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Intézményi érdekeltségek a SZOL 

kialakításában  

Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a 

Városkutatás Kft. közös projektjének keretében készített kutatás összefoglalója 

 (Készítette: Hegedüs József, Horváth Vera és Somogyi Eszter) 

 

Somogyi Eszter   

Városkutatás Kft 

 



Előadás felépítése 

 Rendszer diszfunkciói – innovatív 

programok indokoltsága 

 Innovatív megoldások a lakhatási 

problémák kezelésében – tanulságok 

 Lakhatási problémák típusai -  a SZOL 

potenciális célcsoportjai 

 SZOL-ban részvevő intézménytípusok és 

érdekeltségeik 

  SZOL-hoz kötődő makrogazdasági és 

társadalmi előnyök 
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Innovatív programok szükségessége 
 Önkormányzati állomány – 106 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás, 

teljes lakott állomány 3%-a 

 Önkormányzatok egy részét hasznosítják szociális célra (egyéb célok) 

 Szociális igényeket nem tudja kielégíteni 

 Rossz állapotú, drága fenntartású lakások – energiaszegények 

 Városokban koncentrálódik  

 Pénzügyi érdekeltség: Nem érdeke önkormányzatnak a szektor bővítése, 

mert (lakbérek nem fedezik a kiadásokat , magas hátralékos arányok)  

 Önkormányzatonként nagyon eltérő gyakorlatok - szektor 

fenntarthatóságának növelése 

 Nem képes kezelni alapvető problémákat: mobilitás, eladósodás 

 Hozzájárul a szegényebb csoportok marginalizációjához: olyan 

településekre, településrészekre való visszaszorulás ahol nincsen 

munkaerőpiac és megfelelő szolgáltatások 

 Hiányzik a rendszerből a  
– Központi szerepvállalás 

– Szereplők gazdasági érdekeltsége  
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Innovatív programok 1. 
Program Relevancia Szűk keresztmetszet, korlátok 

Önkormányzatok 

lakbértámogatása 

magánbérleti 

szektornak 

alacsony jövedelmű csoportok 

lakhatásának segítése 

magánbérleti szektor bevonásával 

Törekvés szociális lakásellátás 

bővítésére 

programok adózási kérdésekkel 

nem foglalkoznak, magasabb 

kockázatú csoportok bejutását nem 

segíti, sem a kínálat bővítését, 

garanciális elemek hiánya 

Szociális szállás Hátralékos bérlők konszolidálása, 

világos együttműködési 

követelmény rendszer, intenzív 

szociális munka, jelentős 

támogatás   

Alacsony fenntartási költségű 

lakások hiánya 

Nem hosszú távú megoldás 

Hajléktalan támogatott 

lakhatási programok 

szociális munka és támogatás, 

piacon hiteles szervezet esetén 

magas kockázatú csoportok is 

elhelyezhetők magánbérletekben  

támogatás csökkenésével, 

megszűnésével nem tudják 

jellemzően megtartani a lakhatást 

Református 

Szeretetszolgálat: 

Mentőöv program 

  

Lakhatásukat elvesztő 

családoknak, mobilitást támogatja. 

Lakhatási támogatás és szociális 

munka.  

Csak féléves program, támogatás 

utána megszűnik, szervezet 

hosszabb távon garanciát vállalni 

nem tud 
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Innovatív programok 2. 
Program Relevancia Szűk keresztmetszet, 

korlátok 

Máltai Szeretetszolgálat  

– Devecseri 

iszapkárosultakat segítő 

program. Veszprémi 

program. 

  

Málta bérelt lakásokat a roma 

családoknak, akiket a piac nem 

fogadott volna el.  

Veszprém: önkormányzati lakásokra 

Málta bérlő kijelölési joggal 

rendelkezik. 

Állomány nem bővül. 

Baptista 

Szeretetszolgálat – 

Kiléptető-ház 

  

Épületet szervezet bérli, lakhatásukat 

elvesztő, állandó jövedelemmel 

rendelkező, önálló életvitelre képes 

célcsoport  

Kilépési lehetőség 

lakásszektor felé 

Mobilitási program 

(TÁMOP) - igény a 

területi mobilitásra 

  

Munkaerő mobilitást támogatja! 

