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Magyarországon a rendszerváltás után torz lakásstruktúra jött létre, 
amelynek egyik legfontosabb eleme a lakásállomány tulajdoni összeté-
tele. Bár nem tudjuk pontosan az összetételt, mert a magán bérlakásokat 
üzemeltetető tulajdonosok jelentős része nem jelenik meg a statisztikák-
ban, de (a Városkutatás szakértői becslései alapján) a lakott lakásállomány 
90%-ában a tulajdonos vagy családtagja lakik, 2%-ában önkormányzati 
bérlő és 8%-ában magánbérlő.

DE A LAKÁSSTRUKTÚRA nem csak emiatt torz! A lakások terü-
leti megoszlása nem követi az igényeket, így hiány van a gazdasági 
lehetőségekkel rendelkező térségekben, és lényeges lakástöbblet 
jelentkezett az elmaradó térségekben. További ellentmondás, hogy 
a nem lakott lakások magas aránya (2011-ben a lakásállomány 
12%-a, kb. 450 ezer lakás) nem korlátozódik az elmaradt vidékek-
re, ami arra mutat, hogy sokan szabályozási okok miatt kockázatos-
nak tartják üres lakásaik kiadását. De a lakásállomány egyre kevés-
bé korszerű, ami nem csak az energiahatékony megoldások hiányát 
jelzi. Az életmód változása, a demográ�ai folyamatok és a jövedel-
mi lehetőségek okozta keresletváltozást a lakásállomány nem volt 
képes kielégíteni, illetve a szabályozási-támogatási rendszer olyan 
megoldásokra ösztönözte a háztartásokat (pl. szuburbanizáció), 
melyek költségeit egyre kevésbé tudja a társadalom �zetni.

A lakásrendszer ellentmondásai azonban nemcsak a lakáspoliti-
ka elemeiben keresendőek (lakással kapcsolatos jogszabályok, tá-
mogatások és adók stb.), hanem a gazdaság és a társadalom felépí-
tésében is. Következésképpen, ha a bérlakásszektor (és ezen belül 

a szociális szektor) fejlődési lehetőségeit mérlegeljük, akkor széle-
sebb társadalmi-gazdasági összefüggésekből kell kiindulni. Ebben 
a rövid írásban tehát azt szeretném végiggondolni, hogy miért ala-
csony a bérlakások aránya, milyen társadalmi költségei vannak e 
ténynek, és milyen lehetőségek vannak egy új típusú, szociális ele-
meket is érvényesítő bérlakásmodellnek.

Miért nincs bérlakás?
Természetesen a lakásprivatizáció az egyik legfontosabb magya-
rázat, bár a mai elemzők elfelejtik, hogy az 1990 előtti bérlők ko-
moly tulajdonosi jogokkal rendelkeztek. Nagyvárosi lakáspiacokon 
ez azt jelentette, hogy a bérleti jog piaci értéke akár a tulajdoni 
lakások értékének 50%-át is elérte. Azaz, az állami (és később az 
önkormányzati) lakásállomány csak korlátozottan volt tekinthe-
tő nyugat-európai értelemben vett szociális bérlakásnak, de ettől 
függetlenül a tömeges privatizáció nagyon beszűkítette az önkor-
mányzatok lakásgazdálkodási lehetőségeit. (Csak egy példa: 1988-
ban 21 ezer megüresedett bérlakást utaltak ki a tanácsok, a lakás-
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állomány 2,5–3%-át.) A lakásprivatizáció legfontosabb oka a rövid 
távú érdekek dominanciája a politikai döntésekben, és az állomány 
fenntartásában való önkormányzati ellenérdekeltség, ahogyan ezt 
több írásban is bizonyítottuk (pl. Hegedüs, 2006, 2013). Az igazi 
probléma ma is az, hogy az önkormányzatok érdekeltek az önkor-
mányzati lakások eladásában, és nem érdekeltek az üresen maradt 
lakások felújításában (vagy nincs is rá forrásuk) és kiadásában, mert 
erre csak a saját kereteiket használhatják, és a lakbérek (később tár-
gyalandó) okokból nem fedezik a szektor fenntartásának költsége-
it és kockázatait.

