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1. BEVEZETŐ: A SZOL/KBR JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE 

A Városkutatás Kft (az Open Society Foundations támogatásával és a Habitat for Humanity 

Magyarország Nonprofit Kft-vel együttműködésben) a hazai szociális lakásrendszer elemzése és a 

nyugat-európai gyakorlatok tapasztalatai alapján kidolgozott egy modellt a magyar közösség 

bérlakásrendszer (KBR) átalakítására. A javaslat lényege, hogy a közösségi bérlakásrendszer az 

önkormányzatok és a központi kormányzat tulajdonában lévő lakásokon kívül a kihasználatlan 

magántulajdonú lakások bevonásával növeli a megfizethető lakásbérletek számát, illetve segíti a 

rugalmasabb bérlakáspiac megteremtését; ezáltal javítja a lakhatás biztonságát, hozzájárul a 

munkaerő mobilitásához, és segíti a családi háttérrel nem rendelkező fiatalok életkezdését. A 

magántulajdonú bérlakások bevonása a szociális lakásügynökségeken (SZOL-okon)  keresztül történik, 

amely újfajta jogszabályi és szervezeti keretek között közvetít a lakástulajdonos és a szociálisan 

rászoruló bérlő között. A SZOL egyrészt átvállalja a bérlettel kapcsolatos kockázatokat, vagy 

megosztja azokat a tulajdonosokkal, másrészt pedig kiszámítható (hosszabb távú) szerződésekben 

biztosítja a lakhatást az arra rászoruló bérlők számára. Ezen felül a tulajdonosok érdekeltségének 

megteremtése érdekében adóengedményt, a bérlők számára pedig lakbértámogatást biztosít.  

 A program kiterjesztéséhez mai lakásügyi jogszabályi keretek módosítására van szükség. Bár kísérleti 

jelleggel a program a mai jogszabályi feltételek között is elindulhat (a pilot projektekre vonatkozó 

javaslatok is ilyenek), hatékonysága azonban a jelenleg hatályos jogszabályok több ponton történő 

átalakítására esetén garantálható. Jogászok és lakáspolitikusok közül többen felvetették egy új 

lakástörvény kidolgozását, ezt azonban csupán kiforrott, a fontosabb politikai szereplők által 

támogatott átfogó koncepció elfogadása után tartjuk célravezetőnek.  

A jelen tanulmány egy önálló Szociális lakásügynökségek működéséről szóló törvény (SZOL-törvény) 

tervezetének leglényegesebb tartalmi elemeit ismerteti, amely alapján egy minisztériumi jogász-

csoport meg tudja alkotni a szabályszerű törvénytervezetet. A tanulmány első felében áttekintjük a 

SZOL/KBR bevezetésének lehetőségeit meghatározó jelenlegi jogszabályokat, a másodikban pedig 

leírjuk a javasolt SZOL-törvény fejezeteit és azok tartalmát. A ma működő bérleti rendszer szerint 

szerződéses jogviszony alapjait a Polgári Törvénykönyv határozza meg (a KBR/SZOL tanulmányok 

közzétételének pillanatában az 1959. évi IV. törvény; míg a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári 

Törvénykönyv 2014. március 15-én lép életbe). A „lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (röviden 

„Lakástörvény”, Ltv.) határozza meg a lakásbérleti jogviszonyokra vonatkozó részletes szabályokat. 

Ugyanakkor a Ptk. az irányadó minden olyan kérdésben, amit a Lakástörvény nem szabályoz, ide 

értve az új Ptk. lakásbérletről szóló részeit is. A Lakástörvény Európai uniós összehasonlításban nagy 

szerepet biztosít a magánfelek megállapodásának, valamint széles mozgásteret enged az állami és 

önkormányzati tulajdonban álló lakások szabályozásának minisztériumi vagy helyi önkormányzati 

rendeleteken keresztül. Önkormányzati hatáskörbe tartozik többek között a lakás bérbeadás 

feltételeinek, a bérbeadó jogainak és kötelezettségeinek, illetve a lakbér mértékének a megállapítása.  

A magánbérleti szerződések szabályozása tehát nagy mozgásteret ad a szerződés tartalmának 

meghatározásában mind a bérlőnek, mind pedig a tulajdonosnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

a szerződő felek vagy nagyon hosszú és részletes szerződést kötnek, amely lehetőség szerint minden 

részkérdésre kitér (ez kereskedelmi célú ingatlanok bérletekor jellemzőbb), vagy pedig nagyon 
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komoly vitafelület alakulhat ki az egyes részkérdések értelmezésében (ez rengeteg konfliktus forrása 

a lakásbérleti piacon). Ez a jogi szabadság hatékonyan működő, mindkét félnek elfogadható, 

bíróságon kívüli egyeztető mechanizmus hiányában számos kockázatot jelent, s ez a költségek 

magasabb szintjéhez vezet (lásd Hegedüs-Horváth-Somogyi: Új típusú közösségi bérlakásrendszer 

(KBR) kiépítése – Országos szintű szakpolitikai javaslat, 2013). A lakásbérlettel járó kockázatok mind 

az állami, mind a magánszektorban komoly gondokat okoznak a szereplőknek, ezért számos olyan 

jogszabályi (és időnként jogszabályon kívüli) lépés született, amely egyedileg megkísérli kezelni a 

bérleti szerződés gyakorlatában felmerülő kockázatokat.1  

 

 

1. ábra: A bérleti szerződés jogi környezete 

 

                                                           

1
 A jogszabályok alkalmazkodására csak egy példa a Lakástörvény 2005-ös módosítása, amely a felmerülő 

jogviták fényében kötelezővé tette a lakásbérleti szerződések írásba foglalását. A jogszabályon kívüli 
kockázatkezelési formákról elsősorban informális forrásokból tájékozódhatunk, ám a kutatás során számos 
különféle módszerrel találkoztunk, és ezek nem tűntek kevésbé elterjedtnek, mint a jogszerű kockázatkezelési 
formák, vagy akár a vitás kérdések jogszerű rendezése. 
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Az alapjogszabályokon kívül azonban más kapcsolódó törvények is befolyásolják a bérleti 

szerződéssel kapcsolatos kockázatokat. A lakásbérletek, tulajdonosok és bérlők jogállását 

befolyásolják az egyes ágazati törvények:  

- a közműszolgáltatásokról szóló törvények (Villamos energiáról szóló törvény, 

Földgázellátásról szóló törvény, stb.) határozzák meg a védendő fogyasztóvá válás feltételeit, 

a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető feltételeket; 

- a Szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) 

szabályoz egyes, a bérlők lehetőségeit nagyban befolyásoló tényezőket, pl. a lakásfenntartási 

támogatást, adósságkezelési szolgáltatást. 

A bérleti jogot lényegesen befolyásolja még a társasházakról szóló (2003. évi CXXXIII.) törvény, a 

(2004. évi CXV.) törvény a Lakásszövetkezetekről, és az 1993. évi LIII. törvény a bírósági 

végrehajtásról. A kapcsolódó törvények rendszerét a fenti ábra foglalja össze, amelyen azonban még 

nem foglalkoztunk a készülő magáncsőd intézményére vonatkozó törvénnyel. 

Ez a megközelítés jól mutatja, hogy az új lakástörvény előkészítése nem pusztán jogi feladat: 

szükségessé teszi a lakáspolitika szisztematikus végiggondolását, a különböző eljárások közötti 

konzisztencia biztosítását, és nem utolsósorban az eljárások gazdasági, politikai következményeinek 

számbavételét. A jogszabályokra, illetve jogszabályi változtatásokat vonatkozó javaslatainkat a KBR és 

a SZOL rendszer egyes kiemelt elemeivel kapcsolatban fogalmazzuk meg, utalva a létező 

megoldásokra, és a változások szükséges irányára. 

A KBR-SZOL program három lényeges elemet foglal magába: 

 a bérleti szerződésekkel kapcsolatos kockázatok kezelése, megosztása; 

 támogatási elemek mind a tulajdonos, mind pedig a bérlő számára; 

 szervezeti keretek kidolgozása. 

Javaslatainkat nem feltétlenül ebben a sorrendben fogalmazzuk meg, de mindig utalunk rá, hogy az 

adott törvényjavaslat módosítás hol helyezkedik el a javaslati struktúrában. 

