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171/2017.(XI.30.) sz. határozat melléklete 

 
Lakásgazdálkodási koncepció a 2018-2024. évekre 

 
1. Lakáspolitika 

 
A Város lakás helyzetét a rendszerváltás után a 2000-es évek elejéig állam általi átadással, 
vásárlásokkal, építésekkel (Széchenyi Program) és egyéb módon a tulajdonába került közel 
200 darab lakáscélú ingatlan determinálja.  
Az önkormányzatnak elsődlegesen a város lakóinak igényeit kell figyelembe vennie, 
lakáspolitikájába beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által 
meghatározott célokat. 
További fontos elvárás, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához, 
lélekszámának esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve 
idevonzása. 
Ehhez olyan lakáspolitika kell, amely élhető környezetet tud biztosítani, és vonzóvá tudja 
tenni a települést. 
 

1.1 Lakáspolitikai koncepció céljai: 

- tárja fel, összegezze és értékelje a lakáspiac külső gazdasági környezetét, a változó 
környezethez való alkalmazkodás helyi esélyeit, 
- határozza meg az önkormányzat hosszú és rövid távú irányuló elképzeléseit, konkrét 
intézkedéseket és fejlesztéseket. 
 
A lakásgazdálkodási koncepció megalkotása lehetővé teszi az egységes és következetes 
lakáspolitika kialakítását. A koncepció fő irányvonalainak meghatározásakor figyelembe kell 
venni az önkormányzat teljesítőképességét, a mindenkori pénzügyi lehetőségeket, 
törekedve arra, hogy a kötelező feladatokon túl minél több önként vállalt feladat épüljön 
be a koncepcióba. Emellett törekedni kell arra, hogy a koncepció stratégiailag illeszkedjen 
az Európai Unió és az országos lakásgazdálkodási dokumentumokhoz.  
 
1.2. Lakásgazdálkodás 
 
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már meglévő 
lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzatok 
esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre, 
lakás-elosztásra irányulhat. Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is 
jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi, 
szociális helyzetet tartósan konzerváljon. 
 
A lakásgazdálkodás szűkebb értelemben az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakásállománnyal való gazdálkodást jelenti, ezen belül a törvény kötelező feladatként a 
szociális rászorultság alapján történő bérbeadás feltételeinek meghatározását jelöli meg, 
azonban nem ír elő szociális bérlakás fenntartási kötelezettséget. 
Tágabb értelemben azonban a lakásgazdálkodás sok egyéb területet is érint. A 
lakásgazdálkodási döntések meghatározhatják a város, városrész fejlődésének irányát, de 
befolyásolhatják egy településrész etnikai összetételén át a demográfia helyzetet is. 
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1.3. A lakáspolitika stratégiai illeszkedése 
 
Az Európai Unióban a lakáspolitika kérdésköre leszűkül a lakástámogatásokra. Az Unió a 
lakhatással kapcsolatos tevékenységekre közvetlenül nem nyújt semmiféle támogatást, 
mivel álláspontjuk szerint a lakhatás nem közös uniós politika, ezért célzott, erre a területre 
koncentráló támogatást csak közvetett formában lehet szerezni, pl. város rehabilitációs 
akciók keretében. 
A Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról, 2007 c. dokumentum elméletben 
rögzíti, hogy a városok általában nem rendelkeznek megfizethető lakásállománnyal. a 
társadalmi kohézió és integráció elősegítése érdekében a megfelelő lakáspolitika jó eszköz 
lehet. Hangsúlyozza, hogy a városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell szabályozni és 
megoldani. 
A Charta második pontja kapcsolódik a lakáspolitikához, mely szerint: 
„Városainknak elégséges cselekvési hatókört kell adni a helyi feladatok felelősmódon 
történő ellátásához valamint megbízható pénzügyi alapot, amely biztosítja hosszútávon a 
stabilitást. 
Ebből eredően fontos az is, hogy a tagállamok felhasználhassák az Európai strukturális 
alapokat a kellő jelentőségű integrált városfejlesztési programjaikhoz. Az alapok 
felhasználása során a speciális nehézségekre és a lehetőségekre kell összpontosítani a 
tagállamok lehetőségeinek és nehézségeinek figyelembe vételével.” 
A magyar kormányzat 2003-ban kiadta az Otthon Európában c. vitaanyagot, amely hosszú 
távú minőségi, elérhető és fenntartható lakáspolitikát kíván megalapozni és megvalósítani. 
A vitaanyag a Nemzeti Lakásprogram előkészítésével foglalkozik. 
 
