
LAKNER ZOLTÁN

A magyar lakáspolitika társadalmi
hatásai

1. Álláspontok

Közel három évvel ezelõtt publikált cikkem nem csak az Orbán-kormány
lakáspolitikájával foglalkozott, bár kétségtelen, hogy az 1999-tõl több lé-
pésben bevezetett lakástámogatási formák elemzése volt a szöveg leg-
hangsúlyosabb része. Ennek oka, hogy volt mit elemezni: a Fidesz vezette
kormánykoalíció (1998–2002) rendelkezett társadalompolitikai irányvo-
nallal, erre épülõ szakpolitikákkal, köztük a gazdasági növekedés élén-
kítése és a középosztály megerõsítése céljaihoz erõsen kapcsolódó lakás-
politikával. Ez azért különösen fontos, mert az Orbán-kormány hivatalba
lépését megelõzõen legfeljebb az államszocialista lakáspolitika következ-
ményeirõl és a piaci viszonyok féloldalas megjelenésérõl lehetett beszélni.
A 2002-tõl regnáló szocialista-liberális kormányok idõszakában inkább
az elmosódottság, vagy – más képpel élve – a szilánkosság, töredezettség
jellemzi a lakáspolitikát, még ha a kormányzati beavatkozás néhol cél-
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Az Esély 2003/6-os számában megjelent tanulmányom (Versengõ
célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990–2003)
válaszadásra ösztönözte Mádi Lászlót az Orbán-kormány lakáspo-
litikája, s kisebb részben az utódok tevékenysége kapcsán (Otthon-
teremtés és társadalompolitika. A Széchenyi-terv otthonteremtési prog-
ramjának politikai céljai és hatásai). Ez önmagában is megtisztelõ, s
egyetértek cikke tisztánlátásra hívó lezárásával. Viszontválaszom
elején összefoglalom 2003-as írásom legfontosabb állításait, vala-
mint Mádi László felvetéseit, amelyekre reflektálni is fogok. Mádi
László tanulmánya, s a jelen írás összevetését különösen érdekessé
teheti, hogy adataim egyik legfontosabb forrása ugyanaz az a KSH-
kiadvány, amelyet vitapartnerem is használt, véleményem szerint
mellõzve az álláspontját alá nem támasztó részeket. Külön részben
foglalkozom a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány lakáspolitikai
intézkedéseivel. Itt több ponton egyetértek Mádi Lászlóval, de ez
az egyetértés nem teljes körû, illetve nem tartanám helyesnek azt
sugallni: az egyik kormányzat hibái visszamenõleg mentesítik a
másikat az általa elkövetett tévedések alól.
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irányosnak tûnik is. Az Orbán-kormány koherens politikája tehát önma-
gában is figyelemre, elemzésre méltó. Emellett döntései erõsen befolyá-
solták utódainak mozgásterét ezen a területen. Nem tartom szükségesnek
korábbi tanulmányom részletes ismertetését, ezért csak állításaim két cso-
portját ismételném meg az Orbán-kormány lakáspolitikájával kapcsolat-
ban.

(1) 2003-ban kifejtettem azt a nézetemet, hogy az Orbán-kormányt sza-
vazatszerzési motivációk is vezették, amikor a lakástámogatási rendszer
célcsoportjait kiválasztotta. Azt állítottam, hogy a lakástámogatási rend-
szer végsõ (tehát 2001-tõl élõ) formája által leginkább kedvezményezettek
köre nagyjából egybeesik a Fidesz által akkor elképzelt támogatói körrel.
Temérdek „középosztályos” politikával kapcsolatos nyilatkozat hangzott
el az akkori kormánypártok vezetõitõl, s az ilyen értelemben vett „polgári
politika” 1996-tól kezdve meghatározta a Fidesz cselekedeteit. Hangsú-
lyozom, hogy a politikai szempontok figyelembe vétele ezeken az olda-
lakon nem pejoratív jelzõ (erre alább még kitérek). Nem valamiféle kliens-
politikát értek alatta, hanem a társadalompolitika és a szavazatszerzés
összhangját. (2) Az Orbán-kormány lakástámogatási rendszerének legin-
kább problematikus vonása a banki hitelezés túlsúlya, mert ezzel az esz-
közzel – az eszköz természete miatt – az átlagosnál magasabb jövedel-
mûek jobban tudnak élni, mint az alacsonyabb jövedelmûek. Másrészt a
banki hitelek kamattámogatása oly mértékben dominálja a lakástámoga-
tás költségvetési eszközeinek körét, hogy az egyéb, más jövedelmi cso-
portok számára kedvezõbb formákra egyszerûen nem marad forrás.�

