ösztönözzön. 
 

A magántulajdonú bérlakás bérleti díjának támogatásakor szabályozni szükséges, hogy a 
támogatás bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely esetén, a tényleges tartózkodási hely 
szerint illetékes önkormányzattól, és csak írásba foglalt bérleti szerződés alapján vehető 
igénybe. A támogatás igénybevehetőségét indokolt akkor is elérhetővé tenni, ha az 
együttköltözők valamelyikének más településen beköltözhető ingatlana, vagy 
önkormányzati bérlakása van, ebben az esetben azonban csak akkor megalapozott a 

                                                
49 http://ingatlan.com/index.php?page=kiado_statisztika illetve 

    http://ingatlan.com/index.php?page=kiado_statisztika_videk 

http://ingatlan.com/index.php?page=kiado_statisztika
http://ingatlan.com/index.php?page=kiado_statisztika_videk
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támogatás biztosítása, ha a tulajdonos, vagy bérlő nyilatkozik, hogy a támogatás igénybe 
vétele esetén a más településen levő bérleti jogviszonyáról lemond az ottani 
önkormányzat felé, ingatlan esetén pedig vállalja az ingatlan értékesítését, vagy annak 
bérbeadását a helyi önkormányzaton keresztül. A nyilatkozatban vállalt határidőket úgy 
érdemes meghatározni, hogy az lehetővé tegye az egzisztencia kialakítását, de az eredeti 
lakóhelyre való visszatérést is (bérleti jogviszonyról való lemondás, ill. bérbeadás esetén 
pl. 1 év, értékesítés esetén pl. 2 év). 
 
A támogatások elszivárgásának csökkentése érdekében szabályozni szükséges továbbá, 
hogy a bérbeadó és a bérlő nem lehetnek egymással rokoni vagy élettársi kapcsolatban. 
 
E lépések mentén egy méltányos, a mobilitást segítő, ugyanakkor a visszatérést is 

lehetővé tevő, a bérlakás-használatot ösztönző támogatási rendszer alakítható ki, amely 
nem utolsó sorban hozzájárulhat e szektor kifehéredéséhez is. 
 
3.) A támogatás mértékének jelenlegi számítási elvei túlnyomórészt ad hoc jellegű 
elemekből épülnek fel, a számítási mód pedig, csak részben teljesíti a szakmai 
javaslatokban és a Törvény indoklásában megfogalmazott törekvéseket, ezért ennek 
módosítása szükséges. 
 
„A javaslat az elismert lakásfenntartási költségektől (vagyis a háztartás tagjainak 
számától, az elismert lakóterülettől) és a háztartás összjövedelmétől, ezek arányától, 
pontosabban ezek – egy főre jutó jövedelem függvényében – változó arányától függően 
határozza meg a támogatás összegét. A támogatás összegének ilyen fokozatos 
(„csúsztatott”) csökkenése-növekedése csökkenti a jövedelemeltitkolásra ösztönző 
hatást, nem mechanikusan szab jövedelemhatárt, hanem bizonyos jövedelemhatárhoz 
közelítve automatikusan, fokozatosan „elfogy” a támogatás nyújtható összege (eléri a 
minimum nyújtható 1.000 Ft-ot). 
 
Ennél is fontosabb, hogy a javasolt megoldás eredményeként a támogatásra jogosultak 
elsősorban a legalacsonyabb jövedelmű háztartások lesznek, illetve a támogatás összege 
is fokozatosan növekszik a jövedelem csökkenése függvényében, melyek együttes 
következményeként a teljes támogatásra fordítható források elsősorban a legalacsonyabb 
jövedelmű háztartásokhoz juthatnak el. Ez garancia a támogatás magas fokú 

célzottságának a fenntartására.”
50

 – írja Győri Péter 2003-as, a reformot megelőző 

szakmai javaslataiban. 
 
A támogatási elvek kialakításával kapcsolatban megfogalmazott szakmai célok a Törvény 
indoklásába is beépültek: 
„Az indítványban családnagyságtól függően meghatározásra kerül az elismert 
lakásnagyság, melyhez az elismert fajlagos költség (2004. évben 400 Ft/nm) alapján 

kerül kiszámításra a lakásfenntartás elismert költsége. Amennyiben ez a költség 
meghaladja a háztartás jövedelmének 25%-át, akkor a támogatást meg kell állapítania 
az önkormányzatnak. A jogosultak számára járó lakásfenntartási támogatás egy hónapra 
jutó összege is differenciáltan kerülne meghatározásra, mégpedig oly módon, hogy az a 
család jövedelmétől és az elismert költségtől függne. Az elismert lakásfenntartási költség 
20%-át kapnák támogatásként azok a családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjminimum felét. Ez egy négytagú háztartás esetében havi 

5200 Ft garantált támogatást jelent. Ennél magasabb egy főre jutó jövedelem esetén 
csökken a támogatás mértéke, melyet egy képlet segítségével lehet kiszámítani, de a 

támogatás összege legalább havi 2500 Ft lesz.”
51

 

 
A Törvény 38. §. (6)-(7) bekezdései határozzák meg a normatív lakásfenntartási 
támogatás egy hónapra jutó összegét az alábbiak szerint: 

                                                
50 Győri P. (2003.): i.m. 
51 Részlet az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2004. évi CXXXVI. Törvény indoklásából 
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„(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át, 
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 
TM) szorzata, 
de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell 
meghatározni. 
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

  

TM = 0,3- 

 J-0,5 NYM  

 

  

x 0,15, 
   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni.” 
 
A támogatás mértékének kiszámítására alkalmazott képlet olyan oda nem illő elemet 
tartalmaz, mint pl. a nyugdíjminimum fele, illetve összege, amely a jövedelemhatár 
meghatározására szolgáló fő szabályozó, értelmetlen azt a képletben is alkalmazni. Egy 
jól kialakított rés-képlet önmagában is biztosítani képes a fenti képlettől várt támogatási 
elveket. 
 
A rés-képletre épülő modell minden háztartástól elvárja, hogy a jövedelem 
meghatározott százalékát lakhatásra költse, és amennyiben a tényleges lakásköltségek 

ennél nagyobbak, a különbséget a támogatási program fedezi. A modell abból a 
feltevésből indul ki, hogy a rászorultság nem ugrásszerűen, hanem fokozatosan változik, 
és ezért mind a támogatás nagysága, mind a jogosultság tekintetében fokozatos 
átmenetet biztosít. 
 
„A rés-képlet felé való elmozdulás növeli a lakásfenntartási támogatás lakáspolitikai 
szerepét, hiszen [a jelenleginél] sokkal erősebben ösztönöz a lakásállományon belüli 
rétegződés racionalizálódására és a lakással kapcsolatos kiadások (közszolgáltatások, 

energia, stb.) kontrolljára.”
 52 

 
Közösségi és igazgatási szempontból is fontos, hogy a támogatás alap-kiszámítási módja 
egyszerű, és az érintettek számára átlátható legyen. Az alábbi támogatási alapképlet 
teljesíti ezeket az elvárásokat, ugyanakkor arra is alkalmas, hogy a képletbe a 
későbbiekben, szükség szerint egyéb paraméterek is beépíthetőek legyenek. 
 

A javasolt támogatási képlet: 
 

T = (ELN*ELK*FE) – HJ*0,2 
 
ahol 
 
T a támogatás összege; 

ELN az elismert lakásnagyság négyzetméterben; 
ELK az (egy négyzetméterre jutó) elismert lakásköltség 
FE a fogyasztási egység egy főre eső mértéke (a háztartás fogyasztási szerkezetét 
kifejező  

arányszám (ld. 1993. év III. Tv. 4. §. (1) n) pont); 
HJ a háztartás összes jövedelme. 

                                                
52 Hegedűs J. – Somogyi E. – Teller Nóra (2008): i.m. 
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Mivel a különböző méretű háztartások megélhetéséhez szükséges költségek a háztartás 
méretével nem azonos arányban növekszenek, a pótlólagos háztartástagokat egy 
bizonyos, egynél kisebb együtthatóval korrigált fogyasztási súly segítségével veszik 
tekintetbe a nemzetközi statisztikai összehasonlítások. Ez a számítási metódus a KSH 
létminimum számításai mellett (más súlyokkal) a Szociális Törvénybe is bekerült, az 
aktívkorúak ellátásának kiszámításánál. 
 
A lakásfenntartási támogatás összegének kiszámításakor az ekvivalens jövedelemmel 
való számítás helyett egyszerűbb és célszerűbb a háztartás tényleges összjövedelmével 
számolni a bevételi oldalon, a fogyasztási egység arányszámával pedig, a háztartás 
elismert lakáskiadásainak meghatározásakor. 

 
Az alábbiakban néhány jellemző családtípus támogatásának kalkulációja látható, a fenti 
számítási mód és elismert lakásköltség alapulvételével, mindhárom lakáshasználati 
módra vonatkozóan, amennyiben a jelenlegi, 28.500,- Ft-os nyugdíjminimum 
kétszeresének megfelelő egy főre jutó jövedelem a támogatás beengedési 
jövedelemhatára: 
 
A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján, csak 

energiatámogatás (500,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 

2 feln, 1 kk., 60 

nm. 

2 feln, 2 kk., 70 

nm. 

2 feln, 3 kk., 80 

nm. 

összes HJ*0,2 (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= 

jövedelme   17500,- 21375,- 27000,- 30625,- 33600,- 

20 000 4 000 13 500 17 375 23 000 26 625 29 600 

40 000 8 000 9 500 13 375 19 000 22 625 25 600 

57 000 11 400 6 100 9 975 15 600 19 225 22 200 

80 000 16 000 0 5 375 11 000 14 625 17 600 

100 000 20 000  1 375 7 000 10 625 13 600 

114 000 22 800  0 4 200 7 825 10 800 

130 000 26 000   1 000 4 625 7 600 

140 000 28 000   0 2 625 5 600 

150 000 30 000    625 3 600 

160 000 32 000    0 1 600 

171 000 34 200     0 

 
A táblázatban világosszürke színnel az öregségi nyugdíjminimum többszöröseinek sorai 
vannak jelölve, amelyek a különböző taglétszámú háztartások jövedelemhatárait 
mutatják. 
 

Sötétszürke színnel a táblázat jobb felső sarkában azok a cellák vannak megjelölve, ahol 
a támogatás igénybe vételét meghiúsíthatja a Szociális Törvényben található 
jövedelemvélelmezés lehetősége (mivel az adott jövedelmi szinten a kalkulált 
lakásköltségek meghaladják a háztartás jövedelmének felét).53 Kérdés, hogy ebben a 
mezőben a jövedelemhez társított lakáshasználat racionális-e, de valószínűsíthető, hogy 
amennyiben a szabályozásban a jövedelem vélelmezésének lehetősége benne marad, 
ilyen nagyságú támogatások csak elenyésző számban, extrém élethelyzetekben 

kerülhetnek megállapításra. 
 

                                                
53 1993. évi III. Tv., 10. §. (6) 
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A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján, önkormányzati 

bérlakás (700,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 2 feln, 1 kk., 60 nm. 2 feln, 2 kk., 70 nm. 2 feln, 3 kk., 80 nm. 

összes HJ*0,2 (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= 

jövedelme   24500,- 29925,- 37800,- 42875,- 47040,- 

20 000 4 000 20 500 25 925 33 800 38 875 43 040 

42 750 8 550 15 950 21 375 29 250 34 325 38 490 

57 000 11 400 13 100 18 525 26 400 31 475 35 640 

80 000 16 000 0 13 925 21 800 26 875 31 040 

100 000 20 000  9 925 17 800 22 875 27 040 

114 000 22 800  7 125 15 000 20 075 24 240 

130 000 26 000  0 11 800 16 875 21 040 

140 000 28 000   9 800 14 875 19 040 

150 000 30 000   7 800 12 875 17 040 

160 000 32 000   5 800 10 875 15 040 

171 000 34 200   3 600 8 675 12 840 

180 000 36 000   (1 800) 6 875 11 040 

190 000 38 000   0 4 875 9 040 

199 500 39 900   0 2 975 7 140 

210 000 42 000    875 5 040 

220 000 44 000    0 3 040 

228 000 45 600    0 1 440 

 
Az önkormányzati bérlakásban lakó, szociális bérleti díjat fizető háztartásokra eső 
támogatási összegek az önkormányzati lakások kiegészítő normatívája miatt egységesen 
magasabbak. A koncepció az önkormányzati bérlakások „kiegészítő normatívája” esetén 
sem támogatja a teljes (a KSH 2008. évi lakbéradatai alapján kb. 226,- Ft/nm-es) 
átlagos költséget, ennél alacsonyabb bérleti díj esetén pedig legfeljebb a tényleges egy 
négyzetméterre eső költség vehető figyelembe. 
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A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján, magántulajdonú 

bérlakás (1000,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 2 feln, 1 kk., 60 nm. 2 feln, 2 kk., 70 nm. 2 feln, 3 kk., 80 nm. 

összes HJ*0,2 (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= 

jövedelme   35000,- 42750,- 54000,- 61250,- 67200,- 

20 000 4 000 31 000 38 750 50 000 57 250 63 200 

40 000 8 000 27 000 34 750 46 000 53 250 59 200 

57 000 11 400 23 600 31 350 42 600 49 850 55 800 

80 000 16 000 0 26 750 38 000 45 250 51 200 

100 000 20 000  22 750 34 000 41 250 47 200 

114 000 22 800  19 950 31 200 38 450 44 400 

130 000 26 000  0 28 000 35 250 41 200 

140 000 28 000   26 000 33 250 39 200 

150 000 30 000   24 000 31 250 37 200 

160 000 32 000   22 000 29 250 35 200 

171 000 34 200   19 800 27 050 33 000 

180 000 36 000   (18 000) 25 250 31 200 

190 000 38 000   0 23 250 29 200 

199 500 39 900    21 350 27 300 

210 000 42 000    19 250 25 200 

220 000 44 000    17 250 23 200 

228 000 45 600    15 650 21 600 

240 000 48 000    (13 250) 19 200 

250 000 50 000    0 17 200 

260 000 52 000    0 15 200 

270 000 54 000     13 200 

280 000 56 000     11 200 

285 000 57 000     10 200 

 
A magántulajdonú bérlakások bérlőinek támogatását nehezítheti, hogy a tulajdonosok 
egy része elzárkózik a bérleti szerződés írásba foglalásától, a bérlők lakcímbejelentése 
pedig szintén nem elfogadott ebben a szürke zónában. E szokásjog fennmaradásához 
nem kíván hozzájárulni a program, célja a bérlők megerősítése, emellett azonban hosszú 
távon másodlagos eredménye lehet a magánbérleti szektor kifehéredéséhez való 
hozzájárulás is. A fentiek miatt azonban, amennyiben a lakbérbevételek adózási 
szabályai változatlanok maradnak, a magántulajdonú lakások bérlői rövidtávon, 
várhatóan statisztikai arányukat alul múlóan tudják csak a támogatást igénybe venni. 
 
A fent javasolt modellnek a jelenlegi szabályozás alapján elismerhető lakásnagysággal 
számított eredménye a 4. számú függelékben található. 

 
A modell alapján kialakított támogatási konstrukció központi szabályozás esetén 
biztosítja a támogatásra jogosultak számára az egyenlő esélyű hozzáférést, a jövedelmi 
helyzet és a különböző lakáshasználati módok méltányos figyelembe vételét, a 
támogatás jövedelmi csoportok közötti igazságos megoszlását, és a méltányolható 
lakásköltségekhez való jelentősebb mértékű hozzájárulást. 
 

A különböző jövedelmi helyzetű és összetételű háztartások támogatásának alakulásáról 
szóló alábbi táblázat jól illusztrálja a fenti támogatási elvek hatását a háztartásoknál a 
támogatás igénybevétele után megmaradó jövedelmekre: 
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A támogatás alakulása az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység 
alapján, csak energiatámogatás (500,- Ft/nm.) esetén a különböző jövedelmű és 

összetételű háztartásokban 

Háztartástípus: 

1 fő, 35 

nm. 

2 fő, 45 

nm. 

2 feln, 1 kk., 

60 nm. 

2 feln, 2 kk., 

70 nm. 

2 feln, 3 kk., 

80 nm. 

A háztartás 
jövedelme 28500 57000 85500 114000 142500 

Elismert 
lakásköltség -17500 -21375 -24750 -28437 -29400 

Támogatás 
összege 11800 9975 9900 7825 5100 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 22800 22800 23550 23347 23640 

A háztartás 
jövedelme 35000 70000 105000 140000 175000 

Elismert 
lakásköltség -17500 -21375 -24750 -28437 -29400 

Támogatás 
összege 10500 7375 6000 7825 0 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 28000 28000 28750 29847 29120 

A háztartás 
jövedelme 40000 80000 120000 160000 200000 

Elismert 
lakásköltség -17500 -21375 -24750 -28437 -29400 

Támogatás 
összege 9500 5375 3000 0 0 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 32000 32000 32750 32890 34120 

A háztartás 
jövedelme 45000 90000 135000 180000 225000 

Elismert 
lakásköltség -17500 -21375 -24750 -28437 -29400 

Támogatás 
összege 8500 3375 0 0 0 

Egy főre jutó 
jövedelem a 

támogatás után 36000 36000 36750 37890 39120 

A háztartás 
jövedelme 57000 114000 171000 228000 285000 

Elismert 
lakásköltség -17500 -21375 -24750 -28437 -29400 

Támogatás 
összege 6100 0 0 0 0 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 45600 46312 48750 49890 51120 
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A támogatás alakulása az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység 
alapján, önkormányzati bérlakás (700,- Ft/nm.) esetén a különböző jövedelmű és 

összetételű háztartásokban 

Háztartástípus: 
1 fő, 35 

nm. 
2 fő, 45 

nm. 
2 feln, 1 kk., 

60 nm. 
2 feln, 2 kk., 

70 nm. 
2 feln, 3 kk., 

80 nm. 

A háztartás 
jövedelme 28500 57000 85500 114000 142500 

Elismert 
lakásköltség -24500 -29925 -37800 -42875 -47040 

Támogatás 
összege 18800 18525 20700 20075 18540 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 22800 22800 22800 22800 22800 

A háztartás 
jövedelme 35000 70000 105000 140000 175000 

Elismert 
lakásköltség -24500 -29925 -37800 -42875 -47040 

Támogatás 
összege 17500 15925 16800 14875 12040 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 28000 28000 28000 28000 28000 

A háztartás 
jövedelme 40000 80000 120000 160000 200000 

Elismert 
lakásköltség -24500 -29925 -37800 -42875 -47040 

Támogatás 
összege 16500 13925 13800 10875 7040 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 32000 32000 32000 32000 32000 

A háztartás 
jövedelme 45000 90000 135000 180000 225000 

Elismert 
lakásköltség -24500 -29925 -37800 -42875 -47040 

Támogatás 
összege 15500 11925 10800 6875 2040 

Egy főre jutó 

jövedelem a 
támogatás után 36000 36000 36000 36000 36000 

A háztartás 
jövedelme 57000 114000 171000 228000 285000 

Elismert 
lakásköltség -24500 -29925 -37800 -42875 -47040 

Támogatás 
összege 13100 7125 3600 0 0 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 45600 45600 45600 46281,25 47592 
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A támogatás alakulása az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység 
alapján, magántulajdonú bérlakás (1.000,- Ft/nm.) esetén a különböző jövedelmű 

és összetételű háztartásokban 

Háztartástípus: 
1 fő, 35 

nm. 
2 fő, 45 

nm. 
2 feln, 1 kk., 

60 nm. 
2 feln, 2 kk., 

70 nm. 
2 feln, 3 kk., 

80 nm. 

A háztartás 
jövedelme 35000 70000 105000 140000 175000 

Elismert 
lakásköltség -35000 -42750 -54000 -61250 -67200 

Támogatás 
összege 28000 28750 33000 33250 32200 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 28000 28000 28000 28000 28000 

A háztartás 
jövedelme 40000 80000 120000 160000 200000 

Elismert 
lakásköltség -35000 -42750 -54000 -61250 -67200 

Támogatás 
összege 27000 26750 30000 29250 27200 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 32000 32000 32000 32000 32000 

A háztartás 
jövedelme 45000 90000 135000 180000 225000 

Elismert 
lakásköltség -35000 -42750 -54000 -61250 -67200 

Támogatás 
összege 26000 24750 27000 25250 22200 

Egy főre jutó 
jövedelem a 
támogatás után 36000 36000 36000 36000 36000 

A háztartás 
jövedelme 57000 114000 171000 228000 285000 

Elismert 
lakásköltség -35000 -42750 -54000 -61250 -67200 

Támogatás 
összege 23600 19950 19800 15650 10200 

Egy főre jutó 

jövedelem a 
támogatás után 45600 45600 45600 45600 45600 

 
A táblázatokból jól látszik, hogy a fenti támogatási elvek érvényesülése esetén a 
különböző jövedelmi helyzetű, különböző összetételű, és egymástól eltérő 
lakáshasználati jogcímű háztartások között a támogatással a háztartásoknál maradó, 
létfenntartásra fordítható jövedelem erőteljes kiegyenlítődése érhető el, az azonos egy 
főre jutó jövedelmű csoportoknál. 
 
A magasabb belépő jövedelmű háztartásoknál a csökkenő mértékű támogatás ellenére is 
magasabb összegű létfenntartásra fordítható jövedelem marad, mint az alacsonyabb 
jövedelmű háztartásoknál, mégpedig közel a beérkező jövedelem különbségének 
arányában. 
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4.) A támogatási rendszer átalakításának az is célja, hogy a lakásfenntartási 
gondokkal küzdő legrászorultabb rétegek nagyobb arányban juthassanak lakhatásuk 
biztonságának megőrzését segítő támogatáshoz. 
 
Az alsó 4 jövedelem decilisbe tartozó háztartásoknál az átlagos egy főre eső jövedelem 
az öregségi nyugdíjminimum kétszerese alatt van. Legnagyobb arányban e csoport tagjai 
számára jelent problémát a lakhatás folyamatos költségeinek megfizetése, az éves 
átlagos lakhatási kiadások esetükben érik el, vagy haladják meg az éves nettó jövedelem 
20 %-át (ld. 1. sz. melléklet), amely ezen a jövedelemszinten megfizethetőségi 
problémát jelent. Megfizethetőségi probléma akkor áll elő, ha a lakhatás folyamatos 
költségeinek megfizetésére a háztartások csak annak árán képesek, ha más alapvető 
szükségleteikről mondanak le, ellenkező esetben a lakhatásuk biztonságát veszélyeztető 

hátralékok alakulnak ki. A nemzetközi gyakorlat szerint megfizethetőségi problémát a 
háztartási jövedelem 30 %-a feletti lakhatási kiadás jelent, a Városkutatás Kft. 
munkatársai szerint a magyar háztartások több mint 20 %-a fizet énnél többet lakhatási 

költségekre.
54

 

 
Ez a tény indokolja, az előző pontban tárgyalt változtatások pedig feltételezik a 
jogosultsági jövedelemhatár felemelését, az öregségi nyugdíjminimum 
kétszeresének megfelelő (57.000,- Ft.) mértékű egy főre jutó jövedelemre. 
 
A beengedési jövedelemhatár ezt meghaladó emelése egy későbbi lépésben lehet 
indokolt, amelyhez szükség lehet a beérkező támogatási igények pontosabb 
megismerésére. Ugyanakkor a 3. pontban levő, a támogatások alakulását modellező 
táblázatokból az is látható, hogy - e paraméterek mentén -, az elismerhető 
lakásköltségeken alapuló támogatási összegek az 57.000,- Ft-os egy főre jutó 
jövedelemhatárhoz közeledve csökkennek le olyan mértékűre (1.000,- Ft., és főleg a 

legnagyobb kör által igénybe vehető energiatámogatásnál), amely alatt már nem 
nyújtható támogatás. 
 
A lakhatási támogatások céljára rendelkezésre álló források értékének 
megőrzése, a források koncentrációja, és a támogatás magas fokú célzottsága 
segítheti a leghatékonyabban a lakhatás biztonságának megőrzését, a 
legrosszabb jövedelmi helyzetű családoknál. A nagy területre szétszórt támogatás 

elaprózódva, a támogatási rendszer jelenlegi működésének hiányosságait termelné újra. 
 
5.) Megkerülhetetlen lépéseket tenni annak érdekében, hogy egy, a költségekhez és a 
háztartások teherviselő képességéhez jobban illeszkedő, emelt összegű, preventív 
lakásfenntartási támogatási konstrukció működtetése során, a támogatás ténylegesen a 
lakhatási költségeket csökkentse a legrászorultabb lakossági csoportok számára. A 
lakhatási költségek terheinek csökkentése, a hátralékok kialakulásának megelőzése, és a 

támogatás leghatékonyabb cél szerinti felhasználása akkor garantálható a leginkább, ha 
a támogatás természetbeni formában, egyenesen a bérbeadók, társasházak, 
illetve vezetékes gáz-, áram-, víz- és csatornahasználat-, szemétszállítás-, táv-
hőszolgáltatás-, központi fűtés díjaként a szolgáltató közműcégek számlájára 
kerül átutalásra, a jogosult nevére. Így a támogatás az igénylők számára 
költségcsökkentő tényezőként, egyéni fogyasztói (vevőkód szerinti) 
alszámlájukon való jóváírásként válik felhasználhatóvá. 

 
A lakásfenntartási támogatás természetbeni formában való felhasználására lehetőséget 
ad a Szociális Törvény 47. §. (1) bekezdésének b) pontja. A fentiek érdekében ennek a 
pontnak a módosítása, a (3) bekezdés kiegészítése, valamint a különböző 
lakásfenntartással kapcsolatos költségek prioritásának szabályozása miatt e szakasz egy 
új (7) ponttal való kiegészítése válik szükségessé, az alábbiak szerint: 

                                                
54 Hegedüs J.- Eszenyi O. - Somogyi E. - Teller N.: Lakhatási szükségletek Magyarországon, Városkutatás Kft., 

2009. május, www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=114874 
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Természetben nyújtott szociális ellátások 
47. § (1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy 

részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni 
szociális ellátásként nyújtható 

a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és 
feltételek fennállása esetén, 

b) a lakásfenntartási támogatás teljes összege, a (7) bekezdésben 
meghatározottak szerint, 

c) az átmeneti segély, 
d) a temetési segély. 
(2) (…) 
(3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a 

lakbér illetve lakáshasználati díj, a társasházi közös költség, a közüzemi díjak, 
illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

(4) (…) 
(5) (…) 
(6) (…) 
(7) A 38-39. § szerinti lakásfenntartási támogatást a lakhatás 

biztonságának megőrzése érdekében, a szolgáltató felé történő utalással, 
első sorban arra a lakáshasználattal összefüggésben felmerülő díjra kell 
fordítani, amelynek hátraléka leginkább veszélyeztetné a jogosult lakhatási 
feltételeit. 
a) önkormányzattól, szociális szervezettől a szociális helyzet alapján bérelt 

lakások, lakrészek bérlői esetében elsősorban a lakbérbeszedésre jogosult 
szervhez, a lakbérbeszedésre jogosult szerv által kiszámlázott lakbér és 
különszolgáltatások díja összegéig, a fennmaradó támogatást a jogosult 
nyilatkozata szerint egyéb közműszolgáltatók részére, 

b) magántulajdonban levő, a tulajdonostól bérelt lakás, lakrész bérlői 
esetében elsősorban a lakás tulajdonosának a bérleti szerződésben, vagy 
nyilatkozatban megadott bankszámlaszámára, a bérleti díj és 

különszolgáltatások díja összegéig, a fennmaradó támogatást a jogosult 
nyilatkozata szerint egyéb közműszolgáltatók részére, 

c) magántulajdonban levő társasházi lakások tulajdonosai, haszonélvezői 
esetében a társasház részére a közös költség összegéig, a fennmaradó 
támogatást a jogosult nyilatkozata szerint egyéb közműszolgáltatók részére, 

d) magántulajdonban levő lakások tulajdonosai, haszonélvezői esetében a 
támogatást a jogosult nyilatkozata szerinti közműszolgáltatók részére, a 
fennmaradó támogatást tüzelőutalvány formájában, 

e) azokban az esetekben, ahol az a)-d) pontokban meghatározott utalási 
kötelezettség teljesítésén túl a támogatásból maradvány keletkezik, -az ügyfél 
jogos érdekének figyelembe vételével- az önkormányzat a fennmaradó rész, 
illetve a teljes támogatási összeg postai úton való utalásáról rendelkezhet. 

 
6.) Végül, a lakásvesztések tömegessé válásának elkerülése érdekében, a 

jövedelempótló, jövedelem-kiegészítő pénzbeli támogatásokat, azok alacsony, 
az alapvető szükségleteket is csak alig fedező mértéke miatt, össze kell 
kapcsolni a lakásfenntartási támogatással. Különösen indokolt ez a rendszeres 
pénzellátásban részesülő, idős koruk, egészségi állapotuk miatt munkaképtelen 
személyek és családjaik, illetve az alacsony jövedelmű, gyermekes családok esetén. 
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Ellátás 
Ellátásban 
részesülők 

száma 

Havi átlagos 
összege: 

Jövedelemhatár Felülvizsgálat 

Időskorúak 
járadéka 

6 305 26 677 ÖNYM 80 %-a 2 évente 

Rendszeres 
szociális segély 

71 816 26 817 FE*ÖNYM*0,9 2 évente 

Ápolási díj 55 200 27 439 
ÖNYM 100, 130, ill. 80 
%-a 

2 évente 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény 

553 664 
Étkeztetés, + 

évente 2 x 
5000,- Ft. 

ÖNYM 140, ill. 130 %-a évente 

Összesen: 686 985    

Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv, 2009. 

 
A modell alapján a fenti kör számára, lakhatásuk biztonsága érdekében, az alapellátás 
megállapításakor, vagy felülvizsgálatakor egy igazgatási eljáráson belül meg kell 
vizsgálni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot, és a feltételek 
fennállása esetén határozatot kell hozni a lakásfenntartási támogatásról is. Ez 
az eljárási mód nem csak garantálja a támogatás elérését a legalacsonyabb 
jövedelmű családok számára, de egyszerűsíti az ügyintézést, csökkenti a 
kérelmek, ügyiratok számát is. 
 
A fent javasolt modell várható eredményeit, illetve költségeit a HKF 2006-os felvételei 

alapján modelleztük a jelenlegi rendszer 2009. évi adataival
55

 összehasonlítva: 

Modellek: 

Támogatot
t 

háztartáso
k száma 

A 
támogatott 
háztartáso
k aránya 

Egy 
támogatott

ra jutó 
átlagos évi 

összeg 

Összes 
támogatás éves 

összege 
(Md. Ft.) 

A támogatás jelenlegi formája (a 
2009. évi adatok alapján) 338 894 8,50% 52 253 17 708,23 

Személyenként 1 lakószoba, és a 
jelenleg elismert 
lakásnégyzetméter estén, ha [T = 
(ELN*ELK*FE) – HJ*0,25] 281 539 7,70% 90 599 25 507,17 

A program által javasolt  
lakásnagyság  estén, ha [T = 
(ELN*ELK*FE) – HJ*0,25] 284 643 7,77% 105 064 29 905,77 

Személyenként 1 lakószoba, és a 
jelenleg elismert 
lakásnégyzetméter estén, ha [T = 
(ELN*ELK*FE) – HJ*0,2] 514 195 14,04% 87 557 45 021,44 

A program által javasolt  
lakásnagyság  estén, ha [T = 
(ELN*ELK*FE) – HJ*0,2] 678 073 18,52% 81 973 55 583,68 

 
(Az összesített nagyságrendekre vonatkozó részletszámítások közül a javasolt összetevők 
szerinti alapszámítás az 5. sz. Függelékben található.) 
 

