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1. BEVEZETŐ 

Jelen tanulmány az Open Society Foundations által támogatott kutatás része, amelyben 

megvizsgáljuk, hogy a szociális lakásügynökségi (SZOL) modellnek milyen lehetőségei lennének 

elérhetők a négy, programba bevont városban (Békéscsabán, Kecskeméten, Nyíregyházán és 

Szombathelyen). A szociális lakásügynökségekre vonatkozó eredeti koncepció, amellyel a Habitat for 

Humanity és a Városkutatás Kft. szakértői és vezetői felkeresték a városok vezetőit és lakásügyi 

szakembereit, számos ponton változott. Ennek oka részben a makrogazdasági körülmények (pl. az 

önkormányzati rendszer átalakulása, közszolgáltatások növekvő központi kontrollja), részben pedig a 

kutatás során feltárt tények és a szabályozási és intézményi környezet változásai (pl. a Nemzeti 

Eszközkezelő megjelenése a szociális lakáspiacon és a non-profit szervezetek fokozott szerepvállalása 

a szociális ellátásban). A javaslatunk két alapvető pontban változott az eredeti kiindulóponthoz 

képest:  

1. A központi elem megerősödése: egyrészt a szociális lakásrendszerben a decentralizált 

megoldás mellett (amelyben az önkormányzatnak önálló szervezői feladata van) fontos 

alternatíva lehet a centralizált megoldás, amikor egy központi szervezet irányítása alatt 

működnek az ügynökségek, amelyben az önkormányzatok által felállított szervezet csak egy 

lehetséges modell más non-profit vagy akár profitorientált SZOL szervezetek mellett; 

2. A SZOL tulajdonában álló lakások lehetősége a magánpiaci bérletek mellett: másrészt bár a 

szociális lakásügynökségi modell fontos jellemzője, hogy magántulajdonban lévő ingatlanokat 

von be a szociális lakásrendszerbe, nem kizárt, sőt bizonyos piaci feltételek mellett 

kifejezetten támogatandó, hogy az ügynökségek tulajdonában lévő (magán vagy állami 

tulajdonú, meglévő vagy új) lakásingatlanok is megjelenhessenek a modellben.  

A program előkészítése során ma lényegében három lehetőséget látunk a program továbbvitelére. 

Egyrészt az önkormányzat a jelenlegi feltételek mellett elindulhat egy kísérleti programmal, ami a 

jelenlegi források átcsoportosítását, illetve pozitív helyi politikai döntés esetén esetleg – korlátozott 

mértékben – újabb források bevonását jelentheti. (Ezt a megoldást képviseli a szombathelyi javaslat.) 

Másrészt pozitív kormányzati döntés esetében kísérleti program indulhat központi finanszírozási 

háttérrel, amelyben a modell kiterjesztése a különböző modellmegoldások értékelése alapján 

történik. Az önkormányzat, értékelve a helyi lehetőségeket, részt vesz a kísérletben és aktívan 

befolyásolja a közösségi bérlakásrendszer átalakítását. Harmadik lehetőség, hogy a kormányzat 

szükséges jogszabályi változtatások után megindít egy már rendszerszerűen működő országos 

programot, ami optimális esetben a kísérleti programot követné. Az országos program ideális 

esetben a kísérleti programokat váltja fel, építve azok tapasztalataira, ám az az eset is elképzelhető, 

hogy a kísérleti programok mellőzésével rögtön a központi program indul el. Ez utóbbi esetben 

azonban a kutatásunk során jelzett jogszabály-módosítások meghozatala elengedhetetlen, mivel azok 

nélkül a program nem lesz sikeres: a megvalósítás során ellentmondásos jogi helyzetek 

jelentkeznének, amelyek a program kudarcához vezetnének. 

Jelen tanulmány az önkormányzatok előtt álló lehetőségeket próbálja szisztematikusan áttekinteni, 

amelyben támaszkodunk a kutatás keretei között elkészített háttéranyagokra, különösen a négy 
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város összehasonlító lakáspiaci elemzésére1 és az új típusú bérlakásrendszer felépítésére vonatkozó 

javaslatra.2 A kutatás pénzügyi keretei nem adtak lehetőséget új empirikus vizsgálat elvégzésére, de 

az önkormányzat és a helyi szakértők támogatásával másodlagos adatok feldolgozására lehetőségünk 

volt, amelyek segítettek a különböző modellek megvalósíthatóságának elemzésében. Továbbá nagy 

segítségünkre voltak a helyi lakáspiac szereplőitől kapott információk és beszélgetések.  

A jelen tanulmány először számba veszi az önkormányzatok lehetőségeit a közösségi 

bérlakásrendszer reformjában, majd áttekintést ad a négy város lakáspolitikai hátteréről. Két 

alternatívában gondolkodik a javaslat, az elsőben az önkormányzatok a központi kormányzati 

segítsége nélkül dolgoznak ki kísérleti programokat a SZOL-ra; ezek alapvetően kis kockázatú, de 

úttörő jellegű megoldásokat jelentenek. A második alternatívában számba vesszük azt a lehetőséget, 

hogy a kormányzat kísérleti programot indít, amihez az önkormányzatok csatlakozhatnak. Ez utóbbi 

variációban a program költségeit a központi kormányzat fedezi. 

Az egyéves kutatási programunk során Szombathely város önkormányzata jutott el odáig, hogy 

valóban kidolgozzon egy helyi kísérleti programot, az ahhoz kapcsolódó szabályozási háttérrel együtt, 

amely a jelenlegi ütemterv szerint további pontosítások után 2014 első felében kerül bevezetésre.3   

2.  ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZÖSSÉGI BÉRLAKÁSRENDSZER 

REFORMJA  

Az új típusú közösségi bérlakásrendszer kiépítésére vonatkozó javaslatunk kiindulópontja a jelenlegi 

önkormányzati bérlakás gazdálkodás kritikai elemzése volt. Ma az önkormányzatok egyre kevésbé 

képesek megfelelni a lakáspolitikai kihívásoknak: miközben a megfizethető és korszerű, a minőségi 

elvárásoknak megfelelő közösségi lakások iránti igény növekszik, az önkormányzatok lehetőségei 

egyre korlátozottabbak. Javaslatunk lényege, hogy központi jogszabályi változtatások és a támogatási 

rendszer átalakítása révén lényegesen növelhető lenne a közösségi bérlakásszektor, ami jelentős 

részben (legalábbis a középtávon) a meglévő magántulajdonú lakásoknak a szociális 

lakásügynökségeken keresztül történő (közösségi szektorba való) bevonása révén valósítható meg.  

Az önkormányzatok fontos szerepet játszhatnak a szociális lakásügynökségi modell kiépítésében. 

Feltevéseink szerint a mai jogszabályi és támogatási feltételek mellett a források átcsoportosításával 

kisebb léptékben lehetőség van az önkormányzati modellek kísérleti felállítására. Ezeknek a 

megoldásoknak a forrását a jelenleg is érvényes személyi jövedelemadó kedvezmény kihasználása, 

korlátozott lakbértámogatási források biztosítása és hatékonyabb kockázatkezelési eljárások 

                                                           
1
 Farkas János - Hegedüs József – Horváth Vera – Somogyi Eszter: Békéscsaba, Kecskemét, Nyíregyháza és Szombathely 

lakáspiaca. A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity Magyarország és a 
Városkutatás Kft. közös projektjének keretében. 2013 október 
2 Hegedüs József – Horváth Vera – Somogyi Eszter: Új típusú közösségi bérlakásrendszer (KBR) kiépítése (Országos szintű 

szakpolitikai javaslat) A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity 
Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében. 2013 október. 
3
 A szombathelyi program előzetes koncepcióját az önkormányzat képviselő testülete 2013 szeptemberében jóváhagyta. 

Ennek alapján további helyi munka során (potenciális bérbe adókkal folytatott konzultációk, a helyi piacra vonatkozó 
további ismeretek szerzése, a potenciális bérlői kör meghatározása) kerül véglegesítésre a már minden részletre kidolgozott 
helyi rendelet, melynek alapján a helyi SZOL program, várhatóan mintegy 20 lakással 2014-ben elindul.  
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alkalmazása képezi.  Ugyanakkor a jelen kutatás keretében végzett elemzések4 rámutattak arra, hogy 

az önkormányzatok a mai jogi és pénzügyi feltételek mellett nem képesek jelentősebb mértékben 

bővíteni a közösségi bérlakásszektort.   

A kialakítandó önkormányzati kísérleti programok demonstrálhatják az új típusú KBR 

működőképességét, és hozzájárulhatnak egy nagyobb léptékű program elindításához.  A programok 

keretében biztosítani kell a bérlakásszektor fenntarthatóságát (a lakbérekbe be kell építeni a 

működési és tőkeköltségeket), a bérlők számára a lakbéreknek és a rezsiköltségeknek 

megfizethetőknek kell lenniük, és a kockázatokat (nemfizetés és lelakás) kezelhető szintre kell hozni.  