Az Otthon Európában vitaanyag stratégiai céljai: 
- a lakosság igényeit kielégítő, európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat kialakulása; 
- az épített és természeti környezet értékeinek megőrzése, lakhatóság és az életminőség 
javulása; 
- a rászorultak számára igazságos, arányos és fenntartható támogatási rendszer létrehozása 
és működtetése. 
A vitaanyag gyakorlati alkalmazására nem került sor, forrásokkal nem egészítették ki a 
célrendszert. 
Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladata lakáspolitikájának a helyi körülményeknek 
megfelelő kialakítása, mivel mind a lakosság szociális körülményeit, mind a városképet, az 
arculatot közvetlenül meghatározó és egyben befolyásoló intézkedésekről van szó a 
lakásgazdálkodási koncepció megalkotásakor. A koncepcióban meghatározott irányelvek 
megvalósítása, felügyelete, illetve ellenőrzése a későbbi lakásstratégiai intézkedések 
meghatározása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. 
Jelen koncepcióban megfogalmazott irányelvek összhangban állnak az önkormányzat 
mindenkori vagyongazdálkodási irányelveivel. 
 
2. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÉS A LAKÁSPOLITIKA JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELJÁRÁSREND 
 
2.1. Európai Uniós jogszabályi háttér 
A lakhatáshoz való jog több uniós ország jogszabályaiban rögzítésre került, azonban 
egységes európai alapjoggá nem lépett elő. Az Európai Unió Alapjogi Chartája csak a 
lakástámogatáshoz való jogot rögzíti. A lakhatás szabályozása teljes egészében nemzeti 
hatáskör. 
 
2.2. Törvények és rendeletek vonatkozó részeinek ismertetése 
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Magyarország Alaptörvénye a szociális biztonságról, illetve a lakhatásról, mint alapvető 
emberi jogról nem rendelkezik:  
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk 
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján 
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult. 
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében 
a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő 
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 
megállapíthatja. 
XXII. cikk 
(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 
A lakásgazdálkodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény alapján önkormányzati feladat, azonban nincs meghatározott, kötelezően 
felállítandó hivatali struktúra, vagy szervezeti keret. A képviselő-testület saját 
hatáskörében, a fennálló jogszabályoknak megfelelően alakíthatja az önkormányzati 
tulajdonú lakások gazdálkodási és kezelési formáját, az ezen a területen a meghatározott 
keretek között érvényesíthető prioritásait. 
Konkrét, csak az önkormányzati lakásgazdálkodásra vonatkozó törvény nincs, több törvény 
alapján kell az önkormányzatoknak a helyi rendeleteiket megalkotniuk, a lakások kezelését 
megoldaniuk. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be: 
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 
szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezik az önkormányzat vagyonáról, így a korábbi 
tanácsi bérlakásokról is. 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban lakástörvény) biztosítja az 
önkormányzati lakásgazdálkodás elsődleges jogi kereteit. A lakástörvény ugyanakkor a 
helyiségek és lakások bérbeadásának szabályait rendezi, tehát nemcsak az önkormányzati 
lakásokra vonatkozik, hanem egyéb magántulajdonú bérletekre is. A törvény alapján 
kötelesek az önkormányzatok a helyi rendeleteiket megalkotni. Az önkormányzatoknak a 
törvényhozó szerint a lakásértékesítésből befolyó összegeket egy külön számlán kell 
kezelni, amelyet csak a törvényben meghatározott feladatokra és célokra fordíthatnak. Az 
önkormányzatoknak a pénz felhasználására a jogszabály tág teret enged - közművesítésre, 
telek kialakításra, telepfelszámolásra, stb. -, nem mondja ki egyértelműen, hogy az ebből 
befolyt összeget, csak az önkormányzati bérlakás szektorra köteles fordítani, ugyanakkor 
nem helyez kilátásba szankciókat a törvényi kötelezettség elmulasztása esetén. 
A törvény sok kérdésben a bérlő és bérbeadó megállapodására bízza a lakásokkal 
kapcsolatban felmerülő költségek megosztását. Az önkormányzatoknak a bérleti szerződés 
felmondásán és bírósági eljárás indításán kívül nincsenek egyéb lehetőségei. Jogi 
eszközökön túl, szankciók nincsenek a rendszerbe építve. A meglévő jogi eszközökkel 
hatékonyan kell bánniuk az önkormányzatoknak. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
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szociális törvény) lakhatással összefüggő szabályozása elsősorban a különböző 
támogatási/segélyezési lehetőségeket részletezi. A törvény a települési támogatások 
körében önkormányzati feladatként határozza meg a lakhatással kapcsolatos támogatások 
biztosítását. 
Az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy biztosítanak-e ilyen támogatást vagy sem. 
Önkormányzatunk élt a törvény adta lehetőséggel, a helyi lakosok részére biztosítja 
települési lakásfenntartási támogatást, melynek részletes szabályait helyi rendeletében 
határozza meg. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. évi törvény nem 
rendelkezik külön a lakhatásról. Az önkormányzatnak ezen a téren nincsenek 
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatai. A törvény 7. § (1) bekezdése kiemeli, hogy a 
gyermeket kizárólag anyagi okokból a családjától elválasztani nem szabad. Ebből adódóan, 
pl. egy önkényes lakásfoglaló vagy a jelzáloghitelét fizetni nem képes család esetén a 
kilakoltatás következtében a gyermek is utcára kerülhet. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 8. §-ában felsorolt tulajdonságok alapján – pl.: nem, faji hovatartozás, bőrszín, 
családi állapot, vagyoni helyzet, társadalmi származás - a lakhatás területén is az egyenlő 
bánásmód elvének kell érvényesülnie. A törvény 26. §-a egyenlő bánásmód 
követelményrendszerét rögzíti a lakhatás területén. 
 