Gyakorlatilag nincsen szociális bérlakásállomány! Pedig igény 
lenne rá, ahogy ezt a szórványosan kiírt pályázatokra jelentkezők 
száma vagy a nem kötelezően bevezetett önkormányzati lakás-
igénylők száma is mutatja, amely többszörösen meghaladja a lehe-
tőségeket. Az önkormányzatok a megmaradt állomány egy részét 
nem szociális célra használják (ennek vannak kirívó esetei, mint azt 
a napi sajtó bőven tárgyalja), és jelentős számú üres lakásuk van, 
melyeket nem tudnak felújítani. A megmaradt lakások többsége 
vagy olyan állapotú, elhelyezkedésű, hogy nem jelent jelentős pi-
aci értéket, vagy a bent lakó bérlők nem képesek megvenni, tehát 
mind a lakásminőség tekintetében, mind a bent lakó családok �ze-
tési képessége (és hajlandósága) szempontjából kritikus állomány.

Érdekes új fejlemény a Nemzeti Eszközkezelő által átvett több 
mint 18 ezer lakás (2015. augusztus 31-ei adat, Köncöl, 2015.), ami a 
tervek szerint 35 ezerre fog bővülni. Ez az állomány mindenképpen 
szociálisnak tekinthető, bár a bérlők elsősorban az alsó középosz-
tályból kerültek ki, akik a deviza- (és lakáshitel) terheiket nem tud-
ták �zetni a makrogazdasági változások (forintárfolyam gyengülé-
se, munkanélküliség stb.) és egyéni nehézségek (betegség, válás 
stb.) következtében, így kényszerből saját tulajdonú lakásaik bér-
lői lettek. A jelenlegi szabályozás a Nemzeti Eszközkezelőnek nem 
sok önállóságot ad, és nem lepődnék meg, ha politikusaink az állo-
mány privatizálására tennének javaslatot.

Mind az önkormányzat, mind a Nemzeti Eszközkezelő állomá-
nyában magas (20–30%) a nem �zetők aránya, ami nem annyi-
ra a lakáskezelés (lakbérbeszedés) hatékonyatlanságára, mint in-
kább a gazdasági helyzetre, a jövedelmi egyenlőtlenségekre és a 
támogatási rendszer hiányaira vezethetők vissza. Röviden, az ön-
kormányzati szabályozás radikális átalakítása nélkül nem képzel-
hető el változás a szociális szektorban, és ugyanez mondható el a 
legnagyobb szociális portfólióval rendelkező Nemzeti Eszközkeze-
lőről. Ezért a javaslatokban az önkormányzatok vagy a Nemzeti Esz-
közkezelő aktív részvételére számítani csak akkor lehet, ha mögöt-
te komoly kormányzati szándék lép fel.

A következő kérdés, hogy miért nincs magánbérlakás? Ez nehe-
zebben megválaszolható, hiszen a szabályozás liberális, azaz a ma-
gánszektorban a tulajdonos és a bérlő szabadon állapodik meg, és 
a tulajdonkorlátozás megszűnt. Így a piacgazdasági feltételek alap-
ján azt gondolhattuk volna, hogy nem lesznek intézményi akadá-
lyok a magánbérlakás-szektor felvirágzása előtt. Nem ez történt! 
Először is, a liberális szabályozás a nemzetközi tapasztalatok sze-
rint kiszámíthatatlanná teszi a rendszert, különösen olyan jogi in-
tézményrendszerben, ahol a bíróságok lassan és nagyon külön-
bözőképpen döntenek, és a döntések jogi kikényszerítése hosszú 
idő, ha egyáltalán lehetséges. Ahogy egy nagyobb kutatásban ezt 
bizonyítottuk, a magánbérlakás-szektor komoly kockázatokat tar-
talmaz, amely részben megjelenik a lakbérben, és nagyon ront-
ja a meg�zethetőséget, így szűkítve a piacot a keresleti oldalon. 

