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Misetics Bálint

Javaslatok egy egalitari�nus 
lak�spolitikai reform fő ir�nyaira: 
politikai és szakpolitikai v�zlat1

A tanulmány célja, hogy rövid átt ekintést nyújtson a lakás-
szegénység és megÞ zethetőségi probléma magyarországi 
kiterjedéséről, majd javaslatot tegyen egy egalitariánus lakás-
politikai reform elvi alapjára és alapvető irányaira: a kikény-
szeríthető lakhatáshoz való jog intézményesítésére, a lakás-
fenntartási támogatás és az adósságcsökkentő támogatás 
átalakítására, egy kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítá-
sára, valamint a hajléktalanság visszaszorítására. Ez utóbbiak 
kapcsán a tanulmány alapvetően már megfogalmazott  javas-
latok összefoglalására és  összevetésére támaszkodik. Az írás 
két legfontosabb üzenete a megfelelő lakhatás alapvető jelen-
tősége az emberhez méltó élet feltételeinek biztosításában, és 
az a nyilvánvaló ellentmondás, amely a lakhatási problémák 
magyarországi kiterjedése és súlya, valamint a lakáspolitika 
átgondolatlansága, igazságtalansága és elégtelensége között  
feszül.

1. Helyzetkép: lak�sszegénység és megÞ zethetőségi 
problém�k Magyarorsz�gon 

Havasi Éva (2008) a Tárki 2007-es háztartásfelvétele alapján 15 százalékra 
becsüli a �lakásszegények� arányát a teljes népesség, és 29 százalékra a 
jövedelmi szegénységben élők körében. A rossz lakáskörülményekben 
mért depriváció ezen indikátora azokat a lakásokat méri, amelyekben 
nincs WC, amelyekkel kapcsolatban a válaszadók említett ek legalább egy 
komolynak  tartott   problémát (dohos, vizes, sötét,  aládúcolt,  beázik;  
nagy  zaj, illetve légszennyezett ség jellemzi),  illetve amelyeket az össze-
író sötétnek, szűknek és olcsó berendezésűnek minősített .  

Budapesten nagyjából 8000 ember él közterületen vagy hajléktalan-
szállón, a hajléktalanság kiterjedése országosan ennek legalább a két-
szerese. A 2001-es népszámlálás adatai szerint (Győri, 2005) mintegy 300 
1 A tanulmány az Ökopolisz Alapítvány megbízásából készült 2012 októberében. Ezúton is 
köszönöm az Alapítvány által szervezett  két szakértői beszélgetés résztvevőinek, valamint 
a folyóirat által felkért két szakmai lektornak a hozzászólásait és javaslatait.
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ezer ember élt lakásnak nem nevezhető, komfort nélküli szükséglakás-
ban vagy egyéb helyiségben, több mint 400 ezer ember lakott  alapozás 
nélküli lakásban, mintegy 800 ezer embernek nem volt fürdőszobája 
vagy zuhanyzója, és összesen mintegy másfél millió ember élt egyértel-
műen szubstandard, a minimálisan megfelelőnél alacsonyabb színvonalú, 
felszereltségű vagy túlzsúfolt lakásban. A 2005. évi mikrocenzus eredmé-
nyei szerint a lakások mintegy 13 százaléka (az 500 fő alatt i települése-
ken a lakások 39 százaléka) nem felelt meg a legelemibb minőségi köve-
telményeknek (pl. nincs fürdőszoba, vagy az épület alapozás nélküli), 
és ezekben a lakásokban élt a népesség több mint 11 százaléka (KSH, 
2012). Szintén a 2001-es népszámlálás adatai alapján Győri Péter (2005) 
legalább 3 millióra becsülte az �ott hontalanok� számát, akik ha rendel-
keznek is önálló lakással, �annak Þ zikai színvonala, laksűrűsége miatt  az 
nem alkalmas az elemi szükségletek kielégítésére�. A megfelelő lakhatás 
hiánya a gyermekszegénységnek is fontos eleme: egy, az alsó három jöve-
delmi tizedbe tartozó háztartásokra kiterjedő, 2006-os felmérés szerint a 
gyermekes háztartások egyötöde lakott  olyan lakásban, amelyben nem 
volt WC vagy fürdőszoba (Bass et al., 2007). Egy 2009-es kutatás adatai 
szerint  a gyerekek 13 százaléka � a háromgyermekes családokban élő 
gyerekek 17 százaléka � lakott  olyan lakásban, amelyben nem volt meg-
felelő hely tanulásra (Ferge � Darvas, 2011).

Különösen rossz állapotok jellemzik a roma kisebbség lakáskörülmé-
nyeit. Két, egymással összehangolt friss kutatásban � att ól függően, hogy 
a kutatás a magukat cigánynak vallókra vagy azokra vonatkozik, akiket 
a környezete cigánynak tart � a válaszadók 25�50 százalékánál beázott  a 
tető, 40�50 százalékánál nedvesedtek és 34�42 százalékánál repedtek a 
falak, és nagyjából minden ötödik válaszadó számolt be arról, hogy túl 
sötét a lakás. A lakások mintegy harmadában nem volt működőképes 
fürdőszoba, illetve WC, és mintegy negyedében-felében nem volt megol-
dott  a szennyvíz elvezetése (Letenyei � Varga, 2011; Marketing Centrum, 
é. n.).

A megfelelő lakhatás anyagi feltételeihez hasonlóan a lakhatás meg-
Þ zethetőségével kapcsolatban is súlyos problémák jellemzik a magyar 
társadalmat. Szintén a Tárki felmérésében 2005-ben a válaszadók 14 szá-
zaléka számolt be arról, hogy �nem jut elegendő pénz lakbérre, fűtésre, 
villany- vagy gázszámlára�, és 16 százalék válaszolta, hogy pénzhiány 
miatt  korlátozzák a lakás fűtését (Havasi, 2006). A háztartások 2006�
2007-ben az összes kiadásuk átlagosan 25 százalékát költött ék lakhatásra 
(Bernát, 2008), ami � mint az egész népességre vonatkozó átlag � kimon-
dott an magas annak függvényében, hogy a bevett  lakáspolitikai gyakor-
lat szerint az tekinthető elfogadhatónak, ha lakásfenntartás költségei leg-
feljebb a jövedelem 30 százalékát emésztik fel. 2001-ben minden tizedik 
háztartás, 2010-ben már a háztartások 19 százaléka költött e jövedelmé-
nek több mint egyharmadát lakásfenntartásra (KSH, 2012), és összesen 
mintegy félmillió háztartásnak lehet a lakhatását veszélyeztető díjhátra-
léka (Hegedüs et al., 2009). 

A KSH 2010-es felmérésében a háztartások 40 százaléka tartott a 
�nagyon megterhelőnek� (és további 53 százalék �időnként megterhelő-
nek� a lakásfenntartási kiadásokat, és a háztartások közel egyötöde (18,9 
százaléka) számolt be arról, hogy legalább egyszer késtek valamilyen 
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közüzemi számla kiÞ zetésével (KSH, 2012). Szintén nagyjából minden 
ötödik háztartásban fordult elő, hogy pénzhiány miatt  hátralékba kerül-
tek a lakáshitel törlesztőrészletével.

A már említett , az alsó három jövedelmi decilisre kiterjedő, 2006-os 
felmérés szerint a háztartások 7 százalékánál kapcsolták ki valamelyik 
közműszolgáltatást � a 3 és több gyermeket nevelő háztartások esetében 
ez az arány 14 százalék volt. A háztartások 44 százaléka � a családi köl-
csönöket nem számítva 39 százaléka � volt eladósodva, ezen belül a roma 
háztartások 63 százaléka, a 3 vagy több gyereket nevelő háztartások 52 
százaléka (Bass et al., 2007). Egy 2009-es kutatásban a gyermekes háztar-
tások 28 százaléka válaszolta, hogy az elmúlt évben nem jutott  elég pénz 
rezsire � a roma családok esetében ez az arány 71 százalék volt (Ferge � 
Darvas, 2011). 

2009-ben az adott  közműszolgáltatást használó háztartások több mint 
11 százaléka volt elmaradva a villanyszámlával, több mint 14 százaléka 
a gázszámlával és több mint 23 százaléka a távhő-számlával. A 2003 
decembere és 2009 júniusa között i öt és fél évben az áramhátralékosok 
aránya másfélszeresére, a gáztartozással rendelkezők aránya a korábbi 
érték hétszeresére növekedett  (Herpai, 2010). A probléma kiterjedését 
jelzi az is, hogy 2009-ben legalább 41 ezer háztartásban kötött ék ki tar-
tozások miatt  a villanyt, 2010-ben pedig már a fűtési idény elején több 
mint 50 ezer háztartást kapcsoltak ki a gázszolgáltatásból (Bényei, 2010). 
Németh Lászlóné (2012) nemzeti fejlesztési miniszter 2012. júliusi tájé-
koztatója szerint a gázszolgáltatásból kikapcsoltak száma már megköze-
lítheti a 100 ezer háztartást,2 továbbá több mint egy éves elmaradásban 
van az áramszámlákkal 286 ezer, a földgázszámlával 179 ezer, a távhő-
díjjal 42 ezer háztartás. 

A díjhátralékosság súlyos lelki terhet is jelent: a problémával érintett  
háztartások gyakran számolnak be állandósult szorongásról, félelemről, 
depresszióról és alvásproblémákról (Vida � Vidákovics, 2004). 

A lakásszegénység legszélsőségesebb következményei azok a kihűlé-
ses halálesetek, amelyeknek elsősorban kistelepülésen élő, idősebb ala-
csony jövedelmű emberek � illetve közterületen élő hajléktalan emberek 
� az áldozatai, évről évre ĳ esztően magas számban (Fehér et al., 2012). 

A KSH (2012) adatai szerint 2001 óta a háztartási energia ára az általá-
nos fogyasztóiár-indexet (illetve a bérek reálnövekedését) jelentősen meg-
haladó mértékben, 236 százalékkal emelkedett , ezen belül a gáz fogyasz-
tói ára több mint háromszoros volt. Az EUROSTAT (2012) adatai szerint 
a vásárlóerő különbségeit tekintetbe véve az egész Európai Unióban 
összességében Magyarországon a legmagasabb a háztartási energia 
ára: az áram és a gáz is az európai átlag közel másfélszeresébe kerül, és 
mindkét esetben a magyarországi ár a második legdrágább egész Euró-
pában. Ennek tükrében különösen nagy problémát jelent, hogy az átlagos 
magyar háztartás négyzetméterre eső energiafogyasztása a legmagasabb 
2 A Magyar Energia Hivatal miniszter által idézett  adatai �a fogyasztók által (pl. nem 
lakott  lakások vonatkozásában) kezdeményezett  kikapcsolásokat is tartalmazza�, így 
a hátralékosság miatt  a szolgáltatásból kikapcsolt háztartások pontos száma ez alapján 
nem meghatározható. Az azonban a mérési problémáktól függetlenül egyértelműen jelzi 
a probléma súlyát, hogy gázszolgáltatásból kikapcsolt háztartások száma a 2009-es érték 
kétszeresére növekedett .
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tízben van az Európai Unió tagállamai között , és Magyarország volt az 
egyetlen tagállam, ahol a lakossági energiahatékonysága nem javult, 
hanem csökkent a 2000�2007-es időszakban. Vélhetően amiatt , hogy a 
magyar állam a szóban forgó időszakban sokkal többet költött  az ener-
giafogyasztás támogatására, mint a lakossági energiahatékonyságot 
javító beruházások támogatására (Herrero � Ürge-Vorsatz, é. n.). 

A lakhatási problémák magyarországi kiterjedését az Európai Unió 
tagállamaival való összehasonlítás is jelzi.

1. t�bl�zat MegÞ zethetőség, hátralékosság és lakáskörülmények
 az Európai Unióban

Jövedelem 
lak�sfenntart�sra 
fordított  h�nyada

H�tralékos 
h�ztart�sok ar�nya 
(lak�shitel, lakbér, 

közüzemi díj)

Súlyos lakhat�si 
depriv�ció

EU-27 22.4 11.7 2.8
EU-15 22.5 9.6 2.1
EU-12 22.1 19.8 7.2
Ausztria 17.6 7.2 3.5
Belgium 20.5 7.8 1.5
Bulgária 18.2 33.8 6.5
Ciprus 10.9 26.7 0.5
Csehország 22.9 6.0 1.6
Dánia 33.2 6.2 1.5
Egyesült 

Királyság 28.9 9.6 0.2

Észtország 17.6 13.3 8.0
Finnország 17.6 10.3 1.9
Franciaország 17.8 10.8 3.1
Görögország 29.0 30.9 5.2
Hollandia 28.6 4.9 1.1
Írország 16.8 16.7 0.7
Lengyelország 21.7 15.3 10.0
Lett ország 19.9 25.7 13.8
Litvánia 20.2 12.2 6.8
Luxemburg 13.8 3.3 3.7
Magyarorsz�g 25.2 24.3 8.1
Málta 10.4 7.3 0.4
Németország 27.5 4.9 2.9
Olaszország 16.6 12.8 1.6
Portugália 14.3 8.6 1.7
Románia 24.9 29.8 5.1
Spanyolország 18.9 10.1 0.8
Svédország 21.1 6.4 2.1
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Jövedelem 
lak�sfenntart�sra 
fordított  h�nyada

H�tralékos 
h�ztart�sok ar�nya 
(lak�shitel, lakbér, 

közüzemi díj)

Súlyos lakhat�si 
depriv�ció

Szlovákia 20.0 12.1 2.1
Szlovénia 15.4 19.5 10.8

Forrás: EUROSTAT SILC adatbázis, 2010-es adatok. 
A deÞ níció szerint azokat a háztartásokat sújtja súlyos lakhatási depriváció, amelyek 
olyan lakásban laknak, amely túlzsúfolt, és amelyet legalább egy további lakhatási 
depriváció jellemez (nincs benne zuhanyzó vagy kád; nincs benne saját használatú 
WC; a válaszadó szerint túl sötét; beázik, nedves). Azoknak a háztartásoknak a lakha-
tását tekintik túlzsúfoltnak, amelyeknek nem áll rendelkezésre legalább a következő 
számú szoba: egy szoba háztartásonként; egy szoba páronként; egy szoba minden 
egyedülálló 18 év felett i személy részére; egy szoba minden két 12 és 17 év között i 
azonos nemű személy részére; egy szoba minden olyan 12 és 17 év között i személy 
részére, akit nem fed le az előző kategória; egy szoba minden két 12 év alatt i gyermek 
részére.