                                                
55 A KSH által az LFT-ről közölt adat ez esetben torzít, mert összesített adatokat tartalmaz, a normatív mellett a 

helyi, méltányosságból megállapított támogatások adatait is. 
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A táblázatból látható, hogy a javasolt modell alapján kialakított támogatási 
konstrukció a legrászorultabb háztartások nagyobb részét képes elérni, mint a 
jelenlegi szabályok szerinti ellátás. 
 
A táblázatban szereplő nagyságrendű kiadások arra az „ideális” állapotra vonatkoznak, 
amikor a jogosultak többsége igényli, és minden érintett az elismerhető lakásnagyság 
maximumára igénybe is tudja venni a támogatást, így a túltervezés miatt bizonyosan 
vannak tartalékok a rendszerben. 
 
A konstrukciók közötti összehasonlítást néhány egyéni jövedelmi- és lakáshelyzetben 
levő lakossági csoport támogatásának alakulása mentén is bemutatjuk: 
 

Háztartástípus 

Háztartá
s 

jövedel
me 

Egy 
főre 
jutó 

jövedel
em 

Havi 
normatív 

LFT a 
jelenlegi 
szabályo
k szerint 

Havi 
normatív 

LFT a 
jelenlegi 
módosítá

s 
értelméb

en
56

 

Havi LFT 
a javasolt 

modell 
szerint 

Egyedülálló, 30 nm-es lakás, 
RSZS. 28500 28500 3000 3000 9300 

Egyedülálló, 2 szobás ház, 
időskorúak járadéka 28500 28500 3500 3500 11800 

Egyedülálló, 30 nm-es lakás, 
nyugdíj 57000 57000 0 2500 3600 

Egyedülálló, 2 szobás ház, 
nyugdíj 68000 68000 0 2500 0 

1 szülő, 2 gyerek, 54 nm-es 
lakás, (GYES+CSP) 56675 18892 6800 6600 13000 

1 szülő, 2 gyerek, 60 nm-es 
lakás, 
(minimálbér+CSP+tartásdíj) 121679 40560 4000 3600 2700 

2 szülő, 3 gyerek, 71 nm-es 
lakás, 
(minimálbér+GYNT+CSP) 137154 27431 7300 6400 2400 

2 szülő, 3 gyerek, 80 nm-es 
önkormányzati lakás (2 
bér+CSP) 214000 42800 0 3400 5000 

2 szülő, 3 gyerek, 120 nm-es 

ház (2 bér+CSP) 288000 57600 0 0 0 

 
A táblázatból látható, hogy a javasolt modell rugalmasabban alkalmazható, a támogatás 
a valóságos lakáshelyzet és a jövedelmi helyzet együttes alakulását követi, míg a 
jelenlegi rendszer egy elképzelt háztartásnagysághoz való minimális lakásnagyság 
párosítása mentén rugalmatlan, és a jövedelemhatár felemelése önmagában sem a 
támogatás mértéke, sem célzottsága szempontjából nem hoz jó irányú változásokat. 

Nagyobb körre kiterjedő, a valóságos lakhatási költségeken alapuló, azok terheihez 
erőteljesebben hozzájáruló támogatás az elismert lakásnagyság, az elismert lakásköltség 
és a beengedési jövedelemhatár arányos, de együttes mozgatásával érhető el. 
 
A javasolt konstrukció forrásai a jelenlegi lakásfenntartást segítő támogatásokra (a 
lakásfenntartási támogatásra, a gázár- és távhő-támogatásra, és részben az 
adósságcsökkentési támogatásra) fordított összegek: 

                                                
56 2010. évi CLXXI. Tv. 7. §., Magyar Közlöny 2011. évi 1. sz. 
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 2007 2008 2009 

 

Támoga-
tásban 
részesí-

tett 
szemé-

lyek száma 

Összes 
támoga-

tás, 
millió 

Ft. 

Támogatás-
ban részesí-

tett 
személyek  

száma 

Összes 
támogatás
, millió Ft. 

Támoga-
tásban 

részesített 
személyek  

száma 

Összes 
támogatás, 

millió Ft. 

Lakásfenn-
tartási 
támogatás 

343 193 
17 

809,75 
325 899 16 554,13 338 894 17 708,23 

Gázártámo-
gatás 2 096 723 

110 
223,50 2 191 560 75 632,80 2 023 488 63 700,00 

Adósság-
csökkentési 
támogatás 

8 649 757,14 10 440 911,37 13 603 1 159,84 

Összesen: -- 
128 

790,40 -- 93 098,31 -- 82 568,07 

Forrás: KSH (2009-re vonatkozóan előzetes, még nem publikált adatok), MÁK 

 

Adósságkezelési szolgáltatás 
A lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz fűződő adósságok felhalmozódása a kilencvenes 
évek eleje óta súlyos gondot jelent a háztartások jelentős részének, az adósságok mind a 
rezsi költségeket, mind pedig a lakáshiteleket (főként az 1989 előtti és 1989-1993 
közötti hiteleket) érintik. A szociális tárca korábban említett adatgyűjtése szerint a rezsi 
költségek tekintetében három hónapon túli adóssággal 500 ezer háztartás (a háztartások 
13%-a), 1-2 havi adóssággal 300 ezer háztartás rendelkezett 2003-ban. 
 
A törvényi szintű megoldás előtt a háztartások adósságállományának rendezését több 
központi program próbálta segíteni: 
 
-1990-94 között egy kríziskezelő programot működtetett a Népjóléti Minisztérium, 

amelyekben meghívásos pályázati rendszer keretében két ütemben nyújtott támogatást 
a különösen hátrányos helyzetű önkormányzatok számára, a legmagasabb 
munkanélküliséggel sújtott térségekben, a közüzemi adósságok kezelésére; 
 
-1998-ban egy éves központi program indult a felhalmozódott adósságállomány 
kezelésére, melybe közműszolgáltatások és hiteltartozások is bevonásra kerültek 
(96/1998 (V.18.) Korm. rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
adósságterhének enyhítéséről); 

 
-2001-ben az ún. régi feltételű -1989 előtti és a 1989-93 közötti- lakáshitelek tartozás 
állományának rendezésére indítottak szintén egy egyszeri programot, (66/2001.(IV.20.) 
Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos 
feladatokról), amellyel a megcélzott adóskör 32 %-ához sikerült a támogatást 

eljuttatni.
57

 

 
A kilencvenes évek végétől több önkormányzat (elsősorban a nagyobb városok) is 
működtetett helyi adósságkezelési programot, általában az önkormányzati tulajdonú 
szolgáltató cégeket is bevonva a finanszírozásba. Mindezek a programok - bár időről 
időre javítottak a lakosság eladósodási helyzetén -, nem oldották meg a problémát, egy-
két programban pedig a résztvevő háztartások száma elmaradt a várttól. 

                                                
57 Hegedűs J. – Somogyi E. (2007.): i.m., illetve Kőnig Éva: Adósságkezelés: sikerek és kudarcok, ESÉLY, 

2006/1. c. tanulmánya alapján 
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A szociális törvény 2001. évi módosításával törvényi szinten szabályozásra került az 
adósságkezelési szolgáltatás, amely 2003. január 01-től kezdte meg a működését. Ezzel 
az egyszeri intézkedéseket felváltotta a probléma rendszer-szemléletű kezelése (a 

végrehajtási szabályokat a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza).
58

 Az 

önkormányzatok helyi rendeletalkotással és forrás elkülönítéssel működtethetik a 

szolgáltatást, a szolgáltatás nyújtása azonban csak a nagyobb városoknak kötelező.
59

 

 
2003. január 1-jétől az önkormányzatok adósságcsökkentési támogatást nyújtanak a 
jogosultaknak, akik adóssága meghaladja az 50 ezer Ft-ot, legalább hat havi hátralékot 
halmoztak fel, és az önkormányzat rendeletében meghatározott jövedelemhatár alatti 
egy főre jutó jövedelemmel rendelkeznek, és lakásnagyságuk nem haladja meg a 
rendeletben foglalt mértéket. Az adható támogatás az összes tartozás legfeljebb 75%-a, 
maximum 200.000 Ft. (2010-től 300.000,- Ft.) 
 
Az adósságkezelés időtartama 18 hónap lehet, amely indokolt esetben egy alkalommal, 6 
hónappal meghosszabbítható. A támogatási programban résztvevő a rákövetkező 
(kezdetben 2, majd 1 évben, a legutóbbi módosítás értelmében pedig) 6 hónapon belül 
nem veheti újból igénybe a szolgáltatást. A támogatás folyósításának feltétele az adós 

együttműködése és a vállalt adósságtörlesztés, valamint a havi rezsiszámlák 
kifizetésének teljesítése. (Az adós a ráeső önrészt részletekben is fizetheti, de a 
szolgáltatás időtartama alatt folyamatosan teljesítenie kell, és nem eshet 3 hónapot 
meghaladó fizetési késedelembe.) A támogatottak az adósságcsökkentési támogatás 
időtartama alatt normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak. 
 
Az adósságkezelésbe 2005-től bevonható a hitelintézettel kötött lakáscélú 

kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből 
fennálló hátralék is. A támogatási összeg ebben az esetben 400.000,- Ft. (2010-től 
600.000,- Ft.), az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de 
legfeljebb hatvan hónap, amennyiben az adósság összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot, 
vagy a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és az adós hozzájárul az 
adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjog, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom ingatlanára történő bejegyzéséhez. 
 
Az adósságok bevonására fokozatosan került sor, 2005-ben a 100 ezer Ft. alatti, majd a 
100-200 ezer Ft. közötti, később a 200 ezer Ft. feletti adósságok bevonására nyílt 
lehetőség. 
 
2006-tól az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása a negyvenezer fő feletti lélekszámú 
településeken és a fővárosi kerületekben kötelező feladattá vált. 
 

2007-től az elérés bővítésének ösztönzésére a szociális tárca központi programot indított 
az adósságkezelési szolgáltatás újonnan történő beindításának, illetve a már működő 
szolgáltatás új településekre való kiterjesztésének érdekében. A regionális módszertani 
családsegítő központok javaslatai alapján összesen 20 együttműködéssel (társulással) 

kötött támogatási szerződést a tárca, összesen mintegy 30 millió Ft összegben.
60

 

 
A 2003 előtt az eseti adósságkezelési konstrukciók nem voltak képesek hatékonyan 
kezelni a felhalmozódott adósságokat és nem tudták megakadályozni az adósságok 
felhalmozódásának újratermelődését. Ennek több oka is volt, például a háztartások nem 

                                                
58  Dr. Herpai Balázs: Adósságkezelési szolgáltatás – a központi szabályozás tapasztalatai, in: Az 

adósságkezelési szolgáltatás 5 éve c. évkönyv, Szeged, 2008. 
59  A Szociális Törvény értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési 

önkormányzat, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani, amelyiknek területén negyvenezernél 

több állandó lakos él. 
60  Dr. Herpai Balázs (2008): i. m. 
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tudták a szükséges önrészt előteremteni, az önrész részletekben való fizetésére nem 
mindig volt lehetőség, a program a nagyobb és az igazán nagy adósságok kezelésével 
nem foglalkozott, az adósságrendezés ideje alatt megnövekedett terheket viselő 
háztartások nem kaphattak lakásfenntartási támogatást sem, mivel a hátralékosság a 
legtöbb önkormányzatnál kizáró tényező volt. 
 
A 2003-tól érvénybe lépő rendszer az addigi programok több hiányosságát próbálta 
orvosolni, pl. az önrész részletekben való fizetését, a háztartásoknak lakásfenntartási 
támogatással való megerősítését, stb. A központi adósságkezelési szolgáltatásban évente 
kb. 8-10 ezer háztartás vesz részt 2004-től. Ez azt jelenti, hogy óvatos becsléssel, az 
átfedések figyelembe vételével 30-35 ezer háztartásra terjedt ki a program 2003 és 2008 

között, így azonban a hátralékos háztartásoknak csak igen kis részét érte el.
61

 

 
Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai: 
 

Év 
A támogatásban 

részesített 
személyek száma 

Felhasznált 
összeg, 
ezer Ft 

Egy főre jutó 
átlagos 

összeg, Ft 

Elutasított 
személyek 

száma 

2003 2 626 121 905 46 422 550 

2004 8 380 636 710 75 980 932 

2005 8 648 621 303 71 844 688 

2006 8 640 807 050 93 409 935 

2007 8 649 757 144 87 541 857 

2008 10 440 911 373 87 296 960 

2009* 13 603 1 159 839 85 264 .. 
*KSH előzetes, még nem publikált adatai  

 

Év 

Egy alkalommal 
támogatottak 

Havonta támogatottak 

száma 
egy főre jutó 

átlagos 

összege, Ft 

száma 
egy főre jutó 

átlagos 

összege, Ft 

Támogatási 
esetek 

száma 

egy főre jutó 
havi átlagos 

összege, Ft 

200
3 

684 81 231 1 945 34 110 
9 209 

7 204 

200
4 

2 668 94 098 6 104 104 310 
51 767 12 300 

200
5 

1 794 90 017 6 889 66 746 
47 658 9 648 

200
6 

2 671 97 361 5 969 91 640 
42 277 12 938 

200
7 2 463 85 877 6 186 88 204 44 382 12 294 

200
8 2 840 94 610 7 600 84 563 57 945 11 091 
Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyvek, illetve OSAP (1206) 

 
Az adósságkezelésnek a szociális ellátások közé való beemelése fontos lépés volt, de a 
támogatás így is csak korlátozottan képes hozzájárulni a hátralékos háztartások 
egyensúlyba kerüléséhez. Ennek oka egyfelől a lakásfenntartási költségek háztartási 
jövedelmeket jóval meghaladó mértékű növekedése, másfelől a támogatás 

                                                
61 Hegedűs J. – Somogyi E. (2007.): i.m. 
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elérhetőségének területi egyenlőtlenségei, a szabályozás bonyolultsága, illetve ebből 
eredően a hozzáférés feltételeinek akár önkormányzatonként változó tartalma. 
 
A KSH OSAP adatok alapján a támogatás eloszlásának megyék szerinti összehasonlítását 
vizsgálva látható, hogy a támogatottak számát tekintve 5-10-szeres, de akár százszoros 
különbségek is lehetnek az egyes megyékben élők között a támogatáshoz való 
hozzáférést tekintve. A legalacsonyabb az igénybevevők száma Veszprém-, Somogy-, és 
Heves megyékben, a legmagasabb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és 
Budapesten. A támogatás egy főre jutó átlagos összegében is 2-4-szeres különbségek 
vannak a területi egységtől függően. (Részletes táblázat a 6. sz. Függelékben.) 
 
Ennél lényegesen szembetűnőbb a különböző népességnagyságú településtípusokon élők 

hozzáférési arányának különbözősége. Míg a támogatottak között a 10 ezer fő alatti 
népességszámú településeken élők aránya elenyésző (0,16-2,98 %), addig a 40 ezer fő 
fölötti településen élők aránya 40 % körüli, a Fővárosban élők aránya pedig 28-30 % 
körüli a támogatottak körében. (Részletes táblázat a 7. sz. Függelékben.) 
 
Mindez a támogatás pillanatnyi helyi viszonyoktól való függésén túl a szabályozás 
tarthatatlanságát is mutatja, hiszen a lakásfenntartás költségeinek emelkedése, a 
hátralékok keletkezése biztosan nem egy adott nagyságú településen élőket érint főként, 
vagy jellemzően. 
 
Az adósságcsökkentési támogatás (a támogatottak számát és a támogatásra felhasznált 
összeget tekintve) leginkább népességnagyságtól függő területi esetlegességei főként a 
lakásfenntartási támogatás reformot követő kiegyensúlyozódása mellett kirívóak. (ld. 8. 
sz. Függelék.) 
 
A közüzemi díjhátralékok mértékéről meglehetősen megbízhatatlan adatok ismertek, a 
közműcégek egy része a kintlévőségekre vonatkozó adatait titkolja, más része változó 
érdekei szerint szűrve hozza időnként nyilvánosságra. A Hálózat Alapítvány 2009. 
februári, az elektromos díjhátralékokra vonatkozó felmérése alapján a lakossági 
fogyasztók nagy részét lefedő három nagy elektromos szolgáltatónál (Elmű-Émász, EON, 
EDF-Démász), a lakosság tartozása több mint 25 md. Ft., közöttük 41.338 fogyasztónál 

kapcsolták ki a szolgáltatást, és 168 ezer háztartásnak van 6 hónapon túli tartozása.
62

 

 
A lakosságot ellátó egyetemes gázszolgáltatók kintlévősége megközelíti a 30 milliárd 
forintot, és a fűtési idény elején már több mint 50 ezer nem fizető fogyasztót kapcsoltak 
ki a szolgáltatásból - mondta el Szilágyi Zsombor, az Emfesz igazgatója a II. Energy 

Summit Hungary 2010 konferencián.
63

 

 
Becslések szerint a lakossági tartozások mértéke a távhő-szolgáltatók felé meghaladja a 

10 milliárd forintot
64

, a KSH korábban idézett adataiból pedig becsülhetően az 

önkormányzati lakások bérlőinek összes tartozása megközelíti az 5 milliárd Ft-ot. 
 
A víz- és csatorna díjak lakossági hátraléka 2,5-5 milliárd forintra becsülhető, a szemétdíj 
tartozásról nem találtunk adatot. Nincs adatgyűjtés a társasházak tulajdonosainak közös 
költség tartozásáról, így ennek nagyságrendje is megbecsülhetetlen. Mindent összevetve 
azonban valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a lakosság összes lakhatással 
kapcsolatos díjtartozása (ide nem értve a lakáscélú hiteleket) megközelíti a 100 milliárd 
forintot. 

                                                
62  Győri Péter: Hálózat Alapítvány 2009. február, Tájékoztató anyag, kézirat. 
63  MTI hír, 2010. november 25. 
64  Az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottsága 2009. szeptemberében kérte fel a 

Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, hogy készítsen felmérést a lakossági közüzemi díjhátralékokról. 

Az adat a 2010. februárban elkészült felmérésből származik. 
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Ehhez képest az adósságcsökkentési támogatás éves összege (13.603 háztartás részére) 
2009-ben először haladta meg az 1 milliárd forintot, ami azt mutatja, hogy nagyon 
korlátozott körben (a háztartások kb. 3 ezreléke) és csak minimális mértékben (az 
adósságállomány kb. 1-1,5 %-kal való csökkentésével) segíti a támogatás az adósságok 
valamely részétől való megszabadulást. 
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Az adósságcsökkentési támogatás adatai a megállapított támogatás nagysága 
szerint: 

 Az igénybevevők aránya 

A támogatás nagysága / Év 2004 2005 2006 2007 2008 

          0 -    49 999 Ft. 17,39% 27,76% 27,81% 31,11% 30,57% 

  50 000 -   99 999 Ft. 33,14% 29,52% 27,91% 28,89% 31,22% 

100 000 - 149 999 Ft. 24,79% 21,27% 23,70% 23,22% 21,69% 

150 000 - 200 000 Ft. 24,69% 19,08% 16,99% 13,97% 13,71% 

200 000 – fölött 0,00% 2,37% 3,59% 2,81% 2,83% 

A támogatottak száma 
összesen: 8380 8648 8640 8649 10440 

Forrás: KSH, OSAP (1206) 

 
A támogatás egy háztartásra jutó nagyságát vizsgálva megállapítható, hogy a kezdeti 
(kb. 50-50 %-os arányhoz képest) évről évre növekszik a 100.000,- Ft. alatti és csökken 
a 100.000 – 200.000,- Ft. közötti támogatások aránya. Ez utóbbi 35 %-ra csökkent 
2008-ra, a 200.000,- Ft. fölötti támogatások mérsékelt növekedése mellett. Ez azt 

mutatja, hogy a rendszer a inkább a fizetőképesebb, kisebb adósságokkal bíró 
háztartásokat engedi be, a nagyobb hátralékokat felhalmozó háztartások problémájára 
kevésbé tud megoldásokat kínálni. 
 
A magasabb jövedelműek arányának emelkedését a KSH OSAP kérdőívek - adott év 
decemberi állapotát rögzítő - pillanatfelvételei is alátámasztják. 
 

Adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma a család egy főre jutó 
jövedelme szerint, 

adott év december hónapjában 

Év, (ÖNYM) 

Az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 
A 

segélyezettek 
száma 

összesen 
felét nem éri el 

fele, illetve annál 
több, de a 

nyugdíjmini-
mumot nem éri el 

eléri, illetve 
meghaladja 

2004 december, 
(23.200,- Ft.) 

880 (15,34%) 2189 (38,15%) 2669 (46,51%) 5738 (100%) 

2005 december, 
(24.700,- Ft.) 

574 (13,42%) 1573 (36,80%) 2128 (49,78%) 4275 (100%) 

2006 december, 
(25.800,- Ft.) 

760 (17,03%) 1871 (41,91%) 1833 (41,06%) 4464 (100%) 

2007 december, 

(27.130,- Ft.) 
541 (12,94%) 1703 (40,73%) 1937 (46,33%) 4181 (100%) 

2008 december, 
(28.500,- Ft.) 

545 (10,67%) 1925 (37,67%) 2640 (51,66%) 5110 (100%) 

Forrás: KSH, OSAP (1206) 

 
A támogatás a nagyobb adósságokat nem tudja kezelni, a szigorú jövedelmi és egyéb 
jogosultság feltételek miatt az adósok egy részét (köztük rászorultakat), nem képes 
beengedni a rendszerbe, az igazán alacsony jövedelmű rétegeknél pedig folyamatosan 
újabb adósságok halmozódnak fel, így jelenleg korlátozott körben, a nem túl hatékony 
lakásfenntartási támogatás hiányosságait kezeli az adósságcsökkentési támogatás. (Az 
adósságcsökkentési támogatás havi támogatási formában történő odaítélése esetén, a 
támogatás egy főre jutó havi átlagos összege 2008-ban 11.000,- Ft. volt, míg a 
lakásfenntartási támogatásé kb. 4.200,- Ft.) 
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Az adósságkezelési szolgáltatás hosszú távú együttműködésre vonatkozó bonyolult 
szabályai miatt, a támogatáshoz való hozzájutás szervezeti és igazgatási költségei a 
támogatás összegéhez képest (2009-ben 1,16 md. Ft.) aránytalanul magasak, 
becslésünk szerint ez a költség valahol 2 és 3 md. Ft. között lehet, tehát kb. kétszerese a 
folyósított támogatás összegének. 
 
Az adósságkezelési szolgáltatást a támogatásban részesülőknek a családsegítő 
szolgálatoknál kell igénybe venniük, kötelező együttműködés keretében. A központi 
szabályozás keret jellegű, így a szolgáltatás igénybevételének szabályai a helyi 
viszonyoktól, az adott önkormányzatok rendeleteitől függően változnak. 
 
Az ellátás igénybevétele bonyolult, fölöslegesen nagy adminisztrációt követel, és nagy 

energiákat köt le a szolgálatok szakdolgozóinál, úgy, hogy az együttműködés 
hatékonysága kérdéses, hiszen a támogatás sok esetben csak átmeneti segítséget nyújt, 
mivel az eladósodás rendszeresen újratermelődik az alacsony jövedelmű háztartásoknál, 
a tartósan fennálló jövedelemhiányos helyzet és egy, a lakásfenntartás terheit 
erőteljesebben csökkentő, preventív lakásfenntartási támogatási rendszer hiánya miatt. 
 
E helyzetek egy részében ugyanis nem valamiféle életviteli, vagy kapcsolati probléma, 
betegség, a mentális képességek csökkenése, tájékozatlanság, a pénz beosztására való 
képtelenség, vagy a „pénzügyi kultúra hiánya” okozza a fizetési képesség megrendülését, 
hanem az alacsony jövedelem maga. 
 
A jelenleg működő lakástámogatási- és adósságkezelési rendszer diszfunkcióit is mutatja, 
hogy a szociális tárca 2003. decemberében és 2009. júniusában végzett felmérése 
alapján a két időszak között jelentősen nőtt a hátralékos fogyasztók száma és 
aránya is: az áramhátralékosok 66%-kal vannak többen, mint 2003-ban, a 
gáztartozással rendelkezők száma pedig majdnem hétszeresére emelkedett. 
Összességében a vizsgált időszak alatt a lakossági eladósodottság jelentős 
mértékben nőtt, amelyet az éppen 2003-ban bevezetett adósságkezelési 
szolgáltatás sem tudott megfékezni. 

 

2003. december 

Megnevezés Áram Gáz Távhő Összesen 

Fogyasztók száma (ezer fő) 4 725 3 034 645 8 405 

Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 335 68 192 596 

Hátralékos fogyasztók aránya (%) 7,1 2,2 29,8 7,1 

ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással 
rendelkezők aránya (%) 

3,1 21,2 32,8 14,8 

Kikapcsolt fogyasztók aránya a 
hátralékosokhoz viszonyítva (%) 

13,0 6,5 - 11,9 

Hátralék összege (millió Ft) 4 179 1 860 4 926 10 926 

Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 12 448 27 487 25 595 18 404 
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2009. június 

Megnevezés Áram Gáz Távhő Összesen 

Fogyasztók száma (ezer fő) 4 963 3 264 457* 8 684 

Hátralékos fogyasztók száma (ezer fő) 556 466 107 1 129 

Hátralékos fogyasztók aránya (%) 11,2 14,3 23,4 13,0 

ebből: a 12 havinál nagyobb tartozással 
rendelkezők aránya (%) 

17,3 24,4 18,3 20,3 

Kikapcsolt fogyasztók aránya a 
hátralékosokhoz viszonyítva (%) 

5,0 6,5 - 5,1 

Hátralék összege (millió Ft) 18 007 15 854 9 459 43 320 

Egy adósra jutó hátralék összege (Ft) 32 407 33 996 88 503 38 370 
*az adatközlő 24 szolgáltató által ellátott fogyasztási helyek száma (a távhővel fűtött lakások teljes száma 649 

ezer) 
Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Dr. Herpai Balázs, 2010. február 

 
A fentiek miatt az adósságkezelés rendszerének átalakítása szükséges. Mivel az 
adósságkezelés csak a lakásfenntartási támogatási rendszerrel összefüggésben 
érhet el tényleges hatást, a két fajta támogatás összehangolására van szükség, 
egy olyan rendszer kialakítására, melyben az adósságok felhalmozódását egy 
hatékony lakásfenntartási támogatás előzi meg. 
 
Az átalakításához szakmai konszenzus kialakítása szükséges. Egy jól működő 
adósságkezelési mechanizmus kialakításához nem nélkülözhető az eljárás működtetőinek 
tudása és tapasztalata. 
 

Az ebben a rendszerben nem kezelhető, nagy összegű, hosszú idő alatt 
felhalmozódott hátralékok rendezésére más konstrukciók kialakítása szükséges. 
 
Az adósságkezelés rendszerének megújítása a támogatási rendszer megváltoztatása 
(részleges átalakítás), vagy támogatási rendszer megváltoztatása és a támogatási elvek 
átalakítása (teljes átalakítás) mentén képzelhető el. Ezek lehetséges körvonalait, főbb 
pontjait ismertetjük az alábbiakban. 
 

1.) A támogatás rendszerének részleges átalakítása 
Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése, kötelezővé tétele szükséges már 
rövidtávon is a 40.000 fő alatti népességszámú településeken, az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy ezeken a településeken is hozzá lehessen 
jutni a támogatáshoz, el kell törölni a speciális képesítéssel rendelkező adósságkezelési 
tanácsadókra vonatkozó előírásokat, és az intézmények szakdolgozói számára ez irányú, 
ingyenes képzéseket kell szervezni. 
 
A szolgáltatás igénybevételének szabályait függetleníteni kell a helyi viszonyoktól, a 
keretszabályozás helyett központi szabályozást kialakítása szükséges. Olyan modellt kell 
kidolgozni, amelyben az adósságkezelési tanácsadás és a támogatás biztosítása is 
megoldható kistérségi, nagyobb településeken városi, a fővárosban kerületi szinten. 
 
A jelenlegi előírások módosításával a központi szabályozásban kell meghatározni az 

adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, a jövedelmi és vagyoni jogosultsági 
feltételeket, az elismert lakásnagyságot, az adósságkezelési szolgáltatásba bevont 
adósságtípusok körét és összegük felső határát, az adósságcsökkentési támogatás 
folyósításának módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végző 
intézmény által ellátandó feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel 
módját. 
 
Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken is igénybe 

lehessen venni a támogatást, a települések jellemzői alapján sávosan csökkenteni kell, 
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vagy el kell törölni az önkormányzatok saját forrás elkülönítésére vonatkozó 
kötelezettségét. 
 
A nagyobb hátralékok kialakulásának megelőzése érdekében ki kell terjeszteni a 
támogatás igénybe vehetőségét a 6 hónapnál rövidebb idő alatt felhalmozódott 
hátralékokra is. 
 
A hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve az abból átváltott szabad 
felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékok kezelésére ez a rendszer nem 
alkalmas, e hátralékok kezelését más keretek között kell kialakítani. 
 

2.) A támogatási rendszer teljes átalakítása 
A lakásfenntartási támogatás megerősítését követően kialakítható az adósságkezelés egy 
olyan rendszere, amelyben a támogatás csak egy szűk körben, speciális okok (pl. 
munkanélküliség, betegség, haláleset) miatt kialakult hirtelen jövedelem csökkenés 

folytán előállt hátralékok kezelésével foglalkozik,
65

 a hozzáférés területi 

egyenlőtlenségeinek kiküszöbölése mellett. 
 
Ebben a rendszerben is központi szabályozás kialakítása szükséges az adósságkezelési 

eljárásra, illetve az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételére vonatkozóan, a 
településnagyságtól és a pillanatnyi helyi viszonyoktól független, egyenlő esélyű 
hozzáférés érdekében, ezért olyan modellt kell kidolgozni, amelyben az adósságkezelési 
tanácsadás és a támogatás biztosítása is megoldható kistérségi, nagyobb településeken 
városi, a fővárosban kerületi szinten, önkormányzati saját forrás elkülönítésére 
vonatkozó kötelezettség előírása nélkül. 
 

A központi szabályozásban kell meghatározni az adósságkezelési szolgáltatás 
igénybevételére jogosultak körét, a bevonható adósságok fajtáit, a jövedelmi és vagyoni 
jogosultsági feltételeket, az elismert lakásnagyságot, a támogatás garantált mértékét, 
másfelől az adósságkezelési eljárás formáit, összetevőit, szereplőit és prioritásait. 
 
