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SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉGEK39

A közösségibérlakás-szektor bővítését magán-
tulajdonú bérlakásokkal az indokolja, hogy a je-
lenlegi önkormányzati és állami tulajdonban lévő 
szociálisbérlakás-szektor kevesebb mint a lakásállo-
mány 3%-a, az éves szinten újraosztható bérlakások 
száma pedig nem éri el az ezret, így nem képes ki-
elégíteni a megfi zethető bérlakások iránti keresletet. 
A jelenlegi állomány csak korlátozottan bővíthető 
középtávon, hiszen mind az építés, mind pedig az 
ingatlanvásárlás és felújítás jelentős költségvetési 
forrásokat emésztene fel. Ezzel szemben jelentős 
számú használaton kívüli magántulajdonban lévő 
lakás van nem csupán vidéki kisebb településeken, 
hanem a jobb munkaerő-piaci pozícióval rendel-
kező nagyobb városokban is – ez országos szinten 
akár 200 ezer városi lakást jelent. Éppen ezért reális 
megoldásnak mutatkozik a szociális bérlakásellátás 
részben a magántulajdonú lakások bevonására épü-
lő stratégiája (nem zárjuk ki azonban a közösségi 
tulajdonú állomány bővítését sem). Az elkövetkező 
10 évben 100 ezer magántulajdonú lakás bevonása 
tűzhető ki célul.39

Egy új típusú közösségi bérlakásrendszernek 
létre kell hozni az intézményrendszeri alapjait is, 
mely lehetővé teszi, hogy a szektor a költségek te-
kintetében átlátható módon működjön és megfe-
lelő érdekeltségeket teremtsen a szereplők számára. 
Mint ahogy azt a külföldi példák is igazolják, a 
helyi/térségi Szociális Lakásügynökségek (SZOL-
ok) mellett az új típusú közösségi bérlakásrendszer 
erős központi szabályzó szervezetre támaszkodik, 
amely tervezi és irányítja a programot. A központi 
szervezeti funkciót érdemes lehet egy már meglévő 
intézményhez telepíteni, mely átalakítással, funk-
cióbővítéssel képes lehet a feladat ellátására, már 
rövidtávon is. A központi szervezet – pl. Nemzeti 
Lakástársaság (továbbiakban NLT Zrt.) – feladata, 
hogy a kormányzat által meghatározott középtávú 

39 Az új típusú közösségibérlakás-rendszer (KBR) 
kiépítése” című tanulmány (Hegedüs J., Horváth V. és 
Somogy E. – Városkutatás Kft 2013) összefoglalása. A 
tanulmány elérhető a Városkutatás Kft. honlapján (www.
mri.hu). A tanulmány a „Szociális Lakásügynökségek 
(SZOL) gyakorlatának bevezetése Magyarországon” című 
projekt során készült. A projekt a Városkutatás Kft és a 
Habitat for Humanity Magyarország együttműködésé-
ben, az Open Society Institute Szükségalapjának fi nan-
szírozásában valósult meg.

(3 vagy 5 éves) költségvetési keretek között kidol-
gozza a részletes programot, megtervezze az eléren-
dő lakásszámot és költségeket, illetve kvótarendszer-
ben meghatározza a célcsoportokat és azok területi 
megoszlását. A NLT Zrt. hirdeti meg a SZOL-ok 
felé a pályázatot, amelyek a kvóták erejéig pályáz-
hatnak az általuk kívánt lakásszám bevonására. A 
SZOL pályázaton részt vehetnek önkormányzatok 
és nonprofi t szervezetek, amennyiben vállalják, 
hogy a jogszabályban központilag meghatározott 
feltételeknek eleget tevő SZOL-okat hoznak létre.40 
Az önkormányzatok a területükön megszervezhetik 
a SZOL szolgáltatást akár önállóan, akár más szer-
vezetekkel együttműködve. A pályázaton az egyes 
SZOL-oknak nemcsak lakásszámra, hanem célcso-
portra is pályázniuk kell (kitérve arra, hogy melyik 
célcsoportnak hány lakást kívánnak kiadni).

A magántulajdonú, megfelelő színvonalú laká-
sok bevonása érdekében a NLT Zrt. regisztrációs 
pályázatot ír ki, melyre az érdeklődő tulajdonosok 
regisztrálhatnak. A tulajdonosok elérésében, a la-
kások bevonásában a helyi SZOL-ok is szerepet 
vállalhatnak, de a lakások minőségi és tulajdonjo-
gi ellenőrzése, a piaci lakbérszint meghatározása a 
NLT Zrt. feladata, a visszaélések elkerülése érde-
kében. A konstrukcióban a SZOL közreműködé-
sével a lakástulajdonosok egy előre meghatározott 
időtartamra (pl. 3 évre) vállalják, hogy a szociális 
lakásügynökségeknek a piacinál alacsonyabb áron 
(a lakáspiac sajátosságaitól függően 10–30%-kal 
alacsonyabban) kiadják lakásaikat. A lakbérbevé-
tel (a támogatásokkal együtt) biztosítja a szektor 
hosszú távú fenntarthatóságát, a tulajdonos szá-
mára is érdekeltséget teremtve a bérbeadásra. A 
konstrukció biztos és folyamatos bevételt garantál 
a tulajdonos számára, illetve elérhetővé tesz olyan 
kedvezményeket, amelyek más bérbeadókat nem 
illetnek meg (pl. adókedvezmény, adóelengedés). 
A regisztrálásra került lakásokba a SZOL-ok végzik 
a bérlők kiválasztását, a szociális rászorultság és a 
fi zetőképesség szempontjainak érvényesítésével. A 
szociálisan rászorult bérlő hosszabb távú (mini-
mum 3 éves) és kiszámítható bérleti státuszba ke-