Ahogy a táblázatról leolvasható, a magyarországi adatok mind a 
három feltüntetett  indikátor tekintetében rosszabbak, nemcsak az európai, 
hanem a kelet-európai átlagnál is. A 25 tagállam közül a jövedelem lakás-
fenntartásra fordított  arányát illetően Magyarország az ötödik, a hátra-
lékos háztartások aránya terén a hatodik, a súlyos lakhatási deprivációt 
illetően pedig a harmadik legrosszabb helyen áll. A hátralékosok aránya 
több mint kétszerese, a súlyos lakhatási depriváció által sújtott  háztartá-
sok aránya pedig közel háromszorosa az európai átlagnak.

A magyarországi lakhatási problémák súlya az Eurobarometer (2010) 
legutóbbi, szegénységgel kapcsolatos összehasonlító felmérésének adata-
iból is kitűnik. A következőkben idézett  adatok többnyire a szegénység � 
esetünkben a lakásszegénység és a hajléktalanság � szubjektív mérőszá-
mai, tehát azt mutatják, hogy a válaszadók mennyire érzik súlyosnak a 
lakhatási problémákat saját országuk, illetve saját háztartásuk esetében.3 

A kelet-európai államok közül Bulgária után Magyarországon válaszol-
ták a legtöbben, hogy hátralékuk van a számlák vagy a törlesztőrészletek 
kiÞ zetésében. A válaszadók 4 százaléka válaszolta, hogy �komoly anyagi 
nehézségeink vannak és le vagyunk maradva több számla és hitel kiÞ -
zetésével� (szemben a 2 százalékos európai átlaggal), és további 10 szá-
zaléka válaszolta, hogy �néhány számla és hitel kiÞ zetésével le vagyunk 
maradva� (szemben a 3 százalékos európai átlaggal). Túlzott  eladósodás 
a válaszadók közel felét (49 százalékát) fenyegeti, a saját megítélésük 
szerint, ami Litvánia után az egész Európai Unió legmagasabb értéke (és 
mintegy kétszerese a 25 százalékos európai átlagnak).

3 Terjedelmi korlátok miatt , valamint a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a követ-
kező táblázatok az összeurópai átlagon kívül az Európai Unió tíz kelet-európai állam 
adatait tartalmazzák.
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2. t�bl�zat Lakhatási problémák az Eurobarometer tükrében I.

QA37. �Az al�bbiak közül melyik írja 
le legjobban, hogy h�ztart�sa miként 
tud eleget tenni sz�mla- és hitelÞ zetési 

kötelezett ségeinek?�

QA26b. �Mennyire érzi 
veszélyesnek azt, hogy 
túlzott an eladósodott � 

v�lik?�
�néh�ny 
sz�mla 
és hitel 

kiÞ zetésével 
le vagyunk 
maradva�

�komoly anyagi 
nehézségeink 

vannak és 
le vagyunk 

maradva több 
sz�mla és hitel 
kiÞ zetésével�

∑

�magas kock�zata van� 
és �ink�bb kock�zatos�

EU-27 3% 2% 5% 25%
Bulgária 16% 6% 22% 26%
Csehország 6% 2% 8% 26%
Észtország 5% 2% 7% 32%
Lengyelország 5% 2% 7% 23%
Lett ország 6% 2% 8% 29%
Litvánia 9% 5% 14% 52%
Magyarorsz�g 10% 4% 14% 49%
Románia 5% 2% 7% 47%
Szlovákia 6% 1% 7% 21%
Szlovénia 3% 1% 4% 15%

Forrás: Eurobarometer 74.1 (2010)

Az egész Európai Unióban Magyarországon a legnagyobb azoknak a 
válaszadóknak az aránya, akik úgy érzik, a közműszámlákkal (villany, 
víz, gáz stb.) való elmaradás jelentős veszélye fenyegeti őket. A válasz-
adók közel fele (49 százalék) válaszolt így, ami több mint a kétszerese a 20 
százalékos európai átlagnak, és ezt Kelet-Európában is csak Bulgária és 
Románia közelíti meg. Hasonló a helyzet a lakáshitel törlesztőrészleteinek 
Þ zetésével kapcsolatban: Magyarország (és Szlovákia) esetében a legma-
gasabb azoknak az aránya, akik szerint hátralékok keletkezése fenyegeti 
őket. A válaszadók 29 százaléka számolt be erről, ami több mint kétsze-
rese az 13 százalékos európai átlagnak, és a kelet-európai országokkal 
összehasonlítva is kiemelkedően magas. A térségben nem kiugró viszont 
a magyarországi érték abban a kérdésben, hogy a szegénység a válasz-
adók szerint mennyire akadályozza a megfelelő lakáshoz való hozzájutás 
lehetőségeit. Érdekes viszont, hogy a magyarországi válaszadók szerint 
a szegénység sokkal inkább hátráltatja a megfelelő lakhatáshoz való hoz-
zájutást, mint az egyéb, alapvető szükségletek kielégítését vagy az alap-
vető közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az egész Európai Unióban 
Magyarországon a legnagyobb azoknak az aránya (84 százalék), akik 
szerint a szegénység �nagyon� vagy �valamennyire� akadályozza a napi 
legalább egy meleg étkezéshez való hozzájutást, de ez is 9 százalékpont-
tal alacsonyabb a lakhatás esetében mért 93 százaléknál.
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3. t�bl�zat Lakhatási problémák az Eurobarometer tükrében II.

QA39. �Ha a következő 12 hónapot 
nézi, Ön szerint nagy a kock�zata, 
valamekkora kock�zata van, nincs 
nagy kock�zata vagy egy�ltal�n nincs 
kock�zata annak, hogy elmarad a ...?

QA12. �Ön szerint 
[az adott  orsz�gban] 

manaps�g a szegénység 
nagyon, valamennyire, 
nem nagyon vagy 
egy�ltal�n nem 

akad�lyozza az emberek 
esélyeit...�

�a közműsz�ml�k 
kiÞ zetésével�

�a jelz�loghitel 
időben való 

kiÞ zetésével�

�a megfelelő lak�shoz 
való hozz�jut�sban�

�magas 
kock�zata van� 

és �valamekkora 
kock�zata van�

�magas 
kock�zata van� 

és �valamekkora 
kock�zata van�

�nagyon� és 
�valamennyire�

EU-27 20% 13% 86%
Bulgária 40% 3% 94%
Csehország 29% 27% 93%
Észtország 28% 15% 94%
Lengyelország 26% 19% 88%
Lett ország 35% 16% 92%
Litvánia 27% 15% 87%
Magyarorsz�g 49% 29% 93%
Románia 40% 22% 92%
Szlovákia 26% 29% 92%
Szlovénia 15% 7% 86%

Forrás: Eurobarometer 74.1 (2010)

2. Elvi alapok

A lakáspolitikai intézkedéseknek számos célja lehet, így például a gaz-
daság kontra-ciklikus élénkítése, a földrajzi mobilitás elősegítése, a 
foglalkoztatás bővítése, vagy az energiahatékonyság növelése és a fosz-
szilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése. Az itt  megfogalmazott  
javaslatok alapvető célja az emberhez méltó lakhatás mindenki számára 
való biztosítása, illetve ezen keresztül a szociális állampolgáriság � és az 
egyenlő méltóság � előmozdítása. 

A szociális állampolgáriság fogalma arra az arisztotelészi Þ lozóÞ ára 
visszavezethető elgondolásra utal, amely szerint a politikai közösség 
és a politikai intézmények alapvető feladata, hogy minden állampolgár 
számára hozzáférhetővé tegyék az emberi kiteljesedés anyagi és intéz-
ményes előfeltételeit (Nussbaum, 1990). Hilscher Rezső szavaival: �a 
szociális kérdés nem csupán egy társadalmi csoport, hanem az egész 
társadalom problémája, és értjük alatt a a társadalomban élő egyeseknek, 
vagy csoportoknak megakadályozott ságát, vagy evvel való fenyegetett  
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voltát olyan nívójú, erkölcsi, szellemi és Þ zikai élet kiélésében, amelyhez 
minden embernek, társadalmi tagságánál fogva, joga van� (9. o.).

Az emberhez méltó élet lehetőségének megteremtéséhez az államnak 
nem elég létrehoznia a be nem avatkozás jogállamiság által körülhatárolt 
szféráját: a polgári és politikai jogok garantálásán túl � nem utolsó sorban 
ezek tényleges érvényre jutt atása érdekében � szociális jogokat is biztosí-
tania kell az állampolgárai számára (Nussbaum, 2006). A szociális jogok 
célja, hogy az alapvető emberi szükségletek körében az osztályegyen-
lőtlenségeket alárendeljék az állampolgáriságnak, és a piaci elosztást a 
szükségletek szerinti elosztással korrigálják vagy váltsák fel. Ez jelenti a 
jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek enyhítését is, de ami ennél fonto-
sabb: a szociális állampolgáriság csökkenti ezeknek az egyenlőtlenségek-
nek a jelentőségét, azáltal, hogy az alapvető szükségletek kielégítését � a 
társadalmi tagság alapvető feltételeit � az állampolgárok vásárlóerejétől 
függetlenül biztosítja (Marshall, 1964).  

Ez a folyamat � az állampolgáriság kiterjesztésének folyamata � a 
polgári és politikai szabadságjogokkal vett e kezdetét. Legfontosabb, 
korai eredménye a jövedelmi és vagyoni cenzus eltörlése, és az univer-
zális választójog kivívása volt. Az egyenlőtlenségek megmaradtak, de a 
� korábban csak a vagyonosok számára fenntartott  � választójog gyakor-
lása elvben kikerült azok hatóköréből. Az ingyenes közoktatás az isko-
láztatással tett e ugyanezt, az ellátásra való jogosultságot az állampolgári 
státushoz kapcsoló, univerzális egészségügyi rendszer pedig az orvosi 
ellátást szabadítja fel az osztályegyenlőtlenségek uralma alól. A szociális 
jogok további alapvető szükségletek kielégítését függetlenítenek � leg-
alább részben � az állampolgárok jövedelmi helyzetétől és munkaerejük 
piaci értékétől. 

A lakhatáshoz való jog ebben a tág értelemben nem csupán � és nem 
elsősorban � valamilyen, minimálisan elfogadható lakhatás állami biz-
tosítását jelenti az arra feltétlenül rászoruló állampolgárok számára, 
hanem mindazokat a társadalompolitikai intézkedéseket, amelyeknek 
célja, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye az emberhez méltó 
lakhatást.4 Ez a lakhatás dekommodiÞ kációját (Esping-Andersen, 1990), 
vagyis árujellegének csökkentését jelenti: a piaci elosztás visszaszorítása 
és a szükségletek szerinti elosztással való részleges felváltása a lakhatás 
területén (vö. Veil, 2010: 320�325). Ebben az esetben az állam kötelessége 
a társadalom egészére vonatkozóan áll fenn (Bengtsson, 2001), és a lakás-
politikai intézkedések célja nem egy alapvetően a piaci elosztásnak alá-
rendelt lakásrendszer utólagos korrekciója a legszegényebbek megsegí-
tése érdekében, hanem a lakhatás területén jelentkező társadalmi egyen-
lőtlenségek átfogó csökkentése.

Az állam fent leírt lakáspolitikai felelősségének alapja, hogy a lak-
hatás alapvető emberi szükséglet. �Minden szociálpolitikának kiinduló 
pontja az ember ott hona: a lakás� � írta Hilscher Rezső, 1928-ban. �Az 
ember lakásban éli le életének nagyobbik felét és önként értetődő köve-
telmény, hogy a lakásnak olyannak kell lennie, hogy a benne-tartózkodás 
az erkölcsi, kulturális és egészségügyi követelményeknek megfeleljen 

4 A lakhatáshoz való jog e két vonatkozásának összefüggéséről ld. Bengtsson et al. (2012) 
kritikai elemzését.
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és az ember benne valóban ott honát láthassa�, továbbá, hogy a lakhatás 
költsége ne veszélyeztesse �egyéb fontos életszükségletek kielégítését� 
(19. o.).