A tanulmány számba veszi az önkormányzati SZOL-ok lehetséges típusait, és a négy városban 

folytatott terepmunkák alapján (a helyi szakértők bevonásával) javaslatot tesz a modellek 

működtetésére.  Ezek a javaslatok a jelenlegi jogszabályi és pénzügyi feltételekkel számolnak, 

ugyanakkor az országos szintű szakpolitikai koncepcióban javaslatot tettünk egy, a központi 

kormányzat által indított és finanszírozott kísérleti program elindítására, amelyben az önkormányzati 

SZOL-ok mellett a non-profit szociális intézmények, de akár magántulajdonú lakástársaságok is részt 

vehetnek. Egy ilyen kísérleti programhoz a tanulmányban javasolt önkormányzati SZOL modellek 

hatékonyan kapcsolódhatnak. Sőt, amennyiben a kormányzati lakáspolitika igazodik az új típusú 

bérlakásrendszerre vonatkozó javaslatokhoz, akkor a javasolt önkormányzati modellek minimális 

változtatásokkal léphetnek be a rendszerbe. 

3. LAKÁSPOLITIKAI HÁTTÉR A NÉGY TELEPÜLÉSEN 

Jelen fejezetben összefoglaljuk az eddigi kutatásunknak a négy város lakáspiacára vonatkozó legfőbb 

eredményeit. Az összegzés során a magán- és önkormányzati bérlakásszektorra, illetve az azokat 

érintő helyi politikákra fókuszálunk.   

3.1 Békéscsaba  

Békéscsaba a gazdaságilag elmaradottnak számító Békés megye székhelye. A gazdasági 

elmaradottságot tükrözi, hogy a megyében az egy főre jutó GDP nem éri el az országos átlag 60%-át. 

A város maga is a kedvezőtlen helyzetben van a többi megyei jogú városhoz képest: mind a 

foglalkoztatottság (39,9%), mind a munkanélküliség (5,5%) nagyjából az országos átlag (39,7%, illetve 

5,7%) szintjén van, miközben a megyeszékhelyek mutatói jellemzően jobbak az országos átlagnál 

(KSH, Népszámlálás 2011). Békéscsaba településszerkezete az alföldi városokra jellemzően nagy 

területű, alacsony népsűrűségű, kiterjedt tanyavilággal. A város elérhetősége viszonylag kedvezőtlen, 

a legfontosabb közlekedési folyosók elkerülik, ami visszafogja a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit 

is.  

Békéscsaba lakónépessége 62 050 fő volt 2011-ben (KSH, Népszámlálás). A népesség csökkenő 

tendenciát mutat, 2001-2011 között 9%-kal esett a város népessége, ami az erőteljes elvándorlásnak 

                                                           
4
 Lásd a már hivatkozott országos szintű szakpolitikai javaslatot, továbbá a szükséges jogszabályi változtatásokat taglaló 

javaslatot: Hegedüs József – Horváth Vera – Somogyi Eszter: Új típusú közösségi bérlakás rendszer (KBR) kiépítésének 
jogszabályi elemei. A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity Magyarország 
és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében. 2013 október. 
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és ennek következtében a gyorsuló természetes fogyásnak köszönhető. Éppen ezért a várospolitika 

egyik fő törekvése a fiatal, képzett munkaerő helyben tartása. A városban két felsőfokú oktatási 

intézmény van, ezekbe 2011-ben 1 150 tanuló iratkozott be.  

A város lakásállománya a kétezres évek nagy ingatlanpiaci és lakásépítési fellendülése ellenére is csak 

3%-kal nőtt, így 2011-ben 29 168 lakás volt a városban, azaz 2 157 új lakás épült a vizsgált évtizedben. 

A lakásállomány 8,9%-a (2 594 lakás) volt üres 2011-ben, ez 4%-os emelkedést jelent 2001-hez 

képest. Az országos tendenciának megfelelően itt is csökkent az egy háztartásban élők átlagos száma. 

Az alacsony lakásépítés, az üres lakások magas aránya és a csökkenő háztartáslétszám jól mutatja, 

hogy a helyi lakáspiacon nincsen demográfiai nyomás. A válság hatására a városban a lakásforgalom 

drasztikusan visszaesett, a vállalkozói lakásépítés szinte teljesen leállt, a válság előtt megkezdett 

beruházások lakásainak jelentős része évekig eladatlan marad. A lakásállomány minőségi összetételét 

tekintve kedvezőtlen, hogy a közművesítés minősége elmarad az országos átlagtól, különösen a 

szennyvízcsatorna-hálózat, amely a lakások 55%-ába van bekötve. Emellett magas a vályogból épült 

lakások aránya, és az alacsony komfortú5 lakások aránya mintegy 5,6%. A lakásfenntartási költségek 

szempontjából viszont kedvező, hogy a városban egyáltalán nincsen távfűtés és hálózati melegvíz-

ellátás. 

Más nagyvárosokhoz képest is viszonylag magas a saját tulajdonú lakások aránya (91,6%) és nagyon 

alacsony az önkormányzati lakások hányada (1,7%), míg a magánbérlakások az átlagosnál nagyobb 

súllyal vannak jelen a városban (5,4%). Az önkormányzati bérlakásszektor az állomány gyors 

privatizációja eredményeként az 1990-es évekre a jelenleginél is alacsonyabb szintre zsugorodott, 

majd a 2000-es években valamelyest bővült az önkormányzati lakásépítések és vásárlások 

következtében (főként a Széchenyi Terv bérlakás programja keretében).  

A helyi vélemények szerint a magánbérlakás piac működésére jellemző, hogy a válság erősen 

éreztette a hatását, jelentősen csökkent a fizetőképes kereslet. Ennek eredményeként a bérleti 

piacon emelkedett az alacsony és bizonytalan jövedelemmel rendelkező, rossz fizetőképességű réteg, 

a felhalmozott hátralékok pedig gyakoribbá váltak. Ezt a tényt mutatja az is, hogy a családsegítő 

szolgálat ügyfelei között is sok az albérlő, a munkatársak tapasztalatai szerint egyre több a szívességi 

lakáshasználat is (sokszor valamilyen munkáért cserébe adja ki valaki a lakást, lakrészt vagy szobát), 

és megnőtt a kereslet az alacsony komfortfokozatú lakások iránt. A lakáskiadás kockázata nőtt. A 

városban a bérleti díjak alacsonyak (500-600 Ft/m2/hó körül) és a fizetőképes kereslet gyengülése 

miatt csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek következménye, hogy az ingatlanirodák nem nagyon 

foglalkoznak bérbeadással, mert a szokásos egy havi jutalék olyan alacsony, hogy nem fedezi a 

kiadásaikat. A bérbeadók óvatosak, többen ellenőrzik a jelentkezők jövedelmét, munkahelyét.   

A lakhatás költségeinek megfizetése nemcsak a magánbérleti piacon élőknek, hanem a saját és 

önkormányzati tulajdonú lakásszektorban is egyre súlyosbodó nehézségeket okoz. A helyi szociális 

szakemberek szerint a helyi lakásfenntartási támogatás megszüntetése, az adósságkezelési 

támogatás feltételeinek szigorítása és a segélyek összegének csökkentése sok család 

megfizethetőségi problémáit súlyosbította. A támogatások szigorításával a legrászorultabb családok a 

korábbi lakással kapcsolatos támogatásoknak a harmadát kapják jelenleg. A szociális támogatásokat 

5-6 ezer – szociálisan erősen rászoruló – család kapja, akiknek a köre viszonylag stabil. Az 

                                                           
5
 Alacsony komfort lakás: félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások. 
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önkormányzat jelenleg csak a törvényben kötelezően előírt támogatásokat nyújtja, a saját 

hatáskörben megállapított támogatások megszűntek. 

A lakásfenntartási támogatást kapók száma az országos tendenciának megfelelően 2005 óta 

Békéscsabán is emelkedett. A növekedés oka a jogosultsági kritériumok törvényi szélesítése volt. 

2011-ben már a helyi háztartások 12,5% részesült lakásfenntartási támogatásban (3 431 háztartás), 

ami majdnem 7%-os növekedést jelent 2005-höz képest. Ez a támogatási szint igen magasnak 

tekinthető a többi megyei jogú városhoz képest. A lakásfenntartási támogatás a magánbérletben élők 

lakbérének fizetéséhez is igényelhető. Az adósságkezelési támogatásban részesülők száma is 

jelentősen megnőtt: 2005-ben a támogatottak száma elenyésző volt, mindössze 13 háztartás volt 

érintett, 2011-ben azonban már 105 háztartás részesült a támogatásban. A növekedés ellenére a 

támogatottak száma a többi nagyvároshoz képest még mindig alacsony szinten maradt.  

A banki kényszerértékesítési kvótából 214 olyan lakás került végrehajtási eljárásba Békéscsabán, 

amelynek csak egy tulajdonosa van és üresen áll (vagyis beköltözhető állapotú). A végrehajtás alatt 

lévő lakások száma és a teljes lakásállományhoz viszonyított aránya magasnak tekinthető, mivel a 

hitelintézetek elsősorban a nem igazán piacképes ingatlanokat vonják be a kényszerértékesítési 

kvótába. Ez az adat is jelzi a város rossz ingatlanpiaci helyzetét.  