A támogatás igénybevételének jövedelemhatárát a háztartások időközben lezajlódott 
átalakulása, és a jövedelmi viszonyok változása miatt a létminimum szintjén indokolt 
meghatározni (kb. az ÖNYM 250 %-a), hogy a magasabb, ám szerény jövedelmű 
rétegeket egy-egy méltányolható élethelyzetben a támogatás megóvja a lakás 
elvesztésének, vagy valamely közműszolgáltatás kikapcsolásának veszélyétől. Azonban 
az ellátásra jogosultak körét le kell szűkíteni azokra a háztartásokra, amelyeknél: 
 
- a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a fenti mértéket nem haladja meg, 
- a kérelmezők által lakott lakás nagysága nem haladja meg a normatív lakásfenntartási 
támogatás igénybevételi feltételeinél /SZT 38. §. (4)/ szabályozott módosított mértéket, 

-az együtt élők közül valamely háztartástag halála, hat hónapot meghaladó 
keresőképtelensége, illetve hat hónapot meghaladó (tartós) munkanélkülisége miatt a 
háztartás jövedelme a lakásfenntartási támogatás szabályai szerint a háztartásra 
megállapított elismert lakásköltség felét meghaladó mértékben csökken 
és 
a.) a törvényben elismert lakhatási költségek valamelyikénél 3 hónapot meghaladó 
adóssága keletkezik, 
b.) valamely lakhatási költség hátraléka miatt a lakás tulajdoni lapjára való 
jelzálogbejegyzés, illetve a lakásbérleti szerződés felmondásának terhével fizetési 
felszólítást kap, 
c.) közüzemi díjtartozás miatt valamely szolgáltatást kikapcsolták. 
 
A szabályozás ilyen módon történő kialakítása garantálja a támogatás lakóhelytől 
független elérhetőségét, így egyfelől bővíti a jogosultak körét, a lakosság eddig kizárt 

                                                
65 Hegedűs J. – Somogyi E. (2007.): i.m. 
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része számára is biztosítja az igénybevétel lehetőségét, azonban csak a mindenki által 
méltányolható élethelyzetekben biztosít segítséget, ezzel egyben korlátozza is az 
igénybevevők körét és az igénybevétel gyakoriságát. 
 
A jogosultak számának pontos számítását megalapozó, a háztartás jövedelmi helyzetével 
való összefüggést ábrázoló adatok nincsenek, így az elérhető, egymást részben átfedő 
adatok alapján, egyelőre csak durva becslésekre van mód. A táppénzes esetek száma az 
utóbbi években 1.100.000 körüli, amelynek kb. 1-1,5 %-a a 180 napon túli 

keresőképtelenség.
66

 Évente 26-28 ezer rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat 

állapítanak meg, temetési segélyt pedig 47-48 ezer család, illetve hozzátartozó vesz 

igénybe. 56 ezer fő azok száma, akik 7-12 hónapja álláskeresők.
67

 A szabályozás 

változtatásától várhatóan emelkedni fog a támogatottak száma, de kisebb mértékben, 
mint a jelenlegi támogatási rendszer országos kiterjesztése esetén. 
 
Az így biztosított támogatást nem lehet egymás után többször is folyamatosan igénybe 
venni, mint a jelenlegi rendszerben, csak az adott élethelyzet és az előállt 
jövedelemcsökkenés miatt, (pl. az adósságkezelési szolgáltatás kezdő időpontját 
megelőző két év során) felhalmozódott hátralékok kezelésére. A következő 
igénybevételre akkor nyílhat mód, ha a háztartás helyzetében ismét előáll valamely, a 

jogosító feltételeket megalapozó körülmény. 
 
A támogatás szabályainak kialakításakor lehetővé kell tenni az eljárás egyszerűsítését és 
gyorsítását. A támogatás a leghathatósabban akkor véd meg a lakásvesztéstől, valamely 
közműszolgáltatás kikapcsolásától, a kamatok, járulékos költségek további 
felhalmozódásától, ha a beavatkozás minél gyorsabban megtörténik. Emiatt indokolt az 
együttműködés és a folyósítás szabályainak olyan módon történő kialakítása, amely 

lehetőséget ad a támogatás egy összegben történő utalására a követelés jogosultja 
részére, az igénybevevő által a kezelt hátralék önrészének megfizetését vállaló 
nyilatkozat aláírását követően, másfelől lehetőséget biztosít a támogatott számára, hogy 
az önrészt egy vállalt határidőn belül részletekben fizethesse meg a szolgáltatók felé. Az 
eljárás ilyen módon történő kialakítása az együttműködés időtartamát és tartalmát is 
befolyásolná, elősegítené, hogy a beavatkozás a családok életébe csak a szükséges 
mértékben történjen. 
 
Mindkét esetben, a támogatási rendszer megváltoztatása és átalakítása esetén is 
célszerű lenne, ha az adósságkezelési szolgáltatás időtartamának felső határa nem 
kerülne szabályozásra, hogy a nagyobb hátralékok esetén rugalmasabb, az egyéni 
szociális helyzethez illeszkedő részletfizetési megoldásokat lehessen kialakítani. 
 
Az energiaszolgáltatók 2011. áprilisától az esedékességet követő 60 napon túli 
tartozások esetén már kezdeményezik a szolgáltatás kikapcsolását a hátralékos 

fogyasztóknál. Az adósság rendezése, de az erre vonatkozó megállapodások kialakítása 
is lehetetlen ennyi idő alatt, ezért az adósságkezelést igénybevevő háztartások esetében 
kötelezni kellene a szolgáltatókat 90 nap türelmi idő biztosítására. 
Célszerű lenne továbbá az érintett gazdasági társaságokra (közüzemi szolgáltatókra, 
önkormányzati bérlakásokkal gazdálkodó szervezetekre, társasházak közös képviseletét 
biztosító vállalkozásokra) vonatkozó jogszabályok olyan tartalmú kiegészítése, amely 
egyszerű, átlátható szabályokkal kötelezné a szervezeteket az adósságrendezésben való 
részvételre. 

                                                
66 Keresőképtelenség a táppénz tükrében, OEP, Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály, 
Budapest, 2010. április, 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/SZAKMA/OEPHUSZAK_EUSZOLG/TIBI%20EGY%C3%89B/SZAKMAI%
20ELLEN%C5%90RZ%C3%89S/KERESOKEPTELENSEGI_OSSZEFOGLALO_2009.PDF 
67 Szociális Statisztikai Évkönyv, 2009. 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/SZAKMA/OEPHUSZAK_EUSZOLG/TIBI%20EGYÉB/SZAKMAI%20ELLENŐRZÉS/KERESOKEPTELENSEGI_OSSZEFOGLALO_2009.PDF
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/SZAKMA/OEPHUSZAK_EUSZOLG/TIBI%20EGYÉB/SZAKMAI%20ELLENŐRZÉS/KERESOKEPTELENSEGI_OSSZEFOGLALO_2009.PDF
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A különböző ágazati törvényekben kötelezni kellene a gáz- és áramszolgáltatókat előre 
fizető fogyasztásmérők felszerelésére a védendő fogyasztói körben, amennyiben azt a 
fogyasztó kéri. 
 
A tulajdonos önkormányzatok az adósság sikeres rendezése után nem automatikusan 
állítják vissza a bérleti jogviszonyt, így az önkormányzat kintlévősége megtérül ugyan, a 
támogatás azonban nem éri el a célját, a biztonságos lakhatás megőrzését. Az 
önkormányzati lakásbérlők védelme érdekében a vonatkozó jogszabályokba be kellene 
építeni a bérleti jogviszony automatikus visszaállításának kötelezettségét az adósság 
rendezését követően. A önkormányzati lakások bérlői között is szabályozni szükséges a 
védendő fogyasztók körét. 
 

Az Energia Hivatalnak vizsgálnia kellene a védendő fogyasztókkal kapcsolatos szolgáltatói 
feladatok elvégzésének teljesülését. 
 

3.) Adósságkonszolidáció 
1990 és 2009 között drasztikusan emelkedtek a lakhatási és megélhetési költségek. Míg 
a fogyasztási cikkek és szolgáltatások árai átlagosan a tízszeresükre, a háztartási energia 
árak a harmincszorosukra nőttek, addig a (szociális transzfereket is tartalmazó) 
reáljövedelmek csupán 8 %-kal növekedtek ebben az időszakban, a KSH adatai 

alapján.
68

 

 
A lakosság összes lakhatással kapcsolatos díjtartozása, mint korábban utaltunk rá, 
becslésünk szerint megközelíti a 100 milliárd forintot. Az alacsony jövedelmű háztartások 
körében mindenképpen a lakhatást, az alapvető biztonságot veszélyeztető tényező a 
nagy összegű hátralékok felhalmozódása és azok folyamatos görgetése. A tartós 

létfenntartási, lakhatási gondok a kilátástalan helyzetből fakadó mentális problémákhoz, 
egészségkárosodáshoz, családi- kapcsolati krízisekhez vezetnek. Ennek szomorú 
megnyilvánulása különböző devianciák kialakulása, a családok szétesése, végső soron a 
növekvő számban előforduló lakásvesztések és a kihűléses halálesetek is. 
 
A jelenlegi támogatási konstrukciók javasolt átalakítása mellett, az eddigiekben a 
lakásfenntartás támogatására biztosított források értékének megőrzése, és további e 
célra történő felhasználása lehetővé tenné, hogy a rendszeres támogatásokon felül, a 
nagymértékű, hosszú idő alatt felhalmozott hátralékok célzottan, egy 3-4 éves központi 
program keretében rendezésre kerüljenek. A lakásfenntartási támogatás és az 
adósságcsökkentési támogatás fent vázolt rendszerében (a gázár-támogatás 
integrálásával) évi kb. 20-25 milliárd forintnyi forrás szabadítható fel, és fordítható erre a 
célra, annak érdekében, hogy a támogatott háztartások belátható időn belül 
kiegyenlíthessék tartozásaikat, lakhatásuk biztonsága helyreálljon, helyzetük 
konszolidálódjon. 

 
A konszolidációs program csak úgy képzelhető el, ha a feladatok és az anyagi terhek a 
központi kormányzat - szolgáltatók - helyi önkormányzatok - és a hátralékos lakosság 
között oszlanak meg, egy körültekintően szabályozott együttműködési rendszerben. 
A programban csak azok a hátralékos háztartások vehetnének részt, akiknek lakbér- és 
közüzemi díj tartozása 12 hónapon túli, az egy évnél rövidebb idejű hátralékokat a 
törvény szerinti adósságkezelési szolgáltatás keretein belül lehetne rendezni. 
 
A Kormányzat feladata egy átlátható feltételrendszer megteremtése, prioritások 
kialakítása a finanszírozásban és a szabályozásban. A Kormányzatnak a direkt 
támogatás, a kölcsönnyújtás, a források egy részének előteremtése mellett koordináló, 
valamint kezdeményező szerepet is fel kell vállalnia (pl. a szolgáltatók „tárgyalóasztalhoz 
ültetése”), valamint megállapodást kell kötnie a nagyobb szolgáltató cégekkel az adósság 

                                                
68 http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,109886&_dad=portal&_schema=PORTAL&szo=%E1rindex 

illetve: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt007.html 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,109886&_dad=portal&_schema=PORTAL&szo=%E1rindex
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt007.html


A LAKHATÁSI KRÍZIS-HELYZETEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES 
SZABÁLYOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
63 

 

menedzselése, az önkormányzatokkal pedig az átadott pénzeszközök felhasználása 
ügyében. 
A szabályozásnak tartalmaznia kell a kezelendő adósságok körét, a támogatás 
igénybevételének jogosultsági feltételeit (jövedelmi és vagyoni feltételek, elismerhető 
lakásnagyság), az eljárási szabályokat. 
 
A program forrása a központi költségvetés. 
 
Az önkormányzatok feladata (pl. a családsegítő intézmények bevonásával) a hátralékos 
háztartások feltérképezése, a támogatásra való jogosultság elbírálása, döntéshozatal a 
támogatásról, szerződéskötés az önkormányzat, az adós, és a szolgáltató szervezet(ek) 
között, a támogatás lehívása és folyósítása a szolgáltatók felé, az igénybevevőkkel 

kapcsolatban pedig, a kötelezettségek ütemezése és betartatása, végül a program 
lezárása. 
 
A szolgáltatók így belátható időn belül hozzájuthatnának kintlévőségeik egy részéhez. 
Tőlük azt kérné a program, hogy mondjanak le a fennálló tartozás kamatairól, és ezeket 
a behajthatatlan, vagy nehezen behajtható követeléseket (15-20 %-kal) csökkentett 
áron „adják el” a rendezéssel megbízott szervezetnek, hasonlóan a követeléskezelő 
cégek számára történő értékesítéshez. A folyamatban a szolgáltatóknak kell biztosítaniuk 
a pontos, részletes és hiteles tartozás-kimutatást, a beérkezett összegek jóváírását, a 
nullás igazolások kiadását, a szolgáltatás visszakapcsolását, illetve az igénybevevők 
kérése alapján előre fizető fogyasztásmérők felszerelését. 
 
A szolgáltatók között érdemes különbséget tenni, az árengedményt a nagyobb 
energiaszolgáltatók, önkormányzati vagyonkezelők valószínűleg nagyobb gond nélkül el 
tudják könyvelni veszteségként, a kisebb, szétaprózott társasházkezelők azonban nem 
tudnak ez ügyben önállóan döntést hozni. 
 
Ebben a konstrukcióban a központi költségvetés a hátralék 70-75 %-át támogatásként 
nyújtja, 25-30 % önrészt a jogosult fizet meg utólag. A támogatás és az önrész aránya a 
háztartás jövedelmétől függően, sávosan változtatható. Az önkormányzat az önrész 
teljes összegét is lehívhatja a költségvetésből, és azt jelzálogjog alapítása mellett, 
kamatmentes (szociális) kölcsönként folyósíthatja az igénybevevő nevében a szolgáltató 

felé. A kamatmentes kölcsönként kapott támogatás-önrész visszafizetését úgy kell 
ütemezni, hogy az ne veszélyeztesse a háztartás létfenntartását. Az előre nem látható 
élethelyzet változások miatt a szerződés módosítását egy alkalommal lehetővé kell tenni. 
A program által kínált kedvezményt a program tartama alatt csak egyszer lehet igénybe 
venni. 
 
A program 3-4 éve alatt mód nyílik a lakásfenntartási támogatás további megerősítésére, 
és az adósságcsökkentési támogatás szűkítésére, majd kivezetésére az ellátórendszerből. 
Ez nem jelenti azt, hogy nem merülnek majd fel időről időre hátralékkal kapcsolatos 
problémák a lakosság körében, de egy jól célzott, a háztartások lakásfenntartási 
költségeihez erőteljesebben hozzájáruló rendszeres támogatás lehetővé teszi, hogy az 
adósságcsökkentési támogatás a mai formájában megszűnjön, és a korrektív 
beavatkozás szükség esetén, központi program alapján történjen meg. 
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 FÜGGELÉKEK: 
 

1. sz. Függelék 

 

A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete, 2007
69

 

Jövedelem decilisek 1 2 3 4 

Háztartások száma 248 300 285 350 305 860 332 320 

Személyek száma 990 866 990 983 990 560 992 594 

Háztartások átlagos taglétszáma: 3,99 3,47 3,24 2,99 

A lakások megoszlása a szobák száma 

szerint, %     

Egyhelyiséges, félszobás 1,6 1 1,9 0,4 

Egyszobás 16,7 12,7 8 10,3 

Másfél szobás 19,4 20,2 18,8 16,3 

Kétszobás 28,8 26,5 27,1 27,8 

Két- és félszobás 15,4 16,1 17,4 19,1 

Három és annál több szobás 18,2 23,5 26,9 26,1 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lakások átlagos alapterülete (nm.) 73,6 78,9 81,5 80,3 

A lakások megoszlása a fűtés módja 
szerint, %     

Nincs fűtés 0 0,1 0 0,5 

Távfűtés 8,8 8,8 11,4 12,2 

Épület egyedi kazánfűtése 1,2 2,4 2,7 3 

Lakás egyedi kazánfűtése 22,3 33,6 37,2 35,9 

Egyedi helyiségfűtés gázzal 23,3 27,4 30,4 31,6 

Egyedi helyiségfűtés villannyal 0,6 0,2 0,7 0,9 

Egyedi helyiségfűtés: hagyományos (szén, 
fa, olaj) 43,9 27,3 17,7 16,1 

Összesen 100 100 100 100 

     

                                                
69 http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,660791&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,660791&_dad=portal&_schema=PORTAL


A LAKHATÁSI KRÍZIS-HELYZETEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES 
SZABÁLYOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
65 

 

 

Az egy főre jutó éves lakásfenntartási kiadások részletezése COICOP-
csoportosítás szerint, 2007 

Lakásbérleti díj 7 525 5 507 4 981 5 297 

Lakáskarbantartáshoz anyagok 5 032 6 659 7 841 7 107 

Lakás-karbantartási és -javítási 
szolgáltatások 2 276 3 731 3 505 5 251 

Lakáskarbantartás, -javítás összesen 7 309 10 391 11 346 12 358 

Vízellátás 6 366 7 859 9 194 9 100 

Szemétszállítás 2 158 2 831 3 060 3 373 

Szennyvízelvezetés 4 132 5 532 7 013 7 429 

Máshova nem sorolt lakásszolgáltatások 3 256 4 750 6 050 6 923 

Vízellátás és egyéb szolgáltatások 
összesen 15 913 20 971 25 317 26 825 

Elektromos energia 24 549 30 333 31 755 34 287 

Gáz, vezetékes 11 923 18 572 22 994 26 452 

Palackos, gáz 4 616 4 072 3 407 3 124 

Folyékony tüzelőanyagok 0 0 2 0 

Szilárd tüzelőanyagok 10 807 9 725 9 591 9 592 

Központi fűtés, távhő 3 014 4 518 5 879 7 359 

Elektromos energia, gáz és egyéb 
tüzelőanyagok összesen 54 909 67 219 73 628 80 814 

Lakásfenntartás, háztartási energia, 
összesen: 85 655 104 088 115 272 125 295 

Egy háztartásra jutó éves lakásfenntartási 

kiadások 341 763 361 185 373 481 374 632 

Egy háztartásra jutó havi lakásfenntartási 
kiadások 28 480 30 099 31 123 31 219 

Egy főre jutó nettó éves jövedelem 324 395 491 511 592 186 677 104 

Egy főre jutó nettó havi jövedelem 27 033 40 960 49 350 56 425 

Lakásfenntartási költségek, az éves 
nettó jövedelem %-ában: 26,40% 21,18% 19,47% 18,50% 
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2. sz. Függelék 

 
Alsó 4 jövedelmi decilisbe tartozó háztartások megoszlása a lakás szobaszáma 
szerint 

1. decilis, 352695 háztartás, egy főre jutó havi nettó jövedelem: 30515,- Ft. 
(HKF, 2006) 

  Háztartástípus 

Tulajdonos, (87,4 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 10442 5725 4104 3362 1471 1138 

Kétszobás 11529 27615 29851 45939 21443 17801 

Háromszobás 6170 9059 18525 33979 21823 14400 

Négyszobás 0 681 4611 5504 3825 2178 

Ötszobás 0 1062 1079 1307 382 1387 

Hat és annál több szobás 0 0 0 320 643 836 

Összesen: 28141 44142 58170 90411 49587 37740 

         

  Háztartástípus 

Önkormányzati bérlők 
(6,5 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 1982 138 1120 4401 1171 317 

Kétszobás 319 1266 1062 5097 2429 2686 

Háromszobás 719 0 0 0 326 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 3020 1404 2182 9498 3926 3003 

         

  Háztartástípus 

Magánszemélytől 
bérelt (6,1%) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 2107 807 2390 587 791 0 

Kétszobás 1375 2507 622 4267 2149 3343 

Háromszobás 0 0 273 0 253 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 3482 3314 3285 4854 3193 3343 

MIND ÖSSZESEN: 34643 48860 63637 104763 56706 44086 
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2. decilis, 365028 háztartás, egy főre jutó havi nettó jövedelem: 44211,- Ft. 
(HKF, 2006) 

  Háztartástípus 

Tulajdonos, (91,7 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 3753 6405 5311 2514 576 801 

Kétszobás 17751 44116 41134 37821 13922 3373 

Háromszobás 8980 22327 30513 37278 17404 3854 

Négyszobás 291 1582 3349 10744 9099 2828 

Ötszobás 0 290 0 3342 2208 2124 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 1191 0 

Összesen: 30775 74720 80307 91699 44400 12980 

         

  Háztartástípus 

Önkormányzati bérlők 
(4,8 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 747 1667 2349 855 417 402 

Kétszobás 640 1796 1901 2913 1800 0 

Háromszobás 0 0 178 842 951 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 1387 3463 4428 4610 3168 402 

         

  Háztartástípus 

Magánszemélytől 

bérelt (3,5%) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 516 0 384 1681 0 0 

Kétszobás 707 1649 1780 1402 807 0 

Háromszobás 422 0 1031 1026 0 1284 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 1645 1649 3195 4109 807 1284 

MIND ÖSSZESEN: 33807 79832 87930 100418 48375 14666 
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3. decilis, 305860 háztartás, egy főre jutó havi nettó jövedelem: 52134,- Ft. 
(HKF, 2006) 

  Háztartástípus 

Tulajdonos, (94,5 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 10823 3317 1698 2889 296 0 

Kétszobás 21907 57837 40116 49516 8893 2644 

Háromszobás 5444 24191 36417 33512 11911 4470 

Négyszobás 0 2293 3742 8274 4404 3099 

Ötszobás 0 145 1207 2649 0 2194 

Hat és annál több szobás 0 0 0 751 931 0 

Összesen: 38174 87783 83180 97591 26435 12407 

         

  Háztartástípus 

Önkormányzati bérlők 
(3,7 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 694 509 1241 0 0 0 

Kétszobás 2328 1229 2161 3305 927 0 

Háromszobás 0 0 280 772 0 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 3022 1738 3682 4077 927 0 

         

  Háztartástípus 

Magánszemélytől 

bérelt (1,8%) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 694 399 236 0 0 0 

Kétszobás 0 1355 2095 1435 257 0 

Háromszobás 0 0 0 0 0 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 153 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 847 1754 2331 1435 257 0 

MIND ÖSSZESEN: 42043 91275 89193 103103 27619 12407 
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4. decilis, 365060 háztartás, egy főre jutó havi nettó jövedelem: 59118,- Ft. 
(HKF, 2006) 

  Háztartástípus 

Tulajdonos, (93,3 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 16248 5880 2603 0 0 0 

Kétszobás 29867 54223 34430 29835 5535 1508 

Háromszobás 9850 53682 30274 31911 10512 3017 

Négyszobás 0 4146 3293 5251 3218 348 

Ötszobás 0 0 1005 1154 691 758 

Hat és annál több szobás 0 0 0 971 303 0 

Összesen: 55965 117931 71605 69122 20259 5631 

         

  Háztartástípus 

Önkormányzati bérlők 
(3,2 %) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 853 648 312 1072 0 0 

Kétszobás 1136 2375 2065 1696 1036 0 

Háromszobás 0 0 0 330 0 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 1989 3023 2377 3098 1036 0 

         

  Háztartástípus 

Magánszemélytől 

bérelt (3,5%) 1 (1,0) 2 (1,9) 3 (2,7) 4 (3,5) 5 (4,2) 6 vagy t. (4,9) 

Egyszobás 3917 0 746 0 0 0 

Kétszobás 1845 1501 3222 1563 0 0 

Háromszobás 0 0 0 0 230 0 

Négyszobás 0 0 0 0 0 0 

Ötszobás 0 0 0 0 0 0 

Hat és annál több szobás 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 5762 1501 3968 1563 230 0 

MIND ÖSSZESEN: 63716 122455 77950 73783 21525 5631 
Forrás: Városkutatás Kft.
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3. sz. Függelék 
 
Alsó 4 jövedelmi decilisbe tartozó (a lakott lakás szobaszáma alapján leszűkített) háztartások megoszlása a lakás alapterülete szerint 

 1. decilis 2. decilis 3. decilis 4. decilis Összesen 

Háztartástípus 
Átlagos 

lakásnagy-
ság (nm.) 

Elem-
szám 

Átlagos 
lakásnagy-
ság (nm.) 

Elem-
szám 

Átlagos 
lakásnagy-
ság (nm.) 

Elem-
szám 

Átlagos 
lakásnagy-
ság (nm.) 

Elem-
szám 

Átlagos 
lakásnagy-
ság (nm.) 

Elemszám 

Egy fő, 1 szobásban 42,24 14 531 44,12 5 016 42,84 12 211 36,36 21 018 40,22 52 776 

Egy fő, 2 szobásban 65,94 13 223 64,58 19 098 59,12 24 235 61,91 32 848 62,32 89 404 

Két fő, 1 szobásban 52,36 6 670 41,40 8 072 45,10 4 225 43,74 6 528 45,48 25 495 

Két fő, 2 szobásban 62,30 31 388 65,80 47 561 67,61 60 421 65,68 58 099 65,76 197 469 

Három fő 1 szobásban 40,70 7 614 38,05 8 044 38,69 3 175 44,80 3 661 40,14 22 494 

Három fő 2 szobásban 73,53 31 535 66,61 44 815 69,93 44 372 65,01 39 717 68,49 160 439 

Három fő 3 szobásban 93,72 18 798 90,83 31 722 94,75 36 697 96,02 30 274 93,85 117 491 

Négy fő 1 szobásban 41,01 8 350 36,74 5 050 46,01 2 889 42,96 1 072 40,72 17 361 

Négy fő 2 szobásban 71,47 55 303 73,46 42 136 69,94 54 256 73,62 33 094 71,86 184 789 

Négy fő 3 szobásban 92,13 33 979 90,52 39 146 97,42 34 284 101,69 32 241 95,18 139 650 

Négy fő 4 szobásban 109,87 5 504 121,25 10 744 114,94 8 274 110,34 5 251 115,47 29 773 

Öt fő 1 szobásban 41,51 3 433 37,11 993 95,00 296 0,00 0 43,94 4 722 

Öt fő 2 szobásban 71,00 26 021 65,81 16 529 72,24 10 077 70,35 6 571 69,69 59 198 

Öt fő 3 szobásban 90,00 22 402 95,88 18 355 105,21 11 911 96,29 10 742 95,62 63 410 

Öt fő 4 szobásban 117,98 3 825 112,40 9 099 129,03 4 404 101,12 3 218 115,24 20 546 

Öt fő 5 szobásban 90,00 382 127,88 2 208 0,00 0 118,85 691 121,57 3 281 

Hat fő 1 szobásban 36,84 1 455 32,00 1 203 0,00 0 0,00 0 34,65 2 658 

Hat fő 2 szobásban 65,73 23 830 83,43 3 373 76,63 2 644 84,05 1 508 69,43 31 355 

Hat fő 3 szobásban 94,25 14 400 83,79 5 138 87,74 4 470 96,64 3 017 91,45 27 025 

Hat fő 4 szobásban 134,98 2 178 114,27 2 828 113,64 3 099 130,00 348 120,02 8 453 

Hat fő 5 szobásban 114,27 1 387 146,49 2 124 137,23 2 194 120,00 758 133,33 6 463 

Hat fő 6 szobásban 120,00 836 0,00 0 0,00 0 0,00 0 120,00 836 

Összesen: 74,10 327 044 76,70 323 254 77,10 324 134 73,46 290 656 75,37 1 265 088 
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4. sz. Függelék 
 
A támogatások alakulása a háztartás jövedelmének 20 %-a fölötti 
lakásköltségek kiegészítése esetén, a különböző lakáshasználati jogcímű 
csoportoknál, a jelenleg elismert lakásnagyság esetén, ha a beengedési 

jövedelemhatár az ÖNYM 2-szerese: 

A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján, 
csak energiatámogatás (500,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 
2 feln, 1 kk., 

55 nm. 
2 feln, 2 kk., 

65 nm. 
2 feln, 3 kk., 

70 nm. 

összes 
HJ*0,2 

(ELN*ELK*FE)
= 

(ELN*ELK*FE)
= 

(ELN*ELK*FE)
= 

(ELN*ELK*FE)
= 

(ELN*ELK*FE)
= 

jövedelme   17500,- 21375,- 24750,- 28437,- 29400,- 

20 000 4 000 13 500 17 375 20 750 24 437 25 400 

25 000 5 000 12 500 16 375 19 750 23 437 24 400 

28 500 5 700 11 800 15 675 19 050 22 737 23 700 

30 000 6 000 11 500 15 375 18 750 22 437 23 400 

35 000 7 000 10 500 14 375 17 750 21 437 22 400 

40 000 8 000 9 500 13 375 16 750 20 437 21 400 

45 000 9 000 8 500 12 375 15 750 19 437 20 400 

50 000 10 000 7 500 11 375 14 750 18 437 19 400 

55 000 11 000 6 500 10 375 13 750 17 437 18 400 

57 000 11 400 6 100 9 975 13 350 17 037 18 000 

60 000 12 000 (5 500) 9 375 12 750 16 437 17 400 

65 000 13 000 0 8 375 11 750 15 437 16 400 

70 000 14 000 0 7 375 10 750 14 437 15 400 

71 250 14 250 0 7 125 10 500 14 187 15 150 

75 000 15 000   6 375 9 750 13 437 14 400 

80 000 16 000   5 375 8 750 12 437 13 400 

85 500 17 100   4 275 7 650 11 337 12 300 

90 000 18 000   3 375 6 750 10 437 11 400 

95 000 19 000   2 375 5 750 9 437 10 400 

100 000 20 000   1 375 4 750 8 437 9 400 

105 000 21 000   375 3 750 7 437 8 400 

110 000 22 000   0 2 750 6 437 7 400 

114 000 22 800   0 1 950 5 637 6 600 

115 000 23 000     1 750 5 437 6 400 

120 000 24 000     750 4 437 5 400 

125 000 25 000     0 3 437 4 400 

130 000 26 000     0 2 437 3 400 

135 000 27 000     0 1 437 2 400 

140 000 28 000     0 437 1 400 

142 500 28 500     0 0 900 
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A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján, 

önkormányzati bérlakás (700,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 

2 feln, 1 kk., 

55 nm. 

2 feln, 2 kk., 

65 nm. 

2 feln, 3 kk., 

70 nm. 

összes 
HJ*0,2 

(ELN*ELK*FE)

= 

(ELN*ELK*FE)

= 

(ELN*ELK*FE)

= 

(ELN*ELK*FE)

= 

(ELN*ELK*FE)

= 

jövedelme   24500,- 29925,- 34650,- 39812,- 41160,- 

20 000 4 000 20 500 25 925 30 650 35 812 37 160 

25 000 5 000 19 500 24 925 29 650 34 812 36 160 

28 500 5 700 18 800 24 225 28 950 34 112 35 460 

30 000 6 000 18 500 23 925 28 650 33 812 35 160 

35 000 7 000 17 500 22 925 27 650 32 812 34 160 

40 000 8 000 16 500 21 925 26 650 31 812 33 160 

45 000 9 000 15 500 20 925 25 650 30 812 32 160 

50 000 10 000 14 500 19 925 24 650 29 812 31 160 

55 000 11 000 13 500 18 925 23 650 28 812 30 160 

57 000 11 400 13 100 18 525 23 250 28 412 29 760 

60 000 12 000 (12 500) 17 925 22 650 27 812 29 160 

65 000 13 000 0 16 925 21 650 26 812 28 160 

70 000 14 000 0 15 925 20 650 25 812 27 160 

75 000 15 000  14 925 19 650 24 812 26 160 

80 000 16 000  13 925 18 650 23 812 25 160 

85 500 17 100  12 825 17 550 22 712 24 060 

90 000 18 000  11 925 16 650 21 812 23 160 

95 000 19 000  10 925 15 650 20 812 22 160 

100 000 20 000  9 925 14 650 19 812 21 160 

105 000 21 000  8 925 13 650 18 812 20 160 

110 000 22 000  7 925 12 650 17 812 19 160 

114 000 22 800  7 125 11 850 17 012 18 360 

115 000 23 000  (6 925) 11 650 16 812 18 160 

120 000 24 000  (5 925) 10 650 15 812 17 160 

125 000 25 000  0 9 650 14 812 16 160 

130 000 26 000  0 8 650 13 812 15 160 

135 000 27 000   7 650 12 812 14 160 

140 000 28 000   6 650 11 812 13 160 

145 000 29 000   5 650 10 812 12 160 

150 000 30 000   4 650 9 812 11 160 

155 000 31 000   3 650 8 812 10 160 

160 000 32 000   2 650 7 812 9 160 

165 000 33 000   1 650 6 812 8 160 

171 000 34 200   450 5 612 6 960 

180 000 36 000   0 3 812 5 160 

190 000 38 000   0 1 812 3 160 

199 500 39 900    0 1 260 
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A támogatás havi összege az elismert maximális lakásnagyság és a fogyasztási egység alapján,magántulajdonú 

bérlakás (1000,- Ft/nm.) esetén 

Háztartás   1 fő, 35 nm. 2 fő, 45 nm. 
2 feln, 1 kk., 55 

nm.,  
2 feln, 2 kk., 65 

nm. 
2 feln, 3 kk., 70 

nm. 