2. A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRENDSZER JOGI KÖRNYEZETE 

Az új közösségi bérlakásrendszert és a szociális lakásügynökségek koncepcióját leíró szakpolitikai 

tanulmányban két lehetséges kockázatviselési modellt és két irányítási struktúrát feltételezve négy 

különböző, egy kétszer kettes mátrixban megjeleníthető SZOL-típust kaptunk. (Hegedüs-Horváth-

Somogyi, 2013) A SZOL-törvényben mi a négy típus egyikét, a központi programirányítási modellt 

követő, az ingatlanközvetítés mellett kezelői szerepet is betöltő SZOL program megvalósítását 

javasoljuk; ez a modell ugyanis szélesebb körben osztja meg a felmerülő kockázatokat és 

hatékonyabban képes a források átcsoportosítására, ezért megítélésünk szerint ez a modell tudná a 

legnagyobb mértékben kihasználni a koncepcióban rejlő lehetőségeket (azaz tudná a legnagyobb 

társadalmi hasznot realizálni). A SZOL modell főbb elemei, és a hozzájuk rendelt szükséges jogszabályi 

módosítások a következőek: 
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1. Magántulajdonú lakások bevonása (feltételek, költségek, támogatások, stb.): SZJA-szabályok 

és lakbértámogatási rendeletek; önkormányzati rendeletek (üres lakások magasabb helyi 

ingatlanadója); 

2. Bérlők kiválasztása: helyi önkormányzati rendeletek; központi (NLT) bérlő- nyilvántartás (a 

KHR-hez hasonló logika mentén); 

3. Lakbér- (és közmű-) támogatás feltételeinek kidolgozása:  

a. közműszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok; 

b. statisztikai törvény módosítása a lakbér megállapításához; 

c. SZJA-törvény módosítása: SZOL lakbér beemelése a cafeteria-elemek közé; 

d. Szociális törvény módosítása: lakásfenntartási támogatás és helyi lakbértámogatási 

rendeletek; SZOL-bérlők beemelése a védendő fogyasztók körébe. 

4. Kockázatkezelés: 

a. Lakásban maradás, nemfizetés, tartozás-felhalmozás kockázata: végrehajtási törvény 

és közműszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok; 

b. Károkozás, „lelakás” kockázata: helyi önkormányzati rendeletek (monitoring); és 

végrehajtási törvény. 

5. Szervezeti kérdések: helyi önkormányzati rendeletek a kiegészítő intézmények 

létrehozásához (monitoring, mentorálás, vagyonkezelés); közvetítő, békéltető testület(ek); 

6. Pénzügyi kockázatok és költségek megosztása. 

Az egyes jogszabályoknál több tényezőtől is függhet, hogy valóban szükséges-e módosítani a 

jogszabály szövegét, vagy elégséges a SZOL-törvény záró és módosító rendelkezéseiben utalni a 

változásokra. A tanulmányban külön utalunk arra, ha véleményünk szerint a jogszabály módosítása 

lenne a kedvezőbb megoldás. 

2.1 SZJA törvény – adókedvezmény 

Ma a bérbeadó lakástulajdonos adókötelezettségét a következő szabályok befolyásolják:2 ha a 

lakástulajdonnal rendelkező magánszemély egyéni vállalkozó, rendelkezhet adószámmal és 

használhat hivatalos számlatömböt. Ám ha nem egyéni vállalkozó, és tevékenysége kizárólag haszon-

bérbeadásra vonatkozik, akkor nem köteles adószámot kiváltani, és tevékenysége ÁFA mentes. A 

magyarországi lakás-bérbeadók zöme egy-két lakást bérbe adó kistulajdonos, aki fő tevékenysége 

mellett, jövedelemkiegészítő módon űzi ezt a tevékenységet, ezért feltételezhetjük, hogy a SZOL-ba 

belépő tulajdonosok döntő többségére ez a szabályozás fog vonatkozni. (Hegedüs-Teller, 2013) A 

bérbeadó mindkét esetben foglalkozhat saját kiadással akár ingatlan haszonbérbeadás formájában, 

akár szálláshely-szolgáltatási tevékenység formájában3 (ez utóbbit külön rendeletek szabályozzák).   

Akár magánszemély, akár egyéni vállalkozó, választhatja a tételes átalányadózást vagy az önálló 

tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását. A 16%-os SZJA-n túl a 

magánszemélyt további 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése terheli, amennyiben az 

adóévben megszerzett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme meghaladja az egymillió forintot. 

                                                           
2
 A szabályok összefoglalásában támaszkodtunk „Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2013” című írásra, amely 

megtalálható a NAV honlapján http://www.nav.gov.hu/data/cms278814/10._IF_Ingatlan_berbeadas_2013.pdf 
3
 10 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet.   

http://www.nav.gov.hu/data/cms278814/10._IF_Ingatlan_berbeadas_2013.pdf
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A fizetési kötelezettség a teljes jövedelmet terheli, mindaddig, amíg az egyéb egészségügyi 

járulékokkal együtt befizetett összeg el nem éri a 450 ezer forintot.  

Jelenleg is létezik adómentes bérbeadás lehetősége, amennyiben ez az önkormányzatokon 

keresztül történik.
4
 Külön szabályozás vonatkozik tehát a 2005. január 1-jétől a lakás 

önkormányzatnak történő bérbeadására és a bérbeadásból származó bevétel adózására. Az ilyen 

bérbeadásból származó bevétel egésze jövedelem és a törvényben előírt feltételek teljesülése 

mellett az adó mértéke 0%.5
 

A törvényben előírt feltételek a következők:
6
 

 legyen a lakásra érvényes lakhatási engedély,  

 a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv 

(önkormányzati hivatal) legyen a bérbevevő,  

 a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú legyen és az időtartama 

érje el vagy haladja meg a 36 hónapot,  

 az önkormányzat a lakást magánszemély(ek) lakhatásának biztosítására hasznosítsa,  

 a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra 

tekintettel meghatározott feltételeket megállapító önkormányzati rendelkezés számát.  

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.
7
 

Az önkormányzati SZOL-ok esetében a rendelet automatikusan érvényesíthető, viszont a közvetítő 

szerepet ellátó SZOL-ok esetében már nem, és a non-profit szervezetek SZOL-ként való működése 

esetében sem. Ezért a törvény módosítását javasoljuk úgy, hogy az önkormányzatok mellett a KBR 

keretében bevont magántulajdonú lakások is megjelenjenek az adómentes bérbeadás körében. A 

jogszabály táláthatósága érdekében azt javasoljuk, hogy a SZOL-törvény vonatkozó rendelkezésén túl 

ez az Szja-törvényben is megjelenjen, a 74. paragrafust kiegészítő B. cikk formájában, amely az A. cikk 

mintájára rendelkezne a KBR-be bevont lakások személyi jövedelemadó-mentességéről, illetve 

(szintén az A. cikk mintájára) a társasági adó hatálya alá eső jogi személyes esetében a bérleti díj 

felével csökkentett adóról. 

Fontos rendelkezése a törvénynek, hogy ha az ilyen lakás bérbeadását a szerződésben feltételül 

szabott 36 hónapon belül a bérbeadó az érdekkörében felmerült okból felmondja, a törvényben 

előírt számítás szerint – a hátralévő hónapokkal arányos – adó- és késedelmi pótlék terheli, melyet az 

arról az adóévről benyújtandó adóbevallásban kell bevallania, és a bevallás benyújtására nyitva álló 

határnapig megfizetnie, amely adóévben a szerződést felbontotta. Erre a szankcióra utalnia kell a 

SZOL-törvény abban a részében is, amely a bérleti szerződés szabályait – köztük a szerződés határidő 

előtti felbontását – részletezi. 

                                                           
4
 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 74/A. §.  

5
 Szja tv. 74/A. § (2) bekezdés 

6
 Szja tv. 74/A. § (1) bekezdés. 

7
 Szja tv. 74/A. § (3) bekezdés a) pont. 
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Az Szja-törvény 74.§ (4) bekezdése szerint az önkormányzat a bérleti díj után 16 százalékos mértékű 

adót fizet (illetve 8 százalékosat, ha a bérleti szerződést a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

törvény szerinti társasági adóalannyal kötötte) abban az esetben, ha a magánszemélytől 

adómentességre jogosító bérleti szerződéssel a lakást a szerződés időtartamán belül nem az 

önkormányzati rendeletnek megfelelően hasznosítja, vagy nem hasznosítja. Az általunk javasolt 

jogszabály is alkalmazza ezt a kikötést, ám a bekezdésben szereplő megfogalmazás (a „feltételül 

szabott cél”) helyett „a KBR program céljainak és eljárásainak nem megfelelő” megfogalmazás 

szerepelne.  

2.2 SZJA törvény módosítása – lakbértámogatás, mint a cafeteria új eleme 

A KBR programban résztvevő családok megfizethetőségének támogatására a munkával rendelkező 

családtagok igénybe vehetik az SZJA törvény (1995. évi CXVII. törvény) által biztosított 

adókedvezményes béren kívüli juttatást.  

Már 2012-ben felvetődött, hogy lakbértámogatás része legyen a cafeteriában nyújtható 

támogatásoknak. Akkori tervek szerint a lakbér fele lett volna fizethető a támogatott keretből. A 

javaslatunk az, hogy a KBR programban résztvevő családok, ha munkahelyük csatlakozik a 

programhoz maximum 20 000 Ft/hó nagyságrendig igénybe vehessék az adókedvezményt, mégpedig 

a legkedvezményesebb szinten.  

2.3 Lakásfenntartás- és lakbértámogatási rendeletek 

A SZOL modell fontos eleme a lakbér- és lakásrezsi-támogatás. Ennek megvalósítására alapvetően két 

megoldás adódik. Az egyik a jelenlegi lakásfenntartási támogatás szabályozásának logikájából indul ki, 

de alapjában egy új modell bevezetésére tesz javaslatot. A másik megoldás egyszerűbb, tehát rövid 

távon könnyebben megvalósítható: ez a lakáscélú támogatásokról szóló 2001-es Kormányrendelet 

módosítása, pontosabban a Kormányrendeletbe 2005-ben beiktatott, a lakbértámogatásról szóló 

32.§ D pont kiterjesztése a KBR lakásaira. 