Számtalan kutatás igazolja a megfelelő lakhatás hiánya, a lakhatás 
bizonytalansága és a rossz lakáskörülmények (különösen a túlzsúfoltság, 
hideg és nedvesség), valamint a pszichológiai problémák és az egészség 
megromlása között i kapcsolatot (Bonnefoy, 2007; Bratt , 2002; Evans, 2000; 
Evans et al, 2003; Gibson et al, 2011). A megfelelő lakhatás a gyerekek 
fejlődésének is alapvető feltétele (Tausz, 2009). A rossz lakáskörülmények 
károsan hatnak a gyerekek pszichológiai jóllétére, motivációjára és iskolai 
teljesítményére (Dearing et al, 2005; Evans et al, 2001). A megfelelő lakha-
tás hiánya tehát a szegénység és az egészség között i, oksági összefüggés 
egyik eleme, valamint az egészséges élet lehetőségében mutatkozó társa-
dalmi egyenlőtlenségek egyik fontos oka (CSDH, 2008; Shaw, 2004).

Ott hon lenni valahol alapvető emberi igény: a megfelelő lakhatás 
nem csupán a természeti erőkkel szemben, hanem egy ennél alapve-
tőbb � mélylélektani, fenomenológiai � értelemben is biztonságot nyújt, 
állandóságot egy gyakran bizonytalan és fenyegető külvilággal szemben, 
és egyútt al az identitás és önértékelés fontos alkotóeleme (Dupuis � 
Thorns, 1998;  Relph, 1976). Az ott hon hiánya a szabadság hiányát is 
jelenti, a Þ ziológiai szükségletek kielégítésén � így például a pihenésen 
és alváson (Waldron, 1991) � túl az emberhez méltó élet olyan, további 
igényeivel kapcsolatban is, mint az önállóság és a magánszféra védelme, 
a társas kapcsolatok fenntartása, a szexualitás vagy a játék (King, 2003; 
Nicholls, 2010). Az indiai alkotmánybíróság érvelését idézve: az emberi 
lény menedékre való igénye nem csupán a test puszta védelmét jelenti, 
hanem �olyan megfelelő lakhatást, ami lehetővé teszi számára a fejlődést 
minden tekintetben � Þ zikailag, mentálisan és intellektuálisan� (idézi: 
Hohmann, 2010: 151) 

A megfelelő lakhatás tehát a két, talán legalapvetőbb emberi szükség-
let, az egészség és az autonómia (Doyal � Gough, 1984) feltétele, és annak 
biztosítása az állami társadalompolitika kiemelkedően fontos feladata.

3. A javasolt reform fő ir�nyai

A javaslatokkal foglalkozó következő rész � a helyzetképhez hasonlóan 
� nem törekszik a teljeskörűségre, hanem a lakásköltségek megÞ zethető-
ségének javítását, a hátralékosság megelőzését és kezelését, az alacsony 
jövedelműek számára is hozzáférhető lakhatás biztosítását és a hajlék-
talanság visszaszorítását célzó intézkedésekre szorítkozik � alapvetően 
a lakástámogatások átalakítására és egy kiterjedt közösségi lakásszektor 
kialakítására tesz javaslatot. A tanulmány nem vállalkozik a lakáshitele-
zési válság és válságkezelő intézkedések tárgyalására. Terjedelmi okokból 
szintén csak utalhat arra a szintén sürgető társadalompolitikai feladatra, 
amit a szegregált telepeken (és városi szegregátumokban) élők lakhatásá-
nak és életkörülményeinek a javítása jelent, és amelyre az elmúlt években 
erre szánt forrásoknál nagyságrendekkel több pénz bevonására van 
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szükség.5 A nagy létszámú bentlakásos intézetek felszámolása, és embe-
ribb, közösségi lakhatási szolgáltatások biztosítása a fogyatékossággal 
élő állampolgárok számára  szintén elengedhetetlen közpolitikai teendő 
a lakhatással kapcsolatban (erről ld. Verdes et al., 2011). 

A javaslatokat olyan, a lakáspolitikán túlmutató intézkedések felso-
rolása követi, amelyeket azonnali hatállyal � többnyire további költség-
vetési források bevonása nélkül is � be lehetne vezetni, és közvetlenül 
javítanák a lakásszegénységben, hajléktalanságban élő emberek életmi-
nőségét, jogbiztonságát, illetve állampolgáriságát. A tanulmányt a lakás-
politika egyéb területeivel és a források elosztásával kapcsolatos rövid 
megjegyzések zárják.

3.0. Országos lakáspolitikai stratégia

A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedben egyetlen kormánynak 
sem volt átfogó lakáspolitikai koncepciója: a kapcsolódó szakpolitikákat 
többnyire rövidtávú politikai és lobby céloknak rendelték alá (Hegedüs, 
2009), a lakhatás ügyének képviselete a kormányzati struktúrában ma is 
esetleges, szétaprózott  és nehezen átlátható (Habitat, 2012). Ahogyan azt 
az Állami Számvevőszék 2009-es vizsgálata is megállapított a, a lakáscélú 
támogatások gyakori és többirányú módosításai csökkentett ék a rendsze-
rek kiszámíthatóságát és kezelhetőségét. Nem készültek �a lakástámoga-
tási rendszer céljait teljes körűen és számszerűsítve meghatározó, azok 
megvalósításához szükséges és a rendelkezésre álló forrásokat rögzítő, 
továbbá a támogatások hatásait, a programok eredményességének érté-
kelését tartalmazó� kormányzati stratégiák, a pályázati típusú lakástámo-
gatási rendszer esetében pedig �a programok meghirdetésére nem volt 
kormányzati koncepció, azok esetleges jelleggel történtek, a meghirde-
tésre vonatkozó miniszteri döntések nem dokumentáltak� (ÁSZ, 2009). 

Ebből a szempontból sajnos az Új Széchenyi Terv egyik fejezeteként 
napvilágot látott  Ott honteremtési Program sem jelent előrelépést � még 
akkor sem, ha egy lakáspolitikai koncepció megalkotására vonatkozó 
kormányzati szándék önmagában persze üdvözlendő volna. Ahogyan a 
stratégiáról kialakított  állásfoglalásában a Habitat for Humanity Magyar-
ország (2011a) megállapítja, a dokumentum elmulasztja �az alacsony stá-
tuszú háztartások lakhatási problémáinak azonosítását, az ezekkel kap-
csolatban megfogalmazott  intézkedések megfogalmazását, részletezését�. 
A program nem tartalmaz számon kérhető, egyértelmű határidőkhöz 
kapcsolódó célkitűzéseket, illetve a program eredményességének megál-
lapítására szolgáló indikátorokat, a megfogalmazott  célok kapcsán pedig 
hallgat az azokhoz szükséges forrásokról. A lakhatás terén sajnos alapve-

5 Érdemes megjegyezni, hogy a lakásfenntartási támogatás jelentős növelése, valamint egy 
kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítása (különösen, ha a lakások elosztási elvei a terü-
leti egyenlőtlenségek csökkentését és a leszakadó térségekben élő munkanélküliek esély-
egyenlőségének előmozdítását is tekintetbe veszik) a szegregált telepeken élők helyzetét 
is javítaná. A hosszú távú munkanélküliséggel és mély, koncentrált szegénységgel sújtott  
települések lakóinak mobilitását ugyanakkor célzott , többelemű mobilitási támogatással is 
elő kell segíteni.
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tően ugyanez igaz a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiára is (vö. 
Habitat, 2011b), ami a lakáspolitikai intézkedésekkel kapcsolatban csak 
olyan általánosságokat tartalmaz, mint hogy �szükség van a lakáscélú 
szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítására� (85. o.), 
vagy hogy �a szociális rehabilitációs telepprogram, szociális bérlakás és 
lakhatási támogatások átalakításával elő kell segíteni az egészséges, biz-
tonságos, szegregációmentes lakhatást� (87. o.).

Egy átfogó lakáspolitikai reformterv legelső alapelvének tehát annak 
kell lennie, hogy a közpolitikai változások indokait, világos, számon 
kérhető módon megfogalmazott  céljait, eszközeit, az ezekhez szükséges 
jogszabályi változásokat és forrásokat, illetve az ezek eredményességét 
mérő indikátorokat egy nyilvános, részletesen kidolgozott  stratégiába 
kell foglalni, és ennek kialakítása során az érintett  szakértők, civil szer-
vezetek és intézmények lehető legszélesebb körének érdemi bevonására 
kell törekedni. A lakáspolitikai intézkedések költségvetési és elosztási 
hatásait mikroszimulációs modellekkel kell vizsgálni, ezek eredményét 
nyilvánosságra kell hozni, és a vonatkozó jogszabályok indokolásához 
csatolni. Fontos, hogy a kormányzati struktúrában legyen egyértelmű 
felelőse � ideális esetben minisztere � a lakáspolitikának.6

3.1. Lakhatáshoz való jog 

3.1.1. A lakhat�shoz val� jog nemzetk�zi jogi �s alkotm�nyos v�delme

A lakhatáshoz való jog jelentőségének kinyilvánítása és az állam ez irányú 
kötelezett ségvállalásainak erősítése érdekében indokolt, hogy Magyaror-
szág elfogadja a Módosított  Európai Szociális Charta lakhatáshoz való 
jogról szóló 31. cikkelyét. A nemzetközi jogi dokumentumokban elismert 
szociális jogok kikényszerítése az ezek biztosításával kapcsolatos kötele-
zett ségek relatív jellege miatt  nem egyszerű feladat (Kardos, 2003), ezért 
szükség van a szociális jogok érvényesülését vizsgáló indikátor-rendszer 
kialakítására, valamint a kötelezett ségek végrehajtását ellenőrző nemzet-
közi eljárások lehetőségének biztosítására.

 Indokolt tehát, hogy az ország elfogadja a Módosított  Európai Szo-
ciális Charta kollektív panaszokról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvét, ami 
lehetővé tenné, hogy civil szervezetek, szakszervezetek kezdeményezé-
sére a Szociális Jogok Európai Bizott sága döntsön az állami kötelezett sé-
gekkel kapcsolatos mulasztásokról. A lakhatáshoz való jognak az ENSZ 
szociális jogokkal foglalkozó bizott sága által kidolgozott  értelmezése 
(1991), valamint az Európa Tanács emberi jogi biztosának ajánlása (2009) 
alapján pedig az államnak meg kell szerveznie a lakhatáshoz való joggal 
kapcsolatos nemzetközi kötelezett ségvállalásainak érvényesülését vizs-
gáló részletes adatgyűjtését és az adatok rendszeres, nyilvános értéke-
lését.

A lakhatáshoz való jogot � számos európai állam alkotmányához 
hasonlóan � nevesíteni kell Magyarország alkotmányában is (vö: TLE, 

6 Vö. az Országos Hajléktalanügyi Programiroda létrehozására vonatkozó javaslatt al 
(Győri � Maróthy, 2008).
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2010: 2.1.3.). Noha a szociális jogok alkotmányos védelme önmagában 
nem magyarázza az országok között i eltéréseket a jóléti ellátások kiter-
jedésében és minőségében (ld. Rosevear � Hischl, 2011), a lakhatáshoz 
való jog alkotmányba foglalása nyilvánvalóvá tenné, hogy az államnak 
a jelenleginél nagyobb felelősséget kell vállalnia állampolgárai lakhatá-
sával kapcsolatban, hivatkozási alapul szolgálhatna a lakhatáshoz való 
jog érvényesítéséért küzdő szervezetek számára, és megalapozhatna egy 
a szegények érdekeit is védő alkotmánybírósági gyakorlatot. A szövege-
zés során a minimális ellátásra való alanyi jogosultságot is megalapozó 
megfogalmazásra kell törekedni � szemben a szociális jogok megszorító, 
államcélokként való értelmezésével, ami a lakhatáshoz való jog tekin-
tetében a jelenlegi Alaptörvény szövegezését és a korábbi Alkotmányt 
értelmező alkotmánybírósági esetjogot egyaránt jellemzi (Kardos, 2001; 
Juhász, 1995; Juhász, 2012).

3.1.2. A kik�nyszer�thető lakhat�shoz val� jog int�zm�nyes�t�se

A negatív és pozitív jogok szokásos szembeállítása � ami a leggyakrab-
ban idézett  elvi alapja a szociális jogok alanyi jogként való értelmezése és 
kikényszeríthetősége elutasításának (ld. például Sajó, 1995) � felülvizs-
gálatra szorul. A jogokat éppen az teszi joggá, hogy a jogrendszer kol-
lektív erőforrásokat biztosít azok védelmére és kikényszeríthetőségére 
(ld. Holmes � Sunstein, 1999). Ilyen értelemben minden jog � a polgári 
és politikai jogok érvényesülése is � igényli az állam pozitív cselekvé-
sét, ez pedig elkerülhetetlenül erőforrások felhasználásával (és elosztási 
hatásokkal) jár. A szociális jogok gazdasági vonatkozásai tehát nem egye-
dülállóak, és önmagukban nem teszik lehetetlenné azok kikényszeríthe-
tőségét. Ahogyan azt az Európa Tanács emberi jogi biztosa (2009) meg-
állapítja, �sem a lakhatással kapcsolatos kötelezett ségek kiterjedtsége, 
sem a szociális és gazdasági jogok természete nem teszi lehetetlenné a 
lakhatási jogok kikényszeríthetőségének nemzeti jogszabályokban való 
biztosítását�.