A már fenn említett magas elvándorlás miatt az önkormányzati bérlakás-politika is a népesség 

megtartására fókuszál: az állományban alacsony a lakások szociális alapú hasznosítása (33%), és 

magas a szolgálati lakások és a fiatal házasok önálló lakhatását támogató megoldások aránya. A 

békéscsabai önkormányzati lakásszektor szabályozásának a sajátossága, hogy csak korlátozott ideig 

lehet a szektorban maradni, nem csak a speciális hasznosítású lakásokban, hanem a szociális (10 év) 

és a költségelvű (8 év) alszektorokban is, a város ugyanis a bérlők magántulajdon-szerzését kívánja 

támogatni. Ezért több bérleti formában is kötelező az előtakarékosság, illetve a szociális szektorban 

az előtakarékoskodók számára lakbérkedvezményt nyújtanak. Az évente megpályáztatott szociális 

bérlakások száma 8-9 darab, melyre jelentős, kb. 15-20-szoros a túljelentkezés, míg 2012-ben a 

meghirdetett 11 költségelvű bérlakásra csupán 16 pályázat érkezett be.  

A hátralékosság problémája a szociális, a költségelvű és egyéb hasznosítású alszektorban egyaránt 

jellemző, a lakbérek és a közműdíjak terén is. Az önkormányzat a hátralékosokkal igyekszik 

részletfizetési megállapodást kötni a lakbérelmaradás törlesztésére, a közművek felé való tartozások 

rendezésében viszont kevésbé tud segíteni, mivel a szolgáltatók nem mindig együttműködőek. Ezért 

sok helyen vannak kikapcsolt szolgáltatások (főként gáz). A probléma kezelésére az önkormányzat jó 

megoldásnak tartaná a szociális bérlakásokban az előrefizetős órák felszerelését.   

Békéscsaba is részt vett a hajléktalanok számára indított támogatott lakhatási programokban, 

melynek célja hajléktalan emberek lakásokban való lakhatásának támogatása. A programokat 

nagyrészt a kistérségi társulás családsegítő szolgálata működtette (a hajléktalan-ellátás is hozzájuk 

tartozik); a helyi civil szociális szervezetek lakhatási programokkal nem foglalkoznak és kapacitásuk is 

viszonylag szűk.  

Összességében megállapítható, hogy a városban nincsen demográfiai nyomás a lakáspiacon, amit az 

üres lakások és magánbérletek viszonylag magas aránya mutat, miközben az önkormányzati lakások 

(ezen belül is a szociális bérlakások) aránya rendkívül alacsony. A helyi lakáspiacon tehát van kereslet 

a magánbérlakások iránt, azonban az utóbbi években a válság hatására is a szociális célú kereslet 
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erősödött a piacon a háztartások fizetőképességének romlása és a megnövekedett lakásvesztések 

miatt. A szociális jellegű keresletben a lecsúszó alsó középosztály épp úgy megtalálható, mint a 

helybéli és a környező településekről beköltöző mélyszegény családok. A lakáspiac egyik jellemzője a 

többi nagyvároshoz képest alacsony és csökkenő lakbérek. A SZOL program itt valószínűleg akkor tud 

működni, ha megfelelő szintű támogatást tud adni a háztartásoknak, és fokozott figyelmet fordít a 

konstrukció keretei között fizetőképes családok kiválasztására.    

3.2 Nyíregyháza  

Nyíregyháza egyik sajátos vonása, hogy bár az ország egyik legelmaradottabb térségében helyezkedik 

el, a város gazdasági-társadalmi mutatói lényegesen kedvezőbbek a térségénél. A megye GDP-je alig 

magasabb, mint az országos átlag 50%-a (53,6 % 2007-ben és 54,4 % 2011-ben), de a nyíregyházi 

háztartások átlagjövedelme 2008-ban nem tért el az országos átlagtól. (Fábián, 2009) A város 

elérhetősége mind közúton, mind vasúton kedvezőnek mondható, az autópálya megépítése sokat 

javított a város helyzetén. A város településszerkezetét tekintve kiterjedt, a kompakt várostest 

mellett számos kisebb és nagyobb bokortelepülés tartozik Nyíregyházához. 

A város viszonylagos kedvező helyzetét támasztják alá az elmúlt bő évtized demográfiai és vándorlási 

folyamatai is.  A város népessége hosszabb távon is bővülő tendenciát mutat, bár ez a növekedés 

lassul: 1970 óta 15%-kal, 2001-2011 között azonban már csak 3,4%-kal nőtt a város népessége. A 

népességnövekedés fő forrása a városba való bevándorlás, mely még mindig pozitív egyenleget 

mutat, bár szintén csökkenő mértékben. A háztartások száma azonban a népességszámnál jóval 

nagyobb arányban emelkedett, elsősorban az egyszemélyes háztartások számának növekedésének 

köszönhetően, bár sok más várossal ellentétben a családháztartások száma is enyhén emelkedett. 

Negatív fejleménynek számít, hogy a családháztartásokon belül megnőtt az egyszülős családok 

aránya. A városban több mint 9 000 fiatal tanul a felsőoktatásban, és bár ez a szám a felsőoktatási 

rendszer átalakításával csökkent, még mindig jelentős.  

A várost aktív lakáspolitika jellemzi a rendszerváltás óta: az önkormányzat nagy mértékben részt vett 

a panelprogramban (saját forrásból is támogatva a társasházakat, lakásszövetkezeteket) , bérlakás-

építési és szociális városrehabilitációs programokat hajtott végre, és a Huszár-telepet is több program 

célozta. A 2000-es évek lakáspiaci fellendülése erőteljesen éreztette hatását a városban, az új 

építések száma (8 629) és az 1 000 lakásra vetített relatív aránya (6,0) is kiemelkedően magas volt 

2000-2011 között. Ennek eredményeképpen az évtizedben 12%-kal bővült a lakásállomány, mely 

2011-ben így 51 274 db lakásból állt. A válság hatására az addig magas szintű használt lakásforgalom 

kb. 30%-kal csökkent 2012-re, ami ugyan jelentős visszaesés, de kisebb arányú, mint az országos és 

megyeszékhelyek átlaga (40%-os csökkenés). A 2011-es Népszámlálás 4 795 üres lakást regisztrált, 

mely az állomány 9%-át teszi ki.     

A magánbérlakás állomány (mintegy 2 200 lakás) a lakott lakások 4,7%-át tette ki 2011-ben (KSH, 

Népszámlálás), ami körülbelül az országos átlagnak felel meg (az üresnek jelentett lakások egy része 

valószínűleg magánbérlakásként hasznosul, így valószínűleg ez az érték magasabb). Nyíregyházán is 

érzékelhető a fizetőképes kereslet csökkenése a magánbérlakás piacon, miközben nagy nyomás 

nehezedik a bérlakáspiacra az alacsonyabb jövedelműek oldaláról: más lehetőség híján sokan 

keresnek bérlakást azok közül is, akik csak nagy nehézségek árán képesek fizetni a lakbért és a 

lakásfenntartási költségeket. A keresletet növelik a hátralékba került lakáshitelesekkel szemben 
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indított végrehajtási eljárások is, viszont az utóbbi években a kollégiumépítési program 

következtében csökkent a piacon lakást kereső felsőoktatásban tanuló diákok száma. A lakáskiadás 

magas kockázata miatt többen üresen tartják lakásukat, illetve akár olcsóbban (vagy akár ingyen, 

csupán a közös költség és közműköltségek térítéséért), de megbízható bérlőnek adják azt ki. A 

magánbérlakás szektorban a lakbérek jelenleg 800 Ft/hó/m2 körül alakulnak a város belterületén, bár 

ennél magasabbak az új építésű belvárosi lakásokban, és alacsonyabbak a városközponttól távolabb 

fekvő bérleményekben. A nagyobb alapterületű, magasabb fenntartási költséggel rendelkező 

lakásokat fajlagosan alacsonyabb lakbér jellemzi. A kisebb méretű (35-50 négyzetméteres), 

megfizethető városi lakások a legkeresettebbek; helyi bérbeadók és ingatlankezelők szerint ezekből 

Nyíregyházán kifejezetten hiány van. 

A lakhatás fenntartását segítő támogatások közül a normatív lakásfenntartási támogatásban 

részesülők száma enyhén csökkent 2008-ról 2011-re, amikor is a háztartások 8,6%-a részesült a 

támogatásban. Eközben az egy támogatottra jutó összeg enyhén növekedett, átlagosan 4 450 forint 

jutott egy támogatottra, ami az országban a legmagasabb összegek között van. Az 

adósságcsökkentési támogatásban kiemelkedően sokan részesültek 2011-ben, az egy támogatottra 

jutó összeg viszont viszonylag alacsony volt és főként víz- és szennyvízdíj-tartozások kiegyenlítésére 

fordították. Az önkormányzat működtet lakbértámogatást az alacsony jövedelmű, magánbérlakásban 

élő háztartások számára is, ami kezdetben csak a gyermekes háztartások számára volt elérhető, majd 

később kiterjesztették egy szélesebb köre is. A támogatást viszont csak nagyon kevesek tudják 

igénybe venni (évi 15-20 eset), mert a lakások tulajdonosai nem jelentik be a bérbeadást az 

adóhatóságoknál, ami a feltétele a támogatás elnyerésének. Az önkormányzat nemrégiben alkotott 

egy olyan támogatási konstrukciót is, melynek célja, hogy a hajléktalan emberek lakásbérlését 

lakbértámogatással segítse egy meghatározott ideig.  