2.3. A helyi rendeletek bemutatása 
Az önkormányzat a lakástörvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendeletét, melynek átfogó 
felülvizsgálatára 2015. évben került sor. A felülvizsgálat során az önkormányzat megalkotta 
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2015. (XIII.16.) önkormányzati rendeletét, 
melyben rögzítette a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakásokban létrejövő 
lakásbérletek szabályait, a bérlő és a bérbeadó jogait és kötelezettségeit, a 
helyiséggazdálkodás szabályait, valamint külön rendeletben megalkotta az önkormányzati 
lakások és helyiségek elidegenítésének szabályrendszerét. 
Budakalász elmúlt 5-10 évben jelentős lakosságbővülést produkált, így a népesség lakáshoz 
jutási kedvezményekkel történő idevonzása nem aktuális kérdés. 
 
3. A LAKÁSPOLITIKA ÉS A LAKÁSGAZDÁLKODÁS RENDSZERE, SZERVEZETI HÁTTERE 
BUDAKALÁSZON 
 
3.1. A lakásgazdálkodás döntéshozatali szervezeti háttere 
 
Az önkormányzat kötelezettségeit, feladatait és jogait a korábban felsorolt törvények, helyi 
rendeletek rögzítik. 
A lakásgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben a Képviselő-testület a legfőbb döntéshozói 
szint, de döntési kompetenciájának egy részét rendeletben átruházta részben a 
Polgármesterre, kisebb részben a Népjóléti Bizottságra, illetve a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottságra, melyek döntően egyedi/szakmai ügyekben dönthetnek. 
A polgármester rendkívüli esetben is dönthet lakhatási kérdésekben, az ehhez kapcsolódó 
jogosítványa a Képviselő-testülettől származik (rendkívüli élethelyzet esetére átmeneti 
szükséglakás biztosítása). A lakhatással kapcsolatosan nincs más szervezetnek, 
intézménynek döntési kompetenciája. 
 
3.2. A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti háttere 
A testületi döntések végrehajtó szervezete a Vagyongazdálkodási és Adóiroda. Ezek között 



6 
 

a kérelmezőkkel kapcsolatos feladatokat kell megoldania, vagyis kérelmek, panaszok, 
bejelentések intézése, megválaszolása, engedélyezésre való előkészítése. Feladatuk 
továbbá a lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepciók, programok kidolgozása, 
karbantartások kezelése, lakbérhátralékok intézése. Az osztályon belül az előterjesztések 
elkészítése, a megszületett döntések végrehajtása egy fő felsőfokú végzettséggel 
rendelkező ügyintéző feladata. 
 