A Szociális törvény módosítása – lakbér- és rezsitámogatás beépítése 

A szociális törvény (1993. évi III. törvény) szabályozza a lakásfenntartási támogatás feltételeit és 

nagyságát. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 

által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatást a jegyző nyújtja: 

„a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 

támogatást nyújt.” (Szoc. tv. 38.§) 

A támogatás automatikusan jár az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, és a 

törvényben megadott feltételek szerinti jogosultak számára. Javaslatunk, hogy a törvény nevesítse a 

KBR programban résztvevő családokat, vagy jogosultságuk jelenjen meg a SZOL-törvény záró 

rendelkezéseiben. 
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A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (MÖNY) 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A mi modellünkben a 

felső jövedelmi határ meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-a.8 Az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 

egységek összegének hányadosával. 

1. táblázat. Fogyasztási egység számításánál alkalmazott paraméterek 

 

KSH létminimum-számítása Szociális Törvény 

Első felnőtt családtag 1 1 

Második felnőtt családtag 0,75 0,9 

Nyugdíjas családtag 0,9 - 

Minden további felnőtt 0,65 0,8 

első gyerek (0-14 év közötti) 0,65 0,8 

második gyerek (0-14 év közötti) 0,5 0,8 

harmadik gyerek (0-14 év közötti) 0,4 0,7 

 

Javaslatunk a KSH létminimum számításánál alkalmazott paramétereket vette át, ami eltér a Szociális 

törvényben alkalmazott módszertől, ám tapasztalatunk szerint jobban megfelel a Magyarországon 

élő alacsony jövedelmű háztartások fogyasztási kosarának, illetve lehetőségeinek.  

A normatív lakásfogyasztás kiszámításánál hasonló eljárást követtünk, ugyanazokat a paramétereket 

használtuk az elismert lakásnagyság esetében, és a közműköltségeket egységesen 600 Ft/m2/hó-ban 

határoztuk meg, de figyelembe vettük, hogy a fajlagos költségek a lakás nagyságával arányosan 

változhatnak. Ennek ellenére a számítás módja sokban azonos a normatív lakásfenntartási 

támogatással, de KBR speciális igényei miatt azt javasoljuk, hogy a törvény a lakásfenntartási 

támogatás nagyságát egy külön eljárásában határozza meg. (Ez azt jelenti, hogy a KBR-be bekerülő 

családok esetében más eljárás keretében határozódik meg a támogatás.) 

A lakástámogatás nem lehet kevesebb 5 000 forintnál és nem lehet több 50 000 forintnál. A 

támogatást a SZOL kapja, aki beszámítja a lakbérbe, illetve átutalja a közműszolgáltatónak. A 

lakbértámogatás nagysága a lakbér és normatív lakásköltség vagy a SZOL által megadott lakbér és a 

normatív lakásrezsi összegének (kettő közül a kisebbik) 2. táblázatban megadott hányada.  A 

lakástámogatás nagyságát évente kell meghatározni. 

 

                                                           

8
 A kutatáshoz kapcsolódó interjúk arra engedtek következtetni, hogy még ez a magasabb jövedelmi határ is 

számos olyan kedvezményezettet engedne be a KBR-be, akik napi szinten valós megfizethetőségi problémákkal 
néznek szembe. Másfelől a rugalmasabb megközelítést az is indokolja, hogy a minimális öregségi nyugdíj szintje 
2008. január 1-je óta változatlan: 28 500 forint, miközben az árszínvonal és a jövedelmek módosultak (többek 
közt tovább nőttek a jövedelmi különbségek). 
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2. táblázat. Lakásfenntartási támogatás mértéke az egyes jövedelemi csoportok esetében 

Település típusok 
(lakbérszintek alapján) 

1 fe*-re jutó jövedelem 
legfeljebb a MÖNY 

150%-a 

1 fe-re jutó jövedelem 
legfeljebb a MÖNY 

150-250%-a 

1 fe-re jutó jövedelem 
legfeljebb a MÖNY 

250-350%-a 

I. lakbérszint 400 Ft/m
2
/hó 40% 20% 5% 

II. lakbérszint 600 Ft/m
2
/hó 50% 30% 10% 

III. lakbérszint 800 Ft/m
2
/hó 70% 40% 20% 

fe: fogyasztási egység 

 

A helyi legmagasabb elfogadható lakbérszinteket és az egyes lakástípusokra jellemző normatív 

rezsiköltséget a 2.4-es fejezetben leírtak szerint az NLT határozza meg a KSH Lakbértükör-felvétele 

alapján.  

 A normatív lakáskiadásokat a három részpiacon a 3. táblázat adja meg. (A tényleges támogatás az 

elismert lakásigény, az átlagos lakbér és az elfogadott rezsiköltség szorzatának 2. táblázatban 

megadott hányada adja.) 

3. táblázat. Lakáskiadások (lakbér és rezsiköltség) szintje, 600 Ft/m
2
/hó rezsiköltség esetében 

Taglétszám 
Lakás 
nagysága 400 Ft/m

2
/hó 600 Ft/m

2
/hó 800 Ft/m

2
/hó 

  
lakbér lakásköltség lakbér Lakásköltség lakbér lakásköltség 

1 35 14 000 25 200 21 000 25 200 28 000 25 200 

2 45 17 100 29 700 25 600 29 700 34 200 29 700 

3 55 19 800 33 000 29 700 33 000 39 600 33 000 

4 65 22 100 37 000 33 100 37 000 44 200 37 000 

5 70 22 400 39 000 33 600 39 000 44 800 39 000 

6 75 24 000 40 900 36 000 40 900 48 000 40 900 

7 80 25 600 42 700 38 400 42 700 51 200 42 700 

 

A Szociális törvény lakásfenntartási támogatásnak kiterjesztése a KBR-re a fenti feltételek mellett 

költségvetési többletkiadást eredményez, aminek a nagyságrendje 100 ezer lakásegységgel számolva 

számításaink szerint hozzávetőlegesen 21 milliárd forintos kiadást jelent, amit 2,5 milliárd forinttal9 

mérsékel a mai lakásfenntartási támogatás nagysága.  

Alternatív megoldás lehet a 2001-es Kormányrendelethez10 visszanyúlni, amely viszonylag jelentős 

lakbértámogatást helyezett kilátásba, bár olyan feltételek mellett, ami a programot az ott 

meghatározott formában eleve lehetetlenné tette. 

                                                           
9
 A potenciális SZOL bérlőknek (ahol a jogosultság felső jogosultsági határa a möny 350%-a egy fogyasztási 

egységre) körülbelül 50%-a jogosult a lakásfenntartási támogatásra, átlagosan 3000 Ft/hó összegben. 

10
 12/2001. Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról, 32. § D. Hatályos: 2005. II. 1-től. Ezt követően 

benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni. 



11 

 

A 2001/12-es lakbértámogatási szabályozás módosítása 

A 2001/12. (I. 31.) Kormányrendelet (lakásfinanszírozási kormányrendelet) a 3/2005. (I. 12.) 

Kormányrendelet által módosított formában mind az önkormányzatok által hitelből épített vagy 

vásárolt lakásokra, mind a magánpiacról bérelt szociális célra használt lakásokra kiterjedt volna. Az 

eredeti rendelet erősebben koncentrált az építés és felújítás ösztönzésére, s az ezen keresztül 

generálható gazdaságélénkítésre, míg a 2005-ös (jelentős) módosítások megnyitották az utat a 

közvetlen gazdaságélénkítéstől független, szociális célú támogatási formák felé. Javaslatunk szerint a 

Kormányrendeletet úgy kell módosítani, hogy valamennyi SZOL konstrukció belekerülhessen, így az 

önkormányzat által bérelt magánlakások, a non-profit szervezetek tulajdonában lévő, vagy az általuk 

bérelt lakások, vagy akár a NET-es lakások is. 

A bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi 

III. törvény lakásfenntartási támogatásra alkalmazandó mértékeket. Ugyanakkor a KBR pénzügyi 

fenntarthatóságának biztosításához módosítani kell a jövedelmi határokat. A szociális törvény 

ugyanis egy fogyasztási egységre a minimális öregségi nyugdíj 250%-ánál húzza meg a határt, 

azonban a kutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a jövedelemhatár több évvel 

ezelőtti társadalmi és gazdasági állapotokat tükröz, s a modellekben 350%-os határral számoltunk.11 

A központi lakbértámogatás mértéke az előző pontban megadott logikát követi.  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. májusi javaslata12 szintén visszanyúlt a 

módosított Kormányrendelethez. A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások lakóinak 

lakbértámogatásáról szóló 3/2005. (II. 17.) önkormányzati rendelete lehetővé tette, hogy a 

nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő, érvényes albérleti szerződéssel 

rendelkező, háztartásukban gyermeket eltartó, szociális bérlakást igénylők albérleti 

támogatást kapjanak. A rendeletet a Közgyűlés 6/2008 (II. 12.) önkormányzati rendeletével 

módosítva kiterjesztette az albérleti támogatásra jogosultak körét. A módosítás értelmében 

nem csak gyermeket nevelő háztartások kaphatnak támogatást, hanem gyermektelen 

házastársak vagy élettársak és egyedülálló lakásigénylők is. 2009. január 1-jéig az állam által 

adott legfeljebb 7 000 forintból és az önkormányzat által biztosított legfeljebb 10 000 

forintból állt az albérleti támogatás havi összege. A központi támogatás 2008. december 31-i 

megszűnése miatt a Közgyűlés az 53/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosította a 

fenti rendeletet és – változatlan jogosultsági feltételek mellett – lehetővé tette, hogy az 

önkormányzat nyújtson akár havi 17 000 forint összegű albérleti támogatást, így a rászorultak 

nem érzékelték a központi támogatás kiesését.  