Az önkormányzati bérlakásállomány nagysága 1 929 lakás (2013. évi adat), a lakott lakások 3,6%-a 

(KSH, Népszámlálás 2011). A bérlakásállomány döntő részét (89%-át) szociális bérlakásként 

működtetik, a fennmaradó részt pedig költségelven, illetve piaci alapon hasznosítják. A szociális 

alapon bérbe adott állomány sajátos módon strukturált; a lakások mintegy ötöde (22%) két 

szegregált telepen található (Huszár telep és Keleti lakótelep), míg a szociális állomány többi része, 

kevés alacsonyfokú szórványlakás kivételével a lakótelepeken található. Ez a két alszektor nagyon 

különböző módon működik, a telepeken a lakbérek a mai napig nagyon alacsonyak, míg a 

lakótelepeken a szociális lakbérek magasabbak és a rászorultság függvényében lakbértámogatás jár 

hozzájuk. A szektorban súlyos gond a hátralékosság problémája. A bérlőknek mintegy 70%-ának van 

lakbér- és közműdíj-fizetési elmaradása; a lakbérek nem nyújtanak fedezetet a lakások felújítására, 

karbantartására sem. Eközben a szociális szektor iránt nagy a kereslet: jelenleg a lakásigénylők 

listáján 930 első szociális lakásigénylőt és 495 minőségi lakáscsere igénylőt tartanak nyilván, míg 

évente 100 körüli szociális bérlakást osztanak el.  

Összességében tehát létezik szociális lakáskereslet a városban, melyet sem a magánbérleti, sem az 

önkormányzati lakásszektor nem tud kielégíteni (bár az évente elosztott önkormányzati tulajdonú 

lakások száma jóval magasabb, mint más városokban). A város népessége a jövőben valószínűleg 

szerény mértékben fog nőni (vagy stagnál), de a háztartások száma várhatóan továbbra is nő, ha 

lassuló ütemben is. Mivel a város munkaerőpiaci helyzete lényegesen jobb, mint a térségéé, ezért a 

bevándorlás valószínűleg hosszabb távon is fennmarad, mely a városi belső szociális lakásigény 

mellett továbbra is plusz – és részben szociális – igényként jelenik meg a bérlakáspiacon.  
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3.3 Szombathely  

Szombathely az ország egyik legfejlettebb régiójában, egy azon belül közepes gazdasági pozícióval 

rendelkező megyében helyezkedik el, melynek az egy főre jutó GDP-je majdnem eléri az országos 

átlagot (94%), ezzel a megyék rangsorában az 5. helyet foglalja el. A város gazdasági helyzetét, 

népességmegtartó erejét tekintve maga is közepes helyzetűnek tekinthető a nagyobb városok 

körében. A város földrajzi helyzete szempontjából egyrészt a nyugati határ közelsége miatt jelentős 

előnyöket élvez, mivel az ausztriai munkalehetőségeket sokan kihasználják, másrészt viszont az 

országon belüli megközelíthetősége nem túl kedvező, autópálya nem vezet a városba. Az ausztriai 

munkalehetőségek miatt jelentősebbé vált az ország más részeiből való odavándorlás, különösen a 

válságot követően.  

A város népessége a rendszerváltás óta csökken, bár a csökkenés üteme az elmúlt évtizedben 

lelassult. A csökkenés oka a természetes fogyás mellett a már az 1990-es években meginduló 

elvándorlás, melyet nem tudtak ellensúlyozni a városba való beköltözések. Az elvándorlás jelentős 

része a szuburbanizációs folyamatoknak köszönhető, melyek a 2000-es évek végére lelassultak, 

illetve megfordultak. A háztartások száma a városban 7,7%-kal nőtt az elmúlt évtizedben, főként az 

egyszemélyes és egyszülős háztartások növekedésének köszönhetően, míg a családháztartások 

száma egészében csökkent. A felsőoktatásban tanulók száma 4 ezer fölött volt a városban, ami 

jelentős keresletet generál a magánbérlakás piacon is.  

A demográfiai folyamatok a lakáspiacon is éreztették hatásukat, a fellendülés időszakában összesen 

3 571 lakás épült, ami az ezer főre jutó lakásépítés tekintetében a középmezőnybe helyezi a várost, a 

teljes állomány így 10%-kal nőtt az évtizedben.  A válság hatására a használt lakások forgalma 2012-

re a válság előtti érték 83%-ára esett vissza, ami a többi a megyeszékhelyekkel összehasonlítva 

kismértékű csökkenésnek számít. Ez jelzi, hogy a lakáspiac kevésbé rendült meg, annak ellenére, hogy 

az újépítésű lakások forgalma itt is drasztikusan lecsökkent. A Népszámlálás 2 625 üres lakást 

regisztrált, ami a teljes állomány 7,6%-a. Az üresnek jegyzett lakások egy része valószínűleg 

Szombathelyen is magánbérlakásként hasznosul.  

A magánbérlakások aránya a lakott lakások 5,6%-a, ami 1 800 lakást jelent (KSH, Népszámlálás 2011). 

A helyi tapasztalatok élénk magánbérleti piacról tanúskodnak, a meghirdetett lakásokat rövid időn 

belül ki lehet adni. Szombathelyen is komoly problémát jelent a lakbér és a közműdíjak 

nemfizetésének kockázata, s ezért a tulajdonosok egy része inkább nem adja ki üresen álló lakását. A 

bérleti díjak az élénk kereslet miatt viszonylag magasnak mondhatók (átlagosan 800 Ft/hó/m2 körül), 

de jelentősebben elmaradnak például a soproni magánpiaci lakbérektől, mivel onnan már Bécs is 

ingázási távolságra van, illetve a gazdaságilag erős pozíciójú Győrétől.  

Lakásfenntartási támogatást a háztartások 10%-a kapott 2011-ben, az egy főre jutó összeg viszont 

alacsonynak mondható, átlag havi 2 700 forint. Adósságcsökkentési támogatásban viszonylag kevés 

család részesült, de az egy támogatottra jutó összeg magas volt. A város 2008 óta működtet a 

magánbérlakásban élők részére is lakbértámogatást, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből 

finanszíroz. A bevezetés oka az volt, hogy sokkal kevesebb szociális bérlakást tudnak elosztani, mint 

ahányra igény mutatkozik, ezért az albérletben lakó alacsonyjövedelmű háztartásokat így támogatja a 

város. A támogatást évente 80-100 bérlő veszi igénybe, melyet a város közvetlenül a 

lakástulajdonosnak utal. A támogatásra évi 20 millió forintot fordít az önkormányzat. 
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Az önkormányzati bérlakásszektor aránya a lakásállomány 6,4%-a (2 226 lakás 2012-ben, forrás: 

SZOVA Zrt.), ami jóval magasabb, mint az országos átlag (3%) illetve mint a többi megyeszékhely 

állománya. Az állománynak azonban 14%-a üres (313 lakás), mivel az önkormányzatnak nincs forrása 

a lakások felújítására. Éppen ezért az önkormányzat bevezette a helyreállítási kötelezettséggel 

történő bérbeadást, melyre azonban jóval kisebb kereslet mutatkozik, mint a helyreállított 

bérlakásokra. Ennek oka a magas felújítási költség, amely ugyan levonásra kerül a leendő lakbérből, 

de nagyon nehezen megfizethető az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak.  

Az önkormányzat törekvése, hogy a lakbéreket a piaci lakbérekhez közelítő szinten állapítsa meg, 

amihez a bérlőknek egyedi rászorultságuk alapján nyújtanak lakbértámogatást. A bérlők 73,5%-a 

részesül lakbértámogatásban, melynek mértéke 2012-ben átlagosan a lakbérek 42%-a volt. Az 

állományt jogosultság szempontjából alapvetően két részre osztják: a legfeljebb félkomfortos 

lakásokra az alacsonyabb jövedelmű háztartások pályázhatnak, míg a komfortos, összkomfortos 

lakásokra a magasabb jövedelem kategóriába tartozók. A 2008-ban kialakított új rendszer 

hatékonyságát jelzi, hogy az azóta bekerült bérlők mintegy háromnegyede nem halmozott fel 

hátralékot. Ennek ellenére a szektoron belül a hátralékosság jelentős probléma, ezért alakították ki az 

ún. szociális szállás lakáshasználati formát (melybe szintén legfeljebb félkomfortos lakások 

tartozhatnak), amely a nagyobb hátralékkal rendelkező bérlőknek nyújt lakhatási lehetőséget szoros 

szociális munka és jelentős anyagi támogatás mellett.   

Az önkormányzat a 2000-es évek eleje óta hajléktalan emberek különféle lakhatási programjait is 

támogatja (ezeket a Savaria Rehab Team Nkft. működteti), illetve több civil szervezettel 

együttműködést folytat, így például együttműködik az SOS Gyerekfalu Alapítvánnyal annak 

érdekében, hogy segítse az utógondozásból kikerült tartós neveltek lakhatásának biztosítását. 

A városban tehát van egy működőképes lakáspiac, melyet a válság kevésbé rázott meg, és a 

magánbérleti piacon erős a kereslet, mely a lakbéreket is viszonylag magasan tartja. Ugyanakkor itt is 

jellemző az alacsony jövedelmű réteg jelenléte a magánbérleti piacon, amelynek a lakhatási helyzete 

bizonytalan. A város szociális lakáspolitikája aktív és innovatív, ennek ellenére az önkormányzati 

lakások strukturális összetétele miatt a lakásfenntartási költségek megfizetése az intenzív 

lakbértámogatás ellenére is jelentős gondot okoz a rászorultabb rétegeknek.  A szociális lakások iránti 

kereslet többszöröse a bérbe adható lakások számának. A pályázatok alapján az önkormányzat a már 

bennlakó bérlők mellett 200-300 további háztartás szociális lakásigényével számol. 