4. A LAKÁSPOLITIKA ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS HELYI RENDSZERE, FOLYAMATA 
 
4.1 Az eljárásrend bemutatása és jogosultság 
 
Az önkormányzati bérlakások szociális, költségelvű és piaci alapon adhatók bérbe. 
Az önkormányzat a lakásállomány nagy részét szociális alapon adja bérbe, alacsony bérleti 
díjért. 
A szolgálati és a költségalapú bérlakások esetében is hasonlóan alacsony a lakbér összege. 
Az önkormányzat a szolgálati bérlakások alacsony lakbérével kedvezményes feltételekkel 
tudja lakáshoz juttatni azokat a szakembereket, akiknek szakértelmére városunknak 
szüksége van. A költségalapú bérlakás a szociális/kedvezményes illetve a piaci alapon bérbe 
adott lakástípus között helyezkedik el. Relatíve ennél a kategóriánál sem magas a lakbér, 
ugyanakkor a lakbérek értékállóságát biztosítania kell. A következő lakástípus a piaci alapon 
bérbe adható lakás. Ez városunkban keveredik a  költség alapú lakások fogalmával, mivel 
ezen kategóriában a bérleti díj minimumot a költség alap minimuma határozza meg, 
azonban erre lehet licitálni a meghirdetések során. Ezen lakásokra is jelentős a kereslet, 
lakbéreik a piaci ár alatt alakulnak.  
Költségelven bérbe adott lakások bérleti díja a lakás műszaki állapotának fenntartását 
fedezi. A lakások mobilitása minimális évente 3-4 bérlő változik. Elmondható, hogy mindkét 
lakástípusra nagy igény mutatkozik, melynek kielégítésére a régió helyzetéből adódóan 
lehetetlen. 
Szociális alapon azok az állampolgárok igényelhetnek lakást, 
jövedelmi helyzetük alapján rászorulók, és érvényes pályázatot adtak be, továbbá: 
- létfenntartáson felül szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs továbbá 
- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. 
 
A bérleti szerződés felmondása 
Bérleti szerződést több ok miatt lehet felmondani, melyeket a törvény nem kötelezettség, 
hanem lehetőségként szabályoz: 
- a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg; 
- a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét 
nem teljesíti; 
- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az 
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak; 
- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, 
illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják; 
- a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel. 
A kilakoltatás folyamata jogszerű és jogszerűtlen bérlő esetén is meglehetősen 
hosszadalmas. A panasz beérkezésétől a lakáselhagyásáig minimum másfél év telik el. A 
bérleti szerződés felmondása és a bírósági eljárás hosszadalmas ügymenetet jelent, a 
kétséges eredmények jelentős költségekkel párosulnak, ezért fontos a szociális alapú 
lakásokban a megfelelő fizetőképességgel rendelkező bérlők kiszűrése. Jelentős terhet ró 
az Önkormányzatra a közművek nem fizetés miatt történt kikapcsolásából eredő 
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visszakötési költségek, amelyek gáz esetében lakásonként megközelítik az 1 millió Ft-ot a 
szigorú jogszabályi előírások miatt. 
A fenti okok miatt az elmúlt években szigorúan alkalmazzuk a tartozást felhalmozókkal 
szemben a kilakoltatásokat már 3-4 havi felhalmozott tartozások esetén is. 
 
4. 2 A lakásmobilitás 
 
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a mobilitás alacsony foka. A 
lakások mobilitása alatt azt értjük, hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az 
igényeknek megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó igényeknek 
megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem cserélődik, a lakásokban élők tartós 
megoldásnak tekintik az önkormányzati bérlakást. 
A lakások mobilitását elősegítő egyik eszköz lehetne a csere minden formájának 
szélesítése. 
Jelentős probléma a csere-kínálat minőségi, de főként mennyiségi hiánya is. 
Az összes lakástípusnál egy-egy bérlő hosszú éveken keresztül bérlői státuszban marad. A 
bérlők szociális és anyagi helyzetéből adódóan városunkban nincs realitása a lakás-
mobilitás erősödésének. A bérlők nagy része végleges megoldásnak tekinti a bérlői státuszt, 
rossz anyagi és szociális helyzetük miatt nem jelentkezik életcélként saját tulajdonú lakás 
megszerzése. 
 