2. Policy és szavazatszerzés

Mádi László (aki 1990 óta a Fidesz országgyûlési képviselõje) szerint nem
volt szavazatszerzési szerepe 2002-ben az Orbán-kormány lakáspolitiká-
jának. Meglepõ ez a kijelentés, akár a támogatási rendszer kudarcának
elismeréseként is értelmezhetnénk. Persze igaz, hogy a választópolgárok
nem kizárólag, s talán nem is döntõen a szakpolitikai kérdések alapján
tájékozódnak (Lakner, 1998). Ám annyiból mindenképp volt szavazat-
szerzési ereje a lakástámogatási rendszernek, hogy a Fidesz egyik emble-
matikus politikai „vívmányává” vált. Még a 2006-os választási kampány-
ban is ennek visszaállítását ígérték�, s ez a koherens rendszer annál na-
gyobb jelentõségûvé válik, minél tovább tart az utódok koherenciamentes
periódusa. Ugyanakkor még komolyabb szavazatszerzõ hatása lett volna
a lakáspolitikának, ha adekvát választ adott volna egy jóval szélesebb
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társadalmi kör problémáira is (ez persze a teljes 1998–2002 közötti Fi-
desz-társadalompolitika átgondolását, revideálását igényelte volna).

Úgy vélem, amikor Mádi László „eltagadja” a lakáspolitikai döntések
szavazatszerzési erejét, azzal nem csak saját kormánya egyik legfonto-
sabb eredményét tolja félre, hanem megjeleníti a ma oly divatos
„antipolitikus” politikát az Esély oldalain. 2006-ban a magyar politikai
intézmények elfogadottsága annyira alacsony, hogy maguk a politikai
szereplõk igyekeznek – abszurd módon – „bizonyítani”, hogy nem ve-
zetik õket politikai motivációk. Persze a politikatudományban volt már
több hulláma a technokrácia-vitának, ám széles körben osztott nézet,
hogy a politikai szempontok háttérbe szorítása végeredményben lehetet-
len (Fisichella, 2001: 128–134.). „A” szakma által felkínált megoldások
közül mindenkor az lesz az optimális a döntéshozók számára, amely
megfelel az általuk képviselt társadalomértelmezésnek, politikai célnak.
Márpedig különféle értelmezések és célok egyaránt lehetnek legitimek,
ésszerûek, s egy versengõ demokráciában a választópolgárok feladata,
hogy döntsenek valamelyik mellett. Mádi László idézett megjegyzése
azonban aligha a technokrácia-vita új hullámát, mint inkább a jelenkor
sajátságos hazai politikai retorikáját jelenítette meg, amelynek lényeges
eleme a „politikusság” (le)tagadása.

Holott 2003-ban és 2006-ban a legfontosabb kérdések egyike, hogy
van-e olyan értékbázis, amelyen nyugszik egy-egy kormány társadalom-
politikája, létezik-e következetes, több szakpolitika elemzése során nyo-
mon követhetõ irányvonal, a kormányzati cselekedetek társadalmi hatá-
sai erõsítik vagy kioltják egymást. Nézetem szerint a Fidesz-kormány
legnagyobb erénye a koherencia volt. A szavazatszerzési motiváció em-
lítését három évvel ezelõtti munkámban éppenséggel nem „feddésnek”,
inkább dicséretnek szántam: annak elismerése volt, hogy az Orbán Viktor
vezette kormány képesnek mutatkozott világos célok kitûzésére, s a ra-
cionális cselekvésre ezek elérése érdekében. Ez a fajta következetesség és
professzionalizmus távolról sem magától értetõdõ a rendszerváltás utáni
magyarországi politikai életben. Ez még akkor is igaz, ha úgy vélem: az
1998–2002 közötti kormány nem számolt a társadalom jelentõs rétegeit
érintõ problémákkal, irreálisan nagy szerepet szánt a növekedési hasznok
„leszivárgásának” (Stiglitz, 2003: 91–94.), s így végsõ soron saját cseleke-
deteinek hatékonyságát korlátozta.