3.4 Kecskemét  

Kecskemét egy gyenge gazdasági pozíciójú megyében helyezkedik el, ám helyzetét, gazdasági 

lehetőségeit mégsem ez, hanem a fővároshoz való közelsége és jó elérhetősége határozza meg. 

Ennek köszönhetően valósult meg itt az utóbbi években az ország egyik legjelentősebb fejlesztése, a 

Mercedes gyár, amely nemcsak munkaerőpiacra gyakorolt jelentős hatást, hanem a lakáspiacra is. A 

város népsűrűsége alacsony; településszerkezetére jellemző, hogy a kompakt várostestet 

nagykiterjedésű zártkertes és tanyás külterületi rész veszi körül, továbbá több bokortelepülés is 

található a közigazgatási területén. Ez azt is lehetővé tette, hogy az 1990-es években és a 2000-es 

évek elején végbemenő erősebb szuburbanizációs folyamatok döntően a városhatáron belül 

játszódjanak le. 
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Mindezek hatására a város népessége hosszú távon is nőtt az elmúlt évtizedekben, 2001-2011 között 

3,4%-kal. A népességnövekedés fő oka a városba való bevándorlás hosszú távon is pozitív egyenlege. 

A népességnövekedés a háztartások számának 16%-os emelkedését eredményezte, elsősorban az 

egyszemélyes háztartások száma nőtt. Kedvező viszont, hogy a gyermekes háztartások száma is 

emelkedett, az egyszülős háztartások mellett a gyermeket nevelő házaspárok (vagy élettársak) száma 

is növekedett. A felsőoktatásban tanuló diákok száma 2011-ben 5 000 körül volt. 

A város lakáspiaca ellenmondásos képet mutat. A 2000-es években az intenzív fejlesztéseknek 

köszönhetően 4 948 lakás épült a városban, ami 15%-os állománynövekedést eredményezett. A 

lakásállománya nagysága 2011-ben 49 665 lakás volt (KSH, Népszámlálás). A válság hatására azonban 

a használt lakások forgalma a megyeszékhelyek átlagnál erőteljesebben csökkent, 2008-hoz képest 

2012-ben 46%-kal kevesebb használt lakás cserélt tulajdonost, a lakásárak viszont az átlagnál (14%) 

szerényebb mértékben (11%) estek a városban. Ugyanakkor a helyi tapasztalatok szerint a bérleti 

piacon – elsősorban a Mercedes gyár megjelenésének köszönhetően – túlkereslet van, ami a lakbérek 

emelkedését eredményezi. A keresletbővülés hatására azonban – a válság miatt – még nem indult 

meg az új lakások építése. Az üres lakások száma 4 345, a lakásállomány 8,7%-a, aminek 

valószínűsíthetően egy jelentősebb része magánbérlakásként funkcionál.  

A 2011-es Népszámlálás adatai szerint a magánbérlakás-szektor aránya a lakott lakásokon belül 7,2%, 

vagyis 3 260 lakás, ami más megyei jogú városokkal való összehasonlításban is magasnak tekinthető. 

A Mercedes gyár a saját külföldről hozott szakembereinek bérel ingatlant, de az alacsonyabb 

jövedelmű, hazai gyári dolgozóknak olcsóbb ingatlanokra lenne szükségük, amiből komoly hiány van 

a városban. A nem-fizetés kockázata Kecskeméten is magas, ezért óvatosak a tulajdonosok, és a helyi 

beszámolók szerint vállalkozásszerűen is csak nagyon óvatosan érdemes bérlakásokat üzemeltetni. A 

lakbérek szintje havi 1000 Ft/m2 körül alakul. Az önkormányzat működtet lakbértámogatást a 

magánbérlakásban élők számára, amit évente mintegy 70-80 kedvezményezett részére folyósít. A 

támogatásokat a bérlők kapják, amit sokszor eltitkolnak a tulajdonos elől, mivel attól tartanak, hogy a 

tulajdonos emiatt megemeli a lakbért.  

Kecskeméten a háztartások 10%-a (4 572 háztartás) részesül lakásfenntartási támogatásban. A 

támogatottak száma emelkedett az elmúlt évek során, ám az egy főre jutó támogatási összeg 

viszonylag alacsony. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma (604 háztartás) viszont 

magasnak volt mondható 2011-ben, átlagosan 100 ezer forint körüli összeggel. Ez arra utal, hogy az 

adósságkezelési szolgáltatás igen intenzíven működik a városban. 

Az önkormányzati lakásállomány igen szűk a városban, 2,8%-os lakásállományon belüli arányával az 

országos átlaggal van egy szinten (tehát elmarad a megyei jogú városok átlagától), összesen 1 457 

lakás. Az állománynak 42%-át adják ki kifejezetten szociális alapon, pályázat útján. Ugyanakkor 

krízislakásként a lakhatásukat elvesztők számára (pl. hátralékos lakáshitelesek) kérelemre adják ki a 

lakásokat, és részben a szobabérlők házát is ebben a formában működtetik. A szobabérlők házaként 

működtetett épületek mellett az önkormányzati állományon belül jelentős még a fiatal házasok 

otthonának aránya: az előbbi 19%, az utóbbi 7%. A költségalapon bérbe adott bérlakások az állomány 

22%-át teszik ki. A szociális pályázatok útján elosztható lakások száma alacsony: az utóbbi két évben 

10-10 lakást tudtak megpályáztatni, amire 30-szoros túljelentkezés volt. 2010 előtt évekig nem írtak 

ki szociális bérlakásra pályázatot. A megüresedő lakások száma ennél jóval magasabb, de azokat a 

rossz műszaki állapot vagy nem tudják kiadni (több közülük bontásra is kerül), vagy más céllal 
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hasznosítják. A hátralékosság problémájának súlyát jelzi, hogy az utóbbi években jelentős volt a 

kilakoltatások száma: 2011-ben 54, 2012-ben 34 kilakoltatás történt.  

Összegezve tehát Kecskemét bővülő népességű város, elsősorban a gazdasági fejlesztések hatására. A 

városba való bevándorlás éppen ezért erős. A magánbérlakás piacon jelentős túlkereslet alakult ki, és 

az árak is viszonylag magasak. A szociális lakáspolitika kevésbé áll az önkormányzati politika 

fókuszában, ez alól kivételt képez a magánbérleti szektorban élőknek nyújtott támogatás.   

4. AZ ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉG KÍSÉRLETI 

PROGRAMJA 

Az önkormányzati SZOL modellek főbb elemei a következőek: 

1. Magántulajdonú lakások bevonása (feltételek, költségek, támogatások, stb.); 

2. Bérlők kiválasztása; 

3. Lakbér- (és rezsi-) támogatás feltételeinek kidolgozása; 

4. Kockázatkezelés; 

5. Szervezeti kérdések; 

6. Pénzügyi kockázatok és költségek. 

4.1 A SZOL-ba bevonható magántulajdonú lakások 

Valamennyi városban jelentős nagyságrendű a nem lakott lakások aránya, de az egyes városokban 

nagyon különböző a potenciálisan bevonható lakások száma. A statisztikák és a terepen tett 

látogatások, interjúk alapján is Kecskeméten lehetne a legkisebb arányban magántulajdonú lakásokat 

bevonni a KBR-be, de korlátozott számban valószínűleg itt is működőképes a modell. A mai 

jogszabályi feltételek mellett olyan egyéni magántulajdonba lévő lakásokat érdemes bevonni, 

amelyeknek a tulajdonosa hajlandó 3 évre átengedni a lakás használatát.  

2005. január 1-jétől érvényben van az a jogszabály, amely szerint magántulajdonú lakás 

önkormányzatnak történő bérbeadása esetében a bérbeadásból származó bevétel adómentes (azaz 

az SZJA mértéke 0%), amennyiben:  

 a lakásra érvényes lakhatási engedély van; 

 a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv 

(önkormányzati hivatal) a bérlő; 

 a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és az időtartama eléri  

vagy meghaladja a 36 hónapot; 

 az önkormányzat a lakást magánszemély(ek) lakhatásának biztosítására hasznosítja; 

 a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés tartalmazza a rászorultság tekintetében a 

bérlőkijelölés feltételeit megállapító önkormányzati rendelkezés számát.  

Az adómentesség vonzó hatását csökkenti, hogy a magánbérleti szektorban jelentős mértékű az 

adóelkerülés, következésképpen az adómentesség nem jelent többletbevételt. Az adókerülés 
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azonban mindig tartalmaz kockázatot, ami sokakat – egy kedvező feltételeket tartalmazó konstrukció 

esetén – a programba való részvételre ösztönözhet.  

A magántulajdonos számára a másik előny, hogy az önkormányzat minimum három évre kibérli a 

lakást, az önkormányzat számára azonban ez kockázat, mert ezt a bevételt a szerződés időtartama 

alatt folyamatosan biztosítania kell. További fontos kérdés, hogy a bérbe adással járó egyéb 

kockázatokat hogyan osztja meg a tulajdonos és az önkormányzat.  