4.3. A lakásbérleti díj nagysága lakástípusonként, bérlettípusonként 
 
A bérleti díj meghatározása több évtized óta változatlan. A lakbérrendszert az 
önkormányzat a lakások komfortfokozata, a lakásnagysága alapján állapítja meg azzal, hogy 
a lakbérek elmaradnak a lakáspiaci bérleti díjak mértékétől. Az elmúlt 5 évben egy 
alkalommal került sor átlagosan 10 %-os lakbéremelésre. Az emelés differenciált volt, 
legjelentősebb az összkomfortos lakásoknál volt, a komfort nélküli és félkomfortos 
lakásoknál csökkenést alkalmaztunk. Az önkormányzat átfogó lakásfelújítást évente 2-3 
bérlemény esetében végez, ezek átlagos költsége 1,5-3,0 millió Ft/lakás. Átfogóan 
elmondható, hogy a bérlakások bérleti díjából befolyó bevételek 30 millió Ft körül 
mozognak, az átlagos éves ráfordítás pedig 7-8 millió Ft. 
A bérlakás építési pályázatban az önkormányzatunk vállalta azt, hogy a költségalapú 
bérlakások bérleti díjának értékállóságát biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a 
lakbéremelés szükségességét ezen lakásoknál. 
Különbséget kell tenni a szolgálati és a szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás 
típusban élő személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól, illetve a 
bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik. A bérleti díjak meghatározásánál 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az elmúlt évek során változtattunk a kialakult gyakorlaton, 
miszerint a karbantartás költségeit minden esetben a bérlőnek kell vállalnia, csupán a 
cserével járó kiadásokat vállalja át az Önkormányzat. 
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4.4. Lakásértékesítés és kialakítandó portfolió 
 
A településünkön a 90-es években mesterségesen felduzzasztották a bérlakás állományt, 
azon belül is a lerobbant állapotú ingatlanok tulajdonba kerülésével közel 200 lakás volt a 
portfólióban. Ezek állapota elérte azt a szintet 2014-re, hogy tömegesen kellett volna rá 
költeni. Külső források hiányában Képviselő-testület a 2014-19-es ciklusra szóló gazdasági 
programjában döntött az állomány fokozatos értékesítésekkel történő leépítéséről. 
Korábban, 2014-16 között az Önkormányzat jelentős mértékben segítette a bérlők 
lakásvásárlását, így akár 30%-os kedvezményt és 10 éves részletfizetést el lehetett érni. Az 
ingatlanpiac stabilizálódásával azonban ezen kedvezmények 2017-től redukálódtak, 
jelenleg az elővásárlási jog már csak a lakás törvényben foglaltaknak megfelelően az 
államtól önkormányzati tulajdonba került lakások bérlőinek jár, és a kedvezmények 
mértéke is jelentősen csökkent, a részletfizetési lehetőség pedig megszűnt. Az értékesítésre 
kijelölt ingatlanokat külön rendelet tartalmazza. A 10 éves cél az alábbi ingatlanok 
megtartása, így kb. 60-70 db-ra redukálni a bérlakás állományt, amelyben a szociális 
bérlakások aránya nem haladná meg a 25%-ot. 
 

1. Mályva u.3. (piaci 3 és szolgálati, 4) 
2. Táncsics u. 19. (piaci, 6) 
3. Budai út 37. (szolgálati, 3) 
4. Budai út 27. (piaci, 2) 
5. Jókai u. 67 (piaci, 4) és 77. (piaci, 6) 
6. Vasút sor 38. (szociális és szolgálati bérlakások, 6)  
7. Szentendrei út 1. (szociális és szolgálati bérlakások, 10) 
8. Damjanich u. 3. (szociális bérlakások,6) 
9. Damjanich u. 36. (szociális bérlakások, 2) 
10. Széchenyi u.17. (szociális bérlakás,5) 
11. Budai út 43. (szociális bérlakások, 2) 
12. Budai út 64. (szociális bérlakások, 3) 
13. Gyár 5/a-b (2) 

 
A terv megvalósulása esetén összesen 64 db bérlakás marad az Önkormányzat 
tulajdonában, amelynek kb. fele szociális típusú lesz a tervek szerint. A jelenlegi állapotok 
szerint a felsorolt ingatlanokban is dominál a szociális funkció, azonban középtávon 
törekedni kell ennek átstrukturálására. 
A bérlakás állomány értékesítések előkészítése az érintett ingatlanok társasházzá 
alakításával megtörtént, így évente 5-10 értékesítéssel számolhatunk. Elsődleges cél lejáró 
bérleti szerződések esetén az értékesítés a rendeleti szabályozás által behatárolt körben. 
Az értékesítésekkel a cél elsősorban a jelentős költségtől való menekülés, nem pedig a 
bevételszerzés. 
 