3. A lakáspolitikai eszközök társadalmi
és költségvetési hatásai

Az Orbán-kormány lakáspolitikájával kapcsolatban megfogalmazott kri-
tikám legfontosabb tétele, hogy az 1999-tõl kiépülõ szisztémát a banki
hitelek kamattámogatása dominálta, vagyis döntõ szerepet kaptak a hi-
telezés piaci szempontjai, amelyek a magasabb jövedelmûeknek kedvez-
nek. A többi lakástámogatási eszköz ereje jóval kisebb volt, ezért nem is
korrigálhatták, illetve egészíthették ki a kamattámogatás hatásait, elérve
a társadalom alacsonyabb jövedelmû rétegeit. Ennek következtében a jö-
vedelmi skálán lefelé haladva egyre kevesebb vagy kisebb súlyú állami
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lakástámogatási eszköz állt rendelkezésre. Az Orbán-kormány lakáspo-
litikája tehát megoldatlanul hagyta népes társadalmi csoportok problé-
máit, szélesítette a társadalmi egyenlõtlenségeket.

Mádi László többféle választ is ad e felvetésekre. Szerinte kérdéses,
mennyire érvényesíthetõk a szociális szempontok a lakáspolitikában.
Ugyanez a kérdés felvethetõ pl. az adózással kapcsolatban is, mégis, ezen
keresztül erõteljes és nyíltan vállalt társadalmi értékeket juttatott érvény-
re az Orbán-kormány (összefüggésben a családpolitikával). A kérdés így
inkább az lehetne, mit tekint egy-egy kormány szociálpolitikának, mely tár-
sadalmi csoportokat kívánja kedvezményezni, és kiket tekint célcsoport-
nak. A szerzõ állítja, hogy a lakástámogatási rendszer több ponton bizo-
nyíthatóan „nem antiszociális” (ez valószínûleg azt jelenti, hogy az ala-
csony jövedelmûek támogatása is megtörténik), másutt azonban a közép-
osztály „helyzetbe hozását” jelöli meg fõ célként. Nézete szerint az Or-
bán-kormány lakáspolitikája egymással szorosan összefüggõ elemekbõl
áll. Így, ha jól értem, az egyes elemek társadalmi hatása szerinte többé-
kevésbé kiegészíti egymást.

Mádi László szerint a lakástámogatási rendszer elõnyei leszivárognak
valamennyi társadalmi csoporthoz. Elõször is a lakástámogatási rendszer
multiplikátor-hatást fejt ki: a gazdasági növekedés erõsítésével, a foglal-
koztatás bõvítésével a teljes társadalom számára jobb létfeltételeket te-
remt. A növekedési és foglalkoztatási adatok ismeretében ez a hatás nem
tûnik egyértelmûen bizonyítottnak, s már 2003-ban is idéztem olyan vé-
leményt, amely szerint a multiplikátor-hatást eltúlozta az Orbán-kor-
mány (Lakner, 2003: 84.).

Az viszont tény, hogy a lakásépítések száma erõsen növekedett, to-
vábbá, s ennek hatását valóban alábecsültem 2003-ban, a lakástámogatási
szisztéma a használt lakások piacát is megmozdította. Ez valóban ked-
vezhetett az alacsonyabb jövedelmûeknek, amint azt Mádi László állítja,
legalábbis ahhoz képest, mintha csak az új lakások építését és vásárlását
támogatta volna a kormány. Többszörösére emelkedett a felújítások és
korszerûsítések száma, ezért a lakások komfortfokozata emelkedett.
Mádi László idézi azt az adatot, amely szerint nem csak növekedett a
lakáskorszerûsítések száma a kérdéses idõszakban, de az 1999-ben ter-
vezettnek a többszöröse valósult meg (KSH, 2005: 43.). Ez nyilván össze-
függ a lakástámogatási rendszer akkor belépõ vonatkozó elemeivel.
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Az országban épített összes lakás száma (1998–2004
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A Fidesz lakáspolitikájának kulcsszava a filtráció volt:

„…ennek a folyamatnak az a lényege, hogy a jobb módúak lakásváltozása
beindít egy láncreakciót, melynek következtében az éppen aktuális piaci szeg-
mensben – az „elhagyott” lakások adta lehetõség formájában – megjelenõ
túlkínálat következtében a relatívan olcsó lakások „odavonzzák” az alacso-
nyabb presztízsû és minõségû lakásokból a vásárlókat. Így a lakásszektorban
végigvonulhat egy olyan hullám, amelynek eredményeképp minden, a cserék-
ben részt vevõ szereplõ a korábbinál magasabb nívójú és regionálisan jobb
helyzetû lakásba kerül”.