40 Nem feltétlenül kell jogilag is különálló szer-
vezeti formát létrehozni, de a SZOL-nak külön szervezeti 
egységnek kell lennie, elkülönített számlával és működési 
renddel.
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rül, ahol a lakbérek a piaci szintnél alacsonyabbak, 
és a bérlő rászorultsága mértékében lakbértámoga-
tásra is jogosult.41

A SZOL konstrukció fi nanszírozásának kiindu-
lópontja a magánbérleti lakbérek szerkezete, ezen 
belül pedig a kockázat42 nagysága, amit a következő 
ábra mutat be: (1. ábra)

A SZOL modellben a központi kormányzat átvál-
lalja az SZJA terhet és a makro-szabályozással (jogsza-
bály-módosítás) csökkenti a rendszer szintű kockázatot 
kb. 7%-kal, a maradék kockázatból 12% a központi 
kormányzat, 4%-ot pedig a SZOL (és a bérlő) vállal fel.

41 A SZOL a konstrukcióban működhet közve-
títőként a tulajdonosok és a bérlők között, de a bérleti 
szerződésben nem vesz részt szerződő félként, és betölthet 
kezelői szerepet is, mikor a tulajdonostól ő bérli a lakást 
az adott időszakra, majd tovább bérli azt a bérlőnek.
42  A modellben négyféle kockázattal számol-
tunk: a lakbér, illetve a rezsiköltségek nem-fi zetésének, a 
lelakásnak és az üresen állásnak a kockázatával. E kocká-
zatok gyakoriságát és mértékét áraztuk be.

A kockázatviselés költsége megoszlik a rendszer-
ben. A konstrukció által átvállalt kockázat mértéke 
a számítások szerint nagyságrendileg a tulajdonos-
sal megállapodott lakbér éves költségének 20%-ával 
egyenlő. Ez összeg forrása egyrészt a központi költ-
ségvetés, másrészt a SZOL-ok és bérlők hozzájáru-
lásai,43 melyek egy kockázati alapba kerülnek befi -
zetésre. A kockázatok realizálódásával kapcsolatos 
költségek fedezése egy kockázati alapból történik. 
A kockázati alap fi nanszírozásának megosztása azért 
is fontos, hogy a szereplők érdekeltek legyenek koc-
kázatcsökkentő magatartás követésében. A bérlők, 
amennyiben nem halmoznak fel hátralékot, vissza-
kapják a kockázati alapba befi zetett hozzájárulásuk 
egy részét, vagy az beszámításra kerülhet a követ-
kező időszak lakbérébe. A kockázatok költségeit a 
konstrukció egy adott mértékig vállalja át.

A SZOL pénzügyi konstrukcióját a 2. ábra mu-
tatja be.

43 A bérlő hozzájárulása a kockázati alaphoz tehát 
a bérlő által fi zetett lakbért növelő tényező.

1. ábra. A magánbérleti lakbérek szerkezete

2. ábra. A SZOL pénzügyi konstrukciója
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Ábramagyarázat:

1. a piaci lakbér jelenti a kiindulási alapot: PLB 
= tulajdonos hozamelvárása + kezelési költség + 
kockázatok költsége + SZJA; 

2. a tulajdonosnak fi zetett lakbér: TLB = PLB – 
SZJA adó – kezelési költség – kockázat + prémium 
(a hozamelvárás 10%-a);

3. a SZOL bérlői lakbér: BLB = TLB + kezelési 
költség + SZOL bérlőre hárított kockázata (a SZOL 
kockázatának 25%-a) – támogatás (lakbértámoga-
tás és állami kockázati alapképzés).

Az elérhető támogatás mértéke a háztartások 
fi zetőképessége és a lakhatás költségei szerint kerül 
meghatározásra. A támogatás a lakásfenntartási tá-
mogatást váltaná ki, 90%-ban a központi költség-
vetés, 10%-ban a helyi költségvetés fi nanszírozza.

A konstrukció rendszerszerű működtetése felté-
telezi a jogszabályi keretek megteremtését is, amely 
biztosítja a magán bérlakásszektor biztonságos mű-
ködését, és amely lehetővé teszi a fent leírt támo-
gatások elérhetőségét a tulajdonosok és a bérlők 
számára. 

Absztrakt

A Szociális Lakásügynökségek (SZOL) koncep-
ciójának alapgondolata a szociális bérlakásellátás 
bővítése a kihasználatlan magánbérlakások bevo-

násával. A szociális bérlakásra rászorulók száma ma 
Magyarországon sokszorosa a megüresedő laká-
sokénak, miközben a városokban 100-150 ezerre 
tehető a kihasználatlan magántulajdonú lakások 
száma, amelyeket a magán bérleti szektor kocká-
zatai miatt inkább üresen tartanak a tulajdonosok. 
A SZOL koncepció egy olyan új típusú közösségi 
bérlakásrendszer alapját – javasolt intézményrend-
szerét és pénzügyi-támogatási jellemzőit – jelenti, 
amely képes ezeket a kockázatokat hatékonyan 
kezelni, és ezzel javítja a szociális lakásellátás és a 
magánbérlakás-piac működésének hatékonyságát.

Abstract

Th e basic idea behind the concept of Social Rental 
Agencies (SRAs) is to increase social housing provision 
by utilizing vacant privately owned housing. Th e 
number of households in need of aff ordable housing 
in Hungary is multiple times higher than the number 
of available social rental units, while 100,000-
150,000 privately owned homes are kept vacant in 
urban areas by owners due to the risks inherent in the 
private rented sector. Th e SRA concept is intended 
to become the basis of a new social housing system, 
in terms of institutional framework and subsidy 
structure, which is improve social housing provision 
and the effi  ciency of the residential rental market by 
managing the related risks.