A közgyűlési előterjesztés szerint a szociális bérlakást igénylők 40%-a él albérletben, azonban 

a támogatásból az érintettek 5%-a részesül. Ennek a legfőbb oka az, hogy a bérbeadók nem 

tesznek eleget nyilatkozattételi kötelezettségnek, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé kell 

megküldeni.  

                                                           
11

 Lásd a 8. lábjegyzetnél. 

12
 Közgyűlési Előterjesztés, Nyíregyháza -- Ügyiratszám: 26568/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita. 
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A jelenleg hatályos Kormányrendelet továbbra is tartalmazza a központi támogatás 

igénylésének lehetőségét és ehhez kapcsolódóan a bérlőkre vonatkozó jogszabályi 

feltételeket.  

2.4 A KBR–ben alkalmazott lakbérek megállapítása – statisztikai törvény 

kiegészítése13 

A KBR megfelelő működésének az alapja, hogy valamennyi településen legyenek információk a piaci 

lakbérekről, ehhez képest határozhatók meg a közösségi bérlakás-rendszerbe került lakások 

csökkentett lakbérei. Olyan információkra van szükség, amelyet a rendszerben részt vevő valamennyi 

fél elfogad, hitelesnek tekint. E mellett alapkövetelmény, hogy az adatok naprakészek legyenek, tehát 

az erre vonatozó adatgyűjtéseket rendszeresen meg kell ismételni. Független adatgyűjtő intézményre 

van szükség, amely településenként (azon belül esetleg településrészenként) és az eltérő minőségű 

lakások lakbérét külön bemutatva szolgáltat adatokat. Erre a feladatra a KSH a legalkalmasabb 

részben garantált objektivitása miatt, részben azért, mert jelenleg is léteznek már olyan 

adatgyűjtések, amelyek felhasználhatóak lennének a KBR adatigényeinek kielégítésére, illetve 

korábban már voltak kísérletek a lakbérek felmérésére, amelyeket csak felújítani, és a jelenlegi 

körülményekhez igazítani kellene.  

4. táblázat. Az önkormányzati és a Nemzeti Eszközkezelő által használt lakbérek, valamint a KBR által javasolt 
és a piaci lakbér a lakásérték százalékában 

 

Egy m
2
-re jutó 

havi lakbér, 
Ft. 

(összkomforto
s lakásra) az 

önkormányzat
i lakásoknál 

2012 

Egy m
2
-re jutó 

havi lakbér a 
Nemzeti 

Eszközkezelő 
által 

megvásárolt 
lakásokra 

Az átlagos 
lakásérték 

százaléka a 
modellben 
számított 
átlagos 

(600 Ft/m
2
 

lakbér szerint 
50 m

2
-es lakás) 

Az átlag 
lakásérték 
százaléka 

(1000 Ft/nm 
lakbér esetén 

50 m
2
-es 

lakás) 

Átlagos 
lakásár, 

2012 

Átlagos m
2
 

ár 2012 

 
Ft/m

2
 százalék ezer Ft, 

Kecskemét 397 204 4,4 7,4 9 876,6 163,2 

Békéscsaba 321 156 5,8 9,6 7 875,5 125,2 

Nyíregyháza 312 195 4,6 7,7 10 186,3 155,8 

Szombathely 603 193 4,7 7,8 9 696,8 154,2 

 

A KBR hatékony működtetése érdekében a KSH negyedévenként szolgáltatna részletes, helyi 

önkormányzati szintű lakbér-adatokat az NLT-nek. Ehhez elégséges lehet, ha a feladat (jelen fejezeten 

alapuló) részletes leírása bekerül a KSH Szervezeti és Működési Szabályzatába; mi azonban azt 

javasoljuk, hogy a rendszeres lakbértükör-felvételre utalás történjen a Statisztikai törvény 

Tájékoztatás fejezetében is (22-24.§). Ez ugyanis nem csupán a KBR működését erősítené meg, de 

ezen felül hozzájárulna a rugalmasabb és megbízhatóbb lakásbérleti szektor kialakításához is. 

A piaci lakbérek megállapításának két megközelítése is létezik: az egyik a lakásérték bizonyos 

százalékában határozza meg a lakbér értékét, a másik célzott adatgyűjtésekkel.  

                                                           
13

 Az alfejezet szerzője Farkas János.  
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1. A KSH jelenleg is létező negyedéves adatgyűjtése (OSAP 1712) az illetékhivatalokba 

benyújtott adásvételi szerződések alapján figyeli meg településenként a lakások forgalmát, átlagárát, 

a forgalomba került lakások alapterületét három lakástípus szerint (családi ház, többlakásos 

társasház, panellakás). Az önkormányzati lakások lakbéréről is van KSH statisztika (OSAP 1080), amely 

évente egyszer, településenként felméri az önkormányzatok által alkalmazott lakbéreket 

komfortfokozat szerint. Kész adatbázisok állnak tehát rendelkezésre amennyiben a lakásérték 

százalékában kellene megállapítani a lakbéreket, illetve az önkormányzatok által alkalmazott lakbérek 

is szükségesek viszonyítási alapként.  

Ezeket az információkat tájékoztatásul összefoglaltuk az alábbi táblában. A Nemzeti Eszközkezelő 

működésére vonatkozó kormányrendelet a megvásárolt lakások lakbérét a devizahitel felvételekor 

megállapított forgalmi érték 1,5 százalékában állapítja meg. Ez a lakbérszint (a 2012-es forgalmi 

értéket véve alapul) Kecskeméten és Békéscsabán a fele, Nyíregyházán a kétharmada, 

Szombathelyen pedig az egyharmada a jelenlegi (szociális alapú) önkormányzati lakbéreknek. A KBR 

tervezete a közepes változatban 600 Ft/m2 havi lakbérrel számol, ez Békéscsabán például (éves 

szinten, egy 50 m2-es lakás esetén) az aktuális forgalmi értéknek csaknem 6, és más megyei jogú 

városokban is több mint 4 százalékát teszi ki.  

2.  A célzott adatgyűjtési forma is többféle lehet: egyrészt intézményi, teljes körű 

adatgyűjtés, másrészt reprezentatív lakossági vagy intézményi megfigyelés. Az új adatgyűjtés 

ingatlanközvetítő cégek adatszolgáltatására épülhetne. Ennek már van előzménye is: A magyar 

statisztikai rendszer EU harmonizációjakor az EUROSTAT támogatásával már két alkalommal is volt 

Lakbérfelvétel a KSH-ban a 2000-es évtized elején. Ekkor részben a bérbe adott lakások béreiről 

gyűjtöttek adatot a KSH kérdezőbiztosai, részben a helyben működő Ingatlanközvetítő cégek 

töltöttek ki egy kérdőívet. (A lakossági megkérdezést segítette, hogy a 2003-ban végzett 

Lakásviszonyok adatfelvétel során kérdezték a lakbért és a lakásértéket is, azonban a magánbérlet kis 

aránya miatt ezek az adatok csak közvetett információk lehettek.) Az ingatlanközvetítő cégektől a 

következő témakörökben gyűjtötték az lakbér adatokat: lakástípusok szerint (családi ház, többlakásos 

épület), komfortfokozat, minőségi jellemzők szerint, a lakás állapota szerint (felújítottság szintje), a 

lakás lakókörnyezete szerint. Kiegészítő információként a kérdőív része volt, hogy bizonyos tényezők 

(minőség, fekvés, állapot, környezet, bútorozottság, felszereltség, kerthasználat) milyen mértékben 

hatnak a lakbérre, illetve ezek jobb vagy rosszabb állapota mennyire téríti el a lakbér mértékét. Az 

adatgyűjtést – hasonlóan az illetékhivatalihoz – évente többször (legalább félévenként) kellene 

megismételni. Miután egyszerű adatgyűjtésről van szó, az elektronikus forma könnyen 

megvalósítható és így interneten egyszerűen, alacsony költségekkel végrehajtható.  

2.5  Közműellátásról szóló törvények és védendő fogyasztóvá nyilvánítás 

A lakás bérbe adásával a tulajdonos kockázatokat vállal; a KBR rendszerében ezek a kockázatok a 

SZOL felé jelentkeznek. A lakásügynökségeknek tehát különös alapossággal kell bérlőiket 

megválogatni. Ezért pontrendszer helyett az esetenkénti egyéni kiválasztást támogatjuk, melynek 

során a SZOL munkatársai körültekintően megvizsgálták a leendő bérlő jövedelmi és támogatási 

lehetőségeit, valamint eddigi lakástörténetét. 