A filtrációs hatásra alapozva állítja Mádi László, hogy a középosztály
„helyzetbe hozása” összességében a teljes társadalom számára kedvezõ
folyamatokat indít el, kiegészülve bizonyos (nem vagy nem kizárólag a
középosztályra) célzott lakástámogatási elemekkel. Csakhogy õ maga is
jelzi, hogy a filtráció egyfelõl a szakirodalomban vitatott jelenség, más-
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részt gyakorló szakpolitikusként, évekkel a lakástámogatási rendszer ki-
alakítása után sem rendelkezik pontos adatokkal arról, hogy vajon érvé-
nyesült-e ez az egyébként kulcsfontosságúnak tekintett hatás.

Néhány adat azonban mégiscsak rendelkezésünkre áll. Egyfelõl érzé-
kelhetõ a lakáspiac területi differenciáltsága: a lakásberuházások a fejlet-
tebb közép- és nyugat-magyarországi területekre koncentrálódtak (KSH,
2005: 18–19.). 2000 után emelkedett azon települések száma, ahol egyetlen
új lakást sem vettek használatba (KSH, 2005: 21.). Utóbbi nem a lakástá-
mogatás következménye, hanem annak a jele, hogy a területi egyenlõt-
lenségek e szegmensén az Orbán-kormány sem tudott változtatni - annak
ellenére, hogy a Fidesz és koalíciós partnerei rendre hangsúlyozták a
vidéki Magyarország iránti elkötelezettségüket.

Másfelõl az adatokból az is kitûnik, hogy az alacsony jövedelmû ház-
tartások rendkívül kevés külsõ forrást vontak be a lakásvásárlás alkal-
mával: átlagosan a lakás árának 8 százalékát fizették hitelbõl és támoga-
tásból. Ennek nyilvánvaló magyarázata, hogy ezek az eszközök egysze-
rûen nem érhetõk el alacsony jövedelem mellett, s a KSH elemzése szerint
a magasabb keresetûek vannak elõnyben a hitelek és a „szocpol” igény-
bevételekor egyaránt (KSH, 2005: 64–66.). A pótlólagos lakásberuházások
esetén hitelt, támogatást az alacsonyabb jövedelmi ötödökhöz tartozók
nagyobb gyakorisággal vesznek fel, ám ezek összege a magasabb jöve-
delmûek javára mutat jelentõs eltérést.

%� �������� A hitelt és támogatók igénybe vevõk aránya a beruházók között,
valamint a hitelek és támogatások átlagos összege, jövedelmi ötödök szerint

�� ��& '��� (#���� )��"������ (#���� �����"� )��"�����"
�*�� #���&�� !�!� #���&�� ������� �����"�
 ��������# � ���* ��� !�!� �+ ,�� �������
��!�
���� ����������� � ���* ��� �+ ,��
���
� �����������

�
 ���� ��� ��� ��
�
 ���� ��� � ���
�
 ��� � ��� ���
�
 ���� ��� ��� �

 ���� ��� ���� ��
�������� ���� ��� ��� ��
� ���� ��� ���

������� ��	� ���� ���


További problémát jelent, hogy a magasabb jövedelmûek számára jó-
val könnyebben elérhetõ, többségében általuk igénybe vett lakástámoga-
tási eszközök olyan tömegûek, hogy csökkentik a lakásprogramok egé-
szének flexibilitását, mozgásterét (Hegedüs–Somogyi, 2005: 199.). Éppen
Mádi Lászlót idéztem egy korábbi írásomban: a képviselõ 2004-ben úgy
vélte, hiába hivatkozik a kormány arra a következõ évi költségvetés vi-
tájában, hogy 270 milliárd forintra emelkedik a lakástámogatásra fordí-
tott kiadás, mert ebbõl 200–210 milliárd forintot az Orbán-kormány által
bevezetett kedvezményes lakáshitelezés finanszírozására fordítanak. Ám
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ez nem csak annak a bizonyítéka, hogy az MSZP–SZDSZ-kormányok cse-
kély mértékben járultak hozzá a lakástámogatási rendszer alakításához.
Azt is megmutatja, hogy a támogatások kb. háromnegyedét egyetlen támoga-
tási forma köti le, mégpedig olyan, amely kifejezetten a magasabb jövedelmûek
számára kedvez, miközben kiszorítja az egyéb eszközöket, hiszen azokra egysze-
rûen nem jut forrás (Lakner, 2005: 106–107.). A lakáshitelek kamattámo-
gatása – a 2002 utáni, a bankok és az igénybe vevõk számára kedvezõtlen,
a költségvetés terheit enyhítõ módosítása után is – több évre szóló elkö-
telezõdést jelent a központi büdzsé számára. A kormány 2000-ben azzal
érvelt, hogy ez a teher menedzselhetõ lesz, ha a kamatszint tovább csök-
ken (Hegedüs–Somogyi, 2005: 198.). Ám sem akkor, sem máskor nem
volt garancia arra, hogy a kamatcsökkenés visszafordíthatatlan folyamat
(s 2006 nyarán fokozatos kamatemelés kezdõdött)�.

Végül arra utalnék, hogy Mádi László is rögzíti: nem a tulajdonossá
válás, illetve annak támogatása a legmegfelelõbb politika minden eset-
ben. Mindenképpen hozzá kell ehhez tennünk: a tulajdonszerzés felé tör-
ténõ drámai eltolódás a lakásügyben nem az Orbán-kormány idején kez-
dõdött. A legfontosabb lépést e téren az elsõ parlamenti ciklusban (1993-
ban) elfogadott jogszabály jelentette, s a második ciklusban (1994–1995-
ben) zajlott le a lakásprivatizációk zöme. Ennek lett az a következménye,
hogy legfeljebb 12 százalék körüli volt a bérlakások aránya a lakásállo-
mányban, 2000-ben, s több ok együttes hatásaként a nullához gravitált a
közösségi lakásépítések száma és aránya (Városkutatás, 2000: 37–47.). Az
Orbán-kormány tehát nem elõidézõje volt ennek a folyamatnak, s a bér-
lakások csekély arányával mint realitással kellett számolnia saját lakáspo-
litikája megtervezésekor. Ugyanakkor az általa alkalmazott lakáspolitikai
eszközök eltérõ súlya nem tette lehetõvé, hogy a helyzet megváltozzon.

Mádi László szerint az Orbán-korszak bérlakás-politikájának tanulmá-
nyozása nélkül nem érthetõ meg a lakástámogatás teljes struktúrája. Cik-
kében a fecskeházak és a nyugdíjasházak építésének fontosságára, ezek
társadalmi hatására utal. Csakhogy a Mádi László által használt KSH-ki-
advány azt mutatja: a bérlakás-program dacára igen alacsony szinten ma-
radt az önkormányzati lakásépítés (1999–2004 között 0,7–4,0 százalék kö-
zött ingadozott az önkormányzatok által építtetett lakások száma az
adott évben épülõ összes lakás körében), holott az Állami Támogatású
Bérlakás Program az önkormányzati bérlakás-szektor bõvítését célozta.
A bérbeadásra épült lakások száma 1999 után mindvégig kisebb volt,
mint a bérlakások „induló” részesedése a lakásállományból: 2004-ig
0,7–4,5 százalék között változott a bérbeadásra épülõ lakások aránya az
összes épülõ lakásból (KSH, 2005: 15–16.). Látva az adatokat, nehéz volna
annyira átütõnek nevezni az Orbán-kormány bérlakás-támogatási politi-
káját, hogy annak figyelembe vétele gyökeresen megváltoztatná a lakás-
támogatás egészérõl eddig írtakat. A KSH elemzése szerint egyébként a
lakásbérlet széles körben diszpreferált lakhatási megoldás az állampol-
gárok körében, s ez nyilván befolyásolja a mindenkori kormány lakás-
politikai döntéseit. Azonban, ha nem bõvül a bérlakás-választék, akkor
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nem is várható, hogy ez a forma elfogadottabbá válik. Mindazonáltal
még így is évi 25 ezer bérlakásra volna igény a becslés szerint, s ennek
csak a töredéke épül meg Magyarországon (KSH, 2005: 40–42.).