összes HJ*0,2 (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= (ELN*ELK*FE)= 

jövedelme   35000,- 42750,- 49500,- 56875,- 58800,- 

28 500 5 700 29 300 37 050 43 800 51 175 53 100 

30 000 6 000 29 000 36 750 43 500 50 875 52 800 

35 000 7 000 28 000 35 750 42 500 49 875 51 800 

40 000 8 000 27 000 34 750 41 500 48 875 50 800 

45 000 9 000 26 000 33 750 40 500 47 875 49 800 

50 000 10 000 25 000 32 750 39 500 46 875 48 800 

55 000 11 000 24 000 31 750 38 500 45 875 47 800 

57 000 11 400 23 600 31 350 38 100 45 475 47 400 

60 000 12 000 (23 000) 30 750 37 500 44 875 46 800 

65 000 13 000 0 29 750 36 500 43 875 45 800 

70 000 14 000 0 28 750 35 500 42 875 44 800 

75 000 15 000  27 750 34 500 41 875 43 800 

80 000 16 000  26 750 33 500 40 875 42 800 

85 000 17 000  25 750 32 500 39 875 41 800 

90 000 18 000  24 750 31 500 38 875 40 800 

95 000 19 000  23 750 30 500 37 875 39 800 

100 000 20 000  22 750 29 500 36 875 38 800 

105 000 21 000  21 750 28 500 35 875 37 800 

110 000 22 000  20 750 27 500 34 875 36 800 

114 000 22 800  19 950 26 700 34 075 36 000 

115 000 23 000  (19 750) 26 500 33 875 35 800 

120 000 24 000  (18 750) 25 500 32 875 34 800 

125 000 25 000  0 24 500 31 875 33 800 

130 000 26 000  0 23 500 30 875 32 800 

135 000 27 000   22 500 29 875 31 800 

140 000 28 000   21 500 28 875 30 800 

145 000 29 000   20 500 27 875 29 800 

150 000 30 000   19 500 26 875 28 800 

155 000 31 000   18 500 25 875 27 800 

160 000 32 000   17 500 24 875 26 800 

165 000 33 000   16 500 23 875 25 800 

171 000 34 200   15 300 22 675 24 600 

175 000 35 000   (14 500) 21 875 23 800 

180 000 36 000   (13 500) 20 875 22 800 

185 000 37 000   0 19 875 21 800 

190 000 38 000   0 18 875 20 800 

195 000 39 000    17 875 19 800 

200 000 39 900    16 875 18 800 

205 000 41 000    15 875 17 800 

210 000 42 000    14 875 16 800 

215 000 43 000    13 875 15 800 

220 000 44 000    12 875 14 800 

225 000 45 000    11 875 13 800 

228 000 45 600    11 275 13 200 

240 000 48 000    (8 875) 10 800 

250 000 50 000    0 8 800 

260 000 52 000    0 6 800 

280 000 56 000     2 800 

285 000 57 000     1 800 
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5. sz. Függelék 
 
A támogatások nagyságrendjének alakulása a háztartás jövedelmének 20 %-a fölötti lakásköltségek kiegészítése esetén, a 
különböző lakáshasználati jogcímű csoportoknál, a javasolt elismert lakásnagyság esetén, ha a beengedési jövedelemhatár az 
ÖNYM 2-szerese: 

Jövedelem-
csoport 

A lakás-
használat 

jogcíme 

Háztartás / 
lakásnagyság 

Elemszám 

Háztartás 

átlagos 
havi 

jövedelme 

HJ*0,2 
Átlagos 
lakás-

nagyság 

Elismert 
lnagysag 

Fogy.  
egység 

Elismert 
lakásköltség 

Átlagos 
havi 

támogatás 

A csoport havi 
támogatása 

(Ft.) 

 tulajdonos Egy fő, 1 szobásban 10442 31566 6 313 42,24 35 1,000 17 500 11 187 116 812 566 

 tulajdonos Egy fő, 2 szobásban 11529 28132 5 626 65,94 35 1,000 17 500 11 874 136 890 734 

 tulajdonos Két fő, 1 szobásban 5725 57470 11 494 52,36 45 0,950 21 375 9 881 56 568 725 

 tulajdonos Két fő, 2 szobásban 27615 60588 12 118 62,3 45 0,950 21 375 9 257 255 643 101 

 tulajdonos Három fő 1 szobásban 4104 95853 19 171 40,7 60 0,900 27 000 7 829 32 131 858 

 tulajdonos Három fő 2 szobásban 29851 94584 18 917 73,53 60 0,900 27 000 8 083 241 291 603 

 tulajdonos Három fő 3 szobásban 18525 116772 23 354 93,72 60 0,900 27 000 3 646 67 534 740 

 tulajdonos Négy fő 1 szobásban 3362 95956 19 191 41,01 70 0,875 30 625 11 434 38 440 436 

 tulajdonos Négy fő 2 szobásban 45939 127068 25 414 71,47 70 0,875 30 625 5 211 239 406 505 

 tulajdonos Négy fő 3 szobásban 33979 128476 25 695 92,13 70 0,875 30 625 4 930 167 509 674 

 tulajdonos Négy fő 4 szobásban 5504 130492 26 098 109,87 70 0,875 30 625 4 527 24 914 406 

 tulajdonos Öt fő 1 szobásban 1471 144450 28 890 41,51 80 0,840 33 600 4 710 6 928 410 

 tulajdonos Öt fő 2 szobásban 21443 154230 30 846 71 80 0,840 33 600 2 754 59 054 022 

 tulajdonos Öt fő 3 szobásban 21823 157275 31 455 90 80 0,840 33 600 2 145 46 810 335 

 tulajdonos Öt fő 4 szobásban 3825 166730 33 346 117,98 80 0,840 33 600 254 971 550 

 tulajdonos Öt fő 5 szobásban 382 146570 29 314 90 80 0,840 33 600 4 286 1 637 252 

 tulajdonos Hat fő 2 szobásban 17801 162804 32 561 65,73 90 0,817 36 750 4 189 74 571 949 

 tulajdonos Hat fő 3 szobásban 14400 161898 32 380 94,25 90 0,817 36 750 4 370 62 933 760 

1. tulajdonos Hat fő 4 szobásban 2178 161160 32 232 134,98 90 0,817 36 750 4 518 9 840 204 

  tulajdonos Hat fő 5 szobásban 1387 171714 34 343 114,27 90 0,817 36 750 2 407 3 338 786 

d tulajdonos Hat fő 6 szobásban 836 175968 35 194 120 90 0,817 36 750 1 556 1 301 150 

e önkormányzati Egy fő, 1 szobásban 1982 33358 6 672 42,24 35 1,000 24 500 17 828 35 335 889 

c önkormányzati Egy fő, 2 szobásban 319 10618 2 124 65,94 35 1,000 24 500 22 376 7 138 072 

i önkormányzati Két fő, 1 szobásban 138 64400 12 880 52,36 45 0,950 29 925 17 045 2 352 210 

l önkormányzati Két fő, 2 szobásban 1266 49534 9 907 62,3 45 0,950 29 925 20 018 25 343 041 
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i önkormányzati Három fő 1 szobásban 1120 74145 14 829 40,7 60 0,900 37 800 22 971 25 727 520 

s önkormányzati Három fő 2 szobásban 1062 53184 10 637 73,53 60 0,900 37 800 27 163 28 847 318 

 önkormányzati Négy fő 1 szobásban 4401 126252 25 250 41,01 70 0,875 42 875 17 625 77 565 865 

 önkormányzati Négy fő 2 szobásban 5097 118124 23 625 71,47 70 0,875 42 875 19 250 98 118 269 

 önkormányzati Öt fő 1 szobásban 1171 120810 24 162 41,51 80 0,840 47 040 22 878 26 790 138 

 önkormányzati Öt fő 2 szobásban 2429 160385 32 077 71 80 0,840 47 040 14 963 36 345 127 

 önkormányzati Öt fő 3 szobásban 326 194845 38 969 90 80 0,840 47 040 8 071 2 631 146 

 önkormányzati Hat fő 1 szobásban 317 125448 25 090 36,84 90 0,817 51 450 26 360 8 356 247 

 önkormányzati Hat fő 2 szobásban 2686 147390 29 478 65,73 90 0,817 51 450 21 972 59 016 792 

 magánbérlet Egy fő, 1 szobásban 2107 33419 6 684 42,24 35 1,000 35 000 28 316 59 662 233 

 magánbérlet Egy fő, 2 szobásban 1375 35075 7 015 65,94 35 1,000 35 000 27 985 38 479 375 

 magánbérlet Két fő, 1 szobásban 807 67164 13 433 52,36 45 0,950 42 750 29 317 23 658 980 

 magánbérlet Két fő, 2 szobásban 2507 69148 13 830 62,3 45 0,950 42 750 28 920 72 503 443 

 magánbérlet Három fő 1 szobásban 2390 104811 20 962 40,7 60 0,900 54 000 33 038 78 960 342 

 magánbérlet Három fő 2 szobásban 622 60762 12 152 73,53 60 0,900 54 000 41 848 26 029 207 

 magánbérlet Három fő 3 szobásban 273 117162 23 432 93,72 60 0,900 54 000 30 568 8 344 955 

 magánbérlet Négy fő 1 szobásban 587 129752 25 950 41,01 70 0,875 61 250 35 300 20 720 865 

 magánbérlet Négy fő 2 szobásban 4267 142088 28 418 71,47 70 0,875 61 250 32 832 140 095 851 

 magánbérlet Öt fő 1 szobásban 791 169970 33 994 41,51 80 0,840 67 200 33 206 26 265 946 

 magánbérlet Öt fő 2 szobásban 2149 163365 32 673 71 80 0,840 67 200 34 527 74 198 523 

 magánbérlet Öt fő 3 szobásban 253 81155 16 231 90 80 0,840 67 200 50 969 12 895 157 

 magánbérlet Hat fő 2 szobásban 3343 175572 35 114 65,73 90 0,817 73 500 38 386 128 323 061 

 tulajdonos Egy fő, 1 szobásban 3753 45034 9 007 42,24 35 1,000 17 500 8 493 31 874 980 

 tulajdonos Egy fő, 2 szobásban 17751 44297 8 859 65,94 35 1,000 17 500 8 641 153 379 291 

 tulajdonos Két fő, 1 szobásban 6405 89808 17 962 52,36 45 0,950 21 375 3 413 21 862 827 

 tulajdonos Két fő, 2 szobásban 44116 88252 17 650 62,3 45 0,950 21 375 3 725 164 314 454 

 tulajdonos Három fő 2 szobásban 41134 133176 26 635 73,53 60 0,900 27 000 365 15 005 683 

 tulajdonos Három fő 3 szobásban 30513 132369 26 474 93,72 60 0,900 27 000 526 16 055 941 

 önkormányzati Egy fő, 1 szobásban 747 42974 8 595 42,24 35 1,000 24 500 15 905 11 881 184 

 önkormányzati Egy fő, 2 szobásban 640 46296 9 259 65,94 35 1,000 24 500 15 241 9 754 112 

 önkormányzati Két fő, 1 szobásban 1667 88044 17 609 52,36 45 0,950 29 925 12 316 20 531 105 

 önkormányzati Két fő, 2 szobásban 1796 89372 17 874 62,3 45 0,950 29 925 12 051 21 642 878 

2. önkormányzati Három fő 1 szobásban 2349 126258 25 252 40,7 60 0,900 37 800 12 548 29 476 192 

  önkormányzati Három fő 2 szobásban 1901 135819 27 164 73,53 60 0,900 37 800 10 636 20 219 416 
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d önkormányzati Három fő 3 szobásban 178 133665 26 733 93,72 60 0,900 37 800 11 067 1 969 926 

e önkormányzati Négy fő 1 szobásban 855 186404 37 281 41,01 70 0,875 42 875 5 594 4 783 041 

c önkormányzati Négy fő 2 szobásban 2913 176536 35 307 71,47 70 0,875 42 875 7 568 22 045 001 

i önkormányzati Négy fő 3 szobásban 842 182788 36 558 92,13 70 0,875 42 875 6 317 5 319 251 

l önkormányzati Öt fő 1 szobásban 417 219900 43 980 41,51 80 0,840 47 040 3 060 1 276 020 

i önkormányzati Öt fő 2 szobásban 1800 207140 41 428 71 80 0,840 47 040 5 612 10 101 600 

s önkormányzati Öt fő 3 szobásban 951 225165 45 033 90 80 0,840 47 040 2 007 1 908 657 

 magánbérlet Egy fő, 1 szobásban 516 44663 8 933 42,24 35 1,000 35 000 26 067 13 450 778 

 magánbérlet Egy fő, 2 szobásban 707 43139 8 628 65,94 35 1,000 35 000 26 372 18 645 145 

 magánbérlet Két fő, 2 szobásban 1649 87640 17 528 62,3 45 0,950 42 750 25 222 41 591 078 

 magánbérlet Három fő 1 szobásban 384 132300 26 460 40,7 60 0,900 54 000 27 540 10 575 360 

 magánbérlet Három fő 2 szobásban 1780 127932 25 586 73,53 60 0,900 54 000 28 414 50 576 208 

 magánbérlet Három fő 3 szobásban 1031 139584 27 917 93,72 60 0,900 54 000 26 083 26 891 779 

 magánbérlet Négy fő 1 szobásban 1681 169324 33 865 41,01 70 0,875 61 250 27 385 46 034 521 

 magánbérlet Négy fő 2 szobásban 1402 181660 36 332 71,47 70 0,875 61 250 24 918 34 935 036 

 magánbérlet Négy fő 3 szobásban 1026 166944 33 389 92,13 70 0,875 61 250 27 861 28 585 591 

 magánbérlet Öt fő 2 szobásban 807 219290 43 858 71 80 0,840 67 200 23 342 18 836 994 

 magánbérlet Hat fő 3 szobásban 1284 282066 56 413 94,25 90 0,817 73 500 17 087 21 939 451 

 tulajdonos Egy fő, 1 szobásban 10823 52084 10 417 42,24 35 1,000 17 500 7 083 76 661 474 

 tulajdonos Egy fő, 2 szobásban 21907 52333 10 467 65,94 35 1,000 17 500 7 033 154 080 694 

 tulajdonos Két fő, 1 szobásban 3317 103974 20 795 52,36 45 0,950 21 375 580 1 924 523 

 tulajdonos Két fő, 2 szobásban 57837 104982 20 996 62,3 45 0,950 21 375 379 21 897 088 

 önkormányzati Egy fő, 1 szobásban 694 54167 10 833 42,24 35 1,000 24 500 13 667 9 484 620 

3. önkormányzati Egy fő, 2 szobásban 2328 53264 10 653 65,94 35 1,000 24 500 13 847 32 236 282 

 önkormányzati Két fő, 1 szobásban 509 103936 20 787 52,36 45 0,950 29 925 9 138 4 651 140 

d önkormányzati Két fő, 2 szobásban 1229 100702 20 140 62,3 45 0,950 29 925 9 785 12 025 273 

e önkormányzati Három fő 1 szobásban 1241 157650 31 530 40,7 60 0,900 37 800 6 270 7 781 070 

c önkormányzati Három fő 2 szobásban 2161 158847 31 769 73,53 60 0,900 37 800 6 031 13 032 127 

i önkormányzati Három fő 3 szobásban 280 155775 31 155 93,72 60 0,900 37 800 6 645 1 860 600 

l önkormányzati Négy fő 2 szobásban 3305 209768 41 954 71,47 70 0,875 42 875 921 3 045 227 

i önkormányzati Négy fő 3 szobásban 772 198352 39 670 92,13 70 0,875 42 875 3 205 2 473 951 

s magánbérlet Egy fő, 1 szobásban 694 53333 10 667 42,24 35 1,000 35 000 24 333 16 887 380 

 magánbérlet Két fő, 1 szobásban 399 102110 20 422 52,36 45 0,950 42 750 22 328 8 908 872 

 magánbérlet Két fő, 2 szobásban 1355 106594 21 319 62,3 45 0,950 42 750 21 431 29 039 276 
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 magánbérlet Három fő 1 szobásban 236 148734 29 747 40,7 60 0,900 54 000 24 253 5 723 755 

 magánbérlet Három fő 2 szobásban 2095 160338 32 068 73,53 60 0,900 54 000 21 932 45 948 378 

 magánbérlet Négy fő 2 szobásban 1435 208336 41 667 71,47 70 0,875 61 250 19 583 28 101 318 

 magánbérlet Öt fő 2 szobásban 257 245595 49 119 71 80 0,840 67 200 18 081 4 646 817 

 tulajdonos Egy fő, 1 szobásban 16248 58756 11 751 42,24 35 1,000 17 500 5 749 93 406 502 

 tulajdonos Egy fő, 2 szobásban 29867 59099 11 820 65,94 35 1,000 17 500 5 680 169 650 533 

4. önkormányzati Egy fő, 1 szobásban 853 58305 11 661 42,24 35 1,000 24 500 12 839 10 951 667 

 önkormányzati Egy fő, 2 szobásban 1136 58576 11 715 65,94 35 1,000 24 500 12 785 14 523 533 

d önkormányzati Két fő, 1 szobásban 648 116922 23 384 52,36 45 0,950 29 925 6 541 4 238 309 

e önkormányzati Két fő, 2 szobásban 2375 119838 23 968 62,3 45 0,950 29 925 5 957 14 148 825 

c önkormányzati Három fő 1 szobásban 312 169008 33 802 40,7 60 0,900 37 800 3 998 1 247 501 

i önkormányzati Három fő 2 szobásban 2065 179796 35 959 73,53 60 0,900 37 800 1 841 3 801 252 

l magánbérlet Egy fő, 1 szobásban 3917 58109 14 527 42,24 35 1,000 35 000 20 473 80 191 762 

i magánbérlet Egy fő, 2 szobásban 1845 58695 14 674 65,94 35 1,000 35 000 20 326 37 501 931 

s magánbérlet Két fő, 2 szobásban 1501 118234 29 559 62,3 45 0,950 42 750 13 192 19 800 442 

 magánbérlet Három fő 1 szobásban 746 183372 45 843 40,7 60 0,900 54 000 8 157 6 085 122 

 magánbérlet Három fő 2 szobásban 3222 179730 44 933 73,53 60 0,900 54 000 9 068 29 215 485 

 magánbérlet Négy fő 2 szobásban 1563 237068 59 267 71,47 70 0,875 61 250 1 983 3 099 429 

 ÖSSZESEN 678073      ÖSSZESEN: 4 631 972 997 

         Éves összeg: 

55 583 675 

968 
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6. sz. Függelék 
 
Az adósságcsökkentési támogatás főbb adatai megye szerinti bontásban 

Megye Év 

A 
támogatásban 

részesített 
személyek 

száma 

Felhasznál

t összeg, 
ezer Ft 

Egy főre 

jutó 
átlagos 

összeg, Ft 

Egy alkalommal 
támogatottak 

Havonta 
támogatottak 

száma 

egy főre 

jutó átlagos 
összege, Ft 

száma 

egy főre 

jutó átlagos 
összege, Ft 

  2004 70 5212 74 457 40 82 875 30 63 233 

Bács-Kiskun 2006 168 10095 60 089 49 65 571 119 57 832 

  2008 368 37306 101 375 190 86 179 178 117 596 

  2004 590 42349 71 778 299 25 749 508 68 209 

Baranya 2006 371 35710 96 253 180 75 322 191 115 979 

  2008 435 39492 90 786 79 158 013 356 75 868 

  2004 111 7559 68 099 49 55 551 63 76 778 

Békés 2006 126 10724 85 111 45 87 933 81 83 543 

  2008 316 25253 79 915 70 85 571 246 78 305 

  2004 2302 199884 86 831 436 154 133 1866 71 105 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

2006 
1603 127961 79 826 391 94 041 1212 75 240 

  2008 1513 129230 85 413 199 130 578 1314 78 573 

  2004 2257 191528 84 860 1432 99 532 991 49 443 

Budapest 2006 2812 333733 118 682 1305 124 196 1507 113 906 

  2008 2981 330253 110 786 1198 114 672 1783 108 175 

  2004 471 21206 45 023 78 47 462 393 44 539 

Csongrád 2006 283 27042 95 555 58 82 638 225 98 884 

  2008 374 38333 102 495 114 57 114 260 122 392 

  2004 243 20142 82 889 30 84 133 213 82 714 

Fejér 2006 279 20385 73 065 47 91 660 232 69 297 

  2008 224 16133 72 022 92 62 728 132 78 500 

  2004 246 11074 45 016 0 0 246 45 016 
Győr-Moson-

Sopron 
2006 

107 10283 96 103 4 94 750 103 96 155 

  2008 155 10386 67 006 13 90 769 142 64 831 

  2004 494 28699 58 095 80 64 900 414 56 780 

Hajdú-Bihar 2006 478 14627 30 600 248 24 185 230 37 517 

  2008 1110 53326 48 041 338 30 935 772 55 531 

  2004 114 7321 64 219 12 62 333 102 64 441 

Heves 2006 104 6657 64 010 1 73 000 103 63 922 

  2008 145 9513 65 607 0 0 145 65 607 

  2004 283 18640 65 866 52 71 923 233 63 948 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

2006 
285 18849 66 137 67 71 045 218 64 628 

  2008 379 28914 76 290 161 88 882 218 66 991 

  2004 260 8480 32 615 8 40 125 252 32 377 

Komárom-
Esztergom 

2006 
324 25864 79 827 11 121 455 313 78 364 

  2008 371 26805 72 251 60 93 600 311 68 132 

  2004 112 4084 36 464 14 25 857 98 37 980 

Nógrád 2006 336 32633 97 122 76 28 947 260 117 050 

  2008 478 42553 89 023 41 84 244 437 89 471 

  2004 53 5437 102 585 47 97 298 6 144 000 

Pest 2006 53 5475 103 302 40 114 625 13 68 462 

  2008 179 17968 100 380 125 88 584 54 127 685 
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  2004 113 8723 77 195 11 70 455 102 77 922 

Somogy 2006 103 7853 76 243 20 73 200 83 76 976 

  2008 70 8249 117 843 32 90 656 38 140 737 

  2004 292 28496 97 589 4 57 750 288 98 142 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

2006 

679 58861 86 688 12 130 417 667 85 901 

  2008 846 47264 55 868 50 45 460 796 56 521 

  2004 177 12516 70 712 50 62 840 132 71 015 

Tolna 2006 175 11757 67 183 24 79 500 151 65 225 

  2008 198 13866 70 030 22 102 773 176 65 938 

  2004 135 7429 55 030 16 94 375 119 49 739 

Vas 2006 181 14161 78 238 46 55 500 135 85 985 

  2008 145 16419 113 234 14 73 571 131 117 473 

  2004 0 0 0 0 0 0 0 

Veszprém 2006 0 0 0 0 0 0 0 

  2008 22 1034 47 000 7 26 143 15 56 733 

  2004 57 7931 139 140 10 76 500 48 149 292 

Zala 2006 173 34380 198 728 47 96 936 126 236 698 

  2008 131 19076 145 618 35 98 971 96 162 625 

Forrás: KSH, OSAP (1206) 
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7. sz. Függelék 

 

Az adósságcsökkentési támogatás adatai a település népességnagysága szerint: 

Népességnagyság 
Települések 

száma 

Település-
típuson élő 

személyek 
száma 

Lakosság-

arány 
Év 

A település-
típuson élő 

támogatottak 
száma: 

A település-

típuson élők 

aránya a 
támogatottak 

között: 

Felhasznált 

összeg 
(ezer Ft.) 

Egy főre 
jutó 

átlagos 
összeg, Ft 

Egy 
alkalommal 

támogatottak 
száma 

Egy főre 
jutó 

átlagos 
összeg, Ft 

Havonta 

támogatottak 
száma 

Egy főre 
jutó 

átlagos 
összeg, Ft 

    2004 13 0,16% 470 36 154 3 97 000 10 17 900 

    2005 33 0,39% 1 337 40 515 23 47 043 10 25 500 

       0-   1 999 2385 1 685 260 16,81% 2006 44 0,51% 2 429 55 205 3 183 000 41 45 854 

    2007 6 0,07% 260 43 333 3 63 333 3 23 333 

    2008 41 0,39% 2 477 60 415 11 83 455 30 51 967 

    2004 145 1,74% 7 500 51 724 44 64 159 103 45 408 

    2005 180 2,08% 14 279 79 328 113 49 292 135 64 511 

 2 000-   9 999 623 2 393 030 23,85% 2006 173 2,00% 11 872 68 624 54 86 907 119 60 328 

    2007 257 2,97% 16 099 62 642 140 57 443 117 68 863 

    2008 311 2,98% 24 478 78 707 116 85 888 195 74 436 

    2004 1621 19,34% 130 558 80 542 395 71 911 1232 82 916 

    2005 2456 28,40% 154 457 62 890 469 73 938 1996 60 010 

10 000- 39 999 122 2 268 630 22,61% 2006 1972 22,82% 166 009 84 183 557 73 467 1415 88 401 

    2007 2418 27,96% 179 583 74 269 662 74 017 1756 74 364 

    2008 2925 28,02% 222 281 75 994 725 82 335 2200 73 904 

    2004 4344 51,83% 306 654 70 593 794 96 982 3768 60 947 

    2005 3482 40,26% 212 917 61 148 365 76 178 3075 60 199 

40 000 és több 21 1 971 850 19,66% 2006 3639 42,12% 293 007 80 519 752 68 900 2887 83 545 

    2007 3298 38,13% 292 495 88 689 740 76 942 2558 92 087 

    2008 4182 40,06% 331 884 79 360 790 76 887 3392 79 936 

    2004 2257 26,93% 191 528 84 860 1432 99 532 991 49 443 

    2005 2497 28,87% 238 313 95 440 824 112 084 1673 87 242 

Budapest Főváros 1 712 210 17,07% 2006 2812 32,55% 333 733 118 682 1305 124 196 1507 113 906 

    2007 2670 30,87% 268 707 100 639 918 106 041 1752 97 809 

    2008 2981 28,55% 330 253 110 786 1198 114 672 1783 108 175 
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8. sz. Függelék 

 

Adott népességnagyságú településen élők aránya a támogatott személyek között (lakásfenntartási- és 

adósságcsökkentési támogatás): 
 Lakosság- 

arány 

2004 2005 2006 2007 2008 

Népességnagyság LFT ACST LFT ACST LFT ACST LFT ACST LFT ACST 

         0-   1 999 16,81% 14,51% 0,16% 22,60% 0,39% 23,50% 0,51% 23,58% 0,07% 23,80% 0,39% 

  2 000-   9 999 23,85% 22,34% 1,74% 27,00% 2,08% 28,00% 2,00% 28,80% 2,97% 28,25% 2,98% 

10 000- 39 999 22,61% 28,10% 19,34% 24,00% 28,40% 23,00% 22,82% 22,71% 27,96% 22,00% 28,02% 

40 000- fölött 19,66% 21,63% 51,83% 16,40% 40,26% 16,20% 42,12% 16,00% 38,13% 17,35% 40,06% 

Budapest 17,07% 13,42% 26,93% 10,00% 28,87% 9,30% 32,55% 8,91% 30,87% 8,60% 28,55% 

Összesen: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Támogatott személyek 
száma: 196 619 8 380 302 893 8 648 349 088 8 640 343 193 8 649 325 899 10 440 

 

A támogatásra felhasznált összeg aránya népességnagyság szerint (lakásfenntartási- és 

adósságcsökkentési támogatás): 
 Lakosság- 

arány 

2004 2005 2006 2007 2008 

Népességnagyság LFT ACST LFT ACST LFT ACST LFT ACST LFT ACST 

        0-  1 999 16,81% 9,26% 0,07% 20,84% 0,22% 24,93% 0,30% 24,72% 0,03% 26,72% 0,27% 

  2 000-  9 999 23,85% 14,55% 1,18% 25,65% 2,30% 28,90% 1,47% 29,94% 2,13% 29,71% 2,69% 

10 000- 39 999 22,61% 27,78% 20,51% 22,64% 24,86% 20,28% 20,57% 20,00% 23,72% 19,74% 24,39% 

40 000- fölött 19,66% 25,15% 48,16% 18,28% 34,27% 15,85% 36,31% 16,50% 38,63% 15,72% 36,42% 

Budapest 17,07% 23,26% 30,08% 12,58% 38,36% 10,04% 41,35% 8,84% 35,49% 8,11% 36,24% 

Összesen: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Felhasznált összeg (ezer Ft.): 
5 767 

570 
636 710 

12 062 
534 

621 303 
16 668 

368 
807 050 

17 809 
754 757 144 

16 554 
132 911 373 

 

Forrás: KSH, OSAP (1206)
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Lakhatási krízis-helyzetek 

kezelése Józsefvárosban,2000-
2010 
 
Készítette: Vida Judith – Vidákovics Erika 

Bevezetés 

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a lakhatási krízis-helyzetek megjelenési formáit 

és kezelésük eszköztárát Józsefvárosban. Ebben a fővárosi kerületben – a kedvezőtlen 

gazdasági-társadalmi folyamatokból adódóan – a rendszerváltást követően nagyon 

hamar és nagyon élesen jelent meg a lakásfenntartási gondokkal megküzdeni nem tudó, 

díjhátralékot felhalmozó lakosság problémája. A probléma-kezelést azóta is a folyamatos 

útkeresés jellemzi a szabályozásban,  az igazgatási, ill. a szociális segítő munka 

gyakorlatában egyaránt. 

Mit tekintünk lakhatási krízis-helyzetnek? Vajdáné és tsai lakhatási gondokkal küzdőknek 

azokat a személyeket tekintik, akik anyagi, jövedelmi problémáik miatt vagy 

élethelyzetükben bekövetkezett krízishelyzet eredményeképpen otthonukat elvesztették, 

vagy ezen a téren veszélyeztetettek, ill. lakhatásukat csak jogsértő módon tudják 

megoldani.  