A SZOL által regisztrált lakásbérlet (amelyet közműtartozás nem terhel) villamos energia- és 

földgázfogyasztást mérő óráit célszerű a bérlő vagy a SZOL nevére íratni, vagy pedig védendő 
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fogyasztó státuszt kérni a bérlőre és a fogyasztásmérőt előrefizetős („kártyás”) mérőórára cserélni. A 

SZOL a különböző jogosult csoportok esetében két megoldás közül választhat:  

a. Amennyiben a SZOL-lakásba költöző háztartásban az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 

meghaladja a möny 250%-át (a Szoc. törvény módszere szerint), a SZOL munkatársai 

dönthetnek úgy, hogy a háztartást „alacsony kockázatúnak” ítélik; ekkor a mérőórát a SZOL 

nevére íratja, és a SZOL munkatársai ellenőrzik a számlák rendszeres befizetését.14 

b. Bár a KBR-ben a szociális törvényhez képest megengedőbben számítjuk a fogyasztási 

egységet, a SZOL-bérlők zöme így is azon háztartások közül fog kikerülni, ahol az egy 

fogyasztási egységre eső jövedelem nem haladja meg a möny 250%-át. Ezek a bérlők a 

szociális törvény értelmében rászorultak, és a szolgáltatónál kérelmezhetik a bérelt lakásban 

az előrefizetős fogyasztásmérő felszerelését a szolgáltatótól, elkerülve ezzel a további 

mérőóra-cseréket, és egyben megelőzve a díjtartozások felhalmozódását. 

Mivel a szolgáltatók egy részénél jelenleg is csak adósságkezelési eljárásba bevont személyek 

számára elérhető az előre fizetős mérőórák felszerelése, és a SZOL-ok a viszonylag jobb anyagi 

helyzetben lévő jogosultakat is ítélhetik kockázatosnak, azt javasoljuk, hogy a SZOL törvény 

értelmében valamennyi KBR-be bevont lakásban kérelmezhető legyen az előre fizetős villamos 

energia és gázfogyasztás-mérőóra felszerelése a szolgáltató költségére.  

A távhőszolgáltatásról szóló törvény (2005. évi XVIII. törvény) 44.§ (3) bekezdése szerint az épület, 

építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a 

díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza. A távhődíj a bérlő vagy a használó által 

történő megfizetéséért – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó 

természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján az állam vagy a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanok kivételével – a tulajdonos egyszerű (sortartó) 

kezesként felel.15 Mivel a KBR-ben a bérlőkiválasztás jogáról teljes egészben lemond, a 

közműszolgáltatóval a bérlő köt szerződést, és a sortartásos kezességet a bérlő után (a tulajdonos 

helyett) a SZOL veszi át.16  

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 22.§ (3) bekezdése szerint a tulajdonostársakat 

helytállási kötelezettség terheli a közüzemi szolgáltatás, illetőleg a központi fűtés- és melegvíz-

szolgáltatás díj fizetéséért.17 A KBR-ben ezt a felelősséget is a SZOL veszi át (az így vállalt kockázatot a 

körültekintő bérlőkiválasztással és a folyamatos együttműködéssel mérsékli), és a bérlő köt 

szerződést a szolgáltatóval. 

                                                           

14
 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. 

rendelet 73/A. § (1) bek. szerint a felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb 
jogcímen használónak a kapacitás lekötés jogát átadhatja, amennyiben nincs lejárt számlatartozása a kereskedő 
vagy a rendszerüzemeltető felé. – Dr. Károlyi Ákos et al., 2013, alapján. 

15
 Dr. Károlyi Ákos et al., 2013, alapján. 

16
 Az előre fizetős mérőórák használata a villamos energia és gázfogyasztásban megoldható. Mivel a víziközmű-

szolgáltatás olyan alapvető szolgáltatásnak minősül, amely közegészségügyi okokból nemfizetés esetében sem 
zárható el teljes egészében, csak korlátozható, annak esetében az előrefizetős mérőóra nem alkalmazható. 

17
 Dr. Károlyi Ákos et al., 2013, alapján. 



15 

 

Véleményünk szerint az itt részletezett eljárásbeli módosításokat nem szükséges az egyes 

közműtörvények szövegébe is beemelni; elégséges, ha a SZOL-törvény szövegében, illetve annak záró 

és módosító rendelkezéseiben megjelennek. 

2.6 Végrehajtási törvény  

A Végrehajtásról szóló törvény jelenlegi formájában erős védelmet biztosít a bérlőknek, illetve nem 

csupán a jogvita, hanem még a végrehajtási folyamat során is lehetőséget ad a kiürítés lassítására. A 

bérlő számára a lakás alapvető életfeltételét jelentheti, amelyet csak óriási költség vagy áldozatok 

árán tud pótolni; a másik oldalon azonban a végrehajtást megelőző kiürítési per időigényessége, a 

végrehajtási folyamat lassúsága és kiszámíthatatlansága olyan szintű kockázatot jelenthet a 

lakástulajdonosok felé, hogy inkább nem is viszik piacra a lakást; vagy ha mégis, a bérlet szintjében 

eleve megjelenik ennek a komoly kockázatnak az esetleges költsége. Ez összességében felhajtja az 

árakat a magánbérleti szektorban, s ennek hatására a gyengébb fizetőképességű bérlők még 

kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, mint egy rugalmasabb bérlakáspiacon lennének.  

A KBR-SZOL szempontjából ez a probléma közvetlenebb formában jelentkezne, s hatása valószínűleg 

hasonló volna a szociális alapon bérbe adható önkormányzati lakásállományhoz helyzetéhez. A 

szociális bérlők helyzetének erős törvényi védelme túlmutat eredeti célján: ellenösztönzést ad a 

bérlőknek az egyébként is szűkös forrásokból finanszírozott háztartási kiadások egyensúlyban 

tartásával szemben; a bajba került bérlők elsősorban a közüzemi és telekommunikációs számláikat 

fizetik ki, hiszen ezek esetében a szolgáltató gyorsan szankcionál. Ekkor azonban a bérlők gyakran 

(tömegesen) kerülnek adósságspirálba, amelyből hosszabb távon sem tudnak kikerülni (vagy csak 

nagy nehézségek árán). Ez az egyének/háztartások szintjén is csapdahelyzetet jelent, és a szociális 

bérlakás-szektor egészét is ellehetetleníti. A KBR-SZOL rendszerben a hosszú távú pénzügyi 

fenntarthatóság érdekében ezt a problémát mindenképp meg kell előzni, még a gyorsabb 

szankcionálással járó magasabb politikai kockázat ellenére is.  

A szombathelyi önkormányzat munkatársai a saját SZOL indításáról megfogalmazott javaslatukban 

ajánlják a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítását: a szombathelyi javaslat  azt célozza, 

hogy a végrehajtási törvény 183/A. paragrafusa a végrehajtás lerövidítéséről érvényes legyen a helyi 

(önkormányzati) SZOL-nál regisztrált lakásokra és bérlőkre.  

Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy a SZOL lakások esetében a bérleti jogviszony megszűnése 

esetén elengedhetetlen a lakás hatékony, gyors kiürítését biztosító végrehajtási eljárás. A SZOL-ra 

vonatkozó szabályozásnak lehetővé kell tennie, hogy a bérleti jogviszony SZOL törvényben 

meghatározott okokból és módon történő felmondása esetén a kiürítés az esetleg folyamatban lévő 

peres eljárásra tekintet nélkül végrehajtható legyen. Tekintettel arra, hogy a   Végrehajtásról szóló 

törvény 183/A. paragrafusa kifejezetten a határozott időre szóló helyiségbérleti szerződések 

kiürítéséről szól 60 nappal a szerződés leteltét követően. Javaslatunk szerint a megoldás az lenne, 

hogy a végrehajtási törvény új esetkörrel bővüljön. Az új 183/D. paragrafus szerint a SZOL lakás a 

183.§ rendelkezéseinek alkalmazásával 60 nappal azután kiüríthető, hogy a bérlő kézhez kapja a 

jogszerű felmondásról szóló értesítést. A SZOL törvénynek egyúttal meg kell majd határozni azokat a 

garanciákat, amelyek biztosítják, hogy a lakás felmondására a SZOL által kizárólag jogszerűen, 

indokolt, legvégső esetben kerüljön sor, és amelyek előzetesen lehetővé teszik a bérlő álláspontjának 

figyelembe vételét.    
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3. A SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉGEK MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 

TÖRVÉNY 

A kísérleti program tapasztalatait figyelembe véve, részletesebb egyeztetetés után a kormány 

törvényben szabályozza az új típusú közösségi bérlakás-rendszer (KBR) működését azért, hogy 

elősegítse a lakhatási biztonsággal kapcsolatos, kormányhatározatban és más kormányprogramokban 

megfogalmazott célkitűzéseket. Emellett kormányrendeletek vagy miniszteri rendeletek szabályoznák 

a KBR későbbiekben nagy valószínűséggel módosításra kerülő részeit. Elképzelhető azonban az is, 

hogy ez nem lesz szükséges: elméletben akár a Nemzeti Lakástársaság is irányíthatja a KBR 

működését, ami rugalmasabbá tenné a KBR egészének működését. 