Talán nem igényel különösebb részletezést, hogy egy viszonylag szé-
les és jól mûködõ közösségi bérlakásszektor nagy szerepet játszhatna a
hajléktalanság kezelésében (ti. kivezetõ utat jelentene), valamint az adós-
ságkezelés terén. De még ennél is szélesebb körben volnának pozitív ha-
tásai egy kidolgozott és (jövedelem szerint) differenciált bérlõtámogatási
rendszerrel együtt létezõ bérlakásszektornak. Megszûnne a külsõ forrás
bevonásának kényszere azok számára, akiknek jövedelme mellett komoly
kockázatot jelent a hitelfelvétel (még ha a hitelképesség kritériumait tel-
jesítik is), s út nyílna a szükségleteknek megfelelõ lakások felé azok szá-
mára, akik ma vagyon, illetve a hitelképes jövedelem hiányában egyál-
talán nem tudnak mozogni a lakáspiacon. Egyszerûbben fogalmazva: az
éveken, évtizedeken át tartó lakásra spórolás szakaszát mindazok átugor-
hatnák, akik ezt csak rendkívüli erõfeszítések árán tudják átvészelni, s
reális választási lehetõség nyílna azok elõtt is, akik – bár esetleg hozzá-
juthatnának – nem ragaszkodnak a saját tulajdonú lakáshoz.

Mindezekre tekintettel a Mádi László által említett népesedési indo-
kok is elgondolkodtatók. A szerzõ szerint a gyermekvállalási kedv ösz-
tönzését is szolgálta az Orbán-kormány lakástámogatási rendszere. A la-
káshoz jutás esélyének egyenlõtlenségét látva azonban úgy tûnik, hogy
a Fidesz vezette kormány vagy nem találta meg azokat az eszközöket
1998–2002 között, amelyekkel az átlagosnál alacsonyabb jövedelmûek
gyermekvállalási hajlandóságát növelte volna, vagy nem is kereste ezeket.

4. Lakáspolitika 2002 után

A Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány lakáspolitikájával kapcsolatban
Mádi László által megfogalmazott kritikák jelentõs részével e sorok írója
is egyetért. Mindenekelõtt azzal, hogy nincs hosszú távú otthonteremtési
program. A Medgyessy-kormány idején kidolgozott, tizenöt évre tervezõ
Nemzeti Lakásprogram (NLP) „ütközetben eltûnt”, az érte felelõs kor-
mánybiztos visszavonult az országos politika színterérõl. 2003-ban az
NLP-ben fellelhetõ elvi ellentmondásokra hívtam fel a figyelmet: nem
látszott világosan, miképp kapcsolódnak majd egymáshoz a redisztri-
búció és a piac eszközei, s hogy vajon minden területen sikerül-e meg-
találni az optimális arányukat. Nem ez vált azonban az NLP legnagyobb
problémájává, hanem az, hogy a következetesnek nem mondható költ-
ségvetési megszorítási hullámok teljesen felemésztették. A megmaradó
lakáspolitikai eszközökben rálelhetünk a lakáspolitikai irányvonal nyo-
mára, ám hatókörük a tervezettnél és a szükségesnél jóval szûkebbé vált.

A kormány 2002-tõl több alkalommal emelte a szociálpolitikai támo-
gatás összegét, amire 1995 után addig egyszer sem volt példa. A 2005-ben
induló Fészekrakó Program� állami kezességvállalása az önrésszel (tehát
pl. mozgósítható családi vagyonnal, felhalmozással) nem, de magas jö-
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vedelemmel rendelkezõ fiatal házaspárok számára nyitotta meg a hitel-
felvétel lehetõségét, a „félszocpol” pedig hozzáférhetõvé vált a használt
lakást vásárlók számára (korábban csak lakásbõvítésre volt igénybe ve-
hetõ). A program lakbértámogatásra vonatkozó elemeket is tartalmazott,
de bérlakás-építés nélkül. A rendelkezésre álló források azt tették lehe-
tõvé, hogy a kormány adómentességgel ösztönözze a lakástulajdonoso-
kat, ha bérbe adják üresen álló lakásukat a települési önkormányzatnak.
Emellett a költségvetés a lakbér 30 százalékáig, de legfeljebb 7 ezer forint
értékben segíti a bérlõket, amennyiben a települési önkormányzat is leg-
alább ilyen mértékû támogatást nyújt.

