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Kiinduló pontok

Egyetemes szolgáltatás:
a lakhatáshoz - mint az egyik alapvető

emberi szükséglethez – kapcsolódik,
nehezen helyettesíthető – keresleti 

görbéje rugalmatlan. 
Szolgáltatás díja: az egységnyi ártól 
(költségek) és a fogyasztástól függ.



Szereplők - felelőségek

Fogyasztók: alapelv, hogy a szolgáltatásért 
fizetni kell, de nem mindenki képes 
megfizetni.
Állam: a támogatás biztosítása (az érintettek 
kiválasztás és a támogatás mértékének 
meghatározása).
Szolgáltatók: együttműködés, hogy a 
támogatásra szorulókhoz is eljusson a 
szolgáltatás.



Támogatás típusai

Ártámogatás: minden fogyasztót egységesen érint és 
csak a fogyasztástól függ(2003-2006).

Természetbeni támogatás: fogyasztók 
meghatározott csoportját érinti, de a fizetendő díjat 
csökkenti (fogyasztás arányos vagy fix összegű).

Pénzbeli támogatás: mivel szabad rendelkezésű
elválhat a támogatott szükséglet igénybevételétől. 



Havi támogatási összegek

2 5283 5834 5505 5605 3571 663
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* Önym: öregségi nyugdíjminimum 



A díjfizetés növekedése

A támogatás átalakításának hatása a lakosság havi költségeire
(%)
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Adatok a támogatásról

A háztartások által benyújtott igénylések száma: 1 662 ezer 

11,7

137
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A kedvezően elbírált igények támogatási kategóriák szerinti megoszlása



Lakásfenntartási 
támogatás
Főbb jellemzők:
- együttesen kezeli a lakás költségeket,
- család nagyság szerinti elismert költség,
- jövedelem határ: önym 1,5,
- lakásfenntartási költ/jöv. aránya a 20% feletti.

300 ezer háztartás kap lakásfenntartási támogatást, 
ebből:
200 ezer pénzben,
100 ezer természetben.

Átlagos havi összege: 5 ezer Ft.



Egyéb támogatási formák
Nem állami szervek támogatásai (pl.: a 
fővárosban a Hálózat Alapítvány)
Adósságkezelés: kb.: 10 ezer család
részletfizetés, kamatelengedés
Előrefizetős fogyasztásmérő készülék
- prevenció eszköze,
- fővárosban volt, de leszerelték,
- GET 47.§ (1) bekezdésben szabályozza



Támogatások 
összehangolása

hosszú távon lehet-e költség 
nemenként külön támogatás?
a támogatotti kör változásának iránya?
az állami – önkormányzat – civil 
szervezetek szerepének tisztázása?
prevenció vagy az utólagos korrekció
lesz-e jellemzőbb? 



Szociálpolitikai várakozások

Liberalizáció hatása lehet:
rugalmasabb díjfizetés (pl.: általány 
számlázás kockázatainak a kiszűrése)
fokozottabb együttműködés az 
önkormányzatokkal (helyi támogatások 
jóváírása, adósságkezelés)
előrefizetős rendszer bevezetése és 
elterjesztése.



Köszönöm a figyelmüket!