A lakhatási krízis-helyzetek közé sorolják 

o a lakásüzemeltetéssel összefüggő közüzemi hátralékok felhalmozódását, valamint 

o a hátralékkövetelők által alkalmazott szankciókat (közüzemi szolgáltatások 

korlátozása, megszüntetése, lakásbérleti ill. lakáshitel szerződés felmondása, 

kilakoltatás).70 

Értelmezésünkben – elfogadva és továbbgondolva a fenti definíciót – a lakhatási krízis-

helyzetek a lakhatási költségek fizetési nehézségeivel kapcsolatos krízis-helyzetek: 

adósság (díjhátralék) felhalmozódása, valamint ezzel összefüggésben a lakhatás 

biztonságát veszélyeztető szankciók, kényszerintézkedések alkalmazása következtében 

kialakult állapotok.  

Többek között a szociális munka gyakorlatából is ismert, hogy ezenkívül sokféle lakással 

kapcsolatos gond miatt kerülhet krízis-helyzetbe az egyén vagy a család. Gondolunk itt 

például a csalás áldozatává vált pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel élő emberekre, 

a családi konfliktus (vagy válás) miatt utcára kerülőkre, a gyermekvédelmi vagy 

büntetés-végrehajtási intézetből kikerülőkre, a jogcím nélkül lakókra, illetve a 

lakhatatlanná vált épületből elköltözni kényszerülőkre. Ezek a kétségkívül kritikus egyéni 

élethelyzetek azonban nem tartoznak a jelen tanulmány tárgykörébe. 

Mit tekintünk adósságnak, díjhátraléknak? A két fogalom a köztudatban és a probléma-

kezelési gyakorlatban is olyannyira összemosódik, hogy mi sem akarjuk szétválasztani. A 

                                                
70 Vajdáné Homovics Dóra -Vass Péter -Vitál Attila: Irányelv az adósságterhekkel küzdők körében végzett 

szociális munka gyakorlatához. SZMI. 2010. 
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Szociális törvény szerinti lakhatási költség és adósság meghatározást vesszük alapul71 – 

megjegyezve, hogy Józsefvárosban például az adósságkezelési szolgáltatás 

szempontjából szűkebben értelmezik az adósság fogalmát. Adósságnak (díjhátraléknak) 

tekintünk minden olyan fizetési kötelezettségben történő elmaradást, hátralékba 

kerülést, amely a lakáshasználattal áll összefüggésben. 

Józsefváros lakás- és társadalmi viszonyait a rendelkezésünkre álló dokumentumok, 

statisztikai adatok és kutatási eredmények felhasználásával tekintjük át. A probléma 

mélységét napjainkra (2010-2011-re) vonatkozóan főként a Kisfalu Józsefvárosi 

Vagyongazdálkodási Kft. és a Díjbeszedő Holding Zrt. adatai alapján mutatjuk be. 2000-

ből két kutatás eredményeire támaszkodunk – az egyik statisztikai szinten, a másik a 

háztartások perspektívájából közelíti meg a lakhatási nehézségekkel küzdő társadalmi 

csoportok problémáját. A két időszak között a kerület krízisövezeteiben, az Orczy- és 

Magdolna negyedben készültek felmérések, ezeket ismertetjük. 

A következő fejezetben azokat a lakhatást segítő támogatási formákat vesszük sorra, 

amelyeket a helyi önkormányzat – saját ellátásként vagy a közműszolgáltatókkal való 

megállapodások alapján – biztosított, valamint civil szervezetek (főként a Hálózat 

Alapítvány) vonultattak fel a probléma kezelésére, a rendszerváltást követő évektől 

napjainkig. 

Ezután ismét visszatekintünk a múltba – a hátralék-kiegyenlítés 10 évvel ezelőtti 

gyakorlatát mutatjuk be a háztartások nézőpontjából, illetőleg a „rendszer” működési 

problémáit, ahogy a korabeli elemzők látták.       

Majd a lakhatási krízisek kezelésének helyi eszközeit írjuk le: egyrészt a 

közműszolgáltatók tevékenységét, az általuk nyújtott támogatásokat, kedvezményeket, 

másrészt a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokat. Külön alfejezetekben térünk ki a Családsegítő Szolgálat és a Szociális Iroda 

szerepére, tevékenységére. 

Végül pedig összefoglaljuk tanulmányunkat – kiemeljük a Józsefvárosi modell innovatív 
elemeit, amelyek a napi gyakorlat során bebizonyították hatékonyságukat, és 
megemlítjük a rendszer hiányosságait, gyenge pontjait is –, és ajánlásokat fogalmazunk 
meg az önkormányzatok számára 

                                                
71 1993. évi III. tv. Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó: közüzemi díjtartozás (vezetékes 

gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz és csatornahasználati, szemétszállítási, ill. házközponti fűtés díjtartozás); 

közös költség hátralék; lakbérhátralék; a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból 

átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 
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Józsefváros társadalma 

Lakásviszonyok 
A KSH adatai szerint Józsefvárosban 2010. január 1-én összesen 42 181 lakás volt. A 
lakások összetételére vonatkozóan elmondható, hogy a budapesti összesített adatokhoz 
hasonlítva kiugróan magas az egy szobás lakások száma, 39,7%. (Ezt az arányt a 
szomszédos VII. kerület közelíti csak meg – 39,2%-kal –, majd jóval „mögöttük” áll a 
XIII. kerület, 32,8%-kal.) A két szobás lakások aránya megfelel a budapesti átlagnak, a 
három ill. négy és több szobás lakások aránya – az egy szobás lakások túlsúlyából 

adódóan jelentősen alatta marad
72

.  

 
 

A bérlakások száma 5 458 db, aránya a lakásállomány 13%-át teszi ki. A bérlakások 
minőségéről sokat elárul, hogy minden második lakás félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakás. Azonban ebből a kevesebb mint 5 és fél ezer lakásból mindössze 4 788 db 
volt valóban használatban a tanulmány írása idején, melyek közül 402 szociális, 4 384 

költségelvű, 2 piaci bérlakás.
73

  

 

 
 

 

                                                
72 Forrás: KSH 
73 Forrás: Kifsalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodási Kft. 
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Józsefváros társadalma  
Józsefváros egyike a főváros – sok tekintetben – leghátrányosabb helyzetű kerületeinek. 
Társadalma azonban rendkívül heterogén, különböző területi egységei között jelentős 
különbségek vannak a társadalmi státust mérő mutatók tekintetében.  

A kerület társadalmáról Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2009. 
évi felülvizsgálata a következőket mondja:  

o A népesség korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy a budapesti 

arányokhoz hasonlóan a kerületben is magas az időskorúak aránya, ugyanakkor 

az átlagéletkort tekintve a kerület népessége fiatalabb, mint a többi kerületé.  

o Rendkívül magas az egyszemélyes háztartások aránya, közel 42 százalék. 

o A Tisztviselő telepen és a Palotanegyed lakói körében kiemelkedően, a fővárosi 

átlagot is meghaladó mértékben magas a felsőfokú végzettségűek aránya (33,1% 

és 29,2%), addig a kerületen belül is legkedvezőtlenebb helyzetű Magdolna 

negyedben ez az arány csak 9,8%, vagyis a budapesti érték mindössze 40%-a. 

o A foglalkoztatottsági és jövedelmi helyzetet is hasonló képet mutat. A Magdolna 

és az Orczy negyedben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta: 12,6% és 10,9%. 

(A tényleges inaktívak aránya még ennél is lényegesen magasabb.) Az itt élő 

háztartások 13%-ában az egy főre jutó jövedelem kisebb, mint az öregségi 

nyugdíj-minimum (ÖNYM) 100%-a, 29% esetében nem haladja meg annak 

150%-át, és 44% esetében pedig annak 200%-át (alig több mint ötvenezer 

forintot). Összességében az Orczy-negyedben valamivel magasabb a két alsó 

jövedelmi csoport aránya (nagyobb a szegénység), mint a Magdolna-negyedben. 

o A szociális ellátásokat igénybe vevők arányában mindez jól látszik: bármely 

ellátást nézzük is, e két „krízisterületen” a lakosság jelentősebb hányada veszi 

igénybe az ellátásokat, mint a kerület többi részén.    

 
Városrészek Lakásfenntartási 

támogatásban 
részesülők 

aránya a lakások 
számához 

viszonyítva (%) 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők 

aránya a lakások 
számához 

viszonyítva (%) 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülők aránya 
a lakások 
számához 

viszonyítva (%) 

Palota-negyed 1,4 1,1 1,6 

Népszínház-

negyed 

2,8 2,0 4,0 

Csarnok-negyed 3,8 2,9 7,3 

Józsefváros 
központ 

2,7 2,2 5,8 

Magdolna-
negyed 

5,5 5,1 14,0 

Orczy-negyed 5,4 4,6 12,5 

Szigony-negyed 3,6 2,1 5,5 

Tisztviselő telep 0,8 1,3 1,0 

Ganz-negyed 2,2 0,9 6,0 

Kerepesi-negyed 0,5 0,7 1,2 

Százados úti 
negyed 

2,0 1,3 2,6 

Józsefváros 

összesen 

3,3 2,6 6,5 
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Józsefváros az elmúlt tíz évben sokat változott. Egyfelől nagy fejlesztések, jelentős 
beruházások valósultak meg – sok új, korszerű lakás épült, fiatalabb, magasabb státusú 
lakosság is érkezett a kerületbe. Legjelentősebb közülük a Corvin Sétány program.  
Ugyanakkor folytatódtak a már tíz évvel ezelőtt is észlelt kedvezőtlen jelenségek, a 
slumosodás folyamata, a szegénység koncentrációja. Lakásfenntartási nehézségekkel 
számos háztartás küzdött tíz éve is, küzd ma is…  
 

Lakásfenntartási nehézségekkel küzdő társadalmi csoportok 

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdő társadalmi csoportokra vonatkozóan 2000-ből 
rendelkezünk bővebb információkkal. Egyrészt a Lakásviszonyok 2000 című reprezentatív 

felmérés adataira tudunk hivatkozni, másrészt a Díjhátralék és díjhátralékosok 
Józsefvárosban című kismintás kutatás eredményeit tudjuk bemutatni. Míg az előbbi 
statisztikai szinten, addig az utóbbi a háztartások perspektívájából közelíti meg a 
lakásfenntartási nehézségekkel küzdő háztartásokat.  
 
A Lakásviszonyok 2000 című tanulmány bérlői és tulajdonosi alcsoportra vonatkozóan 
(600 ill. 300 háztartási kérdőív alapján) külön-külön tartalmaz az adatokat, ezért azokat 
mi is ilyen bontásban tudjuk közölni. A vizsgálat szerint a bérlőknek csak 31, addig a 
tulajdonosoknak 60%-a rendelkezett legalább érettségivel, és a diplomások aránya közel 
négyszeres a tulajdonosi almintában a bérlőihez képest. 
 

 
 
Az iskolai végzettség közrejátszott a gazdasági aktivitás meghatározásában is, a 
dolgozók aránya 15 százalékkal volt magasabb a tulajdonosok körében (a vállalkozóké 
négyszeres volt). Ezzel szemben munkanélküliek és egyéb inaktív háztartástagok 
lényegében csak a bérlői almintában voltak találhatók.  
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Ez utóbbi viszont meghatározta a kereseti lehetőségeket. Olyan családokat, ahol az 
összjövedelem 20 ezer forint alatt volt, csak a bérlői almintában találtunk, ezzel szemben 
100 ezer forint feletti jövedelemmel a bérlői családok csak egytizede, míg a tulajdonosi 
családok 27 százaléka rendelkezett. 
 

 
 
A keretestek a kiadásokat is meghatározzák. A tanulmány készítői azt is kérdezték – 
sajnos csak a bérlőktől – hogy vajon a háztartás jövedelme elegendő-e a havi kiadások 
fedezésére. A válaszadók 45 százaléka azt felelte, hogy többé-kevésbé fedezte ez az 
összeg a kiadásokat, bár a legtöbb esetben arról lehetett szó, hogy a kiadásokat a 
lehetőségekhez mérten kényszerűen hozzáillesztették a bevételekhez. Kilenc százalék 
említette, hogy félre is tudott tenni valamennyi pénzt, míg 32 százalék szerint a hónap 
végén nehézségek támadtak, és 13 százalék vallotta be, hogy általában nem tartott ki a 
hónap végéig a jövedelme. (Ez elsősorban a kisebb lakásokban élőknél fordult elő, ami 
csak látszólag paradoxon, mivel ugyan valamivel kisebb volt az általuk fizetett 
rezsiköltség, de sokkal erősebben befolyásolt az a tény, hogy a kisebb lakás általában 
alacsonyabb keresetet jelentett, illetve annak egyik következménye volt.)  
 
A kiadások visszafogásának egyik módja pedig a számlák kifizetésének elhagyása. A 
tanulmány adatai szerint a saját tulajdonú lakásokban élő kérdezettek 10 százalékával 

fordult már elő, hogy elmaradtak a számlák fizetésével. 1 százalék a közüzemi díjakat, 3 
százalék a közös költséggel, 6 százalék pedig mindkét típussal.  
 
A bérlők közül 15 százalék említette, hogy volt már valaha lakbérhátraléka. Közülük 
(mármint a 15 százalék közül) 13 százalékának – 11 háztartásnak – szűnt meg a 
lakásbérleti jogviszonya. Közüzemi díjhátraléka 19 százalékuknak volt, ebből 8 
százaléknak még most is van tartozása.  

 

A díjhátralékosok társadalma 

A díjhátralékos háztartások életkörülményeit, háztartásgazdálkodási stratégiáit a 
Díjhátralék és díjhátralékosok Józsefvárosban című kutatás keretében készült Számla-
pasziánsz – A nagyvárosi szegénység arcai című tanulmányunk mutatja be. Főbb 
megállapításaink – feltevésünk szerint – ma is érvényesek, ill. közelebb visznek minket a 
jelen helyzet megértéséhez, ezért részletesebben is ismertetjük őket.  
 
A 2000-ben megismert háztartások kétharmada – 
53 háztartás – vallotta magát hátralékosnak az 
adatfelvétel időpontjában, bár majdnem 
mindegyikről elmondható, hogy a vizsgálat 
időpontjában ugyan nem, de korábban volt már 

hátralékos tapasztalata. 15-15 háztartás 50 ezer 

A közüzemi szolgáltatások 
megszüntetése, az áram 

vagy a gáz kikapcsolása – 
különösen, ha hosszabb 

ideig fennáll – 

megváltoztatja a megszokott 
életvitelt, a szabadidő 

szervezését, az 

otthonhasználat minőségét. 
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forint alatti „kis”, ill. 50-150 ezer forint közötti „közepes” nagyságú hátralékot halmozott 
fel, 22 háztartásnak volt 150 ezer forint feletti „nagy” hátraléka. 
 
 A hátralékos háztartások többsége (az 53 hátralékos háztartás közül 29) több 
szolgáltató felé is tartozott. Azt tapasztaltuk, hogy a háztartások az áramszolgáltatás 
díjának fizetését a „díjbeszedős” számla elé sorolták, aminek oka, hogy az áramszámla 
rendszerint alacsonyabb összegű volt, mint a több szolgáltatás díját összevontan 
tartalmazó „díjbeszedős” számla, ezért könnyebben volt kiegyenlíthető, nem-fizetése 
viszont hamar a szolgáltatásból történő kizárást vonta maga után. Az áramdíj fizetése 
általában akkor veszítette el prioritását, ha magas összegű volt az eladósodás, ill. amikor 
a lakásbérleti jogviszony felmondása következtésben a lakhatás is veszélybe került. (Az 
általunk felkeresett háztartások közül 27 háztartás esetében fordult elő, hogy 

kikapcsolták valaha az áramszolgáltatást, 4 lakásban vonták meg a gázszolgáltatást, 16 
lakásban volt kártyás gázóra, 25 háztartás lakhatási joga volt rendezetlen, közülük 18 
lakásbérleti jogviszonyát az önkormányzat felmondta.  
 
A hátralékosok gyakran nem ismerték pontosan, milyen valós veszélyeket rejt a 
helyzetük. Voltak, akik látszólag nem ismerték a fenyegetettség mértékét, mások 
túlbecsülték a nagyságát. Meglátásunk szerint azok esetében volt a legnagyobb 
valószínűsége a racionális döntéseken alapuló problémamegoldásnak, akik reálisan látták 
a várható következményeket.  
 
A számlafizetési nehézségeket, az eladósodás kezdetét interjúalanyaink általában konkrét 
eseményekhez – például munkanélkülivé váláshoz, megbetegedéshez, a család 
szerkezetében, vagy működésében bekövetkezett változáshoz – kötötték. A díjhátralékos 
karrierek vizsgálata során – a közvetlen kiváltó okok mellett – a háztartások 
sérülékenysége, a díjhátralékosság kialakulásának (és fennmaradásának) talaját képező 
kapcsolati- ill. gazdálkodási mintázatok is kirajzolódnak.  
 
A lakásfenntartási nehézségek egyik legfőbb oka az alacsony és/vagy rendszertelen 
háztartási jövedelem volt. (A hátralékos háztartásokban az egy főre eső jövedelem átlaga 
nem érte el a 22 ezer forintot, 25 háztartás esetében az akkori nyugdíjminimumot – 
18 310 Ft-ot – sem.) Tapasztalatunk szerint a legszegényebb háztartások fogyasztási 
preferenciái alig voltak alakíthatóak. Az olyan háztartásokban, ahol a nélkülözés és a 

fogyasztáskorlátozás tartós állapottá vált, a számlák fizetése esetenként az 
alapszükségletek kielégítésének alternatívájaként jelent meg. Gyakran nem volt kielégítő 

a családtagok táplálkozása (jellemző volt az 
élelmiszerek mennyiségi hiánya, az étkezés 
egyhangúsága, az olcsó – alacsony tápértékű – 
ételek túlsúlya). A ruhatár zömében használtan 
kapott, „turkált” holmikból állt, új ruhát szinte 
kizárólag a kínai boltokban vásároltak. A 
közlekedési költségeken is igyekeztek spórolni, 
nagyobb távolságokat tettek meg gyalog, blicceltek. 
A szórakozás lehetőségei igen behatároltak, 
utazásra, üdülésre nem is gondoltak ezek a 
családok, legfeljebb a gyerekek táboroztatását, 
nyaraltatását próbálták valahogyan (családi 
összefogással, „szociális” táboroztatással) 

megoldani.A felnőttek gyakran mondtak le saját 
szükségleteik kielégítéséről a gyermekek, unokák 
javára. 

 
A rezsikiadások átlagosan (hozzávetőlegesen) a háztartás jövedelmének 30%-át tették 
ki. Olykor a magas költségű (nagy alapterületű és/vagy távfűtéses) lakás fenntartása 
haladta meg a háztartás teherbíró képességét. A család „benne ragadt” egy olyan 

állapotban, hogy sem fenntartani nem volt képes lakását, sem fenntarthatóbbra cserélni 

„A meleg otthon nem 
egyszerűen szimbólum. 

Zsúfoltan élni, szűk térben, 
rossz levegőben, hidegben 

keserves. Fizikai kín az 
éhezés, fizikai kín a fázás, és 

az ettől való félelem 
elementáris, ősi neurózist 

keltő félelemmé is válhat. Az 
alulmaradás, a szegénység 
lelki és idegi teher, ha az 
ember nem tesz semmit, 

akkor is, ha küzd ellene, 
akkor is.” 
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nem tudta, nem akarta (jogcím problémák vagy a lakás alacsony piaci értéke miatt, ill. 
mert ragaszkodott megszokott környezetéhez, lakhatási státusához). Az egyszemélyes 
háztartások számára az alacsonyabb rezsiköltség (akár egy komfort nélküli szoba-konyha 
fenntartása) is nagyobb megterhelést jelentett. Fogyasztáskorlátozásra a távfűtéses 
lakásokban egyáltalán nem volt (nincs) lehetőség, és az olyan lakásokban is kevéssé, 
amelyek csak árammal voltak fűthetők (nem volt a gáz bevezetve), a lakáskiadások 
csökkentése elsősorban a gáz és áramhasznált korlátozása révén lehetséges.  
 
A díjhátralékosság hátterében családi konfliktusok, diszfunkcionális kapcsolati minták is 
tapasztalhatóak voltak. Egy család, háztartás működési zavarai jelentősen befolyásolják 
alkalmazkodási képességét (a célkitűzések összehangolásának lehetőségét, az 
erőforrások felhasználásának módját, a problémamegoldás módját, a kiadások 

szerkezetét stb.). Így például több generáció, közelebbi-távolabbi rokonok együttélése 
esetén a háztartás több részegységből (családrészből) áll, gazdálkodásuk közös és 
elkülönült jegyeket is mutat, nem szerveződik hatékony egységbe. Vagy ha egy fedél 
alatt „idegenek” élnek, akik nem alkotnak egy háztartást, a számlafizetés elmarad. A 
különböző szenvedélybetegségek és pszichés problémák nagymértékben veszélyeztetik a 
háztartás stabilitását. 
 
Vizsgálatunk szerint a jövedelem-struktúra különbözősége jelentősen meghatározta a 
háztartásgazdálkodást (ami a lakásfenntartási számlák fizetésére is kihat).  
 
A segélyezett, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők szűkös bevételeiket nem tudták 
más forrásból kiegészíteni. Eladósodásuk oka a tartós jövedelemhiány volt. Szükségleteik 
kielégítése jobbára csak a fogyasztás végletekbe menő korlátozása, ill. a rokoni-
szomszédsági kapcsolatok (kölcsönök, szívességek rendszere) működtetésével tűnt 
biztosíthatónak. Kiadásaik között gyakran a rezsi fizetése volt a legrugalmasabban 
kezelhető tétel. Különösen a gyermekeiket egyedül nevelők és a középkorú, rossz 
egészségi állapotú, rokkantsági vagy munkanélküli ellátásból, családi támasz nélkül élők 
veszélyeztetettek: nagy arányban voltak köztük „nagy” hátralékosok, rendezetlen 
jogcímmel, kikapcsolt villannyal.  
 
A nem bejelentett munkából élők egyik csoportjában a tervezhetőség teljes hiánya tette 
szinte lehetetlenné a számlafizetésről való gondolkodást. Az „egyik napról a másikra 

élés” gyakran azt jelenttette, hogy az aznapi „betevőt” csak az aznapi munkával tudták 
előteremteni, a létfenntartás biztosítása kötötte le erőiket. Az alkalmi jövedelemből élők 
másik csoportjában viszonylag magasabb volt a jövedelem, de rendszertelen. A munka 
nélkül töltött időszakokban nem voltak képesek a számlafizetésre, de gyakran ezt 
követően sem teljesültek a várakozásaik, nem jutottak hozzá a várt bevételekhez, vagy a 
privát kölcsön-törlesztések kényszere megakadályozta a számlafizetésig való eljutást.  
 
Ahol a segély, vagy nyugdíjszerű ellátások és (kiegészítő) alkalmi munka képezte a 
bevételek forrását, a háztartások gazdálkodása e jövedelemtípusok – változatos – 
összhangjára épült, ezáltal azonban alig kerülnek kedvezőbb jövedelmi helyzetbe, mint 
az előző csoportok tagjai. A „több lábon állás” e sajátos módja – amely az alkalmi 
munkavégzés természetéből adódóan gyakran rendkívül instabil volt – a számlafizetés 
rendszertelenségével járt, esetükben (is) többnyire az a kiadás élvezett elsőbbséget, 
amely a sürgetőbben jelentkező szükségletek kielégítésére irányult. Különösen tipikus 
esetben az alkalmi munkából származó jövedelem és a szociális támogatás 

nagyságrendje közel azonos volt, az anyasági és gyermektámogatások a szociális 
(munkanélküli) ellátásban nem részesülő férfi, vagy férfiak nem legális jövedelmével 
egészültek ki. Hátralékosság, illetve nagyobb mértékű eladósodás leginkább azokat a 
háztartásokat fenyegette, amelyekben a családfő nem rendelkezett rendszeres, legális, 
biztos jövedelemmel.  
 
A fix munkajövedelemre épülő háztartások egy részét az jellemezte, hogy korábban 

keletkezett hátralékot hurcoltak és próbáltak törleszteni, amelynek keletkezése többnyire 
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munkanélküliséggel állt kapcsolatban. Azonban még a stabil foglalkoztatottság 
(különösen a munkapiac alacsony képzettséget igénylő, kevésbé jól fizető 
szegmenseiben) sem jelentett minden esetben olyan biztonságot a háztartás számára, 
amely a hátralékosság elkerülését lehetővé tette. A foglalkoztatottak eladósodása mögött 
láthattunk leginkább valamilyen konkrét okot: nem várt, hirtelen kiadást, családi krízist, 
vagy pedig elhúzódó családdinamikai problémákat. (Az előző csoportokban a háztartás 
mindennapos működési nehézségei is a számlafizetést veszélyeztető, kritikus helyzetté 
válhattak, esetükben azonban a hátralékosság a tartós és krónikus jövedelemhiány 
talaján alakult ki, és a közvetlen kiváltó ok kevésbé volt tapintható.)  
 
A vállalkozói jövedelemre épülő háztartások rendelkeztek némi vagyonnal, tartalékkal, – 
ebben a fix jövedelemből élő háztartások szűkebb felső rétegéhez hasonlítottak –, amely 

a mintabeli átlag fölé emelte őket, bár jövedelmük átlagos szintje nem haladja meg a fix 
munkajövedelemből élő háztartásokét. Megkülönböztethetőek voltak a rendszertelen, 
változó (és bizonytalan) nagyságú, így a tervezhetőséget megnehezítő jövedelemre 
épülő, és a rendszertelenül érkező, de nagyságrendileg kalkulálható bevételeken alapuló 
háztartások. Míg az előbbi az alkalmi munkajövedelmekkel mutattak rokonságot, és a 
számlafizetés bizonytalan idejű elhalasztásához vezetett, az utóbbi esetben általában 
csak késedelmes befizetésről volt szó (és a számlák fedezete biztosított). 
 

Lakásfenntartási nehézségek - 2010 
o A Díjbeszedő Holding Zrt.74 tájékoztatatása szerint 15 206 magán fogyasztónak 

volt összesen 463 863 417 forint kintlévősége 2010. december 31-én. 

o A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. az önkormányzati lakásokban 1 935 

három hónapon túl hátralékos bérlőt tart nyilván (2011 márciusában).      

o A Főtáv Zrt. tájékoztatása szerint 2010.12.31-én a lejárt határidejű hátralék 

összesen 6.119.781.- forint volt, amely 336 lakás hátralékából tevődött össze.  

o Az Elmű-Émász Ügyfélszolgálati Kft. „jogszabályi felhatalmazás hiányában” nem 

szolgáltatott adatokat.   

A 2000 és 2010 közötti időszakban több reprezentatív felmérés is vizsgálta Józsefváros 
lakás- és társadalmi helyzetét a RÉV 8 Rt. megbízásából, különösen a fentebb is említett 

Magdolna és Orczy negyedek, Józsefváros legnagyobb krízisövezetére vonatkozóan 
rendelkezünk bőségesebb adatokkal. E felmérések szerint a kerület lakosságának 10-
15%-a az ezredforduló óta - saját bevallása, ismerete szerint is – lakásfenntartási 
nehézségekkel küzd, és volt már elmaradása a számlafizetésben.  
 
A hivatalos adatok ennél szürkébb képet festenek – legalábbis napjainkból: a hivatalos 
adatok szerint legalább minden harmadik háztartás tartozik a közüzemi szolgáltatók felé 
(bár az sajnos nem derül ki, hogy az esetek milyen hányadában van szó egy havi 

elcsúszásról, ill. elmélyülő díjhátralékosságról), és a bérlakásban élők 40%-a több mint 
három hónapja nem tudta a lakbért sem befizetni.  

                                                
74 A Díjbeszedő Holding Zrt. Az alábbi közüzemi szolgáltatók díjait szedi be: 
 - Fővárosi Vízművek Zrt., 

 - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
 - Fővárosi Kéményseprőipari Kft., 

 - Fővárosi Közterületfenntartó Zrt., 

 - gázátalány díj, amely a mérős gázdíj tartozást nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy azt a Fővárosi 

Gázművek Zrt. számlázza. 
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 Lakbér-hátralékosok  Közüzemi díj-hátralékosok 

 Józsefváros Krízisövezet Józsefváros Krízisövezet 

2011 - 1 935 lakás 3 
hónapon túli 
elmaradás 

- bérlakások 
40%-a 

(Kisfalu Kft.) 

   

2010   15 206 
magánfogyasztó 

(Díjbeszedő 
Holding Zrt.) 

a háztartások 
- 7%-ánál 

kikapcsolták az 
áramot 

- 5%-ánál a gázt 
2009-ben 

(önbevallás - Rév 
8 Rt.) 

2005  - a bérlők 16%-
ának, 

- a tulajdonosok 
6%-ának  

van valamilyen 
hátraléka 

(önbevallás - Rév 
8 Rt.) 

 - a bérlők 16%-
ának, 

- a tulajdonosok 
6%-ának  

van valamilyen 
hátraléka 

(önbevallás - Rév 
8 Rt.) 

2000 - tulajdonosok 

10%-a, 
- bérlők 15%-a 

volt valaha 
hátralékos  

(önbevallás - Rév 
8 Rt.) 

 - saját tulajdonú 

lakásban élő 
kérdezettek 

10%a, 
- önkormányzati 

lakásban élő 
kérdezettek 15%-

a volt valaha 
hátralékos  

(önbevallás - Rév 
8 Rt.) 
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Lakásfenntartást segítő szociális támogatások a 
rendszerváltástól napjainkig 
 
A következőkben röviden áttekintjük az önkormányzat által nyújtott lakhatást segítő 

szociális támogatások rendszerét, valamint a közműszolgáltatókkal kötött 
megállapodáson alapuló és a civil szervezeti megoldásokat, amelyek a hátrányos 
helyzetű lakossági csoportok támogatását célozták.75 
 

1993-1996  

1993-ban a Szociális törvény megalkotását követően bevezetésre került a 

lakásfenntartási támogatás a kerületben, amely ekkor még nem tartalmazott a 
hátralékosokra vonatkozó kitételt.  
 
Létrejött azonban egy megállapodás a Népjóléti Minisztérium, az Önkormányzat és a 
közüzemi szolgáltatók között, amely az érdekkiegyenlítés technikáját alkalmazva 
támogatta a díjhátralékosokat: az egy éven belüli, 30 ezer Ft alatti tartozásokhoz 
nyújtott 24%-os önrész egyösszegű megfizetéséhez kötött támogatást. 
 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok által kérelmezhető 
átmeneti segély és a polgármesteri hatáskörbe utalt méltányossági átmeneti segély 
esetében sem volt még nevesítve a lakhatással kapcsolatos gond (helyette: tartós 
betegség, elemi kár, baleset, nyugdíjkifizetés késése). Megjegyezzük: Józsefváros már 
ekkor élt a Szociális törvény által lehetőségként megajánlott „méltányossági segély” 
intézményével, amely változó tartalommal ugyan, de azóta is fennmaradt a kerületben 

(sok más településen bevezetésre sem került). 1996-ban került a méltányolható 
élethelyzetek sorába, ha a kérelmezőnek „közüzemi díj-, valamint lakbérhátraléka van, 
és azt önerőből kifizetni nem tudja”. Mindkét átmeneti segélyt évi 3 alkalommal volt 
adható, de összege nem lehetett több a nyugdíjminimum háromnegyedénél.   
 