A kikényszeríthető lakhatáshoz való jog magyarországi szabályozásá-
val kapcsolatban érdemes tekintetbe venni a kikényszeríthető lakhatás-
hoz való jog intézményesítésében élenjáró két ország, Franciaország és 
az Egyesült Királyság vonatkozó jogalkotását és gyakorlati tapasztalatait 
(Loison-Leruste � Quilgars, 2009). Franciaországban Jacques Chirac 2007. 
január 1-jei újévi beszédében jelentett e be a kikényszeríthető lakhatáshoz 
való jog (droit au logement opposable) bevezetését. A közigazgatási bíróság 
előtt  is érvényesíthető jogról három hónappal később elfogadott  törvény 
2008-tól a leginkább rászoruló csoportokra, 2012-től pedig mindenkire 
vonatkozik, aki jogosult szociális bérlakásra, de azt túl hosszú ideig nem 
biztosított ák számára (Ball, 2011: 4. fejezet; Goodchild, 2003; Lacharme, 
2007; Loison, 2007).

Az Egyesült Királyságban a helyi önkormányzatoknak 1977 óta köte-
lességük elhelyezni azokat, akiknek nincs hol lakniuk, de rendelkeznek 
valamilyen kötődéssel az adott  területhez, és ha a háztartásból legalább 
egy valaki a �különleges rászorultsági� kategóriák (priority need) egyi-
kébe (várandós anyák, gyermekes szülők, katasztrófa áldozatai, idősek, 
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betegek, fogyatékkal élők) tartozik (Anderson, 2004). 7 Ez a de facto lakha-
táshoz való jog azóta további csoportokra is kiterjedt, például a családon 
belüli erőszak elől menekülőkre, a börtönből kikerültekre és a volt állami 
gondozott akra. Skócia 2012-vel kiterjesztett e ezt a jogosultságot min-
denkire, akit egyébként � a szélesen értelmezett  � hajléktalanság sújtana 
(Anderson, 2007). A szabályozás angliai érvényesülését vizsgáló friss 
kutatás (Fitzpatrick � Pleace, 2012) eredményei  összességében biztatóak, 
a szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egy aránylag nagy szociális 
bérlakás-szektor fenntartása elengedhetetlen a lakhatáshoz való jog tény-
leges érvényre jutt atásához. 

Egy a jelenleginél kiterjedtebb és magasabb összegű, normatív lakás-
fenntartási támogatás magyarországi bevezetése, amely garantálja, hogy 
a támogatásra jogosult háztartásoknak legfeljebb a jövedelmük egy jog-
szabályban meghatározott  hányadát kell lakhatásra fordítaniuk (mivel a 
fennmaradó részt a támogatás fedezi), értelmezhető a lakhatáshoz való 
jog intézményesítésének. Ezen kívül indokolt a kikényszeríthető lakha-
táshoz való jog jogszabályba foglalása � a fent említett  nemzetközi példák 
Þ gyelembe vételével8 � oly módon, hogy az kikényszeríthető alanyi 
jogosultságot biztosítson egy meghatározott  minimális lakhatásra, első 
lépésben a legsérülékenyebb csoportok (idősek, betegek, mozgáskorláto-
zott ak és fogyatékkal élők, várandós nők, gyermekes szülők, volt állami 
gondozott ak, családon belüli erőszak áldozatai), idővel pedig mindenki 
számára.

3.2. A lakástámogatások kett ős átstrukturálása

A lakástámogatások rendszerét alapvetően a következő két � egymás-
sal összefüggő � módon kell átstrukturálni. Egyrészt, a források sokkal 
nagyobb részét kell a lakhatás fenntartásának (szektor-semleges) támo-
gatására fordítani, szemben a tulajdonszerzés támogatásával. Másrészt a 
lakástámogatásoknak a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben kell hoz-
zájárulniuk a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez � szemben az 
eddigi gyakorlatt al, amelynek során a források többsége a társadalom 
felső rétegeihez jutott , míg a szegények lakhatását támogató programok 
súlyosan alulÞ nanszírozott ak voltak. 

7 Győri Péter (2003) lényegében a nagy-britanniai, lakhatáshoz való jogról szóló szabá-
lyozás bevezetését javasolta már 2003-ban a lakástalanok leginkább sérülékeny csoportjai 
számára.
8 A részletes szabályozás kialakításakor a hivatkozott  külföldi szabályozások és azok tény-
leges megvalósulása mellett  érdemes átt ekinteni a lakhatáshoz való jog magyarországi 
kodiÞ kációjához készült eddig egyetlen szövegszerű javaslatot (Szikinger, é. n.), valamint 
a nemzeti hajléktalanügyi stratégia (Győri � Maróthy, 2008) �minimális lakhatási formák 
törvényi elismerésére� vonatkozó javaslatát is.
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4. táblázat A magyar állam különböző lakáscélú kiadásai (2000�2010), milliárd forint

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lakásépítési kedvezmény 

(�szocpol�)
24,2 19,7 19,2 30,1 34,6 39,1 43,5 34,8 30,4 28,2 17,0

Fiatalok ott honteremtési 
támogatása (�félszocpol�)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 14,6 10,8 9,0 6,5 0,6

    Összesen 24,2 19,7 19,2 30,1 34,6 55,7 58,2 45,7 39,4 34,7 17,6
Kiegészítő kamatt ámogatás 1,3 6,4 15,0 23,5 37,3 46,1 34,1 38,8 36,4 48,9 34,3
Jelzálog kamatt ámogatás 0,1 0,8 6,7 56,3 97,3 105,7 98,1 88,3 65,3 63,6 56,1
SZJA-kedvezmény 2,2 5,6 17,0 31,1 24,7 19,5 14,0 10,0 5,0 2,0 1,0
    Összesen 3,6 12,7 38,7 110,8 159,3 171,3 146,2 137,1 106,6 114,5 91,4
Lakástakarékok támogatása 6,4 6,5 5,7 5,9 8,3 10,7 14,1 18,6 22,8 26,1 26,8
     Lakástulajdon-szerzés 

támogatása összesen
34,2 38,9 63,5 146,8 202,1 237,7 218,5 201,4 168,9 175,3 135,8

Panelprogram 0,0 0,0 0,8 2,1 1,8 1,8 4,4 10,1 10,2 4,5 7,7
Lakásfenntartási támogatás 3,6 3,6 3,8 3,5 5,8 12,1 16,7 17,8 16,6 17,7 19,3

Forrás: A Városkutatás Kft . becslése kormányzati források alapján. Ezúton is köszönöm Hegedüs Józsefnek, hogy a rendelkezésemre 
bocsátott a az adatokat. Lakásfenntartási támogatás: KSH STADAT, tájékoztatási adatbázis.
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Az eddigi helyzetet jól mutatja az 4. táblázat: a költségvetés lakha-
táshoz kapcsolódó kiadásaiban a lakástulajdon-szerzéshez kapcsolódó 
rosszul célzott  (ld. Fehér et al., 2011; Hegedüs, 2009; Hegedüs � Teller, 
2004) támogatások domináltak, az alacsony jövedelműek lakásfenntar-
tásának támogatására csak jóval kevesebbet költött  a magyar állam. És 
miközben jelentősen növekedtek a lakástámogatásokra fordított  költség-
vetési kiadások, ez nem járt együtt  a rászoruló háztartások megfelelő lak-
hatásának biztosításáért viselt fokozott  közfelelősséggel. Éppen ellenke-
zőleg: a kiadások legnagyobb részét a lakáshitelekhez kapcsolódó bőkezű 
és rosszul célzott  támogatások emésztett ék fel. Hegedüs József (2006) 
adatai szerint a lakáshitelekhez kapcsolódó adókedvezmény mintegy 
kétharmada a lakosság leggazdagabb ötödéhez került, és ez vélhetően 
hasonlóan alakult a kamatt ámogatások esetében is. A magyar állam így 
2003 és 2010 között  minden évben 100�170 milliárd forintot (összesen 
több mint 1000 milliárd forintot) költött  el nagyrészt olyan rétegek lakás-
hitel-támogatására, amelyek állami segítség nélkül is elboldogultak volna. 
Ennek töredékét (összesen mintegy tizedét) költött e az állam ugyanezen 
időszak alatt  lakásfenntartási támogatásra, ami teljes egészében alacsony 
jövedelmű háztartásokhoz jutott .9

A kamatt ámogatások költségvetési súlya azt is jelentett e, hogy évekre 
leszűkült a kormányzat mozgástere a lakástámogatások alakításában, 
mivel az adott  évi programokkal szemben a korábban felvett  támogatott  
hitelek dominálták a kiadásokat. A támogatási rendszer felülvizsgálatá-
nak következtében a támogatott  hitelekhez kapcsolódó állami támoga-
tások azonban immár évek óta külön intézkedések nélkül is kifutóban 
vannak. Az így felszabaduló forrásokat indokolt benntartani a lakástá-
mogatási rendszerben, és a következőkben ismertetett  lakáspolitikai 
intézkedések bevezetésére fordítani azokat.

3.3. A lakásfenntartási támogatás átalakítása 

Az eredetileg 1993-ban bevezetett  lakásfenntartási támogatás (LFT) mai 
szabályozásának alapvonalait a 2004-es reform10 fektett e le: a központilag 
szabályozott  normatív lakásfenntartási támogatás bevezetése jelentősen 
növelte a támogatáshoz való hozzáférést és egyútt al csökkentett e a hoz-
záférés területi egyenlőtlenségeit. A lakásfenntartási támogatás azonban 
azóta is marginális szerepet játszik a lakástámogatásokon belül, alacsony 

9 2004-től kezdődően nagyon jelentős költségvetési kiadást jelentett  az itt  nem tárgyalt 
távhő- és gázár-támogatás is, ami a különböző konstrukcióktól függően eltérő mértékben, 
de szintén problematikus volt a jövedelmi célzást és így a támogatások elosztási hatásait 
tekintve. Ahogy Hegedüs József és munkatársai (2008) fogalmaznak, �a gázár-támogatás 
szociális szempontból mélyen igazságtalan, mivel eleve kihagyja azt az 577 ezer háztartást, 
tipikusan a legszegényebb társadalmi csoportot, amelyik nem gázzal fűt�. A gázár-támo-
gatás szociálpolitikai és energiapolitikai elemzéséhez ld. az Energia Klub (2009), valamint 
a Városkutatás és a Habitat for Humanity Magyarország (Hegedüs et al, 2010) tanulmá-
nyát, továbbá Győri Péter (2010b) cikkét.
10 A reform részletes indokolásához és koncepciójához ld. Győri, 2003.
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színvonala (a háztartásra jutó átlagos havi összege 2008-ban alig több, 
mint 4000 forint volt), és a 2004-es változásokat követően is szűkös hoz-
záférhetősége miatt  pedig a rászoruló háztartások lakhatásának biztosí-
tásában is. �Annak ellenére, hogy a normatív LFT bevezetését követően 
a kiadások 2003 és 2008 között  3,5 milliárdról 16,5 milliárd forintra növe-
kedtek, a támogatás nem teszi lehetővé, hogy egy társadalmilag elfogad-
ható szintű lakás fenntartásának költségeihez az alacsony jövedelmű cso-
portok számott evő hozzájárulást kapjanak, hiszen a támogatás összege 
a lakáskiadásoknak csak igen kis hányadát fedezi� (Bényei, 2011). Egy 
2009-es, gyermekes háztartásokra kiterjedő kutatás szerint a hátralékos 
háztartások közül csak mintegy minden negyedik kapott  lakásfenntartási 
támogatást, adósságkezelésben pedig csak másfél százalékuk részesült 
(Ferge � Darvas, 2011). A szűk célzással függ össze az is, hogy a jogo-
sultsági kritériumoknál valamivel magasabb jövedelmű háztartások a 
korábbi szabályozás következtében gyakran rosszabb helyzetbe kerültek, 
mint a jogosult háztartások a támogatás megszerzése után (Hegedüs et 
al., 2009). 

2011 szeptemberétől a támogatásra jogosultak köre jelentősen kibő-
vült: a jogosultság felső határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 százalékáról annak 250 százalékára változott  (és kikerült 
a jogosultság feltétele közül, hogy a lakásfenntartás elismert havi költ-
ségének meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20 száza-
lékát) � noha az egy főre eső jövedelemről a fogyasztási egységre jutó 
jövedelemre való átt érés enyhén szűkített e a jogosultságot.11 Nem vál-
tozott  viszont a támogatás összege (egy négyzetméterre jutó elismert 
havi költség összege maradt 450 forint), sőt, a fogyasztási egységre való 
átt érés következtében a nagyobb háztartások esetében enyhén csökkent. 
A gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve tartósan beteg vagy súlyo-
san fogyatékos gyermeket nevelő családok viszont több támogatásra 
jogosultak, noha csak csekély mértékben. A helyi önkormányzatnak való 
kiszolgáltatott ságot növeli, hogy a lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultság további feltételeként az önkormányzatok előírhatnak a �lakó-
környezete rendezett ségének biztosítására vonatkozó� feltételeket.