De a kockázat nemcsak a tulajdonoknál jelenik meg, hanem a bér-
lőknél is. A magánbérlakás nem tekinthető biztos otthonnak. Ál-
talában rövid távú szerződések vannak, a tulajdonosok bármikor 
dönthetnek úgy, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést, emel-
hetik a lakbért, és korlátozhatják a lakáshasználati módot (szüksé-
ges átalakítások stb.). Ezt a helyzetet még tovább rontja, hogy a 
magánbérleti szektort az adó- és támogatási rendszer hátrányosan 
érinti. A lakbért ugyanis adózott jövedelemből kell �zetni, és a tu-
lajdonos is adózik (ha bevallja) a lakbérjövedelem után. Részben 
erre vezethető vissza az a közvélekedésen alapuló megállapítás, 
hogy „olcsóbb vásárolni, mint bérelni”. Piaci rendszerben, stabil jog-
viszonyok és semleges támogatási rendszer esetében ez az állítás 
csak akkor lehetne igaz, ha a lakásárak tartósan az in'ációt meg-
haladó ütemben növekednének. Az erre vonatkozó adatok azon-
ban ellentmondásosak. A magánbérlakás tradicionálisan átmene-
ti és instabil helyzetet jelentett a szocializmus éveiben is, ennyiben 
ez az attitűd ma is továbbél.

Mindezen tényezők következménye, hogy nincsen igazán intéz-
ményi befektető, ugyanakkor a magánszemélyek részben meg-
örökölt lakásokkal, de megtakarításból (sőt, hitelből is) vásárolt la-
kásokat üzemeltetnek magánbérletként. Tipikus bérlők a külföldi 
munkavállalók, magas jövedelmű �atalok és diákok, és újabban, 
az airbnb megjelenésével a turisták is megjelennek a keresleti ol-
dalon. Az egyéni befektetők megjelenését az is magyarázza, hogy 
az egy-két tulajdonnal rendelkező családok jobban tudják a koc-
kázatokat kezelni, továbbá, hogy a lakást „tőkejószágként” kezelik. 
Az egyéni tulajdonosok a lakást mint befektetési (megtakarítási) 
eszközt értelmezik, aminek van közgazdasági alapja, mégpedig az, 
hogy sok országban a lakásárak (a hullámzás ellenére) tartósan nö-
vekedtek. (E mögött az a gazdasági érv van, hogy a lakásgazdaság 
termelékenysége kevésbé nőtt a többi jószághoz képest.)

Miért baj, hogy nincs bérlakás?
Miért ne működhetne a lakásszektor bérlakások nélkül? Itt külön 
kell választani a szociális problémát, azaz az alacsony jövedelmű 
háztartások lakhatási megoldásait, és általában azoknak a jöve-
delmi csoportoknak a problémáját, akik csak átmeneti okok miatt 
vannak nehéz helyzetben. A szociális lakásállomány hiánya az arra 
rászoruló családokat a magántulajdoni piac alsó szegmenseibe (ti-
pikusan elfogadhatatlan minőségű, rossz környezeti értékű, mun-
kaerőpiactól távoli és szociális intézményektől kieső területekre) 
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kényszeríti. Ez a trend tipikus szegénységi csapdát jelent, amely-
ből csak nagy nehézségek árán lehet kitörni. A meg�zethető (lak-
bértámogatással támogatott) magánbérleti szektor esetén ez el-
kerülhető lehet.

A jól működő magánbérleti szektor hiánya a munkaerő-mobi-
litás egyik fontos akadálya, aminek az oka, hogy a lakásvásárlás 
tranzakciós költsége sokkal magasabb, mint a bérleti szektoré. Ki-
számíthatatlan bérleti szektor esetében sokkal kevesebben fognak 
vállalkozni arra, hogy alacsony foglalkoztatottsági térségekből erő-
sebb pozíciójú térségekbe költözzenek. Ennek a makrogazdasági 
társadalmi költségei egyértelműek.