A lakhatás rendszeres támogatására hivatott lakásfenntartási támogatás ezzel 
párhuzamosan úgy alakult át, hogy kizárta azt a családot, amely „lakbér- és/vagy 
közüzemi díjfizetési kötelezettségeit nem teljesítette, díjhátralékkal rendelkezik”, és 

hasonlóan büntette az lakásfenntartási támogatás folyósítása mellett 3 havi számlával 
elmaradókat is.76  
 

1997-1999 

1997-től gyökeres változás következett be az önkormányzati probléma-kezelés 
eszközrendszerében: díjhátralék-kiegyenlítő támogatás került bevezetésre, amelyhez 
automatikusan (külön igénylés nélkül) kapcsolódott a lakásfenntartás havi támogatása: 
egy évnél nem régebbi, 100 ezer Ft alatti tartozásokra, minimum 30%-os önrész mellett. 
A támogatás maximuma az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa volt (43.500 Ft).  
 
Az ezredfordulóig azután többször módosult a bevonható hátralékok nagyságára, 
keletkezési idejére, a fizetendő önrészre és a támogatás nagyságára vonatkozó 
szabályozás, nagyobbrészt az igénybe vevőknek kedvező kiterjesztés irányába, de a 

lakásfenntartási támogatással való összehangoláskor megszorítások nehezítették a 
prevenció érvényesülését. 

                                                
75 Források: Budapest Józsefváros Önkormányzatának rendeletei a pénzbeni és természetben nyújtott szociális 

ellátások helyi szabályairól, illetve az adósságkezelési szolgáltatásról 1993 és 2010 között, valamint a 
„Díjhátralék és díjhátralékosok Józsefvárosban” című kutatás záró tanulmányai (2001).  
76 A szabályozás ekkortól részletezőbbé válik: a szociális rászorultság kritériuma a nyugdíjminimum 150%-át 

meg nem haladó egy főre jutó jövedelem, egy fős nyugdíjas háztartásnál 160%, 3 vagy több fős háztartásnál 

140%. és a háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladó lakásfenntartási költség.  
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A fővárosi lakosok a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány 
tevékenysége folytán olyan - a korabeli önkormányzati megoldásokhoz képest is - 
jelentős segítséget kaphattak a lakásfenntartáshoz (fővárosi díjkompenzáció) és a 
hátraléktörlesztéshez (hátralék-kiegyenlítő, ill. krízistámogatás), hogy több helyen az 
önkormányzatok - köztük Józsefváros is - beépítették rendeleteikbe az alapítványhoz 
való fordulást az általuk nyújtott támogatás feltételeként. Az alapítvány az 
érdekkiegyenlítés elvén alapuló, a közműszolgáltatókkal és a Fővárosi Önkormányzattal 
kialakított tartós együttműködésére épülő működést valósított meg. A Héra alapítvány is 
szerepelt a helyi rendeletben, de tevékenysége itt nem volt hasonló nagyságrendű.  
 
1998-ban kormányrendelet született a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról.77 Eszerint az 

adósságkezelést folytató települési önkormányzatok költségvetési támogatásban 
részesülhettek. Az adósságkezelés lehetett pénzbeli támogatás; engedményezés, 
tartozásátvállalás, valamint más, egyösszegű támogatás keretében a hitelintézet felé 
fennálló lakáshitel tartozás megszüntetésének vállalása; illetőleg a lakástulajdon 
megvásárlása az adós tartozásának kiegyenlítése mellett. Ez a fajta adósságkezelés csak 
részben - pénzbeli támogatásként - épült be a helyi gyakorlatba.  
 
A lakáshitelesek támogatása (adósságcsökkentési támogatásként vagy más formában), 
illetve a lakástulajdon átruházása (magánszemélyek csődtörvénye, lakossági 
csődtörvény) még - hasonlóan a legtöbb hazai településhez - ma sem alkalmazott eszköz 
az adósságterhekkel élők problémáinak megoldására.  
 

2000-2002 

A lakhatás önkormányzati támogatására az ezredfordulón lakásfenntartási támogatás 
(lft) és átmeneti segély, az eladósodás csökkentésére díjhátralék-kiegyenlítő és 
lakásfenntartási támogatás (díjlft) és új ellátásként a Díjbeszedő Rt-vel kötött 
megállapodás alapján kialakított, az 1998 előtti közüzemi díjhátralékok rendezését célzó 
támogatási forma állt rendelkezésre.  
 
A korábban is létezett támogatások feltételeiben kisebb módosítások minden évben 
történtek. A díjlft 120 ezer Ft-ot meg nem haladó, 2 évnél nem régebbi tartozások esetén 

volt ekkor igénybe vehető, max. 66.400 Ft-os összegben. Szűkítette a jogosultak körét 
az a módosítás, amely szerint a megelőző 2 évben díjhátralék-kiegyenlítő támogatásban 
nem részesülhetett a kérelmező. Méltányossági átmeneti segélyt ugyanakkor lehetett 
kérni díjhátralékra is a nyugdíjminimum háromszorosának összegéig, és ha ez elégséges 
volt a tartozás rendezéséhez, akkor - jogosultság esetén – lft követhette. De a díjlft 
önrészére ezt nem lehetett igénybe venni, pedig sokaknál az önerő hiánya volt az 
akadálya az adósság rendezésének.  
 
A nagyobb összegű, régebben keletkezett díjhátralékok, illetőleg a jövedelmi korláttal 
vagy az önrészfizetéssel kapcsolatos nehézség esetében csak a Hálózat Alapítvány 
támogatásában reménykedhetett a kérelmező - a már felmondott lakásbérleti 
szerződéseknél például 250 ezer Ft-ig terjedhetett a támogatás nagysága (krízis 
támogatás). Az alapítványi támogatáshoz a tulajdonosoknak, ill. az érvényes bérleti 
szerződéssel bíróknak a hátralék - távhő, víz, csatorna és szemétdíj - keletkezési idejétől 

függően 20-70%-os saját részt kellett vállalniuk (hátralék-kiegyenlítő támogatás).  
 
2001-ben több előrelépés történt az adósságkezelés területén. A Családsegítő 
Szolgálaton belül díjhátralék-kezelő csoport jött létre (5 fővel), amely adósságkezelési 
tanácsadást végzett – az országban az elsők között, a törvényi kötelezést 2 évvel 
megelőzve. Megállapodás született arról, hogy az Ingatlangazdálkodási Bizottság és a 

                                                
77 96/1998. (V.13.) Korm. rendelet  
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Vagyonkezelő Kft. jelzi a lakásbérleti jogviszony felmondását a segítő szervezet felé, ez 
azonban a későbbiekben sem minden esetben történt meg.  
 
Szintén ez évben került sor a Díjbeszedő Rt-vel való megállapodás alapján az 1998. előtt 
keletkezett lakbér és ezzel együtt kezelt díjtartozások rendezését segítő támogatás 
bevezetésére. Az önkormányzat felmérése szerint 4000 (!) olyan háztartás volt ekkor 
Józsefvárosban, amely régi, nagy összegű díjhátralékot „hurcolt”, és nem részesülhetett 
emiatt szociális támogatásban sem. A jogosultsági jövedelemhatárt a nyugdíjminimum 
háromszorosában határozták meg, és 30%-os önrész egyösszegű, vagy részletekben 
történő megfizetéséhez kötötték. A Díjbeszedő Rt. közérdekű kötelezettségvállalás címén 
az önkormányzat által nyújtott támogatás felét visszatérítette, eltekintett a késedelmi 
kamatoktól és vállalta, hogy 3 hónapig nem indít eljárást a díjhátralék behajtására.    

 

2003-2006 

Az adósságkezelési szolgáltatás bevezetését 2003-ban nagy várakozás kísérte. A 
pénzbeli ellátásként nyújtott adósságcsökkentési támogatás (acst) és a személyes 
gondoskodásként biztosított adósságkezelési tanácsadás (akt) szoros egymásra épülése, 
a hozzá kapcsolt lakásfenntartási támogatás, valamint a lakhatással kapcsolatos 
nehézségek megoldásának „központi” szándék-megnyilvánulása (és 90%-os központi 
finanszírozása) valóban reményt keltő volt.  
 
Hamar kiderült azonban, hogy sokan kimaradnak ebből az ellátásból is (a jogosultsági 
feltételeknek nem felelnek meg), vagy nem képesek teljesíteni a kényszerűen vállalt 
feltételeket és újból hátralékuk keletkezik. A korábbi adósságkezelési eszközök (díjlft, 
méltányossági segély) is megmaradtak a kerületben, hogy már a kezdődő, kisebb 

mértékű adósságot kezelni tudják, és a „visszaeső” hátralékosok újbóli eladósodást 
megelőzzék.  
 
Adósságkezelési szolgáltatásban azok a hátralékosok részesülhettek, akiknek az 
adóssága - lakbér, közös költség, közüzemi díjak - meghaladta az 50 ezer Ft-ot és 
legalább 6 havi elmaradásuk a kérelmezést megelőző 18 hónapban keletkezett.78 A 
hátralékosoknak vállalniuk kellett az adósság és az acst különbözetének (de legalább 
negyedének) megfizetését egy összegben vagy 18 (24) hónap alatt, és az 

adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Az adósságkezelésbe bevont adósság felső 
határa 500 ezer, az adható támogatás 200 ezer Ft volt. Az ellátáshoz lakásfenntartási 
támogatás kapcsolódott. Az önkormányzat előnyben részesítette a sokgyermekes 
családokat, gyermeküket egyedül nevelő szülőket, a munkanélkülieket, a rokkant, 
súlyosan fogyatékos, ill. az átmeneti vagy tartós nevelésből 10 éve kikerült személyeket 
és a 70 éven felülieket. Később a jövedelem és a lakásnagyság vonatkozásában 
méltányosságot gyakorolhatott a Szociális Bizottság.  
 
Ez az időszak a törvényi szabályozás és a központi finanszírozás növekedésének 
következtében az adósságkezelésben és a lakásfenntartást segítő támogatásokban is a 
„felfutás” időszaka volt.  
 
Ekkor került bevetetésre országosan a szintén 90%-ban központilag finanszírozott (bár 
viszonylag alacsony összegű, a nyugdíjminimum 13-14%-át kitevő) normatív 

lakásfenntartási támogatás, amelynek köszönhetően a lakásfenntartási támogatásban 
részesültek köre és a ráfordítás nagysága két év alatt több mint duplájára növekedett, 
így elérte a 10 évvel azelőtti szintet.79 Ez időben vált lehetővé a magasabb összegű helyi 
lft-k bevezetése is.   

                                                
78 További feltételek: A háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum (21.800 

Ft) 250%-át, egyedülállóknál 300%-át, lakásuk 1-3 személy esetén 2 szobás, ill. minden további 

személy után 0,5-tel növekvő nagyságú.  
79 Győri Péter-Maróthy Márta: Merre Tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei. 

Bp. 2008.  



A LAKHATÁSI KRÍZIS-HELYZETEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES 
SZABÁLYOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
96 

 

Józsefvárosban 2004-ben két alkalommal is jelentősen módosult a lakásfenntartási 
támogatás szabályozása. A jogosultsági jövedelemhatár növekedett és az 
adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő háztartások magasabb támogatásban 
részesültek. Ezt követően háromféle helyi ellátás alakult ki: kiegészítő helyi 
lakásfenntartási támogatás (Klft), önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási 
támogatás (Ölft) és az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek kiegészítő 
lakásfenntartási támogatása (Alft). Szabályozásuk rendkívül összetett és részletező, 
ezért a jelen keretek között bemutatásukra nincs lehetőségünk. A támogatás elérhette a 
nyugdíjminimum 50-70 %-át is.  
 
2006-2007-ben az ELMŰ és a Hálózat Alapítvány együttműködésével az 
adósságkezelésben résztvevőket, a szociálisan rászorult hátralékosokat, a szolgáltatásból 

kikapcsolt háztartásokat és a rendszeres szociális segélyben részesülőket segítő 
támogatási program valósult meg.   
 

2007-2010  

2007-től változott az önkormányzat prevenciós és hátralék-kezelési stratégiája: a teljes 
mértékben saját finanszírozású helyi lakásfenntartási támogatásokat és a díjhátralék-
kiegyenlítő támogatást sem biztosította a továbbiakban, maradt a kisebb összegű 
normatív lft. Bevezették ugyanakkor a szociális helyzet alapján önkormányzati lakásban 
lakók (bérlők) részére folyósítható lakbértámogatást.  
 
Az ELMŰ és a Hálózat Alapítvány közös akciójaként 2009-2010-ben a kikapcsolásra 
előjegyzett hátralékosok, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosultak (rendszeres 
önkormányzati ellátásban részesülők, ill. fogyatékkal élők és tartós beteg gyermeket 

nevelő családok) egyösszegű támogatásban részesülhettek. A díjhátralékosok 
támogatásának maximuma 150 ezer Ft volt.  
 
A hatályos helyi rendelet lakásfenntartási támogatást, lakbértámogatást, adósságkezelési 
szolgáltatást (adósságcsökkentési támogatást és adósságkezelési tanácsadást), 
adósságkezelés melletti lakásfenntartási támogatást, valamint a kétféle átmeneti segélyt 
határoz meg. A jelenlegi szabályozás később kerül ismertetésre. A Hálózat Alapítvány 
által nyújtott támogatások továbbra is rendelkezésre állnak.  

 

Hátralék-kiegyenlítési stratégiák és probléma-
kezelés az ezredfordulón 
A múltbeli tapasztalatok feldolgozásához három korabeli tanulmány volt segítségünkre: 
az egyik a háztartások hátralék-kiegyenlítési stratégiáit, a másik a hátralék-kezelés 
anomáliáit, a harmadik a családsegítő szervezet működését mutatta be.  
 

A háztartások perspektívája80 
A díjhátralékosság kérdéseihez a háztartások nézőpontjából közelítő 2000. évi 
kutatásban kíváncsiak voltunk arra, hogy az eladósodott háztartások a milyen eszközöket 
tudtak alkalmazni díjhátralékosság megszüntetése érdekében, és milyen eszközöket 
nem, valamint hogy milyen tapasztalataik voltak a szolgáltatókkal és a szociális 
ellátórendszerrel való kapcsolattartás során. Főbb megállapításaink a következők voltak: 
 
o A háztartás gazdálkodása (és nem csak a jövedelem nagysága) a hátralék 

rendezésére választható stratégiákat is meghatározta. 

                                                
80

 Vida Judith-Vidákovics Erika: Számla-pasziánsz. A nagyvárosi szegénység arcai. (Menhely Alapítvány – 
BMSZKI 2004)  
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o Az intézményi segítségkérés többnyire az önerős eszközök kimerülése, 

eredménytelensége után következett be (ha bekövetkezett), és általában újabb, nem 

kizárólag anyagi jellegű tartalékok mobilizálásának lehetőségét feltételezte.  

 

o A különböző értéktárgyak eladása (a ruháktól, bútoroktól kezdve a háztartási és 

híradástechnikai berendezéseken át a lakásig) egyike volt a háztartási krízisekre 

adható válaszoknak. 

 

o A mintába került háztartások körében elvétve fordult elő, hogy a tartalékok 

mobilizálása közvetlenül a hátralék kiegyenlítését szolgálta volna – az viszont több 

esetben is, hogy a hátralék keletkezésével egy időben, illetve egy korábbi hátralékos 

epizód során, az adósság rendezésére lett felhasználva. 

 

o A hátralék kiegyenlítése a kényszerű költözködés által önmagában nem 

eredményezte a háztartás egyensúlyának, tartós fizetőképességének helyreállítását – 

8 olyan háztartással találkoztunk, amely korábbi lakását díjtartozás miatt hagyta 

hátra, és egytől egyig hátralékosok voltak a vizsgálat idején. 

 

o A rokonsági-szomszédsági segítség, kölcsön is fontos tényező az egyensúly-vesztett 

háztartásokban, azonban a magán eladósodás sokszor a díjhátralék halmozódásával 

egyenértékű veszélyt jelent. 

 

o A legalacsonyabb jövedelmi szinteken a kölcsönlehetőség még a napi szükségletekre 

sem áll mindig rendelkezésre (a visszafizetési képtelenség miatt), nemhogy hátralék-

rendezésre volna fordítható. 

 

o Az állandó megélhetési gondokkal küzdő családok némelyikénél csak a vissza nem 

térítendő – bár esetenként más módon kompenzálandó – családi támogatás jelentett 

olyan mértékű segítséget, amely az adósságot törleszthetővé tette. 

 

o A zálog intézménye a mintába került háztartások egy részénél mindennapi szinten 

épült be a háztartás-gazdálkodásba, egy másik részénél már „kikopott” a 

rendelkezésre álló stratégiák közül. Mobilizálható értékek hiányában – az 

értéktárgyak eladásához vagy a kölcsönökhöz hasonlóan – ezt a stratégiát is ritkán 

alkalmazták díjhátralék kiegyenlítésére. 

 

o A részletfizetés lehetőségéről, feltételeiről hiányos és egymástól eltérő információkkal 

rendelkeztek a hátralékosok. 

 

o Több esetben fordult elő, hogy egy korábbi próbálkozás során szerzett információk 

alapján – a feltételek változását, esetleg kedvezőbbé válását nem is feltételezve – 

később meg sem kísérelték a részletfizetési lehetőség igénybevételét. 

 

o A kényszerűségből (fizetési felszólítás, kilakoltatás kilátásba helyezése) vállalt 

részletfizetés feltételei gyakran már a megállapodás megkötésekor is 

teljesíthetetlennek tűntek, így az csak a szankciók elhalasztását célozta. 

 



A LAKHATÁSI KRÍZIS-HELYZETEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES 
SZABÁLYOZÁSI-FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
98 

 

o A közmű szolgáltatók, a díjbeszedő társaság és a vagyonkezelő szervezet közötti 

nehezen átlátható viszonyrendszer sokszor hátráltatta az adósságrendezés 

folyamatát. 

 

o A szolgáltatás kikapcsolása helyett felajánlott mágneskártyás gázórát félve fogadták a 

fogyasztók, de utólag elégedettek voltak vele (egyszeri kompenzáció kapcsolódott 

hozzá, és elkerülhetővé vált a további eladósodás). 

 

o A szociális támogatási lehetőségek ismerete nagyon hiányos volt, szintén korábbi 

téves „tudások” éltek tovább. 

 

o A szociális ellátórendszer igénybevételekor az ügyintézés hosszadalmas és bonyolult 

menete - szolgáltatók, családsegítő, hivatal, alapítvány - nehezen volt követhető az 

ügyfelek számára. 

 

o A hátralék-kezelésben közreműködő személyekkel - ügyintéző, előadó, családgondozó 

- kialakult kapcsolat milyenségét nagy jelentőségűnek ítélték a hátralékosok a 

folyamat sikerességében vagy sikertelenségében. 

 

o Az önrészfizetési képtelenség gyakori oka volt a segítő szervezettel való kapcsolat 

megszakadásának. 

 

o A támogatási kérelmek benyújtása után, kisebb részeredmények elérésekor, illetve az 

aktuális veszélyhelyzet (pl. kikapcsolás, bérleti jogviszony felmondása) elhárulását 

követően gyakran szünetelt vagy megszakadt a kapcsolat. 

 

o A cselekvési kényszer alóli időleges felszabadulás, fellélegzés időszakában a 

háztartások esetenként nem képesek reálisan mérlegelni a díjhátralék 

fennmaradásából vagy újratermelődéséből adódó veszély nagyságát (más problémák, 

feladatok megoldása kerül előtérbe). 

 

o A szolgáltatások, ellátások összehangolatlansága is vezethet az ügyintézési folyamat 

megszakadásához: a háztartások saját működésképtelenségük megélése után 

szembesülnek az őket segítő ellátórendszer kudarcaival is, ami a kilátástalanság 

érzését tovább erősíti. 

 

o Vannak olyan háztartások, amelyek külső segítség nélkül egyáltalán nem képesek 

lakásfenntartásra.  

 

A „rendszer” működési problémái81  
A hátralékos ügyintézés gyakorlata sok olyan akadályt rejtett magában, amely nem a 
háztatás teljesítőképességével állt kapcsolatban (hanem inkább a tűrőképességét tette 
próbára), amit a háztartáson kívüli tényezők idéztek elő. Néhányat mutatunk be ezek 
közül. 
 
Az önkormányzati bérlakásban élő adósok hátralék-kiegyenlítését nehezítő tényezők 
között az egyik legjelentősebb maga a vagyonkezelő szervezet (Vagyonkezelő Kft.) 

                                                
81

 Pozbai Ildikó: A szociális támogatásokról (kézirat) 
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működése volt. A szervezet nyilvántartásainak pontatlanságából és a bérleti jogviszony 
felmondásának következetlenségéből adódóan sem a bérlők, sem a segítő szervezetek 
nem tudhatták, hogy kinek, mikor, milyen összegű tartozásra, milyen határidővel 
mondják fel a szerződését, így nem tudtak időben lépéseket tenni a bírósági eljárások 
megindításának, sőt a kilakoltatásoknak a megelőzésére sem. A hátralékos ügyintézést 
tovább nehezítette a Díjbeszedő Rt. által kiállított hátralék-kimutatások pontatlansága. 
 
A Hálózat Alapítvány krízis támogatásának igénybevételéhez például szükséges volt egy 
nyilatkozat a tulajdonos részéről, miszerint a díjhátralék kiegyenlítése esetén engedélyezi 
a lakásbérleti jogviszony folytatását (új szerződést köt). A nyilatkozat kiadása 
hosszadalmas eljárás volt (Családsegítő Szolgálat, Lakásosztály, Ingatlangazdálkodási 
Bizottság), mire ez az alapítványhoz eljutott, lehet, hogy már megkezdődött a 

„lakáskiürítési eljárás”. 
 
Forrásunk az alábbiakat javasolta: „A kerületben a költségvetés egyre nagyobb hányada 
fordítódik segélyekre, a várt eredmény azonban elmarad. (Hetente 4-5 család kerül 
utcára, közülük minden negyedik díjhátralék miatt.) A megoldás kézenfekvő: nem 
csupán a pillanatnyi helyzet megoldására, de átfogó, preventív program elkészítésére 
volna szükség, legalább most, az utolsó utáni pillanatban. Erre megoldásnak látszik a 
szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel (mindegyikkel), de mindez újabb 
rendeletmódosítások nélkül nem visz előbbre. Szükséges volna a helyi lakásrendelet 
olyan irányú módosítása is, mely szerint a nagyobb lakásban élő családok, akiknek 
problémát okoz a közüzemi díjak befizetése, kisebbre cserélhetnék bérleményeiket. Erre 
pillanatnyilag nincsen mód ha már díjhátralékkal rendelkeznek.” 
 
Mindkét tanulmány kiemeli a preventív és a korrekciós eszközök összehangolásának 
elégtelenségét a szabályozásban, de ennél is hangsúlyosabban mutatkozik meg az, hogy 
a díjhátralék-kezelés gyakorlata - az érintett szervezetek diszfunkcionális működése, a 
köztük lévő együttműködés korlátozottsága, ill. az ügyintézés menetének 
„túlbonyolítása” - hasonlóképpen akadályozhatja a díjhátralék-probléma megoldását, 
mint a források elégtelensége. 
 
Az alapítványi és az önkormányzati támogatások „összefésülése” sem történt meg (az 
alapítványi támogatást pl. nem fogadták el az önkormányzatnál önrészként.) Több 

hónapot is igénybe vehetett, mire a hátralékos többféle forrásból, önerő mozgósításával 
és a szociális segítő szervezet igen aktív közreműködésével le tudta nullázni a tartozását. 
Nem volt ritka azonban, hogy közben a díjhátralékot és az aktuális számlákat nem tudta 
együtt fizetni: újabb eladósodás kezdődött.  
 

 Családsegítés82 
A Családsegítő Szolgálat soha semmilyen probléma elé nem tett „stoptáblát”, a 
hátralékos ügyek elé sem. Így a háztartások eladósodásának makro-trendjével 
párhuzamosan az intézmény profiljában a díjhátralék-probléma egyre meghatározóbbá 
vált, és egyre jobban leterhelte az intézményt. 
 
 Részben a probléma nagyságrendjéből adódó sodródásból, részben tudatos szakmai 
döntésekből következően, a díjhátralék-kezelésnek egy sajátos modelljét fejlesztette ki 

az intézmény. A díjhátralék-probléma kezelése a maga egészében épült be a szociális 
esetmunkába: kezdve az ügyintézéstől a család dinamikáját is megmozgató segítő 
kapcsolatig. A díjhátralék csak egy volt – bár kétség kívül a leggyakoribb – a problémás 
élethelyzetek közül, amelyekkel a szociális munkás találkozott.  
 

                                                
82

 Vida Judith évfolyamdolgozat.  
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2001-ben egy kísérlet valósult meg, amikor a díjhátralék-probléma kezelésére egy külön 
stáb állt fel. Ez megfelelt annak a trendnek, amely a szakmában uralkodott. Az 
önkormányzatok egymás után nyitották meg adósságkezelő irodáikat, a családsegítők is 
mind többen foglalkoztattak adósságkezelő kollégát. A várakozás az volt, hogy a 
díjhátralék-kezelés mechanikusabbá, „ügyintézősebbé” válik, hiszen az adósságkezelők a 
család problémáiból kizárólag ezzel, vagyis csak a hátralékkal fognak foglalkozni. 
Ugyanakkor a szociális munka „felszabadul”, vagyis lehetőség nyílik arra, hogy egyéb 
szociális és mentális problémákra is választ találjon az intézmény, amelyre eddig nem kis 
részben a díjhátralék miatt nem kerülhetett sor.  
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Lakhatási krízis-helyzetek kezelésének jelenlegi 
eszközei és tapasztalatai 
Tanulmányunkban nem vállalkoztunk arra, hogy minden vonatkozásában kielemezzük a 
józsefvárosi lakosság lakhatással kapcsolatos problémáinak hátterét, eladósodásának 
motívumait, valamint a díjhátralék-kezelés rendszerét, hiszen nem végeztünk teljes körű 
vizsgálatot. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a segítségnyújtás jelenbeni 
eszközeit és megjelenítsük a hátralék-kezelésben résztvevő önkormányzati szereplők 
tapasztalatait. 
 

Közmű szolgáltatók 
A közmű szolgáltató és díjbeszedő szervezetek számos központi és helyi támogatás, 
kedvezmény működtetésében közreműködnek, illetve érintettek. 
 

Támogatások, kedvezmények   

Központi gáz- és távhő-felhasználásra vonatkozó szociális támogatás: 

 A 2007-től kormányzati szinten bevezetett, de jelenleg már megszűnőben lévő 
támogatás a háztartások jövedelmi viszonyai és fogyasztásának mértéke szerint biztosít 
a gáz és távhő számlában jóváírt kedvezményt. 

Nagycsaládosok gázár kedvezménye  

A három vagy több gyermeket nevelő családoknak bizonyos fogyasztási szintig 
kedvezményes árkategória szerint kell fizetniük. Ez a támogatási forma 2011-ben került 
bevezetésre. 

Részletfizetés  

A számlaelmaradás, illetve az éves elszámoló számla kiegyenlítéséhez a különböző 
szolgáltatók saját szabályozása alapján, eltérő feltételekkel biztosított szakaszolt fizetési 

lehetőség. 

Védendő fogyasztói státusz 

A szociális helyzetük vagy fogyatékosságuk miatt rászorulók háztartásai 
kedvezményekben részesülnek 2008-tól a villamos energia, 2009-től a gázfogyasztás 
tekintetében. A szociális rászorultság valamely rendszeres önkormányzati ellátáshoz, 
otthonteremtési támogatás igénybevételéhez, illetve nevelőszülői státuszhoz kötődik. A 
fogyatékossági kategóriába a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 
járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülők tartoznak. A 
szociálisan rászorultként elismert védendő fogyasztók fizetési haladékot kapnak, 
kedvezőbb részletfizetési feltételeket állapítanak meg számukra, és előrefizetős mérőóra 
felszerelését biztosítják. A jogosultságot a települési önkormányzatnál kell igazoltatni, 
majd megújítani. A fogyatékkal élő fogyasztók a használattal kapcsolatosan kapnak 
segítséget. 

Előrefizetős mérőóra 

A fogyasztó vállalása szerint a villanyáram és a gázfogyasztás méréséhez előrefizetős 
(kártyás) mérőórát szereltethet fel, amely által az eladósodás megelőzhető. Korábban 
előfordult, hogy egyszeri kompenzáció kapcsolódott hozzá, illetve részletfizetés volt 
teljesíthető a vásárolt energiamennyiségből. (Tudomásunk szerint ez már nem 
lehetséges.) 
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Önkormányzati támogatások 

A lakhatáshoz kapcsolódó önkormányzati szociális ellátások megállapításának 
folyamatában a közműszolgáltatók „szolgáltatóként” (kimutatások, részletfizetés, egyéb 
megállapodások) működnek közre, de kedvezményezettjei is ezeknek az ellátásoknak, 
amikor a korábbi hátralék törlesztése a támogatások által válik lehetővé. 

Alapítványi támogatások 

Az alapítványi támogatási rendszerekben – ilyen a Hálózat és a Héra Alapítvány – a 
közműszolgáltatók, mint finanszírozók is szerepelnek. 
A Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány általánosságban a 
fővárosiaknak, ezenkívül eseti programjaival a Pest megyében élőknek segít. Az általa 
nyújtott támogatások az alábbiak: 

1. Rendszeres fővárosi díjkompenzáció  

o Víz-, csatorna és szemétdíj esetében éves szinten 24 ezer Ft, amelyre 

meghatározott jövedelmi szint alatt élők, valamint rendszeres önkormányzatai 

juttatásban és munkanélküliségi ellátásban részesülők ill. közfoglalkoztatásban 

résztvevők jogosultak.  

o Távhő esetében évi 36 ezer Ft támogatást kaphat a rászorultként 

meghatározott fogyasztói kör. (Az okmányirodákon kell benyújtani, a 

folyósítás feltétele az aktuális számlák fizetése, a számlán havonta jóváírásra 

kerül). 

2. Téli kiegészítő lakásrezsi támogatás a fővárosi kompenzációkban részesülőknek 

3. Hátralékkiegyenlítő támogatás – három évente egy alkalommal igényelhető 

támogatás, szociális szervezeteken keresztül kerül benyújtásra.  

o A „normál” hátralékkiegyenlítő támogatás távhő-, víz-csatorna és szemét díjak 

fedezetéhez járul hozzá, önrész vállalása mellett.  

o „Krízis” támogatást azok a rászorultak igényelhetnek, akik lakásbérleti 

jogviszonyát a vagyonkezelő szervezet felmondta. Ennek összege a tartozás 

teljes összegéig, maximum 500 ezer Ft-ig terjedhet. 

o „Eseti vagy rendkívüli” támogatás igényelhető a többi kategóriába nem 

sorolható esetekben (áram vagy gáz tartozásra is), egyedi döntés alapján. 

4. Közműszolgáltatókkal kötött eseti megállapodás alapján nyújtott támogatás – 

Ilyen volt 2009-2010-ben az ELMŰ-Hálózat akció, amelyben a védendőként 

elismert, illetve a szolgáltatás megszüntetése által veszélyeztetett (kikapcsolt 

vagy arra előjegyzett) fogyasztók kaphattak 10-150 ezer Ft összegű támogatást 

(szintén szociális szervezeteken keresztül, számlajóváírás formájában). 

A Héra Alapítvány az energiaárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került fogyasztókat 
támogatja. Az alapítvány tevékenysége országos, de aktuálisan a vele együttműködő 
energiaszolgáltatók (áram, gáz, távhő) illetékességi területéhez kötődik. 
 