 A helyzetet súlyosbított a, hogy egy 2011 novemberében elfogadott  
törvényjavaslatt al 2012. január 1-jével kikerült a szociális törvényből a 
helyi lakásfenntartási támogatás, és az azelőtt  megállapított  támogatás is 
csak március végéig volt folyósítható. A kormányzati intézkedések követ-
kezetlenségére vall, hogy éppen akkor, amikor a parlamenti többség tör-
vénybe foglalta, hogy a helyi önkormányzatok feladata a hajléktalanság 
megelőzése, egyútt al megszüntett e a helyi lakásfenntartási támogatást, 
ami éppen ennek lenne az egyik legfontosabb eszköze.12

11 A 2010. évi CLXXI. törvény indokolása szerint �a módosítás célja egyrészt a szociális 
gáz- és távhő-támogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása 
a lakásfenntartási támogatás  rendszerébe, másrészt a támogatás célzott ságának és haté-
konyságának növelése�.
12 A vonatkozó, 2011. évi CLXVI. törvény indokolása úgy szólt, hogy mivel �a normatív  
lakásfenntartási támogatás feltételei 2011 szeptemberétől jelentősen enyhültek, a jogosulti 
kör megsokszorozódott �, ezért �a jövőben már nem indokolt fenntartani a méltányossági 
lakásfenntartási támogatás lehetőségét, hiszen az érintett ek jelentős része a normatív körbe 
be tud kerülni�. Ez így nyilvánvalóan nem igaz, hiszen egyrészt a normatív lakásfenn-
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Mindezek alapján indokolt a lakásfenntartási támogatás radikális 
emelése. �A lakhatás biztonsága akkor növelhető, ha a jövedelem-újrael-
osztáson belül növekszik a lakásfenntartási támogatás szerepe� (Hegedüs 
et al, 2007). 

A lakhatáshoz kapcsolódó jutt atások jelentőségének növelése ráadásul 
politikai szempontból is előnyös lehet: egy, a lakhatás költségeihez kötött , 
munkanélküliekre és dolgozó szegényekre egyaránt kiterjedő lakástámo-
gatás kevésbé lesz kitéve a �segélyezés� körüli szegény- és cigány-elle-
nes előítéleteknek, és így az egalitariánus újraelosztás politikailag inkább 
elfogadott abb eszköz lehet, mint a kizárólag a munkanélküliek számára 
hozzáférhető jutt atások.13  

Bényei Zoltán (2011) javaslata egy �a költségekhez és a háztartások 
teherviselő képességéhez hézagmentesebben illeszkedő, emelt összeg-
gel számoló, preventív jellegű lakásfenntartási támogatási konstrukció�. 
A reform lényege a � számos nyugat-európai országban használt �  rés-
képlet felé elmozdulás, ami az célozza, hogy a támogatásra jogosultak-
nak ne kelljen a jövedelmük egy meghatározott  hányadánál (a szóban 
forgó javaslat esetében annak 20 százalékánál) többet költeniük lakha-
tásra, mivel az utóbbi és az elismert lakásköltségek között i különbséget 
a támogatás fedezi (ld.  Hegedüs et al., 2007). A Bényei által javasolt által 
képlet a következő: T = (ELN x ELK x FE) � HJ x 0,2. Vagyis a támogatás 
összege az elismert lakásköltségek és a háztartás összes jövedelme 20 szá-
zalékának különbözete, az előbbi pedig a (háztartásban élők számához 
rendelt) elismert lakásnagyságnak, az egy négyzetméterre jutó elismert 
(és a javaslat szerint a jelenlegi gyakorlatt al szemben évente indexált) 
lakásköltségnek és a háztartás (fogyasztási egységben kifejezett ) szerke-
zetének a függvénye. 

Érdemes megemlíteni, hogy az így kialakított  támogatás elegánsan 
kezeli (ha nem is küszöböli ki teljesen) a rászorultsági támogatásokkal 
kapcsolatban felmerülő, egyik legfontosabb problémát: azt a �szegénységi 
csapdának� vagy �segélyezési csapdának� nevezett  jelenséget, amikor a 
többletjövedelmet aránytalanul magas eff ektív marginális adókulcs sújtja 
(ld. Semjén, 1996). Az elismert lakásköltség és a jövedelem lakásfenntar-
tásra fordítandó arány rögzítése egyútt al gondoskodik a támogatás foko-
zatos kivezetéséről, illetve ez utóbbi meghatározza az eff ektív marginális 
adókulcsot.

A reform részleteinek kidolgozásakor kell döntést hozni a támogatás 
következő két alapvető paraméteréről, amelyek alapvető jelentőségűek a 
program célzása, elosztási hatása, és forrásigénye szempontjából:

tartási támogatásra való jogosultság kiterjesztését a gázártámogatás megszűnésével indo-
kolták, másrészt a helyi és a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság nem 
zárta ki egymást, és így a változtatás mindenképpen hátrányosan érinti azokat az alacsony 
jövedelmű háztartásokat, amelyek eddig is jogosultak voltak a normatív lakásfenntartási 
támogatásra, és emellett  helyi lakásfenntartási támogatást is kaptak. 
13 Amennyiben az aktív korúak segélyezését felváltaná egy a dolgozó szegényekre is kiter-
jesztett  garantált minimumjövedelem-rendszer, ahogyan azt például a �Legyen jobb a 
gyermekeknek!� Nemzeti Stratégia Értékelő Bizott sága (Gyerekesélyek Magyarországon, 
2009), Szalai Júlia (2009), illetve az LMP választási programja (2010) javasolja, úgy nyilván 
meg kell oldani annak a lakásfenntartási támogatással való összehangolását.  
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A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára
Javaslatok a szakirodalomban Szempontok a döntéshez
Bényei (2010): 2 x ÖNYM / fő 
(kb. a háztartások 18 %-a)

Győri (2003): implicit 
(a jogosultság kritériuma 
az elismert lakásfenntartási 
kiadások és a jövedelem aránya)

A támogatás célzásának meghatározásakor 
érdemes tekintetbe venni a jóléti állam politikai 
gazdaságtanáról szóló irodalom kapcsolódó 
megállapításait. Korpi és Palme (1998) az 
�újraelosztás paradoxonának� nevezi azt 
az  átváltási viszonyt, ami a jóléti programok 
célzott sága, és az azok rendelkezésére álló 
költségvetési források nagysága között  Þ gyelhető 
meg, azzal összefüggésben, hogy a szűken célzott  
programokra általában aránytalanul kevés forrás 
jut (vö. Esping-Andersen, 1990;  Rothstein, 1999).

Hegedüs et al. (2007): 
a háztartások kb. 15 %-a

Hegedüs et al. (2008): 2,5 x 
ÖNYM / fogyasztási egység 
(kb. háztartások 18 %-a)

Ennek következtében a szűken célzott  ellátások 
valójában kevésbé enyhítik a szegénységet, mint 
azok, amelyek a társadalom szélesebb csoportjai 
jogosultak (annak ellenére, hogy a támogatások 
egy részét olyanok kapják, akik arra kevésbé 
szorulnak rá). Ezzel összhangban (illetve a 
megÞ zethetőségi probléma tényleges kiterjedését 
tekintetbe véve) egy olyan aránylag szélesen 
célzott  programra van szükség, ami a jogosultak 
körén belül több támogatást jutt at az arra inkább 
rászorultak számára (vö. az �univerzalizmuson 
belüli célzás� javaslatával: Skocpol, 1991).

A lakásfenntartásra Þ zetendő jövedelemhányad
Javaslatok a szakirodalomban Szempontok a döntéshez

Bényei (2010): 20 %

Győri (2003): 10�35 %,  
a jövedelem függvényében 
fokozatosan növekedve

A Győri (2003) által javasolt modell bonyolultabb, 
ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy a jövedelem 
egy adott  részének lakhatásra fordítása eltérő 
áldozatot jelent a jövedelem mértékétől függően. 
A jövedelem csökkenésével arányosan csökkenti 
a lakásfenntartásra Þ zetendő jövedelemhányadot 
� és így növeli a támogatás progresszivitását.

További eldöntendő kérdés, hogy a lakásfenntartás elismert költsége 
tekintetbe vegye-e a lakhatási költségek tényleges lakáshelyzetektől (az 
alapterület nagyságától, a lakás típusától és a fűtés módjától) függő 
különbségeit (ahogyan azt Hegedüs et al., 2008 javasolja).

Fontos eleme a fenti javaslatnak, hogy az elismert lakásköltség összege 
külön is tekintetbe veszi az energiaköltségen kívül a lakásbérleti költsé-
get is. Ez megerősítené a bérlők helyzetét, előmozdítaná a bérlakás-piac 
fehéredését, és közvetve hozzájárulna a foglalkoztatás regionális különb-
ségeinek csökkentéséhez és a leszakadó térségekben lakók esélyegyenlő-
ségéhez is. Ennek érdekében biztosítani kell a lakásbérlet megfelelő jogi 
szabályozását, amelynek ki kell terjednie a lakbérmódosítás lehetséges 
mértékére és gyakoriságára, valamint a felmondási időre is (ami jelen-
leg indokolatlanul rövid). Érdemes megvizsgálni egy ideiglenes (de leg-
alább néhány éves) adómoratórium lehetőségét a lakbérek tekintetében 
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(ami tekintetbe véve a bérbeadással kapcsolatos adóelkerülés kiterjedését, 
lényegében nem jelentene kiadást a költségvetés számára), egyútt al viszont 
megadóztatni a lakásokat hosszabb ideig üresen tartó tulajdonosokat.

3.4. Egy kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítása

A lakásprivatizáció és a támogatási, adózási környezet miatt  az önkor-
mányzati tulajdonú bérlakások aránya a rendszerváltást követően 22 szá-
zalékról 3 százalékra csökkent, ami az európai � és különösen a nyugat-eu-
rópai � átlag töredéke. A korábbi önkormányzati lakásállomány mintegy 
85 százalékának privatizációja végletesen beszűkített e az önkormányzati 
lakáspolitika mozgásterét, és az önkormányzatok gyakran még ezt a moz-
gásteret sem használják ki. Az 1990-es évek első felében lezajlott  privati-
zációs hullámot követően is folytatódott  az önkormányzati lakásvagyon 
fogyása: Így például 2010-ben kétezer lakást adtak el az önkormányzatok, 
miközben mindösszesen 33 új bérlakást épített ek (KSH, 2010). A önkor-
mányzatok mára csak mintegy 130 ezer lakással rendelkeznek:  a legtöbb 
településen nem létezik szociális lakásgazdálkodás, a KSH egy néhány 
évvel ezelőtt i felmérése szerint 6 megyeszékhelyen és 16 budapesti kerü-
letben nyilvántartást sem vezetnek a lakásigénylőkről (KSH, 2006). 

5. t�bl�zat A szociális bérlakások aránya különböző európai országok 
lakásállományában

Orsz�g (felmérés éve)
A szoci�lis bérlak�sok ar�nya 

a lak�s�llom�nyon belül
Ausztria (2009) 23 %
Belgium (2008) 7 %
Csehország (2004) 20 %
Dánia (2009) 19 %
Egyesült Királyság (2004) 20 %
Észtország (2008) 1 %
Finnország (2007) 16 %
Franciaország (2006) 17 %
Hollandia (2009) 32 %
Írország (2002) 8 %
Lengyelország (2008) 12 %
Lett ország (2008) 0 %
Magyarorsz�g (2010) 3 %
Németország (2008) 5 %
Olaszország (2008) 4 %
Szlovákia (2001) 4 %
Szlovénia  (2004) 6 %
Svédország (2008) 17 %

  
Forrás: Housing Statistics in the European Union 2010; Magyarország: 
KSH (2012).
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Az önkormányzati tulajdonban maradt lakástulajdon tipikusan a 
korábbi lakásállomány legrosszabb része, amit korábbi lakói szegénysé-
gük miatt  nem tudtak vagy a lakás rossz állapota miatt  nem akartak meg-
venni � az állomány megújulása minimális, a lakások gyakran elfogadha-
tatlan állapotban vannak (Habitat, 2012; KSH, 2006). Az önkormányzati 
lakásállomány nyilvánvaló elégtelenségét mutatja, hogy 2010-ben a tár-
sadalom legalsó jövedelmi decilisébe tartozók közül is csupán minden 
tizedik lakott  önkormányzati bérlakásban (KSH, 2010). A szociális bérla-
kásokra való társadalmi igény és a megmaradt önkormányzati lakásál-
lomány között i szélsőséges különbséget érzékelteti, hogy egy budapesti 
kerületben a 2009 és 2011 között i három évben csupán egy alkalommal 
írtak ki pályázatot, 9 önkormányzati lakásra, amire mintegy 1400 pályá-
zat érkezett  (Előterjesztés, 2012). Egy a témában szervezett  konferencián 
az önkormányzatok képviselői sokszoros, akár harmincszoros túljelent-
kezésről számoltak be (Habitat, 2012). 