4.5. Önkormányzati lakásépítések 
 
Az önkormányzatnak lakásépítésre az utóbbi években nem volt forrása. 2002-ben állami 
támogatással 23 db költségalapú bérlakás épült. A jövőben nem várható uniós és 
kormányzati forrás. Az utóbbi évtizedek legjelentősebb önkormányzati lakásépítése az 
ezredfordulót követő néhány évben zajlott. A koncepció érvényességi ideje alatt nem 
szerepel a célok között bérlakás-építés. 
 
4.6. Lakásvásárlás 
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Az elmúlt két évtizedben jellemzően egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat 
lakások vásárlásáról, ennek nem várható folytatása. 
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5. Budakalász Lakásállományának bemutatása 
 
5. 1. A lakásbérlemények tulajdonosi szerkezete 
 
A teljes 137 egységből álló bérlakás állomány közel 100%-ka tisztán önkormányzati 
tulajdonú épületekben helyezkedik el. Csak a Szentendrei út 3-5 és a József A. u 62. sz. alatti 
társasházakban van jelenleg még 1, illetve 5 bérlakásunk, azonban ezek vagy értékesítés 
alatt vannak, vagy értékesítésre lettek kijelölve. 
 
5. 2 Önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota 
 
Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány magában foglalja a város legértéktelenebb, 
legrosszabb műszaki állapotban lévő lakásait (Gyár utcai lakások).  
A bérlakás állomány 45 %-a rendkívül leromlott műszaki állapotú. Lakástípusokra bontva 
láthatjuk, hogy a szolgálati lakások közül, a szociális bérlakások közül minden lakás 
leromlott műszaki állapotú, a költségalapú bérlakások műszaki állapota átlagos vagy jobb. 
A hagyományos építésű lakásoknál problémát jelent a kisméretű és alacsonyépítésű 
minőségű lakások műszaki állapota (pl. Gyár u.), az önkormányzatnak fel kell készülnie a 
bérlakások lebontására, illetve a leromlott műszaki állapotú szociális bérlakások 
értékesítésére. 
 
5. 3. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása 
 
 

 összkomfort 

(db.) 

komfort(db.) félkomfort vagy 

komfortnélküli 

Összesen 

szolgálati 8 1 2 11 

szociális  17 52 33 102 

költségalapú 24 0 0 24 

 
Saját adatgyűjtés 
 
A bérlakások 35%-ka összkomfortos, 39 %-a komfortos, a lakások 26 %-a fél komfortos vagy 
komfortnélküli. Ennek az adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat a bérlakás-
állomány szerkezeti problémáira, hiszen a fél vagy komfortnélküli lakások 2 kivétellel a 
szociális típusú bérlakások közül kerülnek ki, melyek igen leromlott műszaki állapotban 
vannak. A komfort fokozat minimalitása jelentős mértékben a bérlők hanyagságából 
adódik, vagyis a számlatartozások miatti közmű kikötésekből. 
Önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal. Rendkívüli élethelyzetben lévő 
személyek, családok azonnali elhelyezését az épp üresen álló szociális bérlakásokban oldja 
meg az Önkormányzat. 
 