A fogyasztók tájékoztatása 

A közműszolgáltató és díjbeszedő szervezetek esetében megvizsgáltuk, hogy milyen 

nyilvános információkkal segítik a számlafizetési gondokkal küzdőket a részletfizetési 
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lehetőségekkel, valamint az elérhető kedvezményekkel, központi és helyi támogatásokkal 
kapcsolatban. 
 
Azt tapasztaltuk, hogy a szolgáltatók által honlapjaikon megjelentetett tájékoztatás 
többségében meglehetősen hiányos. Leginkább a távhő szolgáltató, legkevésbé a 
gázszolgáltató törekszik a fogyasztók ilyen irányú informálására. 
 
A FŐTÁV Zrt. tájékoztat a központi távhő támogatásról, a már megszűnt távhődíj-
juttatásról és egyéb kedvezményekről (pl. korszerűsítés). A részletfizetés feltételei 
pontosan meg vannak határozva. Tájékoztatást kaphatnak a fogyasztók az 
önkormányzatoknál és a Hálózat Alapítványnál meglévő szociális támogatásokról (2011). 
A DHK Zrt., amely a neki átadott távhődíj hátralékok kezelésével foglalkozik, az 

adósságkezelési szolgáltatásról kimerítő leírást közöl - ami részben épp a VIII. kerületi 
Családsegítő Szolgálat honlapjáról kerülhetett átvételre -, és az alapítvány tevékenységét 
is bemutatja. 
 
A Díjbeszedő Holding Zrt. felhívja a fogyasztók figyelmét a számlatartozás 
következményeire (kamat, fizetési meghagyás stb.), részletfizetésről nem ír, ugyanakkor 
alapos tájékoztatást ad a Hálózat Alapítvány támogatásairól (2010) és a hozzájutás 
módjáról (családsegítő szolgálatokon keresztül). Az önkormányzati lehetőségeket nem 
említi. 
 
Az ELMŰ Nyrt. a védendő fogyasztói státuszról részletesen tájékoztat (kivéve az igénylés 
módját), nem szerepelteti, hogy milyen feltételekkel lehet részletfizetést kérni, nem 
tájékoztat az előrefizetős mérőóra lehetőségéről és az önkormányzatoknál igényelhető 
szociális támogatásokról sem. Hangsúlyt helyez ugyanakkor az energiatakarékosság 
elősegítésére, és amikor aktuális volt, az ELMŰ-Hálózat akcióról széles körben 
tájékoztatott. 
 
A Fővárosi Gázművek Zrt. a központi gázár támogatásról ír, valamint a nagycsaládosok 
kedvezményéről (amelynek igénylési határideje már lejárt). Ezen kívül sem a 
részletfizetés feltételeiről, sem az előrefizetős mérőórákról, sem az önkormányzati 
ellátásokról, sem a védendő fogyasztókról nem tartalmaz információt (utóbbi 
nyomtatványa sem érhető el a honlapon). A szolgáltató által bevezetett Főgáz Kártya 

hitelkártyaként működik, bizonyos kedvezményre is jogosít, azonban a rendszeres 
számlafizetési gondokkal küzdők számára ez a lehetőség inkább az adósságuk további 
növekedését segíti elő. 
 
Mint láthatjuk, a közműszolgáltatók hozzáállása sokszor nem tükrözi azt a törekvést, 
hogy minél több fogyasztó meg tudja őrizni, illetve vissza tudja nyerni a 
fizetőképességét. Ma már egyre több szociális helyzete miatt rászoruló háztartásban van 
internet hozzáférés vagy ismeretségi körükben kapnak internetes segítséget, a 
tájékoztatás így sokakhoz eljutna. A legkevésbé tájékoztató szolgáltatóknál a 
fogyasztóknak küldött számlalevelekben és hírlevelekben is elvétve találtunk csak erre 
vonatkozó információkat. 
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Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások  

Az alábbiakban áttekintjük a lakásfenntartási gondokkal élők segítésére hivatott 

önkormányzati szociális ellátások és szolgáltatások érvényben lévő helyi szabályozását. 

Arról, hogy mindez miként működik a gyakorlatban, a Szociális Iroda és a Családsegítő 

Szolgálat vezetőivel készített interjúkból tájékozódtunk.83  

 

Támogatási formák  

Lakásfenntartási támogatás (normatív)  

A preventív célú, havi rendszerességgel folyósított lakásfenntartási támogatás a 

kerületben a törvényi minimumfeltételekkel - nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó 

egy főre jutó jövedelem, a lakásfenntartás elismert költsége a háztartás 

összjövedelmének min. 20%-a, alacsony mértékű elismert lakásnagyság - került 

szabályozásra.  

Lakbértámogatás  

Lakbértámogatásban a szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakásban élők 

részesülhetnek - magasabb a jövedelemhatár (nyugdíjminimum 250%-a), 20%-os a 

jövedelem és a lakásfenntartási költség aránya. Szintén rendszeres ellátás, amelynél a 

Szociális törvényben helyi támogatásként ajánlottnál tágabb jogosultsági feltételek 

érvényesülnek. Lakbérhátralék esetén részletfizetés vállalása (és havonkénti igazolása) 

mellett folyósítható az ellátás.  

Adósságkezelési szolgáltatás  

Az adósságkezelési szolgáltatás pénzbeli adósságcsökkentési támogatást és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásként adósságkezelési tanácsadást foglal magában.  

Adósságkezelési szolgáltatásban az részesülhet, akinek az adóssága - lakbér, közös 

költség, közüzemi díj (gáz, áram, távhő, víz-és csatorna, szemét, központi fűtés díj) - 50 

ezer Ft feletti, valamely szolgáltatónál 6 hónapot meghaladó - de legfeljebb 750 ezer Ft -

, vállalja az önrész megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. A 

háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 250%-át 

(egyedülálló esetén a 300%-át). Az elismert lakásnagyság 1-2 fő esetén 75m22, ami a 

további személyeknél 15-15m2- rel nő. A bevonható adósság maximuma 500 ezer Ft. 

A Népjóléti Bizottság javaslata alapján a jövedelmi, a vagyoni, a lakásnagyságra 

vonatkozóan, valamint jogcím nélküli használóknál az önrészre vonatkozóan 

méltányosság gyakorolható. A méltányos elbírálásnál előnyben részesülnek a három vagy 

több gyermeket nevelő családok, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, az álláskeresők, 

rokkantak, súlyosan fogyatékosok, az átmeneti vagy tartós nevelésből öt éven belül 

kikerültek, a 70 éven felüli egyedülállók és a gondnokság alatt állók.  

                                                
83

 Köszönettel  tartozunk  Koscsóné Kolkopf Juditnak, Váradi Gizellának és Tar-Bárczy Szilviának közreműködésükért. 
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A megítélt adósságcsökkentési támogatás nem lehet több a bevonható adósság 

háromnegyedénél, ami első alkalommal legfeljebb 300 ezer Ft, ismételt benyújtáskor 200 

ezer Ft, harmadik alkalommal pedig 150 ezer Ft (az ismételt benyújtásig legalább 6 

hónapnak el kell telnie). A vállalt önrész egy összegben vagy részletekben fizethető. Az 

adósságkezelési szolgáltatás időtartama - így az önrész megfizetésére rendelkezésre álló 

idő is - 18 hónap lehet, amely további 6 hónappal hosszabbítható. A támogatás 

folyósításának feltétele a vállalt adósságtörlesztés és a lakásfenntartási kiadásokkal 

kapcsolatos aktuális fizetési kötelezettségek teljesítése.  

Az adósságkezelési tanácsadás keretében az adósságkezelési tanácsadó tájékoztatja az 

adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; megvizsgálja a háztartás gazdálkodását, 

fizetési kapacitását és készségét; javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba 

történő bevonásra; írásos megállapodást köt az adóssal az adósság rendezéséről; 

folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását és szükség 

esetén kezdeményezi a támogatásra vonatkozó döntés módosítását.  

A támogatásra való jogosultság feltétele a kerületben a három hónapos előzetes 

együttműködés (együttműködési megállapodás szerint), melynek keretében a 

családsegítő szolgálat tanácsadója felméri a család szociális helyzetét, az adósság 

felhalmozódásának okait és mértékét, a háztartás fizetőképességét és fizetési 

hajlandóságát. Ezek együttes figyelembevételével javaslatot készít a jogosultság 

megállapításához és közreműködik a kérelem összeállításában. Adósságkezelési 

megállapodás kerül aláírásra, amely tartalmazza az együttműködés tartalmát, szabályait 

és a vállalt kötelezettségeket (havi kapcsolattartás, az önrész és aktuális havi számlák 

befizetésének igazolása). Az adósságkezelési tanácsadó emellett közreműködik egyéb 

támogatási lehetőségek feltárásában és igénybevételében is. Az adósságkezelési 

tanácsadás egyéni és csoportos munkaformákban valósulhat meg.  

Adósságkezelési szolgáltatás melletti lakásfenntartási támogatás  
Az adósságkezelési szolgáltatást az önrészt részletekben történő megfizetésével igénybe 

vevők normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek. 

 

Alkalmankénti átmeneti segély  
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részre nyújtott eseti támogatás. A 

„sima” átmeneti segély a Szociális törvényben meghatározott alsó jövedelemhatárhoz (a 

nyugdíjminimum összege, ill. egyedülálló esetén 150%-a) igazodik, évente 3 alkalommal 

adható 5-10 ezer Ft közötti összegben. A méltányossági segélyre való jogosultság határa 

magasabb (250%), maximuma egyedülállóknál 40 ezer Ft, családoknál 60 ezer Ft. 

Évente egyszer adható.  

 

Szociális Igazgatás 

Józsefváros a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásai fedezetének körülbelül 30%-át 

költötte a kerületi lakosok lakhatásának megőrzésére 2010. évi költségvetéséből. A 

kifejezetten lakáshasználathoz kapcsolódó ellátási formák 27,6%-ot tettek ki, de ide 

számíthatjuk az átmeneti segélyek jelentős hányadát is, mert a létfenntartást 
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veszélyezhető rendkívüli élethelyzet, illetve a létfenntartási gond kimondva vagy 

kimondatlanul többnyire kapcsolatban áll a lakásfenntartási problémákkal.84  

Ellátás típusa  Fő/év (halm.) Összeg (Ft)  

Átmeneti segély  3.303 31.883.000 

Temetési segély 96 1.632.000 

Köztemetés  91 14.787.000 

Közlekedési támogatás  199 1.862.000 

Időskorúak járadéka  403  10.606.000 

RSZS és RÁT 17.028  474.259.000 

Ápolási díj  3.650  138.395.000 

Lft.  8.474  37.940.000 

Lakbértámogatás  2.962  23.851.000 

Acst.  1.355 184.090.000 

Acst-lft. 3.888  16.969.000 

Közgyógyellátás  2.181 18.585.000 

Összesen   954.859.000 

 

Rendívül nagy a szociális támogatásokat intéző szociális iroda ügyfélforgalma. Havonta 

több mint 3.600 esetben állapítottak meg, illetve folyósítottak ellátást az elmúlt évben (a 

tényleges ügyfélforgalom ennek a többszöröse volt), melynek közel 40%-a kifejezetten a 

lakhatással kapcsolatos ügy.85 

 

Lakásfenntartási támogatásban 706 háztartás részesült havonta, 4.480 Ft átlagos 

összeggel. Célcsoportjai a legalacsonyabb jövedelmű háztartások, átlagos összege 

viszont láthatóan olyan alacsony, hogy a lakás fenntarthatóságát csak kis mértékben 

segíti elő (főként az egyedül élőknél). 2007-ben változott meg a szabályozás, előtte 

többféle magasabb összegű helyi lft is létezett, amelyek azonban teljes mértékben 

                                                
84

 Az acst-adatok csak a 2010-ben megállapított ellátásokra vonatkoznak, az előző évről áthúzódó kifizetésekről nem állt 
rendelkezésre kimutatás. Az adatok a központi normatívát is tartalmazzák. Az összesítésben mintegy 8 millió Ft 
postaköltség is szerepel, az ellátásonkénti havi kifizetések számításánál csak a folyósított ellátást vettük alapul.  

85 A szociális iroda vezetője 1 éve van hivatalában, információink többségében erre az időszakra vonatkoznak.  
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önkormányzati finanszírozásúak voltak, és az önkormányzat úgy határozott, hogy ezek 

megszüntetésével csökkenti kiadásait. A normatív lakásfenntartási támogatás jelenleg 

80%-ban központilag finanszírozott.  

Lakbértámogatást 247 háztartás részére állapítottak meg havi szinten, melynek átlaga 8 

ezer Ft volt. A támogatással az önkormányzat előnyben részesíti a saját tulajdonában, 

„szociális” bérlakásban élőket, ezeknek a háztartásoknak 60%-át tudja ily módon 

segíteni. 100%-ban helyi finanszírozású ellátás. Lakásfenntartási támogatással együtt is 

igénybe vehető. Amennyiben az igénylőnek lakbér hátraléka van, csak akkor részesülhet 

lakbértámogatásban, ha részletfizetést vállal a törlesztésre és minden hónapban 

bemutatja ennek igazolását.  

Az alkalmanként adható átmeneti segély fogalmából mára már kikerült a díjhátralék mint 

a segítségkérést indokló rendkívüli helyzet. Általában nem is erre kérik a támogatást 

(szájhagyomány útján terjed, hogy „nem erre kell kérni”). Tehát továbbra sem 

elszámolható az átmeneti segély az adósságcsökkentési- vagy a lakbértámogatás 

önrészeként. 3303 esetben ítéltek meg éves szinten alkalmanként nyújtható átmeneti 

segélyt, ebből 721 esetben méltányosságból, azoknak, akik magasabb jövedelmük miatt 

kiesnének a támogatásból, illetve nagyobb kiadásra, pl. betegség vagy elemi kár miatt 

igénylik. „Sima” átmeneti segély évente 3-szor lehet kérni, a támogatás átlaga 2010-ben 

5.200 Ft volt. Az egy alkalommal adható méltányossági segélyt átlagosan 18.700 Ft 

összegben folyósították. A helyi rendeletben maximálisan adhatóként még 40 ezer Ft 

(egyedülálló), illetve 60 ezer Ft (családos) szerepel, de a gyakorlatban egyre inkább 

figyelembe kell venni a költségvetés korlátait a támogatás megítélése során.  

Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban történt leginkább változás az utóbbi 

években. 2010-ben új helyi rendelet is született. A módosításokat elsősorban a helybeni 

adósságkezelési tapasztalatok motiválták. Rendkívül sok acst kérelem érkezett korábban 

a szociális irodához, 80-100 kérelem is bekerülhetett egyszerre az elbíráló szakbizottság 

elé. Amennyiben az igénylő a családsegítő szolgálatnál az adósságkezelési tanácsadónak 

benyújtotta az adósságcsökkentési támogatáshoz előírt hátralék-kimutatásokat és 

jövedelem igazolásokat, a kérelmet rövid határidővel továbbítania kellett a szociális 

irodához. „Előgondozásra”, a háztartás teherbíró képességének vizsgálatára nem volt 

mód. A beadott kérelmek száma az utóbbi egy év során megduplázódott. A támogatást 

általában megítélték (hiszen az adósságkezelési tanácsadó már felmérte a 

jogosultságot), ezt követően azonban nagyon sok esetben nem teljesült a háztartás által 

vállalt önrészfizetés vagy az aktuális számlák egyidejű fizetése, így a folyósítást az iroda 

kénytelen volt megszakítani.  

Az adósságkezelési rendszer átalakításának a lényege, hogy egy 3 hónapos előzetes 

együttműködés került a folyamatba. A fél évvel ezelőtt történt módosítás - amelyet a 

szociális iroda és a családsegítő szolgálat is kezdeményezett - tapasztalatuk szerint már 

most látható eredményeket hozott. A korábbi rendszer minden résztvevője (ügyfél, 

családsegítő, szociális iroda) számára nagy és felesleges megterhelést jelentett. Az 

adósságkezelési tanácsadóval történő előzetes együttműködés után nagyobb 

valószerűséggel kerülnek be azok a hátralékosok az adósságkezelési szolgáltatásba, akik 

képesek (vagy képessé váltak) a velük kötött megállapodás teljesítésére. Az elbírálást 

polgármesteri hatáskörbe tették át, aminek következtében jelentősen felgyorsult. Az első 

jelentkezéstől az adósságcsökkentési támogatás megállapításáig tartó időszak az 

előgondozással együtt sem hosszabb mint korábban. Amennyiben részletekben történik 

az önrész fizetése, lakásfenntartási támogatás kíséri, és az adósságkezelési tanácsadóval 
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kialakult rendszeres együttműködés hozzájárul az újbóli eladósodás megelőzéséhez. Más 

eszközökkel is megtámogatják az adósságkezelésben résztvevőket, ilyen például, hogy a 

népkonyhán ingyenes étkeztetésben részesülnek. Több vonatkozásban bővítették a 

hozzájutás lehetőségét: az elismert  lakásnagyság, illetve a méltányosság köre 

növekedett, és a jogcím nélküli lakáshasználók számára is lehetővé vált a részvétel (ők 

csak lakbér hátralékra kaphatják a támogatást).  

Az elmúlt évben 1355 esetben történt meg az ellátás megállapítása, ebből 486 egyszeri 

támogatás volt, mert az igénylő egy összegben teljesítette az önrész fizetést. Minden 

lakhatással kapcsolatos ellátást közvetlenül szolgáltatókhoz utalnak. 184.090.000 Ft volt 

az acst-re fordított költségvetési forrás, azonban a jelenleg rendelkezésre álló 

kimutatásokból nem lehet megállapítani, hogy végül is hány főnek milyen átlagos 

összegben folyósították. A megítélt támogatást ugyanis sokaknak nem is folyósították, 

mert nem kezdték meg a részletfizetést, illetve sok volt az önrészfizetés megkezdése 

után megszakadt kapcsolat is.86 Az ellátás visszafizetésére kötelezés azonban nem 

gyakori. Az adósságcsökkentési támogatás jelentős tétele - közel 20%-a - a pénzbeli és 

természetbeni kiadásoknak. A támogatási keret ilyen arányú meghatározását az 

adósságkezelési szolgáltatás komplexitásából adódó várható előnyök - korrektív és 

preventív is egyben, valamint szociális segítő tevékenység által támogatott - indokolták, 

de a központi költségvetés magas, 90%-os finanszírozása is hozzájárult.  

Az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatást havonta 324 háztartás 

kapott, átlagosan 4.370 Ft-os összegben.  

A kerületi díjhátralékosok számáról, arányáról nincs az irodának információja. Nap mint 

nap tapasztalják a problémát, sok a visszatérő adós – akik nem jogosultak acst-re, 

akikkel megszakadt az adósságkezelési folyamat, akik bevonható adóssága kisebb volt a 

teljes hátraléknál, de akiknél sikeres volt az adósságkezelés azok közül is sokan újból 

hátralékossá válnak. Erre vonatkozó külön nyilvántartást nem vezetnek (a folyamatosan 

magas ügyfélszám mellett nem jut rá idő), becslésekbe sem akartak bocsátkozni. A helyi 

rendelet alapján az adható acst összegét lépcsőzetesen csökkenőre alakították, azért, 

hogy kevésbé motiválják azokat, akik szándékosan kihasználnák a többszöri támogatás 

lehetőségét.  

A nagyon nagy összegű - 750 ezer Ft feletti - hátralékot felhalmozóknak, illetve azoknak, 

akik egyáltalán nem fizetőképesek, vagy adósságrendezésük érdekében nem működnek 

együtt a családsegítő szervezettel, a szociális iroda nem tud hatékonyan segíteni. 

Tisztában vannak azzal, hogy az alacsony összegű lakásfenntartási támogatás, vagy egy-

egy alkalmankénti átmeneti segély nem oldja meg ezeknek az ügyfélcsoportoknak 

problémáját, de nincs más eszközük. Az adósságcsökkentési támogatás határát 

amennyire lehetett – ahogy a költségvetés engedte – kitágították (méltányosság, jogcím 

nélküliek). A hiteltartozások azonban továbbra sem vonhatók be a kerületben az 

adósságkezelésbe.   

Az adósságkezelésben résztvevő más szervezetek működésében, illetve a velük való 

együttműködésben javulást tapasztaltak. A Vagyonkezelő Kft. helyét átvevő Kisfalu Kft. 

„rendbe tette” a bérlakások kezelésében korábban tapasztalható kaotikus helyzetet. Az 

önkormányzatnál megszűnt lakásosztály feladatait is ez a szervezet vette át. A 
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közműszolgáltatókkal nem kötött megállapodásokat az önkormányzat, a szociális iroda 

többnyire a támogatások folyósításakor kerül velük kapcsoltba. Az iroda és a családsegítő 

szolgálat közösen alakította át az adósságkezelés rendszerét, jó köztük az 

együttműködés. Az új rendeletben nagyobb hangsúlyt helyeznek az együttműködő felek 

közötti visszajelzésekre: az adósságkezelési tanácsadók jelzése alapján így időben le 

tudják állítani az ellátások folyósítását, vagy módosíthatják az adósságkezelési 

megállapodást.  

A szociális irodának a helyi szociálpolitika alakításában a támogatások működtetésén túl 

is jelentős szerepe (feladata) van. Koordinálja a szociálpolitikai fejlesztési koncepciók 

megvalósítását és végrehajtását, közreműködik a személyes gondoskodást nyújtó 

önkormányzati intézmények szolgáltatásaink fejlesztésében és ellenőrzésében, 

együttműködik a kerületben szolgáltatást nyújtó civil szervezetekkel (engedélyez és 

ellenőriz is), elősegíti az önkormányzati és a civil szereplők pályázati tevékenységét, 

együttműködik a lakosság helyzetének javítását célzó más ágazati programok (pl. 

lakhatási, egészségügyi, oktatási programok) megvalósításában.  

Az önkormányzat képviselő-testülete Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának elkészítésével és felülvizsgálatával külső szakértőket bízott meg87, 

vélhetőleg azért, hogy a szociális szolgáltatásokról objektívebb képet kapjon. A koncepció 

2009-es felülvizsgálatában megfogalmazásra került, hogy új alapokra kell helyezni a 

kerületi adósságkezelést. Problémaként említették az előgondozási folyamat hiányát, a 

megítélt acst kérelmek nagy arányú visszavonását, az együttműködési kötelezettség 

duplázódását (teljesítés igazolása a szociális iroda és a családsegítő felé is), a korábban 

megszűnt díjhátralék-kiegyenlítő támogatás iránti igények jelentkezését és az 

adósságkezelési tanácsadók túlterheltségét (egy tanácsadóra 350 igénybevevő jutott). A 

koncepció szerint a következő időszak legnagyobb kihívása az adósságkezelésből (és 

általában a lakhatási költségekből, azok megfizethetetlenségéből) adódó problémák 

kezelése lesz. „Új rendeletre, új szakemberekre, és elsősorban új szakmai sztenderdekre 

van szükség a helyzet kezeléséhez.” Amint a korábbiakban láttuk, a koncepcióban 

foglaltak egy része már megvalósult, de az még nem mérhető fel, hogy ezek a 

változások milyen hatást érnek el. Az elégtelen lakáskörülményekkel és a szegregációs 

jelenségekkel is foglalkozik a koncepció. A komfortbeli és egyéb lakhatási hiányosságok 

főként az Orczy- és a Magdolna-negyedben sűrűsödnek. Szinte minden más 

vonatkozásban is (munkanélküliség, iskolázottság, jövedelem, eladósodottság) ez a két 

városrész rendelkezik a legrosszabb mutatókkal. A koncepció ezzel kapcsolatban kiemeli, 

hogy rendkívül éles szegregáció jellemzi a kerületet, de ennek a helyzetnek az 

orvoslására nem elégségesek a szociálpolitika eszközei.  

Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmények közül elsősorban a 

családsegítő szolgálat feladata a lakhatási krízis-helyzetek kezelésében való 

közreműködés - az intézmény ezzel kapcsolatos tevékenységéről a későbbiekben 

részletesebben szólunk. A gyermekjóléti szolgálat alaptevékenysége mellett gyermekek 

átmeneti otthonát és 4 krízislakást működtet, amelyek szintén (másodlagos) eszközök a 

krízis-kezeléshez. Családok átmeneti otthonát az önkormányzat nem tart fenn.    

Józsefvárosban sok civil és egyházi szervezet működik. A szociális iroda több mint 60 

ilyen szervezetet tart nyilván, melyek közel fele szociális alapszolgáltatást működtet 
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 Budapesti Szociális Forrásközpont 2004., Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség 2009. 
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illetve intézményt tart fenn (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek nappali és 

közösségi ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása és támogató szolgálat, nappali 

melegedő, utcai szociális munka, átmeneti gyermekotthon, népkonyha, 

hajléktalanszállók, idősek otthonai). A kerületben található a legtöbb hajléktalan-ellátó 

intézmény a fővárosban. A civil szervezetek többségével élő kapcsolata van a szociális 

irodának. Ezek a szervezetek a megelőzésben és a lakásukat vesztettek integrációjában 

egyaránt közreműködnek.  

Mindenképpen említendő a Magdolna Negyed Program, amelyet a Rév8 Zrt.88 

(Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.) valósít meg 2004-től. A szociális 

város-rehabilitációs program célja Józsefváros egyik krízis területén élők társadalmi 

leszakadásának és a fokozódó szegregáció megállítása, a családokban felhalmozódott és 

generációkon keresztül öröklődő hátrányok csökkentése, a szegénységi spirálból való 

kitörés elősegítése, a társadalmi kirekesztettség megszüntetése. A program nagyon 

sokrétű – épület-felújítási és korszerűsítési, bűnmegelőzési, gazdaság-élénkítési, 

oktatási, közösségfejlesztési, és közterület fejlesztési alprogramokat tartalmaz. Bár a 

szociális szolgáltatástervezési koncepció kifogásolja, hogy alig jelennek meg benne a 

professzionalizált szociális szolgáltatást végző intézmények, a program megvalósításához 

nagyon jelentős együttműködés volt szükséges az elmúlt évek során a különböző ágazati 

szereplők között.  

 

Családsegítő Szolgálat  

A családsegítő szolgálat szolgáltatási rendszerében – a megjelenő gondozási 

szükségletekre reagálva – az utóbbi években két tevékenységi terület egyre 

hangsúlyosabbá vált: a foglalkoztatással kapcsolatos és az adósságkezelésre irányuló 

segítő munka.  

Az intézmény az alábbi főbb tevékenységeket végzi:  
1. családsegítés 

2. tanácsadás  

o jogi  

o pszichológiai  

o foglalkoztatási tanácsadás  

 álláskereső tréning 

 pályaorientációs tréning 
 időgazdálkodás (asszertivitás tréning) 
 álláskereső klub  
 mentálhigiénés tanácsadás  
 szerepek a családban  
 munkavállalási tanácsadás  

3. adósság és díjhátralék kezelés 

4. családkonzultáció 

5. mediáció, közvetítés  

6. mentálhigiénés egyéni konzultáció 

7. szociális étkeztetés  
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A családsegítő szolgálat honlapján megfogalmazza, hogy mire számíthat az intézményt 

felkereső adós. „Az adósságkezelés célja, hogy a kerület adósságokat felhalmozott 

lakosait segítse díjhátralékuk csökkentésében és – lehetőség szerint – azok 

megszüntetésében. Az adósságkezelési tanácsadás lényegében egy együttgondolkodási 

folyamat az ügyféllel, annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális 

mértékűre csökkenteni a lehetséges erőforrások (pl. család meglévő jövedelme, 

természetes támaszok – rokonok, ismerősök – segítsége, rendszeres, de nélkülözhető 

kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai – közművek, energiaszolgáltatók, 

társasházak, Vagyonkezelő Rt. – által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, 

részletfizetési lehetőség, stb.) maximális felhasználásával. Az adósságkezelési támogatás 

elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek rendelkeznek 

bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető.” 

A 2007-2010 közötti időszakban többféle módszerrel igyekezett az intézmény – szakmai 

beszámolói szerint – az adósságterhekkel élők helyzetén javítani és a hátralék-kezelés 

rendszerét fejleszteni.89 

2007-ben 2073 fő részesült adósságkezelési tanácsadásban  

o Kiemelt figyelmet fordítottak a kiskorú gyermeket nevelő hátralékos 

családokra. Jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálat felé azokban az olyan 

esetekben, ahol az adósság nagysága alapján rendezhető lett volna a hátralék, 

de az ügyfél nem volt együttműködő, valamint ahol a díjhátralék már 

kezelhetetlen mértékűvé növekedett (ez elősegítette a kiköltöztetések 

megelőzését, illetve más lakhatási lehetőségek megtalálását). A gyermekes 

családokra való fokozott odafigyelés azóta is jellemzi a működést.   

o A tanácsadás utánkövetési tevékenységgel egészült ki (utánkövetési 

kiskönyvet vezettek be, de ez inkább csak adminisztratív tehernek bizonyult, 

ezért megszüntették). 

o Az adósságcsökkentési támogatáshoz javaslatot készítettek a tanácsadók.  

o Kidolgozottabbá váltak azok a módszerek, amelyek az előgondozást 

készítették elő.  

2008-ban 2193 fő részére nyújtották a szolgáltatást  

o Az igénylők száma olyannyira megnövekedett (miközben a tanácsadók száma 

évek óta változatlan volt), hogy az egyéni tanácsadásra való bekerülést 

hosszas várakozás előzte meg, ezért csoportos tanácsadás került bevezetésre. 

A Csoportos Információs Tanácsadás (CSIT) keretében tájékoztatást kaptak a 

hátralékosok az intézmény szolgáltatásairól és az adósságkezelés 

szabályozásáról, interaktív módon. A tanácsadást heti két alkalommal 

tartották, amelyen kezdetben 15 fő, később már 20-25 fő vett részt 

alkalmanként. Háztartási naplót kaptak az ügyfelek, amit az egyéni 

tanácsadásra kitöltve kellet visszahozniuk. Ez az előgondozás fokozatos 

bevezetésének eszközévé vált.  
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o 830 esetben készítettek el és nyújtottak be az adósságkezelési tanácsadók 

adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet, 243 millió Ft támogatásba 

bevont összeggel.  

o Az ügyintézés megkönnyítésére az intézmény rendszeres kapcsolatot alakított 

ki a Vagyonkezelő Kft-vel, amely a tartozás-kimutatásokat e-mailen megküldte 

részére.  

o Új kezdeményezés volt a Háztartásgazdálkodási Klub (United Way pályázat 

eredményeként). A csoportmunka kettős célt szolgált: a családok pénzügyi 

helyzetének áttekintését és gazdálkodásuk megváltoztatását segítő ismeretek 

nyújtását, valamint olyan segítő közösség létrehozását ami a program zárását 

követően is fennmarad. Rendszeres szociális segélyben részesülőket vontak be 

a programba, amelyben a családi gazdálkodás témaköreit járták körül (pl. 

bevételek, kiadások, háztartási egyensúly, öngondoskodás). A klubvezetők 

tapasztalatai nagyon kedvezőek voltak: a kezdetben fenntartással kezelt 

háztartásnaplót megszokták és hasznosnak ítélték a résztvevők, és egy 

valóban összegtartó, együttműködő - a háztartás-gazdálkodásban és más 

életterületeken is egymást segítő - közösség jött létre.  