A jelenlegi, nagyjából 130 ezer önkormányzati tulajdonú lakásból álló 
állomány helyett  legfeljebb két kormányzati ciklus alatt  létre kell hozni 
egy legalább 300 ezer lakásból álló közösségi lakásszektort (vö. Hegedüs 
et al., 2007, 2008; Győri � Maróthy, 2008). Ez az eddig felmerült kormány-
zati tervekhez képest már rövid távon is a szociális bérlakások számá-
nak radikális növelését jelenti.14 Ez az önkormányzati lakásállomány 
bővítésén kívül történhet non-proÞ t lakástársaságok tulajdonában lévő, 
továbbá az előbbiek által kezelt magántulajdonú lakásokkal is: a lakások 
elosztási elveit, a lakbér és az ahhoz kapcsolódó lakbér-támogatás mérté-
kéről azonban központi szabályozásnak kell rendelkeznie.

Hosszú távon a lakhatás árujellegének jelentős csökkentése, és egy 
olyan kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítása a cél, amely szélesen 
célzott  jogosultsági kritériumokkal, és a lakások megfelelő minőségével 
biztosítja, hogy a szektor egy része akár az átlagos jövedelműek számára 
is vonzó alternatíva legyen, és amely így nem szegregál. A közösségi 
lakásszektor lakásai térben nem különülhetnek el a lakásállományon 
belül. A munkaerő mobilitásának és a leszakadó térségekben lakók esély-
egyenlőségének előmozdítása érdekében a lakások elosztásába indokolt 
bevonni a munkaügyi központokat is (vö: Hegedüs et al., 2008). Meg kell 
vizsgálni az európai országok tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy 
miként lehet a szociális bérlakás-rendszert � egy aránylag széles jöve-
delmi célzás ellenére is � elérhetővé tenni a legszegényebbek számára is 
(Pleace, 2012).

A jelenlegi Þ nanszírozási rendszerben a helyi önkormányzatok nem 
érdekeltek az önkormányzati lakásállományuk bővítésében, többnyire a 
meglévő lakásaikat sem üzemeltetik hatékonyan, vagy éppen igyekeznek 
(szegénységben élő lakóikkal együtt ) megszabadulni tőlük (Hegedüs, 
2009; Ladányi, 2000), és általános, hogy a központi költségvetésből lakás-
célra kapott  forrásokat más célra használják fel (Gyuris, 2003). Az önkor-
14 Az Új Széchenyi Terv és az Ott honteremtési Stratégia (Nemzetgazdasági Minisztérium, 
2011) szerint egyaránt �évi 5�10 ezer bérlakás építése lenne kívánatos�. A Nemzeti Eszköz-
kezelő felállításához szükséges forrásokról rendelkező 1245/2011. (VII. 18.) Kormányhatá-
rozat szerint az intézmény 2014 végéig �összesen legfeljebb ötezer ingatlant� vásárolhat 
majd meg, noha ezt a számot a kormány és a Bankszövetség között  létrejött  megállapodás 
értelmében később 25 ezerre bővített ék (Habitat, 2012).
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mányzati lakások (helyi képviselőtestület által megállapított ) lakbérében 
jelenleg tapasztalható szélsőséges eltéréseket (Habitat, 2012) vissza kell 
szorítani egy olyan országos szabályozással, ami kevesebb teret enged a 
helyi diszkrecionalitásnak. A megfelelő szakmai és társadalmi egyezte-
tés során kialakítandó, részletes koncepciónak a lakásügyi jogszabályok 
módosításán, a bérlakások elosztási elvein, és a kapcsolódó lakbértámo-
gatás szabályain kívül ki kell terjednie a közösségi lakásszektort üze-
meltető intézményrendszer kialakítására is. Ez utóbbival kapcsolatban 
érdemes tekintetbe venni a már meglévő javaslatokat (ld. különösen 
Hegedüs et al., 2007, 2008), valamint a Habitat for Humanity és a Város-
kutatás Kft . Szociális Lakásügynökségek magyarországi bevezetésének 
lehetőségeit vizsgáló � még folyamatban lévő � programjának a tapasz-
talatait.15  Biztosítani kell a szükséges forrásokat a meglévő önkormány-
zati lakásállomány felújításához és energiahatékonyságának javításához, 
emellett  érdemes volna egy a Szociális Építőtáborhoz hasonló gyakorlat 
kiterjesztése is, amelynek során a lakbér-hátralékkal rendelkező lakók 
�ledolgozhatják� a hátralékuk egy részét a felújításban való részvéte-
lükkel.16 A jelenleg az önkormányzatok tulajdonában lévő lakásállomány 
privatizációját le kell állítani, és módosítani kell a lakástörvényt, a még 
meglévő lakások költségelvű vagy piaci alapú bérbe adásának visszaszo-
rítása érdekében.

A Városkutatás Kft . munkatársai által 2008-ban készített  reformcsomag a következőfé-
leképpen foglalja össze az általuk javasolt közösségi bérlakás-szektor négy pillérét:

� Az első pillért a lakásügyi jogszabályok (lakáskódex) módosítása alkotja, amely a 
szociális bérlakást az elosztási rendszeren keresztül határozza meg (a szociális szem-
pontok kizárólagossá tétele), továbbá növeli a szociális lakásbérlet kiszámíthatóságát, 
de egyútt al erősíti a (közösségi és magán-) tulajdonosok jogait, azaz a bérbeadók biz-
tonságát.

� A közösségi bérlakás-szektor második pillérét a közösségi (szociális) feladatokat 
ellátó lakástársaságok jelentik majd, amelyeket egyrészt már jelenleg is létező szerveze-
tek (önkormányzati vagyonkezelők, alapítványok, kft -k, stb.), másrészt pedig újonnan 
felállított , részben vagy teljesen erre a célra létrejött  gazdasági társaságok adnak. A 
lakástársaságok feladata lesz, hogy a jelenleg is létező önkormányzati és magántu-
lajdonban lévő bérlakások, valamint a saját tulajdonukba került épített  vagy vásárolt 
lakások szociális célú hasznosításáról, adott  támogatási feltételek mellett , ellenőrizhető 
módon gondoskodjanak.

� A harmadik pillér a szociális bérlakások iránti igényeket rögzítő helyi szintű bérla-
kás-igénylési névjegyzékek kialakítása, a névjegyzék kialakításának normatív, de diff e-
renciált szabályozása, a prioritási sorrendek felállítása, a lakástársaságok bérlőkĳ elölési 
szabadságának szabályozása.

� A negyedik pillér a szociális bérlők számára megállapított  lakbér-támogatási rend-
szer (keresleti támogatás) és a lakástársaságok beruházásához és működéséhez adott  
támogatások (kínálati támogatás) kialakítása.

15 Bényei Zoltán (é. n.) ellenben óva int a lakástársaságok bevonásától a közösségi lakás-
szektor üzemeltetésébe, mivel �erre megfelelőbbnek látszanak a területi alapon, hagyo-
mányosan erre a célra létrehozott  önkormányzati vagyonkezelő szervezetek, amelyek-
nél a szervezeti felépítést és az önkormányzati, pénzügyi kapcsolódásokat szabályozni 
szükséges, de a célok teljesülése érdekében kezdetben le kellene választani a rendszerről 
a magántőke proÞ tvárakozásait� � az érvelése ugyanakkor nem vonatkozik a non-proÞ t 
lakástársaságok létrehozásának javaslatára. 
16 A rendszerbe akár új ingatlanokat is be lehetne vonni hasonló módon, illetve hasznosí-
tani a felújításra szoruló, jelenleg üresen álló lakásokat.
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Budapesten meg kell vizsgálni az önkormányzati lakásállomány egy-
séges fővárosi rendszerbe integrálásának lehetőségét, a kerületi önkor-
mányzatok �szétt artó, összerendezetlen� lakásgazdálkodásának és azok 
igazságtalan következményeinek kiküszöbölésére (Győri, 2011a, 2011b). 
A jelenleg is a főváros tulajdonában lévő lakások támogatását növelni 
kell, és a lakáskiutalások során továbbra is előnyben kell részesíteni a 
hajléktalan, valamint a volt állami gondozott  igénylőket.

3.5. A lakásvesztés és a közüzemi szolgáltatások kikapcsolásának 
megelőzése

A lakásfenntartási támogatás fent leírt átalakítása, valamint egy kiterjedt 
közösségi lakásszektor kialakítása jelentős eredményeket tud majd elérni 
a megÞ zethetőségi probléma enyhítésében, és így a hátralékok megelő-
zésében. Ezenkívül szükség van a 2003-ban bevezetett  adósságcsökken-
tési támogatás átalakítására is: a jelenlegi rendszer az eddigi tapaszta-
latok szerint inkább csak a �Þ zetőképesebb, kisebb adóságokkal bíró 
háztartásokat engedi be, a nagyobb hátralékokat felhalmozó háztartások 
problémájára kevésbé tud megoldásokat adni�. A hátralékos háztartások 
csekély kisebbségét éri el, a 40 ezernél kisebb lélekszámú településeken 
szinte egyáltalán nem elérhető, a hozzáférés jelentős területi egyenlőtlen-
ségeket mutat, és aránytalanul magas szervezeti és igazgatási költségek-
kel működik (Bényei, 2011: 21; Bernát � Kőszeghy, 2011). Bényei Zoltán 
(2011) az adósságcsökkentési támogatás rendszerének részleges és teljes 
átalakításának lehetőségét is számba veszi, az alábbiak szerint:

Részleges reform:

az adósságkezelő szolgáltatás kötelezővé � 
tétele a 40 ezer fő alatt i népességszámú telepü-
léseken is;

a speciális képesítéssel rendelkező � 
adósságkezelő tanácsadókra vonatkozó előírá-
sok eltörlése, és az intézmények szakdolgozói 
ingyenes továbbképzése;

központi szabályozás megalkotásával a � 
szolgáltatáshoz való hozzáférés függetlenítése a 
helyi viszonyoktól; 

az önkormányzatok saját forrásbevoná-� 
sára vonatkozó kötelezett ségek eltörlése vagy 
sávos csökkentése (a települések jellemezői 
alapján);

a nagyobb hátralékok kialakulásának � 
megelőzése érdekében a támogatásra való jogo-
sultság kiterjesztése a 6 hónapnál rövidebb idő 
alatt  felhalmozódott  hátralékkal rendelkezőkre.

Az adósságok kialakulásának meg-� 
előzése érdekében, a kapacitások bővítésével 
indokolt volna azt is lehetővé tenni, hogy olyan 
háztartások is hozzáférjenek a tanácsadáshoz, 
akiknek még nincs hátralékuk (de komoly 
gondot okoz nekik kigazdálkodni a lakásfenn-
tartás költségeit, vagy már előre látható, hogy a 
háztartás jövedelme csökkenni fog).

Teljes reform:

a lakásfenntartási támogatás meg-� 
erősítését követően az adósságkezelés 
olyan rendszerének kialakítása, amely 
egy szűkebb körben, speciális okok (pl. 
munkanélküliség, betegség, haláleset) 
miatt  kialakult hirtelen jövedelemcsökke-
nés folytán előállt hátralékok kezelésével 
foglalkozik;

központi szabályozás megalkotá-� 
sával a szolgáltatáshoz való hozzáférés 
függetlenítése a helyi viszonyoktól; 

a támogatásra való jogosultság � 
jöve delemhatárának felemelése a létmi-
nimum szintjére, hogy a magasabb, ám 
szerény jövedelmű rétegeket egy-egy mél-
tányolható élethelyzetben megóvja a lakás 
elvesztésének vagy valamely közműszol-
gáltatás kikapcsolásának veszélyétől;

az érintett  gazdasági társaságok � 
adósságrendezésben való részvételre és 
90 napos türelmi idő biztosítására való 
kötelezése.
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A lakásvesztések megelőzése érdekében továbbá szükség van a lakás-
törvény, illetve a végrehajtásról szóló törvény olyan módosítására, amely 
szerint az ingatlan-végrehajtási eljárás során hivatalosan meg kell keresni 
a lakóhely szerinti önkormányzatot, hogy vizsgálja meg, valóban meg-
kapta-e a család azokat a pénzbeli szociális támogatásokat, amelyekre 
jogosult volt. A jogosultság elbírálásáig az eljárást fel kell függeszteni, 
jogosultság esetén új eljárást kell lefolytatni, és a támogatásokat vissza-
menőleg is biztosítani (Győri � Maróthy, 2008). Az önkormányzati lakás-
bérlőkre is ki kell terjeszteni a védendő fogyasztók rendszerét (Győri, 
2009), és kötelezni kell az önkormányzatokat, hogy az esetleges adóssá-
gok rendezése után automatikusan állítsák vissza a bérleti jogviszonyt.

A lakásvesztésnek hatalmas társadalmi költségei vannak, amelyeket 
jelenleg nem tükröz a végrehajtási folyamat szabályozása. Ezeknek az 
externáliáknak a részleges beárazása érdekében érdemes megfontolni a 
végrehajtási illeték felemelését, és ennek a végrehajtást kérőre hárítását, 
abban az esetben, ha a végrehajtás tárgya a háztartás egyetlen lakóin-
gatlana. A nyugat-európai országok többségében már hosszabb ideje 
működő (Győri, 2009a) magáncsőd jogintézményének megfelelő szabá-
lyozásával társadalmilag elfogadható körülmények között  kell megol-
dani az eladósodott ak helyzetét (Győri, 2003).