A szombathelyi javaslat a szociális lakásügynökségek programra:  

A programot alapvetően az önkormányzat lakásosztálya irányítja, amely egy oldalról bevonja a 

programban résztvevő magántulajdonosokat (ellenőrzi a lakások minőségét, gáz- és érintésvédelmi 

vizsgálat meglétét, megállapítja a bérleti díjat), másik oldalról pedig kiválasztja a bérlőket. A program 

keretében az önkormányzat bérli ki a tulajdonostól a lakást legalább egy három éves időszakra (így a 

tulajdonos mentesül az SZJA fizetés kötelezettsége alól), majd adja bérbe az általa kiválasztott, 

szociálisan rászoruló bérlőnek. Az önkormányzat garanciaalapot képez, amelybe a bérlő és az 

önkormányzat a bérleti díj 10-10%-át fizeti be. A garanciaalapból történik a realizálódó kockázatok 

költségeinek fedezése (bérleti és közműdíjak nemfizetéséhez és a lakás állagromlásához kapcsolódó 

költségek). Az önkormányzat költsége tehát a lakbértámogatás (maximum 20 ezer Ft), garanciadíj 

(bérleti díj 10%-a) és a lakás bérbevételekor a gáz- illetve érintésvédelem díja (15 ezer Ft).  

A szombathelyi modellben tehát a szerződéses konstrukció biztosítja, hogy a tulajdonos számára a 

lakbérbevétel adómentes legyen. A program másik lényegi feltétele az, hogy nemfizetés esetén a 

SZOL rövid időn belül hozzá jusson a lakáshoz, vagyis a bérlő minél hamarabb kiköltözzön a szerződés 

felmondása után. Ezt a szombathelyi modell úgy kívánja biztosítani, hogy a bérlővel kötött szerződés 

három havonként kerül meghosszabbításra és a bérlő egy havi bérleti díj kauciót fizet, illetve a bérleti 

díjat minden hónapban előre fizeti meg. Ebben a konstrukcióban az önkormányzat (SZOL) veszteségei 

a garanciaalapból fedezhetők nemfizetés esetén. 

Fontos probléma, hogy a gazdasági társaságok nem élveznek semmilyen adókedvezményt, 

amennyiben üresen álló lakásaikat beviszik egy ilyen konstrukcióba, pedig a nem lakott lakások 

jelentős része ingatlanfejlesztő társaságok vagy követeléskezelő vállalatok tulajdonában van. A 

szabályozás előírja az adómentesség feltételéül azt is, hogy a lakás önkormányzatnak történő 

bérbeadása esetén a bérleti díjat önálló tevékenységből származó bevételként vagy egyéni vállalkozói 

bevételként nem lehet figyelembe venni és a lakás bérbeadásával összefüggésben költséget nem 

lehet elszámolni. Ezen mindenképpen szükséges lenne változtatni, hiszen valószínűleg jelenetős 

azoknak a lakásoknak a száma, amelyeket a lakáspiac pangása miatt nem tudnak értékesíteni a 

gazdasági társaságok. A mai feltételek szerint ezeknek a lakásoknak a konstrukcióba való bevonása 

drágább lenne, mint az egyéni tulajdonban lévőké, mert adókedvezmény nem érvényesíthető 

esetükben. 

Nyíregyházán és Kecskeméten is felvetődött, hogy gazdasági társaságok tulajdonában lévő lakások 

bevonására is lenne lehetőség, de nincsenek kedvező adózási feltételek. Leginkábban a kecskeméti 

lakáspiac telített, ami azt jelenti, hogy itt indokolt lehetne a KBR bővítésének érdekében új lakásokat 

építeni vagy más funkciójú lakásokat átalakítani, lakhatásra alkalmassá tenni. A kísérleti program 

elindítását nem találjuk kockázatosnak a jelenlegi feltételek mellett sem, mivel az interjúkból itt is 

kiderült, hogy kis számban biztosan bevonhatók olyan egyéni lakástulajdonosok, akik a magas 
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kockázatok miatt nem adják ki lakásaikat. Ennek ellenére úgy véljük, hogy Kecskemét különösen 

alkalmas terep lenne arra, hogy kipróbáljuk, milyen módon tud a SZOL új vagy felújított lakásokat 

integrálni a programba.  

4.2 A bérlők kiválasztása 

A bérlők kiválasztásának több módja lehetséges. Az önkormányzati kísérleti program esetében 

nagyon fontos, hogy a támogatásra rászoruló háztartások közül azok kerüljenek be a programba, 

akiknél legkisebb a nemfizetés és lelakás kockázata, mivel nincs a rendszer mögött központi 

lakbértámogatás és garanciavállalás, és így az önkormányzatok anyagi felelősségvállalása a szűkös 

források miatt csak korlátozott lehet. Lényegében pontrendszer és a pályázati rendszer 

kombinációját javasoljuk, ahol a kliens vélelmezhető jövedelme és a támogatás nagysága elegendő a 

lakhatási költségek kifizetésére és egy minimálisan elfogadható szintű megélhetésre. (Ez 

megközelítőleg 30 ezer forintot jelent fogyasztási egységenként.) Fontos kérdés, hogy a kiválasztás 

milyen eljárásrend keretében történik, ebben a tekintetben a városok különböző háttérrel 

rendelkeznek.  

 

1. ábra Megyei jogú városokban élő háztartások megoszlása egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
nagysága szerint a minimális öregségi nyugdíj arányában (Havasi Éva számításai alapján, SILC, 2011) 

A bérlőkiválasztásnál következő kritériumokat javasoljuk: 

1. a háztartás legalább egyik tagjának legyen igazolható munkajövedelme (kétségtelen, hogy 

ezzel szűkül a potenciális bérlői kör, de a program életképessége szempontjából ez fontos 

kritérium); 

2. az egy fogyasztási egységre eső jövedelem legyen több, mint minimális öregségi nyugdíj 

(möny) 2,5-szerese, de legyen a kisebb, mint 3,5-szerese (a megyei jogú városokban élő 

családok 27%-a esett ebbe a kategóriába 2011-ben)6 

3. a háztartás lakástörténete az elmúlt években (2008-2013) valószínűsíti a kooperatív 

magatartást; 

                                                           
6
 Felvetődött, hogy a magasabb jövedelemhatár mellett húzzuk meg a jövedelemcsoportot, pl. a mindenkori öregségégi 

nyugdíjminimum 4,5-szeresénél. Ez helyi döntés kérdése, de hosszabb távon az alsó 40 % az igazi célcsoport.  

-1,5 
2% 

1,5-2,5 
12% 

2,5-3,5 
27% 3,5 felett 

59% 
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4. továbbá a programban való részvétel esetén a bérlőknek 2 havi lakbér kell előzetesen 

megfizetniük. 

Az egyik megoldási lehetőség a szociális területen dolgozó szervezetek bevonása (pl. ajánlási 

rendszer), pl. a Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO-n) élő családok közül kiválasztani a munkával 

rendelkező, fizetőképes családokat. Vagy a családsegítő szervezet munkatársainak ajánlásához kötni 

a programba való részvétel lehetőségét, ami azt jelenti, hogy a szervezet egyfajta garanciát is vállal. 

Következő kérdés, hogy ez a fajta garancia informális marad-e vagy formalizálható. Elképzelhető 

olyan konstrukció, melyben az önkormányzati SZOL-t irányító szervezet (pl. az önkormányzat szociális 

és lakásosztálya) kontingenst (a programba bevont lakáslehetőségeket) oszt el a saját szervezetei 

vagy az önkormányzattal együttműködő szervezetek között, és az együttműködés folytatásának 

feltételeként a szervezet által ajánlott bérlőkkel való sikeres, problémamentes együttműködést 

határozza meg. Emellett olyan modell is elképzelhető, amikor az önkormányzati SZOL szervezeti 

feladatai átkerülnek az önkormányzati intézményhez.    

4.3 Lakbér- (és rezsi)támogatás feltételeinek kidolgozása 

A lakbér- és rezsitámogatás kiindulópontja, hogy milyen áron képes a SZOL magántulajdonú lakások 

hosszú távú (minimum 3 éves) bérletéhez jutni. A magánpiaci bérleti díjak városonként nagyon 

eltérőek. Becslésünk alapján a piaci bérleti díj alatt 20-30 %-kal lehet a programba lakásokat bevonni 

(ez a kutatásban alkalmazott interjúk és fókuszcsoport megbeszélések tapasztalatai is 

megerősítették).  De ez igazán csak a program élesben történő elindulásakor derül ki, és nagyon függ 

attól, hogy milyen kampány (PR) előkészítés előzi meg, és hogy a potenciális résztvevők mennyire 

bíznak az önkormányzatok garanciavállalásában.  

Az önkormányzati kísérleti programok esetében érdemes eldönteni a maximális bérleti díjakat 

városonként, és mozgásteret biztosítani a megvalósító szervezetnek a bérleti díjon történő 

megtakarítás programon belüli felhasználásában.  A bérleti díjat (plusz a kockázati alapot) a bérlőnek 

támogatások segítségével ki kell fizetnie; azaz a lakbértámogatásnak elegendőnek kell lennie arra, 

hogy a háztartás megélhetésen túl ezeket a költségeket ki tudja fizetni. 

4.4 Kockázatkezelés  

A kockázatkezelés egyik legfontosabb eleme a lakásból való kilakoltatás kérdése nem-fizetés esetén. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kilakoltatás elhúzódása okozhatja a legnagyobb 

költségeket, nem pusztán a kieső lakbér díjbevételek (és esetleg felhalmozódó közműtartozások) 

miatt, hanem azért is, mert bizonytalan jogi helyzetben a lakásminőség romlásának kockázata is 

nagyobb. 