A kísérleti program tapasztalati alapján ki kell dolgozni a  KBR működésének részletes szabályait, az 

alkalmazott eljárásokat, szerződéstípusokat stb. A kidolgozott eljárásokat a Szociális 

Lakásügynökségek (SZOL) működéséről szóló fejezet szabályozza, amely az alábbi pontokat 

tartalmazza:  

 Milyen típusú SZOL szervezetek működhetnek (pl. önkormányzati, civil, for-profit stb.);  

 Milyen feltételeknek kell eleget tenniük a SZOL szervezeteknek ahhoz, hogy a központi 

irányításért felelős Nemzeti Lakástársaságtól (NLT) működési engedélyt kapjanak 

(lakhatási, ingatlankezelési, szociális területeken szerzett tapasztalatok); 

 A bérlőkiválasztás menetét és a központi kritériumokat; 

 Milyen feltételek mellett lehet bevonni a lakásokat a modellbe; 

 A bérleti szerződés főbb elemeit; 

 Lakbértámogatási rendszer felépítését; 

 A kockázati alap forrására és működésére vonatkozó szabályokat; 

 Egyéb intézményi feltételeket (békéltető szervezet, műszaki átvétel). 

Az egyes törvényeket vagy rendeleteket módosíthatják a SZOL törvény záró és módosító 

rendelkezésekei; vagy a jogszabály-módosítás megjelenhet az illető törvény szövegében önálló 

törvénymódosításként is. (Lásd 2. A szociális bérlakásrendszer jogi környezete) 

 

3.1 A Nemzeti Lakástársaság feladatai, és a Szociális Lakásügynökségek 

kiválasztása 

Önkormányzatok, állami szervezetek, non-profit szervezetek és magántársaságok hozhatnak létre 

szociális lakásügynökségeket, amelyek feladata a közösségi bérlakás-rendszerbe (KBR) került 

(magántulajdonostól bérelt vagy a SZOL szervezet saját tulajdonába lévő) lakások szociális célú 

hasznosítása a jelen törvényben definiált szabályok szerint.  

A Nemzeti Lakástársaság (NLT) az állam által alapított egyszemélyes zártkörűen működő 

részvénytársaság, amelynek a feladata KBR szabályozása és pénzügyi támogatása (finanszírozása).  Az 

NLT feladatai: 

1. Meghatározni a KBR-be bevonható lakások számát és az elérhető támogatásokat 

(kvótarendszer) három éves periódusra;  
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2. A program fontosabb elemeinek (pl. bérlők kiválasztása, lakbérek, lakbértámogatás, 

tulajdonosi kedvezmények, stb. – lásd később) és költségeinek megtervezése; 

3. A program kommunikációja, a magántulajdonú lakások bevonását elősegítő pályázatok 

kiírása; 

4. A SZOL-ok regisztrációja és működésük folyamatos ellenőrzése; 

5. Békéltető Testület működtetése; 

6. A SZOL-okhoz került lakások műszaki állapotfelmérésének biztosítása; 

7. Kockázati alap kezelése. 

Az NLT három célcsoportot határoz meg az egy fogyasztási egységre jutó háztartási átlagjövedelem 

alapján. A fogyasztási egységek számítását a törvény a KSH létminimum-számításakor használt 

értékből veszi át (mivel az jobban megfelel az alacsony és alsó-közép jövedelmű csoportok 

fogyasztási kosarának, mint például a Szociális törvényben használt értékek, vagy az OECD2 

fogyasztási egység-számítása). A pályázásra jogosult jövedelmi kategóriák: 

a. Alsó jövedelmi csoport: a háztartás nem lépi át a minimális öregségi nyugdíj (möny) 150%-át 

havonta, fogyasztási egységenként; 

b. Középső jövedelmi csoport: a háztartás jövedelme a legalább a möny 150%-a, de nem éri el a 

möny 250%-át havonta, fogyasztási egységenként; 

c. Felső jövedelmi csoport: a háztartás jövedelme a legalább a möny 250%-a, de nem éri el a 

möny 350%-át havonta, fogyasztási egységenként. 

Az NLT meghatároz továbbá három részpiaci területet, ahol az átlagos ingatlanpiaci bérleti ár havonta 

400, 600 vagy 800 forint négyzetméterenként a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. Az 

így meghatározott részpiaci bérszinteket minisztériumi rendelet rögzíti; azokat az NLT a KSH-tól 

kapott lakbéradatok alapján évente felülvizsgálja.  

A program előrehaladtával a döntéshozók várhatóan egyre pontosabb adatokkal tudják a kvótákat 

összeállítani. A jelenlegi ismereteink szerint a háztartások 50%-a esik a program célcsoportjába 

(városokban ez 45%). A kvóta nagyságát és összetételét a költségvetési források nagysága és a 

lakhatási probléma súlyossága együttesen határozza meg. 

A SZOL szervezeteknek elkülönített számlával, a program költségeinek (bevételeinek és kiadásainak) 

elkülönített nyilvántartásával, és a program lebonyolításához szükséges személyi állománnyal kell 

rendelkeznie. A SZOL saját adminisztratív működését, hatékony ingatlangazdálkodást, 

ingatlankezelést, szükség esetén szociális munkát biztosítani képes munkaerő-állománnyal 

rendelkezik. Egy szervezet akkor pályázhat SZOL-ként működésre, illetve az országos kvóta egy adott 

részére, ha legalább 3 éven keresztül koordinált olyan lakhatást segítő projekteket, amelyekben mind 

ingatlanközvetítési vagy –kezelési feladatokat, mind szociális munkát, mind pedig a projekt pénzügyi 

bonyolítását hatékonyan el kellett látnia. Az NLT adja ki a SZOL-ok működési engedélyét, és látja el a 

szervezetek szakmai felügyeletét.   

3.2 Lakások bevonása a KBR-be  

A KBR-be kerülő lakások minőségét a NLT (illetve az általa kijelölt szakértők révén) ellenőrzi. A lakás 

minőségi kritériumait az NLT határozza meg. Javasolható, hogy a SZOL-ok legalább félkomfortos 

lakásokat vegyenek át, ahol a lakást a Lakástörvény 91./A.§ (1-12) bekezdéseinek megfelelően 

értelmezzük. Emellett megfontolandó lehet a későbbiekben a komfort nélküli lakások átvétele azon 
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nagyon gyenge fizetőképességű SZOL-bérlők számára, akiknek ez is felfelé lépés jelenlegi 

lakáskörülményeikhez képest; vagy lefelé történő kilépési módnak azon SZOL-bérlők számára, akik 

összeférhetetlen viselkedés miatt kilépni kényszerülnek a KBR-ből, és nincs más elfogadható lakhatási 

lehetőségük. 

A regisztrált lakásokra a kvóták erejéig a SZOL-ok pályáznak, akik sikeres pályázat esetén minimum 3 

éves szerződést kötnek a lakástulajdonosokkal. A bérleti szerződés kivételes esetben mondható csak 

fel, ennek körülményeit a törvény részletesen szabályozza (lásd 3.4 A bérleti szerződések szabályai): 

ekkor a SZOL-nak kell gondoskodnia a bérlő elhelyezéséről, a tulajdonos pedig köteles utólag 

megtéríteni a visszamenőleg érvényét vesztett jövedelemadó-kedvezményt. 

A lakás KBR-be való bevonásának feltétele, hogy a tulajdonos szerződéskötés előtt megbízást adjon a 

lakás gáz-biztonságtechnikai és érintésvédelmi vizsgálatára, s az elvégzett vizsgálat jegyzőkönyvét a 

SZOL-hoz juttassa el. Amennyiben a SZOL megfelelő kapacitással rendelkezik ezek elvégzésére, úgy 

érdemes lehet a SZOL-t megbízni ezzel. Javasoljuk, hogy sikeres szerződéskötés esetén ennek 

költségeit a SZOL térítse meg a tulajdonosnak.18  

3.3 Bérlőkiválasztás 

A regisztrált SZOL-ok a pályázaton elnyert (három évre célcsoportonként megadott) kvóták szerint 

választják ki a bérlőket. A SZOL-ok a térségben működő, velük kapcsolatot létesítő szociális 

szervezetek (helyi önkormányzat lakásosztálya, családsegítő szolgálat stb.) segítségével hirdetik meg 

a programban elérhető bérlakásokat, és fogadják a pályázatokat. 

Bármely olyan háztartás nyújthat be pályázatot SZOL lakás bérletére, amely megfelel a 3.1-es 

fejezetben leírt a, b és c pontok egyikének, azaz a háztartásban élők egy fogyasztási egységre eső 

jövedelme nem haladja meg a möny 350%-át. Bár ez a szociális, lakáspolitikai stb. céloknak 

megfelelően rugalmasan alakítható, javasoljuk, hogy a kiosztásra kerülő kvótarendszerben  

 az NLT 20-20%-os arányban tegye lehetővé az első és a harmadik jövedelmi csoport 

belépését (möny legföljebb 150%-a; illetve möny 250-350%-a egy fogyasztási egységre);  

 és 60%-ban támogassa a középső jövedelmi csoport belépését (egy fogyasztási egységre eső 

jövedelem 150-250%-a, tehát ők a jelenlegi rendszerben is szociálisan rászorulónak 

számítanak, de nem a mélyszegénységben élő célcsoport). 