3.6. A hajléktalanság visszaszorítása

3.6.1. A hajl�ktalanell�t�s kritik�ja

A hajléktalanszálló nem valódi ott hon: a cél nem a hajléktalan emberek 
tömegszállásokon való összezsúfolása, hanem az, hogy mindenkinek 
legyen emberhez méltó lakhatása. Szakítani kell a rendszerváltás óta 
eltelt két évtized hajléktalanságra adott  közpolitikai válaszainak szelle-
miségével, ami lemondott  a hajléktalan emberek ott honhoz jutt atásáról, 
és lényegében a fedél nélkül élők életben tartására (és szem elől való 
elrejtésére) irányult (vö. Misetics, 2010: 35-41). A hajléktalanellátás műkö-
désének azon az elven kell alapulnia, hogy csak az éljen hosszú távon 
ellátó intézményekben, aki erre feltétlenül rászorul � mindazoknak akik 
képesek az önálló lakhatásra, a közösségnek ebben kell segítenie őket. 
Így egyrészt tiszteletben tartjuk a rászorulók önállóságát és méltóságát, 
másrészről pedig biztosítjuk, hogy mindenki, aki feltétlenül intézményi 
elhelyezésre szorul, hozzájusson a megfelelő ellátáshoz.  Az ellátórend-
szer további bővítése (még ha rövid távon szükség is lehet rá) ezért nem 
megoldás. A hajléktalanság visszaszorításának kérdése elválaszthatatlan 
a hajléktalanellátó intézményeken és utcai szociális munkán túlmutató 
közpolitikai intézkedésektől és a fent összefoglalt átfogó lakáspolitikai 
intézkedésektől.

Ha az állam a hajléktalanellátó intézményrendszer további bővíté-
sével próbálná visszaszorítani a hajléktalanságot, akkor ezt egyrészt 
megtehetné további, méltó emberi lakhatásra lényegében alkalmatlan, 
tömegszállás-jellegű éjjeli menedékhelyek megnyitásával. Ilyen szállókra 
a hajléktalan emberek egy jelentős része azonban továbbra sem menne 
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be. Fokozott abb rendőri zaklatással valószínűleg sokakat be lehetne 
kényszeríteni ezekre a �menedékhelyekre�, ez a módszer azonban elfo-
gadhatatlan egy jogállamban (ráadásul költségesebb volna, mint a haj-
léktalan-ellátás fejlesztése). A hajléktalan emberek tömegszállásokon való 
összezsúfolása továbbá nem oldaná meg azt a problémát, hogy ezeknek 
az embereknek nincs hol lakniuk.

A másik lehetőség olyan átmeneti szállások létrehozása volna, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az ott  lakók emberhez méltó körülmények között  
élhessenek, például úgy, hogy nem húszan alszanak egy szobában, 
hanem mindenki csak a párjával vagy egyedül. De ha meg is nyílnának 
ezek az új férőhelyek, az sem feltétlenül jelentené az utcán élő emberek 
számának csökkenését. A megfelelő szociális lakáspolitika hiánya miatt  
ugyanis nagyon sokan élnek a szélesebb értelemben vett  hajléktalanság 
állapotában, minimálisan elfogadható, biztos lakhatás nélkül, akiknek 
megérné kihasználni ezeket a szerény, de megÞ zethető lakhatási formá-
kat, vagy nincs is más lehetőségük. Ugyanis sem az arcpirítóan alacsony 
lakásfenntartási támogatás, sem a csupán a rászorulók töredékét elérő 
adósságkezelés nem védi meg őket a hajléktalanná válástól: �a lakásta-
lanok, lakásvesztők »elfoglalják« az átmeneti szállós férőhelyeket, onnan 
nem jutnak tovább, sőt elfoglalják a fapadosok férőhelyeinek is egy nem 
csekély részét, ahová emiatt  nem jutnak be a fedél nélküliek� (Bényei et 
al., 2000: 82).17 Ezt a problémát elvben kezelni lehetne azzal, hogy az utcai 
hajléktalanság visszaszorítása érdekében kizárólag a korábban utcán élők 
számára tesszük lehetővé az ilyen intézmények használatát, azonban � a 
hajléktalanság megelőzésére képes közpolitikák hiányában � ez szembe 
menne egy másik, kiemelkedően fontos céllal: az utcai hajléktalanság 
újratermelődésének megelőzésével.

3.6.2. Lak�spolitikai int�zked�sek

Az előzőekben javasolt lakáspolitikai intézkedések közül az adósság-
kezelő szolgáltatások fejlesztése, a magáncsőd intézménye és a kilakol-
tatások visszaszorítása jelentősen hozzájárulnak majd a hajléktalanság 
megelőzéséhez. Egy kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítása, vala-
mint a lakásfenntartási támogatás emelése a hajléktalanság megelőzésén 
túl a hajléktalanságból való kikerülést is segíti majd. Érdemes megem-
líteni, hogy a hajléktalanság lakásfenntartási támogatással való megelő-
zése, illetve a hajléktalan emberek lakástámogatása egy főre vetítve jóval 
olcsóbb, mint hajléktalan-ellátó intézmények fenntartása.18

17 A �fapad� a hivatalosan éjjeli menedékhelynek nevezett  intézmény gyakori elnevezése: 
ezek az ingyenes, minden magánszférát nélkülöző tömegszállások alapvetően egyik 
napról a másikra való szállást biztosítanak: kora este van �beengedés�, majd másnap kora 
reggel el kell hagyni az intézményt. Az átmeneti szállókon kevesebben vannak egy szobá-
ban, hosszabb távú szerződést kötnek a lakóval, benn lehet tartózkodni napközben is, és 
a szállásért Þ zetni kell. 
18 Egy hajléktalan ember hajléktalanellátó intézményben való ellátása egy hónapban leg-
alább 39 ezer forintba kerül a költségvetésnek (az éjjeli menedékhely és átmeneti szállás 
esetében egy férőhely után 2012-ben évi 468 350 forint az állami normatíva). Tekintetbe 
véve a kiegészítő egyházi normatívát, valamint azt, hogy egy hajléktalan embernek adott  
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A fenti lakáspolitikai intézkedések egyaránt lehetővé tennék a haj-
léktalanság jelenleginél hathatósabb megelőzését, és a hajléktalanságból 
kivezető utak megerősítését � ami a hajléktalan-ellátás szempontjából azt 
jelentené, hogy az �átmeneti szállók� valóban csak átmeneti tartózko-
dásra szolgálnának, az �éjjeli menedékhelyekre� pedig csak válsághely-
zetben lévő emberek utolsó menedékeként lenne szükség, ahonnan indo-
kolt esetben a jelenleginél sokkal intenzívebb, személyre szabott  szociális 
munka segítene mihamarabb továbblépni. A lakástalanság problémájától 
tehermentesített  hajléktalanellátó rendszer végre valóban azokkal fog-
lalkozhat, akik erre rászorulnak: így a jelenleginél jobban be tudja majd 
fogadni a fedél nélkül élő embereket (amit az alacsony küszöbű ellátások 
bővítésével is támogatni kell), és jelentős eredményeket tud majd elérni 
az utcai hajléktalanság visszaszorításában.

3.6.3. A hajl�ktalanell�t�s fejleszt�se

A hajléktalan-ellátó intézmények jelentős részére a fenti intézkedések 
következtében idővel nem lesz szükség. A megmaradt intézmények ese-
tében azonban célzott  programokkal kell elősegíteni azok felújítását és 
átalakítását, hogy azok tisztábbak, élősködőktől mentesek, biztonságo-
sabbak legyenek, és inkább tiszteletben tartsák az ott  lakók magánszfé-
ráját. Növelni kell a hajléktalan-ellátás állami támogatását: a hajléktalan 
szállókra fordított  állami normatíva 2005 óta folyamatosan csökken. A 
hajléktalan embereknek szóló alapvető szolgáltatásokat hivatali időn 
kívül is biztosítani kell, ezért indokolt a nappali melegedők alapszolgál-
tatásainak nyitva tartása hétvégén és ünnepnapokon is. Az ehhez szük-
séges forrásokat az állami normatíva arányos növelésével kell biztosítani. 
Fel kell számolni a KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a 
Szolgáltatást Igénybevevőkről) bevezetéséhez kapcsolódó azon gyakor-
latot, ami szerint egy hajléktalan ember egy nap csak egy nappali mele-
gedő szolgáltatásait veheti igénybe � ugyanakkor ösztönözni kell, hogy 
egy-egy nappali melegedő minél több szolgáltatást nyújtson, hogy a haj-
léktalan embereknek ne kelljen számos intézményt felkeresniük csak a 
legalapvetőbb szükségleteik kielégítése érdekében. A tartós elhelyezést 
biztosító intézmények fejlesztésével el kell érni, hogy az ilyen gondo-
zásra szoruló hajléktalan embereknek ne kelljen akár évekig is várniuk a 
megfelelő elhelyezésre.

3.6.4. C�lzott programok �s a �k�ztes lakhat�si form�k� fejleszt�se

A hajléktalan emberek lakhatáshoz jutásának elősegítésére egyelőre 
még feltétlenül szükség van a �köztes lakhatási formák�, a külső férő-
hely programok és a támogatott  munkásszállók rendszerének fejleszté-
sére, valamint a Lakástörvény azon rendelkezésének a felülvizsgálatára, 

esetben egy éjjeli menedékhely és egy nappali melegedő szolgáltatásait is igénybe kell 
vennie, havonta akár 100 ezer forintot is fordíthat a költségvetés az ellátására � és neki 
ennek ellenére sem lesz hol laknia. 
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amely megtiltja, hogy szükséglakásnak minősített  helyiségeket lakásként 
bérbe lehessen adni (Győri, 2009b). A korábban pályázati rendszerben 
működtetett  támogatott  lakhatási programot ki kell terjeszteni, és biztosí-
tani kell a kiszámítható Þ nanszírozását (Győri � Maróthy, 2008). Növelni 
kell a családok átmeneti ott honainak számát is, de ezeket is lakásokban 
való elhelyezéssel és a lakhatáshoz kapcsolódó szociális munkával kell 
kialakítani. 

A �szociális szállás� (Hegedüs et al., 2008) vagy �szociális lakásott -
hon� (Győri � Maróthy, 2008), mint az intézményi elhelyezés és az önálló 
lakhatás közti átmeneti lakhatási forma egyaránt eszköze lehet a hajlék-
talanná válás megelőzésének és a hajléktalan emberek átmeneti elhelye-
zésének. A �szobabérlők háza� vagy a munkásszállón való szállást lehe-
tővé tevő �bón-rendszer� szintén az önálló lakhatást megelőző köztes 
lépcsőfok lehet azoknak a hajléktalan embereknek az esetében, akik erre 
ideiglenesen rászorulnak � noha a közösségi lakásszektor kiterjesztésével 
és a lakástámogatások átalakításával ezeket az elhelyezéseket is fokoza-
tosan ki kell majd váltani. Azoknak a hajléktalan embereknek [azonban], 
akiket kizárólag az alacsony jövedelem akadályoz meg az önálló lakha-
tásban, abban kell segíteni, hogy minél előbb kikerüljenek az intézmé-
nyes ellátásból. Ehhez a hajléktalan emberek számára nyújtott  támogatott  
lakhatási programok kiterjesztésére és a �Lakhatást elsőként� megköze-
lítés magyarországi elterjesztésére rendelkezésre álló források bővítésére 
is szükség van (minderről ld. Fehér, et al., 2011).

3.7. Büntetőpolitikai, gyermekvédelmi és közigazgatási intézkedések

A fent összefoglalt lakáspolitikai intézkedések mellett  szükség van olyan 
büntetőpolitikai, gyermekvédelmi és közigazgatási intézkedésekre is, 
amelyek egyrészt fölszámolják a hajléktalan és lakástalan embereket sújtó 
jogszabályokat és hatósági gyakorlatokat, másrészt a maguk eszközeivel 
szintén hozzájárulnak a lakhatás biztonságához.

 Hatályon kívül kell helyezni a szabálysértési törvény fedél nélkül 
élőket kriminalizáló rendelkezését (186. §).19 Meg kell szüntetni a közte-
rületen, erdős területen felhúzott  kunyhókban élő emberekkel szemben 
az önkormányzatok által elkövetett  jogsértéseket (ld. például AJB-4326, 
2011; AJB-3513, 2012; AJB-5125, 2012). A kunyhók lakói számára minden 
esetben megfelelő alternatív lakhatási megoldást kell találni (ami nem 
lehet tömegszálláson való elhelyezés), bontani csak ezt követően, továbbá 
kizárólag a szükséges közigazgatási eljárás lefolytatása és az érintett ek 
19 A kézirat lezárását követően az Alkotmánybíróság � a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatt al �  
alkotmányellenesnek nyilvánított a és megsemmisített e ezt a jogszabályt. A kérdés azonban 
ezzel sem dőlt el. Egyrészt aggasztó perspektívát nyit a magyarországi alkotmánybírásko-
dás jövőjéről azoknak az alkotmánybíróknak a többségi döntéshez fűzött  két különvéle-
ménye, amelyet a kormánypárt egyoldalúan választott  be a testületbe. Másrészt az Alkot-
mánybíróság döntését éles kritikával illett e Tarlós István főpolgármester, Soltész Miklós 
államtitkár és a miniszterelnök is (ld. Udvarhelyi, 2012). Orbán Viktor �életszerűtlennek� 
nevezte az Alkotmánybíróság döntését, és kilátásba helyezte, hogy be fognak vezetni 
�olyan alkotmányos szabályokat, amelyek életszerű jogi szabályozást tesznek majd lehe-
tővé�, hogy �a többség akarata ebben a kérdésben érvényesüljön� (Orbán, 2012).



 esély 2013/1 65

Misetics: Javaslatok egy egalitariánus lakáspolitikai reform fő irányaira

előzetes értesítése után lehet. Ezzel kapcsolatban érdemes átt ekinteni a 
Pilis Parkerdő Program tapasztalatait (ld. Fehér et al., 2011: 74-77).