A program szempontjából fontos lenne biztosítani, hogy a kilakoltatás ne vezessen azonnal utcára 

kerüléshez, azaz az önkormányzat garantálja, hogy a kieső család a hajléktalan-ellátáson belüli (vagy 

azzal ekvivalens) lakásmegoldásban részesül. Ilyen megoldás lehet például Szombathelyen a szociális 

szállás, vagy Nyíregyházán a Huszár telep egy megüresedett lakása. A lényeg az, hogy a nem-fizetés 

következménye egy rosszabb minőségű és kevésbé kiszámítható lakhatási megoldás, azaz a bérlők 

érdekeltek lesznek a fizetési fegyelmet betartásában. A végrehajtási törvényben szabályozott 
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gyorsított eljárást javasolt alkalmazni a SZOL modell esetében is, mely segíthet a kockázatok 

mérséklésében. 

A kockázatokat tovább mérsékli, ha a bérlők szerződéskötéskor hozzájárulnak, hogy a nevük 

bekerüljön egy „jó bérlő-rossz bérlő” adatbázisba, amelyben a SZOL számára követhetővé válna a 

háztartás (SZOL-rendszerben eltöltött) lakhatási története. Ez csökkentené azt a lehetőséget, hogy a 

nem kooperáló bérlők kedvezményezettjei lehessenek egy másik programnak, illetve szükség esetén 

(pl. lakáscsere) megkönnyítené az együttműködő bérlők lakhatási történetének megismerését a SZOL 

számára. 

A kockázati alap itt is ugyanúgy működne, mint az országos programban: a lakbérek (vagy lakhatási 

költségek, azaz lakbér plusz rezsi) meghatározott százalékát az önkormányzat egy kockázati alapba 

helyezi, amelynek a funkciója, hogy a program folyamán felmerülő, előre nem látható kiadásokat 

fedezzék.  

4.5 Szervezeti kérdések 

A kísérleti program szervezeti egységét (egy-két fő) az önkormányzat a saját szociális és lakás 

osztályán belül alakíthatja ki, vagy „kiszerződheti” saját intézménynek, a vagyonkezelőnek (gazdasági 

társaság) vagy szociális intézménynek (non-profit gazdasági társaság, alapítvány vagy saját 

intézmény). Sok megoldás létezik, de mivel jelenleg kisléptékű programról van szó, a döntés a helyi 

sajátosságoktól függ, azaz attól, hogy hol talál az önkormányzat a program céljai mellett elkötelezett 

szakembereket. Javasoljuk, hogy a program jövőbeni kiterjesztésének érdekében (és reményében) 

legyen egy ad hoc munkacsoport, amely időről-időre megvitatja a kísérleti program eredményeit és 

nehézségeit. Ebben a csoportban mindenképpen célszerű bevonni ingatlankezelő szakembert, 

szociális munkást és önkormányzati szociálpolitikust (ez utóbbit mind a képviselői oldalról, mind 

pedig szakmai oldalról). 

A terepmunkák során három alternatív megoldás is kirajzolódott. Mivel az SZJA kedvezmény feltétele 

az önkormányzat részvétele, bármilyen intézményes megoldás mögött ott van az önkormányzat 

felelőssége, tehát nem lehet a funkciót teljes egészében kiszerződni.  

1. Lakásprogram-iroda 

Legegyszerűbb megoldás az önkormányzat szociális és lakásirodájához telepíteni a SZOL funkciót. 

Természetesen specifikus feladatokat (ingatlanfelmérés, szociális munka, stb.) ki lehet adni más 

ügyosztályokhoz vagy szervezetekhez, de alapvetően a programot az ügyosztály szervezi, irányítja. Itt 

jelentkeznek a tulajdonosok, és itt jelentkeznek a bérlők is.   

2. SZOL az ingatlankezelő szervezetnél 

Az ingatlankezelés tapasztalatok miatt az önkormányzatok vagyonkezelői lehetnének az ideális SZOL 

szervezet, de elsősorban ott, ahol a lakásosztály feladatainak előkészítésében több éves gyakorlata 

van. (Pályáztatás, bérlőkiválasztás, szerződés, előkészítése stb.)  

3. Önkormányzati szociális intézmény, mint SZOL 
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 A szociális intézmények, szervezetek (a békéscsabai családsegítő, a nyíregyházi Periféria Egyesület 

vagy a Savaria Rehab Team Szombathelyen stb.) már mindegyik városban szereztek a magánbérleti 

piacra építő megoldásokat, elsősorban a hajléktalanok lakhatási programjának keretében, de egyes 

városokban a rászorulók albérletkeresését is segítik különféle szociális szervezetek (gyakran a 

családsegítők, pl. Békéscsabán). A szociális intézményeknek és szervezeteknek ezen kívül a 

háztartások anyagi helyzetének felmérésében és lakhatási gondjainak megoldásában is jelentős 

tapasztalatuk van. Ezen szervezeteket tehát a helyismeret, és a szociálisan hátrányos helyzetűekkel 

kapcsolatos tapasztalatok alkalmassá teszik bizonyos SZOL funkciók hatékony megvalósítására.  

Az is világos azonban, hogy a SZOL működtetéséhez szükséges kapacitások, illetve tudások 

(ingatlankezelés, szociális munka, családok helyzetének felmérése) megvannak az 

önkormányzatoknál vagy a hozzájuk kapcsolódó intézményeknél, de nem egy helyen. Ez a tény azt az 

álláspontot erősíti meg, hogy a SZOL segítésére (a napi adminisztratív feladatokon túl) egy ad hoc 

munkacsoportot kellene létrehozni, ami nyomon követi a kísérleti programot. Az így nyert 

tapasztalatok és információk fontos inputként szolgálhatnak a központi, nagyobb volumenű 

programok kialakításához is a SZOL szervezeti követelményeinek felállításának szempontjából.  

4.6 Pénzügyi kockázatok, költségek 

Az önkormányzati kísérleti programok célja, hogy demonstrálja, hogy a közösségi bérlakás szektor 

megreformálható és bővíthető, így – mint minden kísérleti program – az első időszakban 

többletköltségeket (bár nem feltétlenül többletkiadást) igényel. Fontosnak tartjuk, hogy az 

önkormányzat hosszabb távra kötelezze el magát, azaz minimálisan három évre vállaljon 

kötelezettséget a program működtetésére. Mivel ebben a fázisban korlátozott számú lakásban 

gondolkozik, ez nagyságrendileg kezelhető összeg lesz. 

A hirdetés, a kommunikáció költségei tipikus esetben beleférnek az önkormányzat általános 

kiadásaiba, de ezt a tételt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen meg kell győzni a program potenciális 

szereplőit, hogy valóban egy új megoldásról van szó, ami mind a tulajdonos mind pedig a bérlő 

számára előnyös. (Ugyanakkor egy ilyen típusú kampánynak tagadhatatlan politikai előnyei is 

vannak.) A lakástulajdonosok meggyőzése szempontjából a legfontosabb érv az, hogy a SZOL modell 

keretében a bérbe adás kockázatai jelentősen lecsökkennek számukra és a kapcsolódó 

ingatlankezelési tevékenységet sem kell végezniük, ami szintén költségmegtakarítást jelent számukra 

(ez utóbbi elsősorban munka- és időmegtakarítás formájában realizálódik). Az alacsonyabb 

lakbérbevétel hosszabb távon így nagy valószínűséggel nem okoz bevételkiesést számukra. 

A következő feladat a bérlők kiválasztása, ami alapvetően pályázati úton történik, még akkor is, ha az 

a feltétel, hogy a bérlakást igénylők névjegyzékén szerepeljen a kedvezményezett. Fontos, hogy a 

potenciális bérlők ezt a megtoldást összességében előnyösebbnek tartsák, mint az önkormányzat 

által felajánlható más megoldásokat, még akkor is, ha ez esetleg drágább, stb. – a lényeg az az, hogy 

„ár/érték” arányban a program versenyképes alternatívát nyújtson. 

A lakásköltségek (három lakbérszint mellett, és 600 Ft/nm/hó rezsi költség mellett) a 

következőképpen alakulnak. (1. táblázat)  
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1. táblázat Normatív lakásköltségek a háztartásnagyság és a részpiacok (lakbérszintek) függvényében  

 

Ha azt feltételezzük, hogy az önkormányzat 20 lakásos programot indít (amelyből 10 lakás 45 nm-es, 

5-5 lakás 55, illetve 65 nm-es), akkor egységesen a lakásköltségek 30 %-os támogatottsága mellett a 

program éves költsége 3,6-5,0 millió forint lesz, attól függően, hogy melyik lakbérszinten tudják 

bevonni a lakásokat. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 18, 21 illetve 25 ezer Ft/hó támogatást kapnak a 

bérlők.  

2. táblázat Az önkormányzati SZOL programok költségbecslése városonként és egy évre vonatkoztatva  

 

A kockázati alap feladata, hogy a bérleti időszak lejárta után a lakást eredeti állapotában adják vissza 

a tulajdonosnak (amennyiben a szerződés nem kerül meghosszabbításra). Mivel alacsony kockázatú 

csoportról van szó, a lakásköltségek 10%-ának becsültük a kockázati alapot, amely a kaucióval együtt 

270 ezer Ft/lakás (legalacsonyabb árfekvésű piacon), illetve 370 ezer Ft/lakás (legmagasabb 

árfekvésű piacon) biztosítékot jelent. 