A stabil, kiszámítható és társadalmilag elfogadott bérleti szektor 
hiánya a lakás�nanszírozás és a bankrendszer szempontjából is na-
gyon káros. Ezt jól bizonyítja, hogy a 2008-as válság után a deviza-
hitelüket nem törlesztő családok az ingatlanpiac lefagyása miatt 
(árak csökkenése és a kínálat beszűkülése) nem tudtak elfogadha-
tó, meg�zethető lakhatási megoldáshoz jutni a magánbérlakás-
piacon. A válság súlyosságához hozzájárult, hogy a magánbérlakás 
a családok számára bizonytalan lakáspiaci pozíciót jelent, lényegé-
ben egy súlyos társadalmi lesüllyedést.

A kiszámítható magánbérlakás hiányának további társadalmi 
költsége, hogy alacsony, bizonytalan jövedelmű családokat is arra 
kényszerít, hogy magántulajdonú lakást vásároljanak, ami akár át-
meneti okok miatt is (betegség, rövid távú munkanélküliség, válás 
stb.) kezelhetetlen pénzügyi nehézségeket jelent.

Mindezek az érvek egyértelműen bizonyítják, hogy egy kiszámít-
ható bérlakásrendszer komoly társadalmi előnyökkel jár.

Hogyan lehetne bővíteni a szociális 
bérlakásszekort?
A bérlakásszektor bővítése a rendszerváltás utáni lakásprogramok 
fontos eleme volt, amihez hozzájárult az is, hogy az építőipari lob-
by mindig fontos célnak tekintette az állami támogatású bérlaká-
sok építését. Eltekintve azonban egy rövid időszaktól (2000–2004), 
amikor komoly támogatással önkormányzati bérlakások épültek 
(kevesebb mint 10 ezer egység), gyakorlatilag intézményi befek-
tetés nem történt a szektorban. Az 1993-as Lakástörvény részletei 
számos ponton változtak, de lényegi elmozdulás nem történt. Vol-
tak próbálkozások lakbértámogatásra (2004/2005), de az építőipar 
számára ösztönző lakbér (és a szükséges lakbértámogatás) a szoci-
ális szféra szakembereinek elfogadhatatlanul magas volt, a szociális 
szektor által nyújtott támogatásokkal összevetve.

Mi az oka annak, hogy az európai országokban (régi tagorszá-
gok) működik a magánbérlakás-szektor, és a szociális szektor átla-
gos nagysága 15% körül van? Az igazság az, hogy vannak európai 
országok ahol hasonlóan kicsi a bérlakásszektor, elsősorban dél-
európai országokban. Ahol igazán működik a bérlakásszektor, ott 
a bérlet biztonságos, kiszámítható lakásmegoldást jelent, amely-
nek két eleme van: egyrészt a lakbérek változása fokozatos, nem 
ingadozik szélsőségesen, nem változtatható önkényesen; más-
részt pedig a háztartások váratlan jövedelemkiesését a jólé-
ti rendszer kompenzálja; és ebből a szempontból mindegy, hogy 
magánbérlakásokról van szó vagy szociális bérlakásokról. Példá-
ul Németországban a lakbértükör és a néhány városban újonnan 
bevezetett lakbéremelési korlát (Berlin, Hamburg stb.), valamint a 
munkanélküliség esetén adott lakhatási támogatás komoly stabili-
tást nyújt a szektornak. Svédországban nincs szociális lakás, de van 
önkormányzati lakásvállalatok által üzemeltetett bérlakásszektor, 

ahol a lakbérekről a bérlők és a tulajdonosok érdekvédelmi szer-
vezetei egyeznek meg, ami kizárja a hirtelen, rövid távú piaci vál-
tozásokra reagáló lakbéremelést; és természetesen van egy korrekt 
lakbértámogatási konstrukció is. Folytathatnánk a példákat: Dá-
nia, Hollandia, Franciaország stb. Ezekben a rendszerekben a ha-
zaihoz hasonló lakbérhátralék elképzelhetetlen. Két tényezőt is ki 
kell emelnünk ezekben a példákban. Egyrészt a szociális lakásállo-
mány létrejöttét komoly állami támogatások segítették, és ma már 
nagyrészt hitelmentes szociális lakásvagyonról van szó. Másrészt a 
lakbér bár lassan változtatható, de változtatható, és követi a pia-
ci trendeket, de nem a rövid ingadozásokat. Ellenkező esetben a 
tulajdonosok kilépnének a piacról, ahogyan ez megtörtént Olasz-
országban, Spanyolországban és Portugáliában az 1970–1980-as 
években.