6. Bérlői kör bemutatása 
 
6.1 Lakásbérleti szerződések 
 



11 
 

Az önkormányzati lakásokban a város lakosságának kevesebb mint 1,5 %-a él, akik 
határozatlan vagy határozott idejű bérleti szerződések alapján lakják az ingatlanokat. 
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Az önkormányzati lakásbérleti szerződések megoszlása a lejárat ideje szerint: 
táblázat 

 
 
 

 költségalapú szociális szolgálati összesen 

db % db % db % db % 

Határozott 

idejű  

24 24 76 76 0 0 100 73 

határozatlan 

idejű 

0 0 26 70 11 30 37 37 

üres 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
Saját adatgyűjtés 
 
A fenti táblázat alapján is látható, hogy a lakások 37%-a határozatlan idejű jogviszonyt, 
inaktív állományt képez. A szerződések áttekintése során megállapítottuk, hogy a bérlők 
jogai és kötelezettségei nem egységesen kerültek meghatározásra, hiszen az adott 
szerződés megkötésekor hatályban lévő helyi rendelet határozta meg a bérlő jogait és 
kötelezettségeit. Ahhoz, hogy minden bérlőre ugyanazok a jogok és kötelezettségek 
vonatkozzanak, szükségessé válik a szerződések ilyen irányú felülvizsgálata, egységesítése, 
amely korábban megkezdődött. Jelenleg rendelet rögzíti, hogy nem köthető új határozatlan 
idejű bérleti szerződés. 
A határozott idejű bérleti szerződésekkel jobban biztosítva van a lakások mobilitása. A 
lakások 73%- a határozott idejű szerződéssel került kiutalásra. A szolgálati jelleggel kiadott 
lakások határozott időre, a szolgálati jogviszony lejártáig tartanak.  
A szociális bérlakások esetében a lakások 34%-a határozatlan idejű szerződéssel került 
kiutalásra, azonban azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés lejártakor újból kérik 
annak meghosszabbítását. Az érintett személyi kör nehéz anyagi és szociális helyzetben él, 
önerőből nem képes lakáshelyzetét megoldani. A szociális bérlakások mobilitása ebből 
adódóan rendkívül alacsony, ezt a problémát bérlakások számának növelésével részben 
tudná az önkormányzat orvosolni. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az ott élő idős emberek koruk előre haladta, illetve 
egészségi állapotuk romlása ellenére nem veszik igénybe az idősotthoni ellátást, bérlői 
státuszban maradva a gondozás intézményi, vagy családi formáját választják. A kialakult 
helyzeten az önkormányzat nem kíván változtatni felvállalva azt, hogy ezen típusú lakások 
alacsony mobilitással rendelkeznek. 
 
A szolgálati bérlakások közül jelenleg – a koncepció készítésekor - 1 üresen állt, amelyet 
állapota nem tesz lehetővé tartós lakhatásra. 
 
6. 2 Bérlők szociológiai helyzete 
 
A bérlők szociológiai helyzete eltérő a bérlakás-típusok szerint: 
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Szociális bérlakásban élők: 

 alacsony iskolázottság  

 alacsony foglalkoztatottság  

 alacsony jövedelem viszonyok  
Szolgálati valamint költségalapú bérlakásban élők 

 alacsony iskolázottság 

 munkahellyel rendelkeznek 

 közepes jövedelmi viszonyok 
 
6.3. Lakásbérleti díjbevételek és hátralékok alakulása 
 

 
 
A lakásbérlők által felhalmozott lakbér és közüzemi díj hátralék 2015-ről 2017. októberre 
felére csökkent. A tendencia folytatása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szociális 
lakások bérlőinek kiválasztásakor figyelembe vesszük, hogy a potenciális bérlő rendelkezik-
e olyan mértékű jövedelemmel, amely a minimális lakhatási költségeket fedezni tudja. A 
bérleti díjak átmeneti növekedése a bérleti díjak növelése miatt következett be, azonban a 
lakások értékesítése miatt évente 10-20%-os csökkenés várható. 
 
6.4. A társadalmi mobilitás 
 
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az önkormányzati lakásokban élők 
társadalmi és földrajzi mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati bérlakáshoz 
jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása, annak ellenére, hogy az 
önkormányzat zömében csak határozott idejű szerződéseket köt. A bérlői állomány nincs 
motiválva a saját tulajdon megszerzésére, lakhatási gondjaik más jellegű megoldására. A 
támogatási rendszerek nem kellően hatékonyak. A lakók társadalmi mobilitásának 
beindításához komplex (oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási) programok 
kidolgozására, támogatására lenne szükség. Jelenleg is vannak olyan kezdeményezések, 
amelyek a lecsúszóban lévő/ lecsúszott társadalmi csoportok felemelésére, az 
esélyegyenlőség megteremtésére irányulnak. Ezek a programok egyelőre legfeljebb 
részeredményeket érnek el. Az Önkormányzatunk kizárólag rászorulók (idősek, 
nagycsaládosok) számára támogatja a szociális bérlakások bérleti jogviszonyát hosszú 
távon. 
 