Az országgyûlés által 2006. június 9-én elfogadott kormányprogram
a lakbértámogatási rendszer megújítását és a hátrányos helyzetû családok
lakhatási feltételeinek javítására irányuló program indítását ígéri, anél-
kül, hogy részletekbe bocsátkozna. A panel-felújítási program bõvítésével
évente 60–70 ezer lakás modernizálását tenné lehetõvé a Gyurcsány-kor-
mány, amely javítani kívánja az alacsony jövedelmûek és a fiatalok la-
káshoz jutásának esélyét, s ki akarja terjeszteni a legális bérlakás-piacot.�

E döntések és tervek mellett a fiskális megszorítás kényszerébõl adódó
lépéseket is tett az MSZP–SZDSZ-koalíció. Az illetékek és egyéb tranz-
akciós költségek növekedése, valamint az 1999-ben bevezetett áfa-vissza-
térítés 2005-ös megszüntetése kizárólag költségvetési bevételi okokból
történt; a lakásvásárlók kiadásait növelték, ennek minden piaci követ-
kezményével együtt. Ám például a kamattámogatásos hitelek törlesztõ-
részlete után járó adókedvezmény 2004-tõl történõ mérséklése, majd
2007-tõl történõ megszüntetése� a „vágás” logikáján túl is hordoz értel-
met. A kamattámogatásos hitelekhez való hozzáférés esélye, mint láttuk,
nagyobb a magasabb jövedelmûek körében, s indokolható, hogy meg-
szûnjék ugyanezeknek az állampolgároknak, háztartásoknak a törlesztés-
hez nyújtott adókedvezmény révén kapható további támogatása. Emellett
legalábbis meglepõ Mádi László azon megállapítása, hogy a felvehetõ
hitelek maximális összegének csökkentése a nehéz helyzetû családokat
érintette hátrányosan: akik „(a lakásproblémáik megoldásához nagyobb hitelt
igényelnének) nem tudnak az otthonteremtésükben elõbbre lépni”. Jelen írásom-
ban (is) éppen azt kívántam bizonyítani, hogy e nehéz helyzetû családok
számára jellemzõen a banki hitelképesség elérése, s nem a hitelplafon
lejjebb helyezése okozott problémát.

Konklúzió

Miközben tehát a szocialista-liberális kormány megkísérelte „lefelé” ki-
nyitni a lakástámogatás rendszerét (bérlõtámogatás, önrész helyett állami
garanciavállalás a banki hiteleknél egy viszonylag szûk társadalmi cso-
port számára), ezzel ellentétes hatású – minden lakáspiaci részvevõt ne-
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gatívan érintõ – döntéseket is hozott a költségvetési deficit kezelése ér-
dekében. Ráadásul – s ez igen fontos – megmaradt a lakástámogatási
rendszerben az Orbán-kormány által bevezetett kamattámogatás domi-
nanciája, a maga költségvetési kiszorító hatásával, valamint jellegzetes
társadalompolitikai következményeivel. A Medgyessy-, majd a Gyur-
csány-kormány e határokon belül próbálkozhatott a „felfelé” zárással,
vagyis a magasabb jövedelmûeket megcélzó támogatások mérséklésével,
a források átirányításával. 2003-as tanulmányomat azzal zártam, hogy a
következõ évek eldöntik: a magyar lakáspolitika a piac, az önkormány-
zatok, a civil szervezetek és a polgárok kapcsolatrendszerének mûködõ-
képes modelljévé válik-e, vagy töredezett és kiszámíthatatlan lesz, elve-
szíti szakpolitika rangját, a politikai tematika és a költségvetési érdekek
hátsó udvarába kerül. Nos, az elsõ változat biztosan nem valósult meg:
egyelõre közelebb vagyunk a hátsó udvarhoz. Az állam megpróbál sza-
badulni néhány súlyos anyagi következménnyel járó kötelezettségválla-
lástól, hogy forrásokat szabadítson fel más célokra, más célcsoportok szá-
mára. Az államháztartási deficit túlfutásának és tervezett radikális csök-
kentésének idõszaka azonban aligha a hosszú távú lakáspolitikai kon-
cepciók kidolgozásának, megvalósításának idõszaka. A mostani helyzet-
ben már az is siker volna, ha 2010-ig néhány kisebb horderejû, de világos
társadalompolitikai hatással járó, a nyitva maradt kérdéseket legalább
részben megválaszoló döntés születne.
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