2009-ben 1685 fő vett részt adósságkezelési tanácsadásban  

o A benyújtott acst kérelmek száma 45%-kal növekedett ebben az évben. 1201 

kérelem került továbbításra, 471,5 millió Ft volt a támogatásba bevont 

hátralékok összege. Az ügyfelek együttműködési hajlandósága viszont 

csökkent, 26%-uk tudta teljesíteni a vállalt önrész- és számlafizetést.  

o Az intézmény kezdeményezte a szociális irodánál a helyi rendelet módosítását 

és az előzetes együttműködés (előgondozás) bevezetését.  

       

 

Az ELMŰ Nyrt. és 

a Hálózat 

Alapítvány közös 

támogatási 

programot 

hirdetett meg a 

védendő 

fogyasztói 

státuszra 

jogosult, illetve 

az 

áramdíjtartozás 

miatt a 

szolgáltatásból kikapcsolt, vagy a szolgáltatás megszüntetése által veszélyeztetett 

lakossági csoportok részére. A családsegítő szolgálat más szervezetekkel (szociális iroda, 

gyámhivatal, TEGYESZ, MÁK, civil szervezetek) együttműködve az érintettek széles körét 
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kutatta fel. 3582 védelemre jogosult személy adatait gyűjtötték össze. A támogatás első 

körében 706 kerületi lakos áramszámláján összesen 33,6 millió Ft került jóváírásra. 90 

2010-ben 1358 fő volt a tanácsadást felkeresők száma  

o Ez év nyarán változott meg a helyi rendelet, melynek eredményeképpen a 

korábbi munkaforma jelentősen módosult. A Szolgálatot felkereső ügyfelek 

előzetes együttműködési megállapodást kötnek az adósságkezelési 

tanácsadóval, melyben vállalják, hogy adósságuk tovább nem növekszik, tehát 

aktuális havi számláikat fizetik. A tanácsadó fel tudja mérni az ügyfél fizetési 

hajlandóságát és fizetési kapacitását, ezáltal az adósságcsökkentési támogatás 

iránti kérelméhez megalapozott javaslatot tud csatolni. A 3 hónapos előzetes 

együttműködés alatt a tanácsadó a közüzemi szolgáltatók felé az adóssal 

szembeni eljárások tekintetében halasztási kérelemmel él. Abban az esetben, 

ha az ügyfél nem teljesíti az együttműködési megállapodásban foglaltakat, a 

halasztási kérelmet visszavonják. (Ezáltal a szolgáltatást hitelessé tehető a 

közüzemi szolgáltatók felé is.) 

o 978 esetben továbbítottak adósságcsökkentési támogatás iránti igényt, ami  

289,8 millió Ft támogatásba bevont tartozásösszeget jelentett.  

o Az ügyfelek együttműködési hajlandóságának növekedését tapasztalták, 

azonban a támogatás megítélését követően maradéktalanul teljesítők aránya 

még így is alacsony. Havonta küldenek jelentést az adósságkezelési 

megállapodás betartásáról, melynek alapján a szociális iroda következetesen 

eljár (felfüggeszti, ill. megszünteti a támogatást), ami hozzájárul a teljesítési 

arány javulásához.  

 

Az ELMŰ-Hálózat támogatás 2. körében a családsegítő szolgálat közreműködésével 242 

fő (háztartás) 10,1 millió Ft támogatásban részesült. 

                                                
90 Az ELMŰ-Hálózat akció keretében 10 ezer Ft egyszeri támogatást kaptak akiknek nem volt tartozásuk, vagy 

15 ezer Ft alatti volt az adósságuk. Nagyobb összegű tartozásnál a támogatás maximuma az 1. körben 150 

ezer Ft, a  2. körben 100 ezer Ft lehetett. 
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A korábbi adósságkezelési rendszerről az intézmény vezetői az interjúk alkalmával is 

elmondták, hogy nem volt megfelelő. Nagyszámú acst-t nyújtottak be, majd később sok 

esetben nem teljesült az együttműködés: a szakbizottság megítélte a támogatást, de az 

önrészt sokan nem tudták fizetni, illetve a kötelező együttműködés nem valósult meg. Az 

elbírálás esetenként hosszadalmas volt – pl. nyáron a bizottság nem ülésezett. 

„Elcsúszást” okozott, hogy a szociális irodán és a családsegítő szolgálatnál is 

rendszeresen jelentkeznie kellett az ügyfélnek, a szociális irodán csak az önrész fizetését 

kellett igazolnia, a családsegítőben viszont az aktuális számla fizetését is, a két szervezet 

között pedig nem volt rendszeres visszacsatolás. Így előfordulhatott, hogy folyósították 

az ellátást, miközben a számlafizetés elmaradása miatt a jogosultság már nem állt fenn. 

Az új helyi rendelet az intézmény szakmai törekvéseit támogatta meg. Korábban 

megtörténhetett, hogy egy találkozás után nyújtották be a támogatás iránti kérelmet. 

Most a rendelkezésre álló 3 hónap alatt a tanácsadó megismerheti az ügyfelet és 

hatékonyabban tud neki segíteni.  

Az előzetes együttműködés menete a következő:  

1. időpontot kap a hátralékos 

2. tájékoztatja a tanácsadó a szolgáltatásról 

3. igyekeznek az egész családot, háztartást bevonni a „munkába”, hiszen fontos a 

családtagok, együtt élők együttműködése 

4. előzetes együttműködési megállapodást kötnek, amelyben rögzítik, mi az ügyfél 

feladata, mi a tanácsadó feladata 

5. igazolást hoz az ügyfél a hátralék összegéről 

6. az együttműködés időszaka alatt elvárják, hogy az aktuális számláit fizesse be.  

Nehezen szoktak át erre a működésre azok az igénylők, akik korábban szinte 

automatikusan megkapták a segélyt. A három hónapos együttműködés azoknak is 

hosszúnak tűnik, akik valamilyen felszólítást kaptak, ill. akiket a végrehajtás fenyeget. 

Azoknál, akiknél már megszüntették a szolgáltatást, nem szükséges a három havi 

kötelező együttműködés.  

Az adósságkezelési tanácsadók nagy figyelmet fordítanak arra, hogy hitelesek legyenek a 

velük kapcsolatban álló intézmények, szolgáltatók felé. Korábban a moratóriumkérő 

leveleket anélkül is aláírták, hogy az ügyfeleket helyzetét felmérték volna, ezáltal 

hiteltelenné váltak. Ma általában 1-2 befizetett számla után írják meg a tanácsadók. A 

Főgáz Zrt. rugalmasabb – minimális részletfizetési kötelezettségvállalás mellett 

hozzájárul a moratóriumhoz. Az ELMŰ-ről ugyanez nem mondható el, gyakran csak egy 

havi haladékot adnak a törlesztés megkezdéséhez. A Kisfalu Kft-vel nagyon jó az 

együttműködése a Szolgálatnak – e-mailen kérik le a hátralékokra vonatkozó adatokat. 

Ha letelik az együttműködés 3 hónapja, újra igazolást kér az ügyfél a tartozásról, és 

beadható a kérelem.  
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A folyamat szempontjából kedvező változást jelent az is, hogy már nem a Népjóléti Bizottság 

dönt a kérelmekről, hanem polgármesteri hatáskörbe került az elbírálás, így sokkal gyorsabb 

lett. A bizottságnak méltányossági jogköre megmaradt (ha pl. magasabb az egy főre eső 

jövedelem vagy nagyobb a lakás). Jogcím nélküli használók is beadhatnak acst-t a lakhatás 

megőrzésére, ha a vagyonkezelő szervezet hozzájárul. Az adósságkezelési megállapodás 

megkötése és az adósságcsökkentési támogatás megítélése után csak egy szervezettel kell 

ezután együttműködniük az igénybe vevő ügyfeleknek - mind a hátralék befizetésének, mind 

pedig az aktuális számla befizetésének igazolását a tanácsadónak kell bemutatniuk.   

A családsegítő szolgálatnál jelenleg egy 6 fős munkacsoport foglalkozik a lakásfenntartással 

kapcsolatos problémával az intézményhez fordulókkal, a csoport munkáját az intézményvezető 

helyettes irányítja. Az egy tanácsadóra jutó ügyfélszám csökkent ugyan, de még így is nagyon 

magas, 226 fő/év. Azokban az esetekben, ahol teljes körű szociális esetkezelés szükséges, 

együttműködnek a családgondozókkal. Az intézmény más szolgáltatásait – pl. álláskereső 

tréning, álláskereső klub – is beépítik a gondozási folyamatba.  

Az elmúlt évben a tanácsadást igénybe vevők 72%-a vett részt adósságkezelési 

szolgáltatásban (kérelme benyújtásra került), a korábbi évben is hasonló volt az arány. Ezt 

megelőzően csak 2008-ból van adtunk (37%) - ekkor volt a legnagyobb az éves ügyfélszám. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban sikeresen teljesítők aránya növekedni látszik - 2009-ben 

26%, 2010-ben 37% -, de még így is igen sok a megszakadt kapcsolat, illetve a sikertelen 

hátralék-törlesztés. Ezen kívántak változtatni az adósságkezelési rendszer átalakításával.  

Azokban az esetekben, ahol az ügyfél nem jogosult adósságkezelési szolgáltatásra, nem képes 

vállalni annak feltételeit vagy teljesíteni az ezzel kapcsolatos kötelezettséget, a tanácsadók a 

családban-rokonságban meglévő tartalékokra, a bevételek és kiadások arányának változtatási 

lehetőségeire, az adósságkövetelés jogosultjaival kötött megállapodásokra (kedvezmény, 

részlet), illetve más szociális támogatásokra építik az adósságcsökkentés illetve 

adósságrendezés általuk javasolt megoldását. A Hálózat Alapítványt is bevonják az 

adósságkezelésbe, különösen 750 ezer forint feletti adósságösszegnél, amikor az alapítványi 

támogatás nélkül az önkormányzati ellátás nem volna elérhető. Az önkéntes segítő 

kapcsolatoknál – mint amilyen a családsegítő szolgálat legtöbb tevékenysége – gyakran 

előfordul, hogy a szakember által megoldhatónak vélt probléma-helyzet kezelése meghaladja 

az ügyfél erejét, nem képes a szükséges lépések megtételére. Ilyen esetekben fontossá válik, 

hogy milyen más segítő lehetőségekkel – családgondozás, tanácsadások, csoportok – lehet az 

adósságkezelési folyamatot megtámogatni.  

A korábban bemutatott tíz évvel ezelőtti állapothoz képest a hátralékok összege jelentősen 

megnövekedett. Nagy, milliós nagyságrendű tartozások is vannak. Olyan esetekről is 

beszámoltak, ahol a családoknak régen – akár 10 éve – mondták fel a lakásbérleti 

szerződését, azóta jogcím nélküliként élnek a lakásban, a kilakoltatás által fenyegetve. 

Kilakoltatásról azonban mostanában nem hallottak a kerületben.  

A különböző díjfajtáknál más-más probléma jellemző:  

o Vízdíjak fizetésénél az okoz gondot, hogy kevés a vízóra, sok kisfogyasztónak 

(egyedül élő emberek alacsony komfortfokozatú lakásban) aránytalanul nagy 

vízdíjat kell fizetniük. Az intézmény azért lobbizik, hogy a vízóra minősüljön a lakás 

tartozékának, és a vagyonkezelő szervezet díjmentesen szerelje fel a bérlőknek.  

o Az áramdíj kártyás villanyórával történő vásárlásakor előfordul, hogy ha a korábbi 

tartozást nem fizeti meg az ügyfél, akkor áramot sem vásárolhat. Akkor jelent ez 
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megoldást, ha van mellette részletfizetési hajlandóság. A kártyás villanyóra 

díjmentesen kerül felszerelésre (de bizonyos esetekben, pl. ha az óra helye műszaki 

kialakítást igényel, fizetni kell érte). Ha az ELMŰ nagy összegű büntetést ró ki 

szabálytalan áramvételezés miatt, annak összege nem vonható be az 

adósságkezelésbe, és a korábbi akciók során sem kerülhetett jóváírásra. 

o A bérlők esetében a tanácsadók folyamatosan azt kérik, hogy a lakbért fizesse 

először az ügyfél. Tapasztalatuk szerint azonban a villanyt fizetik először, mert 

ennek megvonásától (az azonnali szankcionálástól) félnek a legjobban. A szociális 

alapon bérbe adott lakásban élők lakbértámogatást igényelhetnek, amely nagyobb 

összeg mint az lft., jobban véd az eladósodástól. Nem lehet azonban szociális 

lakbére annak, akinek tartozása volt. A jogcím nélküli lakók támogatását úgy oldja 

meg az önkormányzat, hogy használati szerződést köt velük a Kisfalu Kft. az acst 

időtartamára.  

o A védendő fogyasztói státusz (áram, gáz) bevetetése segítség a háztartásoknak, de 

még a moratórium sem jelent teljes védettséget. Így például a szolgáltatásokat nem 

lehetne kikapcsolni télen, de ha az intézkedés a moratórium kitűzése előtt 

elkezdődik, akkor nem jelent védettséget a fogyasztóra. Ha a türelmi idő letelik, 

szintén kikapcsolható a szolgáltatás.  

Problémaként említette interjúalanyunk, hogy az emberek arra vannak szocializálva, az 

intézményekhez forduljanak segítségért - nem a családon belül, a család erőforrásait 

mozgósítva.  A tartozás jóváírása „kétélű fegyver”. Jelentős segítség, ugyanakkor ha 

hozzászoknak az emberek, hogy egyszer vagy kétszer megtörtént, akkor arra számítanak, 

hogy harmadszorra is így lesz. Vannak, akik díjfizetés helyett arra várnak, hogy megtörténik az 

adósság újbóli szanálása.  

Kialakult egy olyan segélyezett réteg, amely az acs-t „ügyesen” használja, mintegy 

lakásfenntartási támogatásként. Egy alcsoport - év közben alacsonyabb összegű havi számlát 

fizet, majd amikor az éves leolvasás után kijön a magasabb összegű számla, annak 

kifizetésére segélyt kér. 6 hónap után lehet újra igénybe venni a támogatást, a támogatás 

aránya csökkenő – „fékek” kerültek beépítésre. 

Két problémás díjhátralékos csoportot említettek: a nagy hátralékosokat, akiknek soha nem 

sikerült rendezni a hátralékát, valamint a lecsúszó lakáshiteleseket, akik a lakáshitelt 

mindenek előtt fizetik ki (erre nem is kérhető támogatás), eközben a többi számla fizetésével 

maradnak el. Ezek a családok akkor kerülnek különösen nagy veszélybe, ha valamilyen krízis 

folytán fizetőképességük tovább romlik.  

A lakásfenntartási támogatás alacsony összegű, tapasztalataik szerint nincs valódi preventív 

hatása.  
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Összegzés 

Tanulmányunkban a lakáshatási krízis-helyzeteket és azok kezelési módjait többféle 

nézőpontból vizsgáltuk: a múltban inkább az adósok szemszögéből, a jelenben inkább az 

adósságkezelésben résztvevő szociálpolitikai szereplők oldaláról. Folyamatos küszködést, 

megoldásra törekvést, változtatni akarást, és sok esetben sikertelenséget láttunk mindkét 

oldalon. 

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdő népességre vonatkozóan egészen pontos adatokkal 
nem tudunk szolgálni. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az elmúlt tíz évben készült 

adatfelvételekben a megkérdezettek 10-15%-a említette, előfordult már vele, hogy nem tudta 
időben befizetni valamely számláját. 2010-es adatainkból arra következtethetünk, hogy 
legalább minden harmadik fogyasztónak volt késedelmes befizetése. Az önkormányzati 
bérlőkre vonatkozóan azt tudjuk mondani, hogy közel 70%-uknak volt elmaradása és 40%-uk 
több mint három havi lakbérhátralékot halmozott fel. 2010-ben 11 kilakoltatás történt 
önkormányzati bérlakásokból. 
 

A szociális szakemberekkel készített interjúkból arra következtetünk, hogy bizonyos részben 
ugyanazok a társadalmi csoportok küzdenek lakásfenntartási nehézségekkel ma is, mint tíz 
évvel ezelőtt. Akár ugyanazok a családok is. Csak felhalmozott adósságuk összege lett több 
számjegyű – nem ritkán milliós tétel. A háztartások – esetenként újbóli – eladósodásának több 
oka is lehet. A legfőbb ok a társadalom struktúrájában keresendő, ezek azok a csoportok, 
amelyek teljesen a perifériára szorultak. Laza (vagy éppen teljesen megszűnt) a kapcsolatuk a 
munkaerő-piaccal, miközben a társadalmi ellátások színvonala olyannyira alacsony, hogy nem 
tudják pótolni a kieső munkajövedelmeket.  

 
A tíz évvel ezelőtt készült kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a különböző bevételi forrásokkal 
rendelkező háztartások megélhetése, gazdálkodása hogyan alakul, s a háztartás-gazdálkodás 
módja hogyan függ össze az eladósodással és az adósság rendezésével. Több háztartástípust 
különböztettünk meg. 
 
Azok a háztartások, amelyek megélhetése alapvetően alacsony összegű társadalmi ellátásokra 

épül, tartós jövedelemhiánnyal küzdenek. Az elmaradás oka, hogy a szűkös forrásokat azon 
szükségletek kielégítésére fordítják, amelyek épp a legégetőbbek. Ha egyszer hátralékba 
kerülnek, az adósság rendezése is igen nehéz – amennyiben nem sikerül valamilyen külső 
forrást bevonni (pl. családi segítséget), vagy jövedelmeik nem növekednek érezhetően (pl. 
anyasági ellátás helyett munkabér), a folyó számlák és az adósság egyidejű rendezése szinte 
lehetetlen. 
 

Az alkalmi munkára épülő háztartásokban (még ha rendelkeznek is valamilyen szociális 
ellátással) a jövedelem rendszertelensége, periodikus volta, nem ritkán kiszámíthatatlansága 
áll az eladósodás hátterében. Ahogy a folyó számlák fizetése is a jövedelmek rendszertelen 
érkezésének esik áldozatul, úgy az adósságrendezés is ezen bukhat el. 
 
Bizonyos vállalkozói háztartások is hasonlóan működnek – valamelyest magasabb jövedelmi 
szinten. Esetükben is a rendszertelenül, kiszámíthatatlanul érkező bevételek idézik elő azt a 
helyzetet, amelyben a háztartásnak úgy kellene a havi rendszeres rezsikiadásokat fedezni, 
hogy a bevételek más ritmusban érkeznek (ha egyáltalán a várt módon érkeznek). 
 
A rendszeres fix munkajövedelemből élő háztartások körében tapasztalható leginkább, hogy 
valamilyen konkrét ok áll a hátralékosság hátterében – egy nem várt kiadás, betegség, 
munkanélküliség. Ha a háztartás jövedelemszintje megengedi, az ő esetükben van a 
legnagyobb esély az adósság részletekben történő törlesztésére. 
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Feltételezésünk szerint ezeknek a ma is fellelhető háztartástípusoknak a működése is nagyon 
hasonló lehet.  Ám minden bizonnyal vannak új belépők is. 
 
Így például „a lakáshitelesek”. Jelen tanulmányban nem kívántunk kitérni sajátos 
problémáikra. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy – épp lakásuk, 
lakhatásuk megőrzése miatt – kerülnek hátralékba a közműszolgáltatók felé. A lakáshitelt 
fizetni kell, hiszen a bankok kemény szankciókkal sújtják az adósokat, amihez képest a 
közműszolgáltatók általi fenyegetettség eltörpül. 

A kerületi lakosok lakásfenntartását már közvetlenül a Szociális törvény megjelenését (és a 
törvény általi felhatalmazást) követően támogatta az önkormányzat. Volt olyan időszak (1996) 
amikor kikötötték, hogy díjhátralékosok nem részesülhetnek támogatásban. Az ezt követő 

évben megváltozott az önkormányzati stratégia, az adósok, miután díjhátralék-kiegyenlítő 
ellátásban részesültek, külön kérelem és eljárás nélkül jogosulttá váltak lakásfenntartási 
támogatásra is. A 2003-2006 közötti időszak hozott azután nagyobb változást lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatban: az országosan bevezetésre került alacsony összegű (de nagyobb 
mértékben központi finanszírozású) ellátás mellett többféle, magasabb összegű helyi 
támogatás alakult ki. 2007-től visszaszorult ez az ellátás, csak a normatív szintet biztosították. 
Ezzel párhuzamosan a helyi finanszírozású ellátás célzottabbá vált, lakbértámogatásként a 
szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakások bérlőinek nyújtották.  

A lakásfenntartás rendszeres havi támogatása jelenleg alacsony összegű, a jövedelmi 
feltételek miatt pedig viszonylag szűk kört érint. A számadatokból valószínűsíthető, és a 
szociális területen dolgozók beszámolóiból is az derül ki, hogy emiatt sokszor nem éri el 
preventív célját. Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő ezzel együtt sem tudja minden 
számláját kifizetni, nincs olyan segítség (pl. átmeneti segély), amellyel a kezdődő eladósodás 
megállíthatóvá válna. Az adósságba kerülőket így arra ösztönözhetik, hogy „kivárják” - afelé 

sodródnak vagy szándékosan „használják” a rendszert -, míg az adósságcsökkentési 
támogatás feltételeinek megfelelő nagyobb összegű, hosszabb idejű hátralékuk gyűlik össze, 
amelynek rendezéséhez már kapnak külső segítséget. A preventív és korrektív ellátási formák 
központi finanszírozási aránya eltérő. Ha az állam ugyanolyan arányban támogatná a 
fenntartást segítő támogatást (80%) mint az adósságkezelést (90%), valószínűleg az 
önkormányzat is nagyobb hangsúlyt helyezne a megelőzésre.  

A helyi lakbértámogatás viszont valóban preventív ellátás: jogosultsági határa kedvezőbb, 
összege magasabb és lakásfenntartási támogatással együtt is igénybe vehető, ezáltal az 
önkormányzat a szociális bérlakásban élő - hátrányosabb helyzetű - népességet részesíti 
előnyben amikor saját forrásait ide csoportosítja.  

A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre a Szociális törvény 2011. 
szeptemberi módosítása folytán kibővül: jogosultsági feltételként a korábbinál magasabb 
jövedelemhatárt szabtak. A központi gáz- és távhő támogatás ugyanakkor megszűnik. A 

szakminisztérium hivatalos tájékoztatója szerint akik jelenleg energiatámogatásban 
részesülnek, azok szeptembertől közel teljes körben jogosultak lehetnek a lakásfenntartási 
támogatásra. Tartunk tőle, hogy ennek a körnek jelentős része azonban nem fog „segélyért” 
folyamodni.  

A díjhátralék-kezelés kezdete a kerületben szintén 1993-ra nyúlik vissza. Ekkortól az 
érdekkiegyenlítés elvén alapuló akciók, az egyszeri támogatások, majd a rendszeres szociális 
ellátások változatos mintázatot mutatnak. A kezdeti 30 ezer Ft-os támogatható adósságoktól 
mára a 750 ezer Ft-os adóssághatárig jutottunk el (500 ezer Ft-os bevonható összeggel). A 
támogatáshoz szükséges önrész minimuma 24-30%-közötti volt. A különböző korszakokban 
alkalmazott eszközöket korábban részletesen bemutattuk, ezért itt csak néhány olyan 
jellemzőt emelünk ki, amelyet fontosnak vélünk a jelen szempontjából.  

 A különböző időszakokban általában más-más típusú eszközre helyeződött a hangsúly. 

A 2003-2006 közötti években láttuk leginkább azt, hogy egy komplex, lakásfenntartást 

és adósságkezelést együtt segítő rendszer állt fel – többféle lakásfenntartási 
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támogatással, az újonnan bevezetett adósságkezelési szolgáltatással, 

hátralékrendezésre fordítható méltányossági segéllyel és a korábbról fennmaradt 

díjhátralék-kiegyenlítő és lakásfenntartási támogatással.  

 A díjhátralék-kiegyenlítő és lakásfenntartási támogatás volt az első olyan eszköz, ami 

preventív és korrektív is volt egyben. A kerület szolgáltatásfejlesztési koncepciójában és 

a szociális ellátórendszerben dolgozókkal készült interjúkban is megfogalmazódott 

ennek a támogatásnak a hiánya.  

 Az 1998-as kormányzati kezdeményezés ellenére a lakáshitelesek támogatása, illetve a 

lakhatási krízis-helyzetből más módon kijutni nem tudók lakástulajdonának 

önkormányzatra ruházása (bérlővé válás) sem akkor, sem azóta nem épült be a 

probléma-kezelésbe.  

 A különböző támogatások egymásra épülését hol elősegítette, hol nehezítette az 

aktuális szabályozás. Mindvégig elvárás volt, hogy az adós is járuljon hozzá a hátralék 

kiegyenlítéséhez.  

 A családsegítő szolgálat szervezeti keretein belül - a díjhátralék-probléma tömeges 

megjelenését követően - már 2001-ben létrejött egy díjhátralék-kezelő csoport 5 fővel. 

Ezzel az önkormányzat az országban az elsők között ismerte fel a humán erőforrások 

fontosságát az adósságkezelési folyamatban. Most, 10 év elteltével csak egy fővel 

nagyobb a csoport létszáma. Igaz, hogy az intézmény igen sokféle egyéb szolgáltatást 

nyújt, amelyek a hátralékos ügyfelek számára elérhetőek és a tanácsadók munkáját 

segítik. 

 Az adósságkezelési szolgáltatás 2003-as bevezetését nagy várakozás kísérte, de hamar 

kiderült, hogy önmagában nem tudja lefedni a hátralékosok széles körét, és a vállalt 

önrészfizetést sokan nem tudják teljesíteni.  

Mára egyértelműen az adósságkezelési szolgáltatás - vagy az lenne - a krízis-kezelés legfőbb 
eszköze. A kerületi szabályozást úgy alkották meg, hogy feltételei sok tekintetben 

kedvezőbbek a törvényi minimumként ajánlottnál. Az adósságcsökkentési támogatással 
kapcsolatos kötelezettségeket azonban rendívül nagy arányban nem voltak képesek teljesíteni 
a hátralékosok. Bemutattuk ennek az okait, szóltunk a támogatásból kimaradó csoportokról és 
arról a - mintaértékűvé válható - előgondozási rendszerről, amit a krízis-kezelésben résztvevő 
helyi szakemberek alakítottak ki. Ennél általánosabb eredetűnek, mélyebb gyökerűnek látjuk 
azonban az ellátással kapcsolatos problémát.  

Az adósságkezelési szolgáltatás általánosan kialakult rendszere ellentmondást rejt magában. 
Azoktól, akik korábban a havi számláikat nem tudták fizetni – legalább az egyik díjfajtát 
érintően minimum 6 hónapig – azt várják el, hogy képesek legyenek minden hónapban a 
számlafizetésre és az önrész részletekben való fizetésére is. A fizetési képességet normatív 
lakásfenntartási támogatással segíti a rendszer (kivéve az egy összegben fizetőknél), ez 
azonban csak kis mértékű többletet jelent a háztartás számára - sőt lehetséges, hogy a 
korábban is részesült lft-ben, és emellett adósodott el. Mitől válhat tehát képessé az adós a 
teljesítésre?  

Az adósságkezelési tanácsadást szinte „csodafegyver”-nek tekinti ez a rendszer. A tanácsadók 
feladata nagyon sokrétű, ami önmagában nem is jelentene problémát, ha nem 2-300-as éves 
ügyfélszámmal kellene dolgozniuk, és olyan krízis-kezelési rendszer működne, amelyben 
egyaránt vannak megoldási módok a fizetőképes és a fizetésképtelen adósok helyzetére is. A 
„képessé tétel” az a mindennapos csoda, amelyért a szociális munkások dolgoznak. A 
„fizetőképessé tétel” azonban sok esetben túl van azon a határon, ami a szociális munka 

eszközeivel elérhető.  
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A lakhatási krízis-helyzetek kezelésére a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg a települési 
önkormányzatok számára:  

1. Meg kellene különböztetni a krízis-kezelés elsődleges és másodlagos eszközeit. 

2.  

Elsődleges eszközöknek tekintjük azokat a támogatásokat, kedvezményeket és 
szolgáltatásokat, amelyek javítják a lakhatás biztonságát és segítségükkel az adós 
lakása fenntarthatóvá válik. Másodlagos eszközök alatt azokat értjük, amelyek az adóst 
a számára fenntarthatatlan lakás helyett más lakhatási megoldáshoz vagy jogcímhez 
segítik. Ilyen többek között a támogatott lakáscsere, a bérlővé válás lehetősége (saját 
lakásban), a szociális alapú lakásbérlet.  
 

Ha egy személy, család lakhatását még segítséggel sem képes fenntartani, abban kell 
támogatni, hogy időben és tervezetten költözhessen el onnan. Cél a minél stabilabb és 
hosszabb távú, ill. a költözésre kényszerülők önállóságát legkevésbé csorbító megoldás 
felkutatása. Utcára senki nem kerülhet. A lakhatás lakásban történő támogatása még 
akkor is olcsóbb91, ha a lakásvesztés járulékos – és nehezen megbecsülhető – 
társadalmi költségeit, veszteségeit (családok szétesése, munkaképesség további 
csökkenése, egészségi állapot romlása stb.) nem számoljuk. Jelentősen növelni kellene 
a lakásfenntartási támogatás mértékét - amelyet akár együttműködési kötelezettséghez 
is lehet kötni -, és elérni a központi finanszírozási arány növekedését.  
 

3. Az adósságkezelés és adósságcsökkentés fogalmait az adósságrendezés fogalmának 

kellene felváltania. Ehhez az szükséges, hogy:  

o a lakásfenntartást és a díjhátralék megszüntetését segítő támogatások 

egymásra épüljenek, ideértve a közműszolgáltatók által nyújtott 

kedvezményeket és az érdekkiegyenlítés elvén működtetett civil szervezeti 

megoldásokat is 

 

o fogadják el az önkormányzatok, hogy nem mindenki képes önerő mozgósítására 

 

o meg kell erősíteni (létszámában, feltételrendszerében) azt az adósságkezelési 

tanácsadó hálózatot, amely a benne dolgozók képzettsége és tapasztalata 

alapján alkalmas arra, hogy az adós helyzetét átlátva javaslatot dolgozzon ki az 

adósság rendezésére, valamint hatékonyan támogassa annak véghezvitelét 

 

o biztosítani kell, hogy a krízis-kezelés másodlagos eszközei közül minél több 

álljon rendelkezésre 

 

o olyan struktúrát kell létrehozni, amelyben a lakhatási krízis-helyzetek 

kezelésének koordinációját a települési szintű szociálpolitika és lakáspolitika 

alakítására is képes személy, vagy személyek végzik. 

 

4. A krízis-kezelést koordináló referens vagy team (tagjai pl. szociális irodavezető, 

családsegítő szolgálat vezető és lakáspolitikai szakember) az alábbi feladatokat látná el: 

o települési szintű megállapodások megkötése a közműszolgáltatókkal, a 

megállapodás kiterjed a támogatások és kedvezmények összehangolására, az 

adósságrendezésben vállat kötelezettségekre, a fogyasztók tájékoztatására, 

közös akciók szervezésére 

 

                                                
91

 2011-ben pl. egy férőhely fenntartása átmeneti szálláson 468 ezer forint.   
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o a krízis-kezelés elsődleges és másodlagos eszközei rendelkezésre állásának, 

hatékonyságának és eredményességének folyamatos monitorozás 

 

o fejlesztési irányok meghatározása, fejlesztési javaslatok készítése és 

előterjesztése a döntéshozók felé.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