A SZOL fenntarthatóságának feltétele az együttműködő kedvezményezetti kör kiválogatása. A 

kiválogatás részletes szempontrendszerét érdemes lehet a SZOL szervezetekre bízni, mivel ezek már 

rendelkeznek saját tapasztalatokkal és határozott elképzelésekkel szociális lakhatási projektek 

kivitelezését illetően. Azt mindenesetre javasoljuk, hogy a tisztán írásbeli pályáztatásnál használt 

pontozásos rendszert helyettesítsék (vagy legalábbis kiegészítsék) olyan, a helyi szociális 

intézményektől, vagy a pályázó háztartással régebb óta kapcsolatban álló szervezetek tapasztalataival 

és ajánlásával, akiknek alkalmuk volt megismerni egy-egy jogosult háztartást, és segíthetnek belátást 

nyerni a háztartás lakhatási történetébe. A pontozásos rendszer megtartása esetén elképzelhető az 

                                                           

18
  Dr. Károlyi Ákos et al., 2013. alapján  
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is, hogy egy helyi szociális ellátó szervezet ajánlása lényeges többletpontot jelentsen a SZOL által 

használt pontozásos rendszerben. 

A SZOL felelőssége a bérlők jövedelemének ellenőrzése a szociális igazgatás eljárásait követve (Szoc. 

törvény 10.§, 25.§ (7) és (8) bekezdés), és a bérlők célcsoportokba való besorolása.  

3.4 A bérleti szerződések szabályai (a felek jogai és kötelezettségei) 

A SZOL és a lakástulajdonos, illetve a SZOL és a bérlő közötti szerződés tekintetében a Lakástörvény 

(78/1993.) az irányadó; a Lakástörvény rendelkezései vonatkoznak tehát a SZOL szerződések minden 

olyan részére, amelyekről a SZOL-törvény külön nem rendelkezik. A SZOL-törvény emellett döntő 

többségében összhangban állna az új Polgári törvénykönyv (5/2013. évi törvény) lakásbérleti 

szerződésről szóló rendelkezéseivel. A rendes felmondásról és a szerződésszegés miatt felmondásról 

szóló 6:347. és 6:348 paragrafusokhoz képest azonban a KBR-be bevont lakások esetében speciális 

eltérésekre lenne szükség, erre a SZOL-törvény ettől eltérő rendelkezései vonatkoznának.  

A SZOL-ok tartós lakásbérletet tesznek lehetővé (minimum 3 év) a piaci lakbérnél alacsonyabb áron, 

amit a tulajdonosok felé vállalt fizetési és állagmegőrzési garancia, valamint lakhatási támogatás tesz 

lehetővé.  

3.4.1. Szerződéskötés, a szerződés alapvető feltételei  

A SZOL külön lakásbérleti szerződést köt a lakástulajdonossal legalább 3 év határozott időtartamra, és 

külön bérleti szerződést köt a bérlővel – ami ebben az esetben albérleti szerződésnek minősülne – 

legfeljebb annyi időre, amennyi a kijelölt lakáshoz tartozó tulajdonosi bérleti szerződés alapján 

biztosítható. A bérlőnek a SZOL és a tulajdonos szerződésének lejártakor kell kiürítenie a lakást, bár a 

cél az, hogy – mindhárom fél elégedettsége esetén – a két szerződést a felek újabb legalább 3 éves 

időszakra meghosszabbítsák.  

A SZOL egy lakás esetében két külön bérleti szerződést köt:  

a. Bérleti szerződés a SZOL és a tulajdonos között: ez meghatározott időre (legalább 3 évre) 

szól; ez alatt a tulajdonos köteles a lakást a SZOL használatára átengedni, aki ez idő alatt a 

megállapított lakbért minden hónapban köteles megfizetni attól függetlenül, hogy a lakás 

lakott-e a tárgyhónapban. A tulajdonos a szerződés időtartama alatt a lakás használati jogáról 

lemond; a SZOL bérlő kiválasztásában nem kap döntési jogot, elfogadja, hogy ez idő alatt a 

SZOL a lakást szociális célra hasznosítja; majd a szerződés lejártakor a lakás használati jogát 

visszakapja, s a SZOL garantálja, hogy a lakást az eredetinek megfelelő állapotban adja vissza. 

b. Külön bérleti szerződést köt a bérlővel (ez ebben a konstrukcióban egy albérleti szerződés): 

ez meghatározott időre szól, a beköltözéstől számítva maximum a tulajdonossal kötött 

szerződés idejére; a bérlő a bennlakás időtartama alatt a kedvezményes SZOL bérleti díjat 

fizet a SZOL felé minden megkezdett hónapban. A bérlő ezen felül – szükség esetén a SZOL 

segítségével – szerződést köt a lakást ellátó közüzemi szolgáltatókkal; a közüzemi díjakat 

rendszeresen téríti; a lakásban a rendeltetésszerű használattal járó kopáson kívül nem tesz 

kárt, illetve a véletlenül bekövetkezett károkat helyreállítja (ehhez kérheti a SZOL 

ingatlankezelő-kapacitásának bevonását; ekkor a SZOL egyéni mérlegelés alapján jár el). A 

szerződés lejártakor a lakást kiüríti. 

A szerződő felek együttes döntéssel határozhatják meg, hogy mikor lép életbe a már aláírt szerződés. 
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3.4.2. Jövedelemadó-kedvezmény 

A 2.1-es fejezetben kifejtett ösztönző és piac-fehérítő célzattal javasoljuk, hogy a KBR-be belépő 

tulajdonos mentesüljön a SZOL-lakás bérletéből származó személyi jövedelemadó-fizetési 

kötelezettsége alól. Ha ingatlankezeléssel vagy -fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás regisztrálja 

lakásait a KBR-ben, úgy ezekre a lakásokra a vállalkozás hasonlóan mentesüljön a jövedelemadó-

fizetés terhe alól (bár az egyéni, alacsony bevételű bérbeadókat megillető ÁFA mentesség nem 

kiterjeszthető rájuk).  

3.4.3. Bérleti díj 

A SZOL részéről a tulajdonos számára kifizetendő lakbér szintjét, illetve és az inflációhoz kötött 

(indexált) éves lakbérmódosítás mértékét szabályozhatják a SZOL törvény záró és végrehajtási 

rendelkezései, vagy kifejezetten erre vonatkozó Kormányrendelet, vagy az NLT szabályzata. A 

módosítás alapja az illető területen jellemző piaci lakásbérleti árak és a lakás minősége. A bérleti díj 

szintje az azonos méretű, minőségű és elhelyezkedésű lakások NLT által meghatározott legmagasabb 

elfogadható piaci lakbérének legföljebb 70%-a. A legmagasabb elfogadható piaci lakbért az NLT a KSH 

Lakbértükör-felvételei alapján számítja. A tulajdonos az Szja-törvény 74.§ kiegészítésének 

köszönhetően mentesül a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége alól, illetve javaslatunk 

szerint társasági adóalany esetében a bérleti díj fele csökkentené az adóalapot. Ha a lakástulajdonos 

magánszemélyként ad bérbe, úgy ez a tevékenysége ÁFA mentes. A SZOL szerződéses garanciát vállal 

a lakás állagának megőrzésére, a szerződéses időszak lejártát követően tehát a lakást kiürítve, az 

eredetinek megfelelő állapotban bocsátja a rendelkezésére.  

A bérlő részéről a SZOL számára kifizetendő lakbér szintjét ugyanaz a jogforrás rögzíti a tulajdonossal 

kötött szerződésben megállapított lakbér függvényében. A bérleti díj szintje a tulajdonossal való 

szerződéskötéskor megállapított piaci lakbér 80%-a. A bérlő emellett – szociális helyzetétől függően – 

bérleti és lakásfenntartási támogatásra lehet jogosult.  

Ha a SZOL a helyi megengedett maximális bérleti díj kevesebb, mint 70%-áért tudja bérelni a lakást a 

tulajdonostól, úgy a különbözet 50-50% arányban oszlik meg a SZOL és a bérlő között (azaz a bérlő 

ennyivel kisebb bérleti díjért kaphatja meg a lakást). 

3.4.4. Szociális munka és előrefizetős mérőórák használata 

Mivel a SZOL bérlői alacsony jövedelmű személyek vagy háztartások, vagy egyéb okokból szociálisan 

rászorulók, a SZOL-nak az esetek jelentős részében rendszeres szociális munkával kell segítenie 

kedvezményezettjeit. A SZOL-nak kell eldöntenie, hogy az egyes esetekben szükséges-e a 

kedvezményezettek számára szociális munkát biztosítani, és ha igen, mely helyzetekben (pl. 

belépéskor, krízishelyzetben). 