A nyugat-európai országokban is fontos változások történnek a 
szociális bérlakásszektorban, így sok helyütt csökkennek vagy akár 
meg is szűnnek a támogatások. Hollandiában a lakástársaságok 
(amelyek tulajdonában van a lakásállomány közel 40%-a) nem kap-
nak támogatásokat, de a non-pro�t szervezeteknek hatalmas te-
hermentes vagyonuk van, amelynek a működtetése alacsonyabb, 
mint a piaci lakbér, plusz működik egy lakbértámogatási rendszer, 
amely meg�zethetővé teszi a lakást. Angliában is radikálisan csök-
kent a lakásszövetkezetek támogatása. Berlinben pl. a lakásszövet-
kezetek lakbérei a non-pro�t jelleg miatt a piaci lakbéreknél 20–
25%-kal alacsonyabbak az előbb említett okok miatt. Ezekben az 
esetekben a tehermentes non-pro�t jellegű tőke teszi lehetővé, 
hogy korlátozottabb lakbérszint legyen.

Hogyan hasznosíthatnánk az ebben az írásban csak röviden érin-
tett külföldi gyakorlatot? Véleményem szerint, kell egy olyan mo-
dell, amely kísérleti jelleggel a hazai intézményi viszonyok között is 
működik. Fontos eleme, hogy a lakbérek szabályozottak, kiszámít-
hatóak és a piaci viszonyokhoz is alkalmazkodnak. A Városkutatás 
Kft. által kidolgozott SZOL-modell (Hegedüs, Horváth és Somogyi, 
2014.) fontos eleme volt, hogy a bérlők lakbérköltségei nem vál-
toznak rövid távon, és a tulajdonosok is megelégednek egy stabil 
lakbérbevétellel. (Világos, hogy rövid távon vagy a tulajdonosok, 
vagy a bérlők, illetve a SZOL-szervezet rosszul jár, de hosszabb tá-
von az előnyök és hátrányok kiegyenlítődnek.) Következésképpen 
a modell fontos eleme, hogy a lakbéringadozást kiküszöböli, de ah-
hoz, hogy meg�zethető legyen, lakbértámogatást kell adni az arra 
rászorulóknak. Általában bármilyen javaslatnak ez a leggyengébb 
pontja, mert a jövedelmek nehezen mérhetőek, de nem lehet fel-
adni azt az elvet, hogy a modellkísérletbe bekerülő családok szá-
mára a lakhatás (nemcsak a lakbér, hanem a rezsi) is meg�zethető 
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legyen. A SZOL-modell logikája, hogy az adott területen vannak 
nem kihasznált lakások, és a beavatkozás következtében hatéko-
nyabb kockázatkezelés alakul ki, melynek az előnyeit a modellbe 
bekerülő családok élvezik. De a modellkísérletnek olyan lakáspia-
cokon is kell működnie, ahol keresleti nyomás van, tehát építeni 
kell. A fenti feltételeknek egy bérlői szövetkezeti modell felel meg, 
amelynek a lényege, hogy az új lakás költségei a lakbérbe vannak 
beépítve, melynek a meg�zethetőségét a lakbértámogatás és a hi-
tel- és/vagy telektámogatás biztosítja. A Városkutatás Kft. javasla-
ta egy újfajta Szociális Lakásvállalat létrehozása, amelynek a jogi 
konstrukcióján és üzleti modelljén egy nemzetközi munka kere-
tében jelenleg dolgozunk. A társaságnak van egy SZOL-eleme és 
egy bérlőszövetkezeti eleme, de növelné a szervezet stabilitását, 
ha rendelkezne saját tulajdonú lakással. Javaslatunk szerint a mo-
dellszervezet (állami támogatással) elvileg vásárolhatna lakást a pi-
acon, vagy akár átvehetne lakást az önkormányzattól vagy a Nem-
zeti Eszközkezelőtől. A szervezet által üzemeltetett lakások számát 
úgy kell meghatározni, hogy a működtetés költségei hatékonyak 
legyenek (ez egy megyeszékhely nagyságú város esetében 500–
2000 lakást jelenthet). A Szociális Lakásvállalat modell tehát egy-
egy városrégióban jönne létre, alapítói között lehet az önkormány-
zat, non-pro�t szociális szervezet, de bank vagy építőipari vállalat is.