Vissza kell szorítani az �önkényes lakásfoglalókkal� szembeni jog-
sértéseket (pl. Setét, 2005), hatályon kívül kell helyezni a szabálysértési 
törvény �önkényes beköltözésről� szóló tényállását (167. §), és a lakás-
foglalók bírósági eljárás nélküli kilakoltatását lehetővé tévő rendelke-
zéseket (90/A. §) ki kell venni a lakástörvényből (vö. Halmai, 2000; 3Sz, 
2000). Senkit se lehessen bírósági eljárás nélkül kilakoltatni. A jogcím 
nélkülivé vált háztartások védelme érdekében a korábbi lakbérben kell 
maximalizálni az általuk Þ zetendő használati díjat (Győri, 2009). Hatá-
lyon kívül kell helyezni a (2012. évi C. törvény által módosított ) Büntető 
Törvénykönyv azon diszkriminatív rendelkezését is, amely az okozott  
kártól függetlenül minden jogellenes erdei fakivágást két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménynek nyilvánít (371. §, (2), 
bi)) � ez ugyanis indokolatlan szigorral bünteti azokat a lakásszegény-
ségben élő embereket, akiket a szociálpolitikai jutt atások egyelőre nem 
védenek meg a hidegtől.

A legszegényebb � és különösen a legszegényebb cigány � háztar-
tásokat gyakran fenyegeti az a veszély, hogy lakhatási problémáik (pl. 
közüzemi díjak következtében kikapcsolt szolgáltatások, megfelelő nyí-
lászárók hiánya, hajléktalanság stb.) miatt  emelik ki a családból a gyere-
keket (ld. például Polai, 2002). Noha a hatályos gyermekvédelmi törvény 
szerint �gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetett ség 
miatt  nem szabad családjától elválasztani�, ez továbbra is előfordul (az 
ett ől való félelem a legszegényebb családok esetében pedig általános): az 
UNICEF Gyermek Jogai Bizott sága  (2006) is megrótt a már Magyaror-
szágot azért, mert �a gyerekek gyakran anyagi okok miatt , hosszú időre 
kerülnek helyett esítő gondoskodásba�. Érvényre kell jutt atni a gyermek-
védelmi törvény idézett  rendelkezését (és Magyarország vonatkozó nem-
zetközi jogi kötelezett ségeit), és biztosítani kell, hogy általában a család 
anyagi helyzete, és különösen a minimálisan elfogadható lakás hiánya 
miatt  egyetlen gyereket se vegyenek állami gondozásba. 

A jelenleginél hatásosabb fellépésre van szükség az ingatlan-visz-
sza  élések, �ingatlan-maffi  a� (Rácz � Csurgó, 2006), valamint az uzso-
rabűncselekmények ellen, amelyek szintén nyilvánvaló veszélyt jelente-
nek az érintett  háztartások lakhatására és vezethetnek lakásvesztéshez 
(ld. Béres � Lukács, 2008; Bass et al., 2003).

Érdemes megjegyezni, hogy a fentebb bemutatott  lakáspolitikai 
reform bevezetésével az összes eddig felsorolt probléma � a fedél nélkü-
liségtől kezdve a lakásfoglaláson és kis értékű falopáson át a gyermekes 
családok hajléktalanságáig �  nagyon jelentős mértékben visszaszorulna 
bármiféle büntető intézkedés nélkül: éppen arra lenne szükség, hogy a 
politikai döntések ne társadalmi problémák áldozatainak a büntetésére, 
hanem a problémák megoldására irányuljanak.

Nyilvánvaló, hogy nincsen megfelelő lakhatásuk azoknak, akik erő-
szakot szenvednek el ott , ahol laknak. A családon belüli és nemi alapú 
erőszak áldozatainak a biztonságos lakhatását a kikényszeríthető lak-
hatáshoz való jog bevezetésén túl a bántalmazott  nők (és gyermekeik) 
számára kialakított  speciális menedékhelyek kialakításával (ld. WAVE, 
2004), pszichológiai szolgáltatások elérhetővé tételével, az igazságügyi 



66 esély 2013/1

TANULMÁNY

pszichológus szakértők, szociális munkások és orvosok gyakorlatának, 
valamint a nemi erőszakról és távoltartásról szóló jogszabályok megvál-
toztatásával, továbbá a jelenleginél radikálisan aktívabb és felkészültebb 
rendőri fellépéssel is elő kell segíteni (ld. NANE, 2009).

A települési önkormányzatoknak hatékony jelzőrendszert kell 
működtetniük a kihűléses halálesetek elkerülése érdekében. A leginkább 
veszélyeztetett  háztartásoknak célzott  támogatást kell nyújtani egyrészt 
a lakások megfelelő fűtésének biztosítása, valamint a korszerűsítés és az 
energiahatékonyabb fűtésre való átt érés érdekében (Fehér et al., 2012).

A lakcím kötelező bejelentéséről, nyilvántartásáról és ezek felhaszná-
lásáról szóló jelenlegi szabályozás, és a következetlen, esetenként önké-
nyes jogalkalmazás több tízezer állampolgárt � a szó szűk értelmében vett  
hajléktalanságnál jóval kiterjedtebb körben � sújt az élet számos területén 
közvetlen és közvetett  diszkrimináció a bejelentett  lakcím hiánya miatt  
(vö. AJB-267, 2012; Győri, 2010a; Simon, 2006). A helyzet orvoslására ren-
delkezésre áll egy részleteiben kidolgozott  javaslat (Gurály et al. 2007), 
amelyet szakértői egyeztetések után végre kell hajtani.

Biztosítani kell a lakáshitelt felvevő háztartások megfelelő tájékozott sá-
gát és hatékony fogyasztóvédelmét. A kormányhivatalok vizsgálják meg 
a helyi önkormányzatok lakásgazdálkodásra, lakbértámogatásra, lakás-
fenntartási támogatásra és adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó 
rendeletei törvényességét (Győri, 2009b). A kormányhivatalok végezze-
nek átfogó vizsgálatot arról is, hogy az önkormányzatok biztosítják-e az 
adott  település számára a Szociális és Gyermekvédelmi törvényben előírt 
szolgáltatások mindegyikét. A Magyar Energia Hivatal végezzen ellen-
őrzést a védendő fogyasztókra vonatkozó törvényi szabályozások végre-
hajtására vonatkozóan, ideértve az előre Þ zetős mérőórák felszerelésének 
kérdését is (Győri, 2009b). 

4. Kiegészítő javaslatok a lak�spolitika egyéb területeivel 
kapcsolatban

Jelen tanulmány nem foglalkozott  a lakáspolitika azon eszközeivel, ame-
lyeknek nem a lakhatás megÞ zethetőségének javítása, hanem a lakástu-
lajdon-szerzés elősegítése a célja. A lakáspolitika ezen két területe között i 
összefüggések miatt  azonban feltétlenül indokolt néhány megjegyzést 
tenni ez utóbbival kapcsolatban is. Egyrészt egy hatékony lakásÞ nanszí-
rozási rendszer a szociális lakáspolitika megfelelő működtetésének fel-
tétele lehet: �A társadalom többsége számára biztosítani kell a piaci esz-
közöket, hogy a lakáskeresletüket és igényüket realizálni tudják komo-
lyabb 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� 
(Hegedüs, 2009). 

Másrészt, a fent kifejtett  elvekkel összefüggésben egyértelmű köve-
telmény, hogy a lakástulajdon-szerzési programokra költött  források ne 
emésszék fel a lakáspolitika számára rendelkezésre álló források többsé-
gét (ahogyan az elmúlt két évtizedben történt), és ne szorítsák ki a lakás-
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fenntartás támogatását, valamint a közösségi lakásszektorral, hátralékke-
zeléssel, és a szegénység térbeli koncentrációjával kapcsolatos programo-
kat.

Harmadszor, a lakástulajdon-szerzés támogatásával kapcsolatban is 
cél a források igazságos elosztása. Ez nem a szűk célzás követelményét 
jelenti, hanem azt, hogy egyaránt el kell kerülni, hogy a támogatási rend-
szer rászoruló csoportokat indokolatlanul kizárjon a jogosultságból (pl. 
az alacsonyabb jövedelműek számára elérhetetlen nagyságrendű önerő 
diff erenciálatlan előírásával), továbbá, hogy a jogosultak körén belül a 
közösségi források többsége a magasabb jövedelműekhez jusson � mint 
ahogyan az a lakáshitelezés támogatásával kapcsolatban korábban történt 
(Hegedüs, 2006). 

Negyedszer, biztosítani kell a lakhatási támogatások lakáscélú elköl-
tését. A lakás-takarékpénztárak � évről évre növekvő forrásokat lekötő � 
támogatásával kapcsolatban mindkét előbbi probléma felmerül (Hegedüs 
et al., 2007; Hegedüs et al., 2009), így azt át kell alakítani.

Ötödször, a lakáshoz jutás támogatását úgy kell megvalósítani, hogy 
az ne hátráltassa az egyéb, kiemelkedően fontos közpolitikai célokat, így 
különösen az újonnan épült lakások megfelelő minőségének biztosítá-
sát, a területi egyenlőtlenségek és a szegénység térbeli koncentrációjának 
csökkentését, valamint a lakás- és foglalkoztatási mobilitás elősegítését. 
Noha a lakásépítési kedvezmény (�szocpol�), az egyértelműen igazság-
talan lakáshitel-támogatásokkal szemben részben jól célzott  (a támogatás 
összege a gyermekszám szerint diff erenciált, és a gyermekek számával 
együtt  a háztartás szegénységi kockázata is nő), az összes, itt  felsorolt 
szempontból problémákat okozott  (Hegedüs, 2009). Ezért a támogatás 
korábbi rendszerét nem szabad visszaállítani (ld. Bényei, é. n.; Hegedüs 
et al., 2008). Szintén a lakásmobilitás elősegítése érdekében érdemes meg-
fontolni az adásvételi illeték megszüntetését, és az így kieső költségvetési 
bevételek ellensúlyozását, progresszív ingatlanadóval (illetve az öröklési 
illeték növelésével, valamint egyenes ági rokonok között i öröklésre való 
kiterjesztésével).

A lakáshoz jutás támogatásának egyik célzott  eszköze jelenleg az 
átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült Þ atal felnőtt ek ott honteremtési 
támogatása. Ennek az összegét jelentősen meg kell emelni, a visszaélések 
megelőzése érdekében azonban szigorítani kell a felhasználására vonat-
kozó szabályozáson.

A társasházak és lakásszövetkezetek épület-felújítását, lakások kor-
szerűsítését és az energiahatékonyság javítását szolgáló programo-
kat is a fenti elvek szerint kell kialakítani, különös tekintett el arra, 
hogy azok az alacsony jövedelmű háztartások is hozzá tudjanak jutni 
a támogatásokhoz, amelyeknek a legnagyobb szüksége lenne a lakás-
fenntartási költségek csökkentésére és a lakáskörülmények javítására. 
A lakásfelújítás támogatások közé tartozik az akadálymentes lakás épí-
téséhez és meglévő lakás akadálymentesítéséhez kapcsolódó jutt atás is, 
amelynek összege 2001 óta változatlan (Bényei, é. n.) és nyilvánvalóan 
elégtelen, így azt meg kell emelni.
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5. Kiegészítő megjegyzések a forr�sok eloszt�s�ról

A megfelelő lakhatás jelentőségéről és az ezzel kapcsolatos, állami fele-
lősségről fent írtak értelmében a lakáspolitika egalitariánus átalakítása és 
kiterjesztése alapvető közérdek, amely szükség esetén a közteherviselés 
növelését is igazolja � különös tekintett el egy progresszív személyi jöve-
delemadó rendszer kialakítására, egy progresszív ingatlanadó beveze-
tésére, az öröklési illeték egyenes ági rokonokra való kiterjesztésére (és 
indokolt esetben az illeték mértékének növelésére). A tulajdonszerzés, 
lakáshitelezés és energiafogyasztás rosszul célzott , pazarló támogatásá-
nak korábbi költségvetési súlya miatt  azonban a fent javasolt intézkedé-
sek bevezetésében a lakhatáshoz kapcsolódó állami kiadások válságot 
megelőző szintjét alapul véve, új források bevonása nélkül, a lakástámo-
gatásokra fordított  források átstrukturálásával � és igazságosabbá tételé-
vel � is nagyon jelentős lépéseket lehet tenni (ld. Bényei, é. n.; Hegedüs 
et al., 2008).
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