7.SWOT analízis 

 

2015. január 1. 2016. január 1. 2017. január 1. 2017. október 1.

Bérlakások száma 174 165 146 137

Bérlők által 

felhalmozott 

lakbérhátralék

28 032 625 Ft        22 479 846 Ft     18 261 456 Ft    14 961 482 Ft       

2015. év 2016. év

Éves kiszámlázott 

bérleti díjak
32 016 317 Ft        40 387 459 Ft     

2017. év (9 hó)

28 472 588 Ft                                    
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Erősségek: 

 

 Költségalapú bérlakások építése 
2002-ben (viszonylag modern há-
zak) 

 Koncepció és helyi jogszabályok 
alapján történő rendszerműködte-
tés. 

 Országos szinten kiemelkedő jöve-
delmi viszonyok. 

 Jól szabályozott lakás-gazdálkodási 
keretszabályok. 

 

Gyengeségek: 

 

 A lakhatással kapcsolatos szociális 
jellegű feladatokat kizárólag az Ön-
kormányzat kénytelen ellátni. 

 A lakbérek megállapítása a bérlő 
jövedelmi helyzetétől független. 

 Hiányzó állagmegóvás. 

 Lakók alacsony mobilitási foka. 

 A lakásállomány jelentős része 
rossz állapotban van. 

 Bérlők jövedelmi helyzete jóval át-
lag alatti. 

 Bérlők minimális társadalmi mobi-
litása. 

 Külső források szinte teljes hiánya 
a felújításokra. 

 Növekvő fenntartási költségek, lak-
bérek még részben sem finanszí-
rozzák a szociális bérlakások eseté-
ben a kiadásokat. 

 Hiányoznak a gyors állománycsök-
kentésre a rendelkezésre álló forrá-
sok. 

 Az Önkormányzat nem lakáspiaci 
szereplő. 

 

Lehetőségek 

 

 Egy fenntartható méretű bér-, ezen 
belül szociális lakásállomány. 

 Pályázati források fokozott felkuta-
tása. 

 A megtartandó lakásállomány fel-
értékelődik. 

 Lakbérek mértékének emelhető-
sége. 

Veszélyek 

 

 A szociális lakásbérlők további el-
szegényedése. 

 További lakhatással nem rendel-
kező szegény rétegek régióba 
áramlása. 

 Elöregedett lakásállomány vártnál 
jelentősebb amortizációja. 

 Lakás felújítási, karbantartási költ-
ségek további jelentős növeke-
dése. 
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8. Összefoglalás 

 
A koncepció készítésének elsődleges célja, hogy a jövőre nézve tisztázza, és megerősítse az 
Önkormányzat bérlakásokkal kapcsolatos céljait.  A jelenlegi, rendszerváltásból és a 90-es 
évek elhibázott bérlakás politikájából megörökölt helyzet mára fenntarthatatlanná vált. A 
137 darab bérlakás, amely az elmúlt pár évben 30-35%-kal ugyan csökkent, elsősorban a 
Kolónia épületének lebontása és új bérlők kijelölésének szüneteltetése miatt, még mindig 
2-2,5 szerese a hasonló lakossággal rendelkező városokénak. Ez önmagában még nem 
okozna gondot, azonban ezen lakás állomány ¼ része olyan szinten felújításra szorul, amely 
mértéke gazdaságosan nem valósítható meg. Jelentős erőfeszítésekkel sikerült elérnünk, 
hogy a jelenlegi bérlők fizetési hajlandósága nagymértékben javult. Az 5-10 éves célként 
megjelölhető egy fenntartható, szociális szempontokat is érvényesítő 60-70 egységből álló 
bérlakás állomány, amelyben a szociális lakások alacsony bérleti díjait a piaci alapon bérbe 
adott lakások bérleti díjaival kompenzálva a fenntartási-karbantartási költségek 
egyensúlyban tarthatóak. Ezen cél eléréséhez azonban a rendszerbe új szociális alapú 
bérlőket felvenni, csak a végső cél teljesülése után szabad, következetesen végre kell 
hajtani a Gyár utcai lakások bontását és az arra kijelölt ingatlanok értékesítését. 

 
 