A Szociális Lakásvállalat több intézmény (építőipari vállalat, ön-
kormányzat, non-pro�t szervezet stb.) alapított non-pro�t közcé-
lú társaság, amely négy típusú lakásmegoldást integrál. Vannak sa-
ját tulajdonban vagy kezelésre átvett lakásai, amelyek egy része 
viszonylag rosszabb minőségű, alacsony lakbérű (sokszor a hátra-
lékok miatt felmondott lakáshasználati szerződéssel üzemeltetett) 
lakások. Másik része azonban a szokásos, mai szinten elfogadha-
tó lakótelepi lakásminőségű, költségalapú lakbéren kiadott laká-
sok. A Lakásvállalat a piacról bérel lakásokat, és a SZOL-modellben 
kidolgozott feltételeknek megfelelően működteti olyan családok 
számára, akik biztos anyagi helyzetben vannak  (akiknek van mun-
kájuk, képesek a lakhatási költségeiket rendszeresen �zetni, és ez 
nem haladja meg a jövedelmük 40%-át), és javítani szeretnének 
lakáshelyzetükön, akár a vállalaton belüli lakásváltoztatással, akár 

más településről átköltözve. (A SZOL-modell keretein belül a vál-
lalat a magánpiacról a jelenleginél jobb, valamivel magasabb költ-
ségű lakást bérelnének minimum három évre.) Ezeknek a háztar-
tásoknak azért éri meg csatlakozni ehhez a modellhez, mert nem 
rendelkeznek olyan családi háttérrel, amely igényeiknek megfe-
lelő lakások megvásárlását vagy felépítését lehetővé tenné. Az ő 
helyzetük javítása (biztosabb lakásmegoldás) úgy oldható meg, ha 
a vállalat segítségével létrejövő újfajta lakásszövetkezetben bér-
leti jogot szereznek (amely nem értékesíthető a piacon, de stabil 
megoldást jelent.) A Szociális Lakásvállalat nyitott a legszegényebb 
csoportok számára is, akik a belső mobilitás miatt felszabaduló la-
kásokba tudnak költözni. A Szociális Lakásvállalat tehát olyan vál-
tozatos megoldásokat tud nyújtani, amely különböző anyagi 
helyzetű, de a lakáspiacról kirekesztett csoportok számára tud elfo-
gadható lakhatási feltételeket nyújtani. Fontos, hogy ez az új típusú 
vállalat a ma létező szervezeti elemekből épül fel, a mai jogszabá-
lyok és pénzügyi mechanizmusok fokozatos megváltoztatásával. 
Kísérleti modell, amelynek alapján az európai országokban kialaku-
ló modellekhez hasonló, azokhoz illeszkedő megoldások jöhetnek 
létre. A Szociális Lakásvállalat, az újabb európai trendeknek megfe-
lelően, segíti tagjai munkaerőpiaci stratégiáját és képzések, tanács-
adás révén a válsághelyzethez való alkalmazkodását.

A kísérleti modell célja egy országos rendszer kidolgozása, 
amelynek keretei között modellkísérlet alapján a működés és a tá-
mogatás szabályai standardizálhatóak, a támogatás nagyságrend-
je megbecsülhető.
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