A közműszolgáltatókkal a bérlők kötnek szerződést. Ha a bérlő háztartásában a Szociális törvény 

szerinti egy fogyasztási egységre eső jövedelem szintje nem éri el a möny 250%-át, úgy a háztartás 

tagjai az érvényben lévő Szociális törvény szerint szociálisan rászorulók. Ebben az esetben a SZOL 

kezdeményezheti, hogy a közműszolgáltató előre fizetős villamos energia- és földgázfogyasztás-

mérőt szereljen fel a lakásban, hogy ezzel segítse ellenőrizhető szinten tartani a háztartás közmű-

fogyasztását. A távhőszolgáltatásra vonatkozó számlák rendszeres kifizetéséért a bérlő után a SZOL 

vállal sortartásos kezességet, a távhőszolgáltatásról szóló törvény (2005. évi XVIII. törvény) 44.§ (3) 

bekezdése fent említett módosításának megfelelően. 
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3.4.5. A szerződés idő előtti felbontása  

a. A SZOL a bérlővel kötött szerződést felbontását kezdeményezi: ha a bérlő megszegi a SZOL-lal 

kötött bérleti szerződés feltételeit (a SZOL figyelmeztetése, szociális munkás beavatkozásának 

hatására sem fizeti a bérleti vagy a közműdíjakat; a lakásban kárt tesz stb.), a SZOL kezdeményezheti 

a szerződés felbontását. A szerződésszegés észlelésétől kezdve a SZOL figyelmezteti a bérlőt, illetve a 

szociális munkás megkísérli együttműködésről meggyőzni a lakót. A SZOL-lal együttműködő Békéltető 

Testület szükség esetén jogszerű kompromisszumos megegyezést javasol a felek közt; az így hozott 

javaslat mindkét félre nézve kötelező erejű, a bérlő vagy a tulajdonos tehát csak oly módon 

utasíthatja azt el, hogy kilép a SZOL-ból.  

A problémás helyzet gyors és hatékony korrekciója elengedhetetlen a KBR működéséhez. Ha a bérlő 

életében bekövetkezett, tőle független problémás helyzetet azonnal jeleznie kell a SZOL felé, amely 

ekkor megkeresi a segítségnyújtás és együttműködés megfelelő módját. Ha a bérlő a rendelkezésre 

álló eszközök (lakástámogatás, szociális munka stb.) segítségével sem tud együttműködni, a SZOL 

gyorsított végrehajtási eljárást kérhet, amely a szerződés jogszerű felmondásáról tájékoztató 

értesítés kézhez vételétől számított 60 nap múlva megvalósítható. A bérlő ekkor a legtöbb esetben – 

ha csak a bérlő nem tud piaci lakásbérlethez vagy egyéb megoldáshoz jutni – a hajléktalan ellátás felé 

tud kilépni a lakásból. Ha a helyi SZOL működteti a „szociális szállás” valamilyen formáját, úgy 

megfelelő esetben oda léphet át. A SZOL-ba belépő, ám együttműködni nem tudó bérlőkkel a 

szerződés viszonylag rövid idő (2 hónap) után felbontható, és szerződésbontás után viszonylag rövid 

idő (60 hónap) után az ingatlant a SZOL kiürítheti.  

b. A bérlő kezdeményezi a SZOL-lal kötött szerződés felbontását: a bérlő szabadon dönthet úgy, hogy 

kilép a KBR-ből, akár a piaci bérlet, akár egyéb megoldás irányába. A SZOL-lal szemben ekkor 60 

napos bejelentési kötelezettsége áll fenn. 

c. A tulajdonos kezdeményezi a szerződés felbontását a SZOL-lal: A KBR egészének stabil működése 

megkívánja, hogy a tulajdonos a bérletet csak kivételes esetekben mondhassa fel. Ezek az esetek: 

 A tulajdonos előre nem látott körülmény folytán elveszíti egyéb lakhatási lehetőségeit, és 

maga szeretné használatba venni a lakást; ezt elfogadható módon igazolnia kell a SZOL felé. 

 A tulajdonos halála esetén örökösei nem kívánják folytatni a szerződést.  

 A tulajdonos egyéb esetben írásban is felbonthatja a szerződést, ám ezt 6 hónappal előre kell 

bejelentenie. Ebben az esetben a SZOL-nak elhelyezési kötelezettsége van a bérlő felé. E két 

feltétellel biztosítható, hogy a SZOL valóban tartós és kiszámítható bérleti formát jelentsen a 

bérlőnek. Ha a határozott időtartamú szerződést a lakás tulajdonosa a szerződéses időtartam 

lejárta előtt írásban felmondja, úgy az SZJA-törvényben előírt számítás szerint – a hátralévő 

hónapokkal arányos – adó és késedelmi pótlék terheli, melyet az arról az adóévről 

benyújtandó adóbevallásban kell bevallania, és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig 

megfizetnie, amely adóévben a szerződést megszegte. 

 

d. A SZOL kezdeményezi a szerződés felbontását a tulajdonossal: csak a tulajdonos tűrhetetlen, az 

együttműködés alapvető követelményeivel ellentétes magatartása esetén képzelhető el (pl. a bérlő 

rendszeres zaklatása). 
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Ha a szerződés a három szerződő féltől független okokból kerül felbontásra a kijelölt időszak lejárta 

előtt (pl. a lakás megsemmisül), a Lakástörvény 23. III. fejezete („A lakásbérlet megszűnése”) az 

irányadó. 

3.4.6. Felújítási költségek, beköltözők 

A Lakástörvény alapján a bérleti szerződésnek kell pontosan meghatároznia, hogy milyen javítási, 

felújítási költségek terhelik a bérlőt és a tulajdonost, és ki-miért felelős a lakás berendezési 

tárgyaiban és állagában történő változások esetében. A SZOL-bérletek esetében a tulajdonos 

szerepét a SZOL tölti be; ezzel a változtatással együtt a Lakástörvény rendelkezéseit tekintjük 

irányadónak.  

Hasonlóan a Lakástörvény rendelkezéseire (21.§) kívánunk hagyatkozni annak tekintetében, hogy a 

bérlő mely családtagjai költözhetnek a lakásba a SZOL értesítése nélkül, és melyekkel kapcsolatban 

kell a bérlőnek értesítenie a SZOL-t. Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül.  

3.4.7. Békéltető Tanács  

A bérlő és a SZOL elfogadja a békéltető tanács döntését vitás kérdésekben. Ha a bérlő hibájából 

konfliktus keletkezik (pl. szándékos károkozás, lakóközösséget rendszeresen zavaró viselkedés), amire 

a békéltető testület sem képes minden fél számára elfogadható megoldást javasolni, a bérlő elhagyja 

a lakást, és felkerül a „rossz bérlők” regisztrációs adatbázisába, ezzel kikerül a jövőbeli SZOL-bérlők 

közül. Ha a lakás tulajdonosa a békéltető testület javaslatát nem fogadja el, úgy a lakás kikerül a KBR-

ből, a SZOL pedig lehetőségei szerint másik (az addigival megegyező minőségű, elhelyezkedésű) 

lakásbérletet bocsájt a bérlő rendelkezésére. 

A SZOL a lakás rendeltetésszerű használatát rendszeresen ellenőrzi. E pont részleteit javasoljuk a 

helyi SZOL-ok egyéni mérlegelésére bízni. Az esetek egy részében szükséges lehet a havi 

rendszerességű személyes kiszállás a lakbér beszedéséhez, a közműdíjak rendszeres fizetésének 

ellenőrzéséhez, ezt érdemes összekötni a lakás állagának ellenőrzésével. Más esetekben azonban 

más elrendezés lehet az optimális. A helyi szintű döntés ebben a kérdésben megengedi a SZOL-ok 

erőforrásainak optimális beosztását. 

A bérlő hozzájárul, hogy bérleti szerződéssel kapcsolatos tapasztalatok (rossz és jó bérlő) egy közös 

adatbázisban szerepel. Ez elérhető az NLT-n keresztül valamennyi SZOL számára, viszont nem 

nyilvános, így tiszteletben tartja a bérlők személyiségi jogait. A „rossz bérlők” azonban így nem 

kerülhetnek vissza a rendszerbe egy másik helyi SZOL-on keresztül, ez által a SZOL-ok hatékonyabban 

tudják kezelni a lakásbérletben megjelenő kockázatokat. 

3.5 Lakbértámogatás 

3.5.1. Központi lakhatási támogatás 

A SZOL bérlője jövedelem szerint differenciált támogatásra jogosult. A támogatás mértéke a 

háztartás rászorultsági szintjétől és a helyi lakbérszinttől függően a teljes lakáskiadás 5-70%-a lehet. 

Jelen tanulmány 2.3 pontjában leírt támogatási rendszer bevezetését javasoljuk.  

3.5.2. Munkáltatói (cafeteria) támogatás 
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A 2012. évi SZJA törvényjavaslatban a munkavállaláshoz köthető lakhatási támogatás már szerepelt a 

cafeteria körben, bár ez később kikerült a támogatott körből; ennek mintájára javasoljuk a SZOL 

programhoz kötni a cafeteria támogatást. 

3.6 A Központi Kockázati Alap képzése és a lehívás szabályai 

Kockázati alapot az NLT kezeli. Forrása részben a bérlők által fizetendő kéthavi kaució, és a központi 

költségvetés által fizetett hozzájárulás, ami a SZOL-ok által közvetített lakások bruttó bérének 20%-

ával egyenlő. A kockázati alapból történő lehívást az NLT szabályozza. Ha olyan helyzet lép fel, 

amelyben a tulajdonos számon kérheti a SZOL által vállalt anyagi garanciát (pl. a lakásban kár 

keletkezett), vagy a bérlő nem fizet a SZOL-nak vagy a közműszolgáltatónak, a SZOL kérhet kártérítést 

a kockázati alapból. Ennek maximális összege 200 ezer forint felújítási összeg, illetve maximum 6 havi 

lakbér lehet, amennyiben a SZOL bizonyítani tudja, hogy eleget tett a rá vonatkozó előírásoknak, és 

minden megtett a problémás helyzet megelőzéséért.  
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