Jelentős majd csökkenő mértékű 

lakhatási támogatás (lakbér+rezsi), 

100 km-nél távolabb munkát 

vállalóknak 

munkaszerződéssel, drága 

program, támogatás 18 

hónapig, nincs szervezeti 

érdekeltség 
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Innovatív programok 3. 
Program Relevancia Szűk keresztmetszet, 

korlátok 

Magánbérleti 

szektorban központi 

lakbértámogatás 

önkormányzaton 

keresztüli 

lakbérkedvezmény 

SZJA mentesség 

  

magánbérleti piacnak támogatás, 

önkormányzaton adja ki, akkor 

adómentesség 

Törekvés szociális lakásellátás 

bővítésére 

háztartás jövedelemhez 

megfelelően igazított 

lakbértámogatás, adó 

kalkulálása a 

konstrukcióba, kínálat 

megszervezése 

NET program 

lakásukat elvesztő 

lakáshiteleseknek 

tulajdonosiból bérlakás 

konstrukció alacsony 

jövedelműek számára, központi 

lakbérszabályozás, 

hátralékosság kezelésére vegyes 

modell – szociális szervezettel 

való együttműködés  

fennmaradt korábbi 

adósságok kezelése, 

újabb adósságok 

felhalmozásának 

támogatási oldala, rossz 

lakásállomány, mobilitás  
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Innovatív programok közös 

jellemzői 

 A jelenlegi rendszerben kielégítetlen igényekre, 

kezeletlen problémákra próbálnak választ adni 

 Időben és/vagy volumenben korlátozott 

programok 

 Nem válnak rendszerszerű megoldásokká 

– Nincs mögöttük állandó finanszírozás 

– Hosszú távú szervezeti érdek 
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Fő probléma célcsoportok  
Probléma nagysága 

 40 % a három jövedelmi célcsoport 

Potenciális célcsoportok (hátrányos élethelyzetek):  

 Hajléktalanok  

 Önálló lakással nem rendelkezők, túlzsúfolt lakásban élők 

 Fiatal életkezdők családi támogatás nélkül 

 Hitel hátralékosok 

 Közmű hátralékosok 

 Perifériális (marginális) helyzetben élők: mobilitási igény 

 „Key-worker” – önkormányzati/ közszféra dolgozók 

Dimenziók 

 kockázati tényező,  

 mobil – nem mobil,  

 támogatási igény nagysága,  

 támogatási igény tartóssága 
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SZOL ezeknek egy részére tud 

megoldást adni – de nem 

mindenkinek  



SZOL szervezet típusok 
 Önkormányzati szervezetek 

 Civil szervezetek  

 Magánszervezetek (pl. lakásszövetkezetek) 

 Lakásfejlesztők 

 Forprofit cégek (ingatlanközvetítők, 

faktoringcégek stb) ? 

Kombinációk: pl. Önkormányzat civil szervezettel, 

vagy lakásszövetkezettel, lakásfejlesztővel  

Ok: SZOL többféle típusú tevékenységet igényel, 

ezeket ötvözni szükséges célcsoport és piac 

sajátosságai szerint 

 VÁROSKUTATÁS KFT 
9 



SZOL és célcsoportok közötti kapcsolat 

 Nagyvalószínűséggel a SZOL-k 

specializálódnak egy-egy célcsoportra 

– Civil szervezetek többsége – hajléktalan 

célcsoport (determináltság) – magasabb 

kockázatú bérlői csoportok (mobil is) 

– Önkormányzatok inkább alsó középosztály – 

alacsony kockázatú bérlői csoportok, helyiek 

– Civil szervezet: Alacsony kockázatú mobil 

csoport  

 Célcsoportok esetleg kombinációja  

 Előnyök, veszélyek: túlzott specializáció 

ellátatlanság vs. támogatási szint 
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Szervezetek intézményi 

érdekeltsége 
Tartós érdekeltség tényezői 

 „Social mission” -  szociális elkötelezettség: 

önkormányzati és civil szervezet szektorokra,  

 stabil pénzügyi háttér szükséges social 

enterprise 

 Szervezetek tulajdonolnak, akkor hosszabb 

távú elköteleződés a szervezetek részéről 

– Anglia: buy to rent – támogatás, piac élénkítő  

 hosszabb távú bérleti konstrukciók lehetősége 
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Makrogazdasági érdekek 

 Meglévő lakásállomány jobb 

kihasználtsága  

 Lakásállomány korszerűsítése (bérlethez 

adható támogatás) 

 Lakásépítésnél a fenntartható, 

energiahatékony alacsony költségű 

lakások előnyben részesítése, kompakt 

város 

 Munkaerő mobilitás elősegítése 
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