A lakás felmérésének, és a gáz és érintésvédelem ellenőrzésének költségei a lakástulajdonost 

terhelik.  

Az önkormányzat kockázata, hogy fel tudja-e tölteni a 20 lakást, ami azonban az eddigi elemzések 

alapján nem tűnik nagy kockázatvállalásnak. 

A program adminisztratív költségét az önkormányzatok beépíthetik a szociális szektor általános 

költségeibe, ami 20 lakás esetében éves szinten 720 ezer forintra tehető (az országos modell 

paramétereivel számolva). 

Összefoglalva egy 20 lakásos kísérleti program esetében a négy város, 3 évre számolt 

kötelezettségvállalása a következőképpen alakulna. 

Háztartás 

nagysága 

(fő)

Elismert 

lakás   

nagyság

Lakbér együtt-  

ható

Rezsi kiadás 

együttható

Lakbérszint 400 Ft/nm/hó; 

rezsi költség 600 Ft/hó 

átlagosan

Lakbérszint 600 

Ft/nm/hó; rezsi költség 

600 Ft/hó átlagosan

Lakbérszint 800Ft/nm/hó; 

rezsi költség 600 Ft/hó 

átlagosan

1 35 1 1,2 39 200 46 200 53 200

2 45 0,95 1,1 46 800 55 350 63 900

3 55 0,9 1 52 800 62 700 72 600

4 65 0,85 0,95 59 150 70 200 81 250

5 70 0,8 0,93 61 460 72 660 83 860

6 75 0,8 0,91 64 950 76 950 88 950

7 80 0,8 0,89 68 320 81 120 93 920

Lakások 

száma 

(db)

Lakás- 

nagyság 

(háztartá

s 

létszámt

ól 

függően)

Lakbérszint 

400 

Ft/nm/hó; 

rezsi 

költség 600 

Ft/hó 

átlagosan

Lakbérszint 

600 

Ft/nm/hó; 

rezsi 

költség 600 

Ft/hó 

átlagosan

Lakbérszint 

800 

Ft/nm/hó; 

rezsi 

költség 600 

Ft/hó 

átlagosan

10 45 14 000 16 000 19 000

5 55 15 000 18 000 21 000

5 65 17 000 21 000 24 000

3,6 4,3 5,0
Éves támogatási 

kiadás (millió Ft)
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3. táblázat A három éves önkormányzati programok költségbecslése 

 

 

5. KORMÁNYZATI KÍSÉRLETI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

A kormányzati kísérleti program célja, hogy egy hosszabb távon is fenntartható modell elemeit 

dolgozza ki. A kísérleti programban és a közösségi bérlakásrendszer (KBR) modellben azonban nem 

csak az önkormányzatok, hanem a nonprofit szervezetek is részt vesznek; továbbá hosszabb távon a 

KBR-be nemcsak a magántulajdonú lakások, hanem a szervezetek (SZOL-ok, önkormányzatok stb.) 

tulajdonában lévő lakások is bevonhatóak lesznek, amennyiben a KBR szabályozásának megfelelően 

működtetik azokat. Így reményeink szerint egy egységes, közösségi bérlakásrendszer (KBR) keretei 

teremthetők meg. 

A kísérleti program célja, hogy a KBR hosszabb távon a szociális bérlakásrendszer meghatározó 

szférájává váljon, ahol  

  a lakásköltségek, a lakbérek és a lakástámogatások kiszámíthatóak, 

  a bérelt lakhatás családok számára biztonságos és kiszámítható megoldást jelent, 

  a szektor pénzügyileg fenntartható  

 és a lakásállomány színvonala, minősége nem romlik. 

A kísérleti programnak háromtípusú szereplője van.  

1. Egy központi irányítási szervezet, a Nemzeti Lakástársaság (NLT) amely elsősorban 

koordinációs, szervezési funkciókat tölt be; támogatja a vonatkozó jogszabályok 

megalkotását vagy módosítását, információt gyűjt a SZOL-okra vonatkozó kormányrendeletek 

alakításához, és felügyeli az egységes eljárásrendet. Míg az „élesben” működő programban az 

NLT már saját tulajdonú lakásokat is kiadhat szociális céllal, a SZOL-hoz hasonló módon, a 

kírésleti programban egyelőre a koordináló szerepet javasoljuk. 

2. Az önkormányzatok fontos szereplői a KBR-nek. Egyrészt a központi programokban ugyanúgy 

részt vehetnek, mint bármely más szervezet (NLT vagy a non-profit szervezetek), vagy az 

önkormányzati modell logikájának megfelelően az önkormányzatok SZOL programokat 

szervezhetnek kooperálva más szervezetekkel. (Később kidolgozandó eljárás szerint az 

önkormányzati lakások átvihetőek lesznek a SZOL rendszerbe, de egyelőre nem, mert ez a 

megoldás nem javítana igazán az önkormányzati tulajdonú lakásállomány jelenlegi 

helyzetén.) Másrészt az önkormányzatok által felállított SZOL-ok kooperálhatnak más 

szervezetekkel, akár nonprofit szervezetekkel is.  

Békéscsaba Nyíregyháza Szombathely Kecskemét

Hirdetés, szervezés Önkormányzat költsége (általános költségekbe olvasztva)

Lakbértámogatás 10,8 12,8 12,8 14,9

10 %-os kockázati alap 3,6 3,8 3,8 4,5

Műszaki ellenőrzés költségei

Napi üzemeltetés és kezelés Önkormányzat költsége (általános költségekbe olvasztva)

tulajdonos költsége
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3. Az önkormányzatokon kívül azonban a nonprofit szervezetek lesznek a másik fontos tényező 

a helyi SZOL-ok létrehozásában. A nonprofit szervezetek is rendelkezhetnek saját lakásokkal 

vagy magántulajdonú lakásokat vonnak be a rendszerbe a tanulmányban leírt módon. 

Az így kiépülő KBR rendszer egy rugalmas szociális bérlakásrendszer kereteit jelenti, ahol az 

igényektől és lehetőségektől függően a szociális lakásproblémát a magántulajdonú lakásállomány 

szociális hasznosításával vagy a különböző típusú szereplők által vásárolt vagy épített lakások 

felhasználásával kezelik. Az, hogy melyik megoldást tekintjük elfogadhatónak, a helyi lakáspiaci 

feltételektől és a gazdaság állapotától függ.  

Lesznek a rendszerben olyan szektorok, amelyek nem a KBR szabályainak megfelelően működnek, 

mivel korábban létrejött, nehezen átalakítható konstrukciókról van szó. Így például a NET kezelésű, az 

eredeti tulajdonosok által lakott lakások, vagy az önkormányzati bérlakásszektor jelentős része nem 

kerül a KBR szabályozás alá. 

NLT

NET

saját 
lakások

KBR

régi 
önkormányzati 

lakások

Non-profit-
SZOLNET-SZOL

saját 

lakások

Önkormányzat

magántulaj-
donosoktól 

bérelt

Önkormányzati-
SZOL

Önkormányzati-
Non-profit 
kooperáció

saját 

lakások

magántulaj-
donosoktól 

bérelt

saját 

lakások

saját 

lakások

magántulaj-
donosoktól 

bérelt

régi 
bérleti 

szabályok

központi 
programok

önkormányzati   programok

 

2. ábra  A közösségi bérlakásrendszer (KBR) intézményi struktúrája 

A kísérleti program célja az is, hogy kidolgozásra kerüljenek a rendszerszerű működtetés jogi 

feltételei is. A kísérleti program minimum 3 éves időtartamra van tervezve (elképzeléseink szerint a 

kísérleti program átmegy az „éles”, országos programba). Ez biztosítja azt, hogy a 

lakástulajdonosoknak és a bérlőknek valódi érdekeltsége legyen a projektbe való belépésre, hiszen az 

intézmények és működési mechanizmusok, illetve a szükséges jogszabályi feltételek is csak egy több 

éves projekt keretében tesztelhetők.  

A kísérleti programba a jelen kutatásban is részt vett szervezeteket érdemes elsősorban bevonni, 

köztük a már jelzett négy önkormányzat közül azokat, melyek vállalják a SZOL-ok felállítását. Rajtuk 

kívül várhatóan 4-5 nonprofit szervezet érdeklődik a projektben való részvétel iránt. Az egyes SZOL-

ok által 30-50 lakás/háztartás bevonása szükséges. A kísérleti program tehát 350-450 

lakással/háztartással indulna el, különböző célcsoportok számára. Az egyes SZOL-ok egy-egy 

célcsoport, vagy több célcsoport típus számára alakítják ki a saját programjukat.    
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A kísérleti program költsége egy háztartás/lakás tekintetében évi 400 ezer forint, ami magában 

foglalja a lakbértámogatást és a kockázati alap költségét is, illetve a szükséges szociális munka és a 

SZOL szervezeti költségét is. A program teljes költsége 350-450 lakásra és 3 évre összesen 420-540 

millió Ft.  

A kormányzati kísérleti program módosítja a korábbi fejezetben javasolt önkormányzati programot, 

mivel a program költségeinek túlnyomó részét a központi kormányzat fedezi, a programban 

résztvevő szervezetek pedig esetleges kapacitás átcsoportosítással és egyfajta garanciaalappal 

segíthetik a programot. A program felépítése az országos koncepcióban kidolgozott rendszert követi. 

 


