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A lakhatáshoz való jog – Anglia és Franciaország példája 

Loison Leruste, Marie – Quilgars, Deborah (2009): Increasing Access to Housing – 

Implementing the Right to Housing in England and France tanulmánya alapján 

Megjelent: European Journal of Homelessness, Volume 3_December 2009 

 

A két szerző tanulmányában azt vizsgálja, hogy a lakhatáshoz való jog törvénybe iktatása és 

kikényszeríthetővé tétele vajon javítja-e a hajléktalan emberek és háztartások lakhatáshoz 

jutási esélyeit. Bár egyes érdekvédelmi szervezetek (köztük pl. a hajléktalanellátó szervezetek 

európai egyesülete, a FEANTSA) az elmúlt évtizedben a hajléktalanság jogosultságon alapuló 

felszámolása mellett emelték fel hangjukat, az Európai Unió szintjén inkább a társadalmi 

befogadás, nem pedig a jogi úton kikényszeríthető lépések kerültek megfogalmazásra – bár 

maga az Európa Tanács egyben arra is buzdította a tagállamokat, hogy teremtsék meg a 

hátrányos helyzetű célcsoportok lakhatáshoz jutásának jogi hátterét. 

Egy 11 OECD-s országot vizsgáló kutatás mindössze két olyan országot talált, ahol a 

lakhatáshoz való jog törvényben is megjelenik
1
. A tanulmányban a szerzők ennek a két 

országnak, Angliának
2
 és Franciaországnak a törvényi szabályozási keretét vizsgálják, kitérve 

annak kialakulására, valamint a megvalósulás részleteire. 

Angliában a lakhatáshoz való jog az 1977-es Hajléktalan Emberek Törvényére vezethető 

vissza, amely kötelezi a helyi lakhatásért felelős hivatalokat a hajléktalan emberek sürgősségi 

alapon történő állandó elhelyezésére (általában szociális bérlakások formájában). 

Franciaországban harminc évvel később, 2007-ben foglalták törvénybe a kikényszeríthető 

lakhatáshoz való jogot (DALO), mely azon háztartások lakhatási eljárásának felülvizsgálatát 

ígéri, akik „indokolatlanul hosszú idő óta” várnak önkormányzati lakásra. A korábbi törvény 

szerint az önkormányzatoknak „minden tőlük telhetőt” meg kellett próbálni, hogy a 

rászorulók számára tartós lakhatást biztosítsanak. Mindkét törvény elfogadására olyan 

társadalmi környezetben került sor, ahol a hajléktalan emberek száma nőtt, és a kormányzatok 

lépéskényszerbe kerültek ezen elfogadhatatlan társadalmi probléma megszüntetésével 

kapcsolatban. Franciaországban mindezt egy lendületes társadalmi kampány is támogatta – a 

Don Quixote gyermekei civil szervezet kiköltözött a párizsi csatornák mellett sátrazó 

hajléktalan emberek mellé, szolidaritásra buzdítva a polgárokat. A francia törvénykezésben 

korábban is szerepelt a lakhatáshoz való absztrakt jog (a civil szervezetek jogokkal 

körülbástyázva érzik ügyüket biztonságban), ám az nem volt bírósági úton kikényszeríthető. 

A kikényszeríthetőség viszont azt jelenti, hogy amennyiben valaki úgy érzi, hogy a helyi 

önkormányzat nem teljesíti a lakásbiztosítási kötelezettségét, bíróság elé viheti ügyét. 

Angliában ez a folyamat a ’60-as-’70-es években zajlott le, amikor különböző lobbycsoportok 

és a média közös nyomásának köszönhetően a Munkáspárt törvénybe iktatta a lakhatáshoz 

való jogot. Ebben az esetben nem az egyén lakhatási jogán van a hangsúly, hanem a helyi 

önkormányzat kötelezettségén – azonban a hatás itt is ugyanaz, a panaszos bíróságon 

támadhatja meg az önkormányzatot, amennyiben az nem biztosít számára lakhatást. 

Mindkét országra jellemző, hogy az önkormányzatok a hazaihoz képest jelentős 

önkormányzati lakásállomány (zömében szociális jellegű bérlakások) felett rendelkeznek - 

17% az arány. Érdekesség ugyanakkor, hogy ehhez az arányhoz teljesen ellentétes úton 

jutottak el: Angliában a szociális bérlakások aránya drasztikus csökkenés után érte el a 17%-

ot, Franciaországban viszont folyamatos növekedés volt tapasztalható. Míg Angliában a 

szociális bérlakások egyfajta szociális védőháló funkciót töltenek be azok számára, akik 

                                                 
1
 A lakhatáshoz való jogot megkülönböztetik a krízis helyzetben nyújtott, rövid távú szállásbiztosítási 

kötelezettségtől. 
2
 A lakhatáshoz való jog az Egyesült Királyság mind a négy tagországában, Anglián kívül Wales-ben, Skóciában 

és Észak-Írországban is kodifikálva van. 
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másfajta lakhatáshoz nem tudnak hozzáférni, Franciaországban az alacsony jövedelmű, 

szociális transzferekből vagy részmunkából álló szegény rétegeknek kínál megfizethető 

lakhatást. 

 

Hogyan lehet szociális bérlakáshoz jutni? 

Angliában az elmúlt 30 év kormányai a saját lakáshoz jutást bátorították különböző 

ösztönzőkön keresztül – s evvel egyidejűleg nagy mértékben folyt az önkormányzati bérlakás 

szektor (ideértve a szociális bérlakásokat is) privatizációja. Egy 1980-as törvény jóvoltából 

bizonyos feltételek mellett a bérlők kedvezményesen jogosultak bérlakásuk megvásárlására, s 

emellett az új szociális bérlakás építkezések is megtorpantak. 1979-ben még az összes lakás 

30%-a szociális bérlakás volt, innen csökkent 9.5%-ra az önkormányzati és 8.4%-ra a 

lakásszövetkezeti tulajdonok aránya. 

Az angol szociális bérlakások magas szintű, de a piacinál olcsóbb bérleti lehetőséget 

jelentenek olyan háztartások számára, akik nem tudják megfizetni a szokásos lakbéreket
3
. A 

bérleti jogok kiosztásának másodlagos célja a társadalmi keveredés elősegítése, a gettósodás 

megelőzése – vagyis az alacsony jövedelmű családok szétszórt elhelyezése. 

A szociális bérlakás pályázatnál a helyi önkormányzat rendeletében határozza meg azokat a 

szempontokat, melyek alapján rangsorolja a jelentkezőket. Az 1996-os Lakhatási törvény 

(167§), majd a 2002-es Hajléktalan törvény négy prioritás csoportot határoz meg: 

 A hajléktalanok; 

 Azok, akik egészségtelen, túlzsúfolt vagy más szempontból nem megfelelő 

lakáskörülmények között élnek; 

 Azok, akik egészségügyi vagy szociális helyzetük miatt költözni kényszerülnek; 

 Vagy akiknek egy bizonyos szomszédságba költözésük saját vagy mások életminősége 

miatt elengedhetetlenül fontos. 

Az elmúlt időszakig pontrendszer alapján történt a jelentkezők szükségleteinek felmérése és a 

lakások kiosztása, újabban azonban a rászorulók megtekinthetik a szabad bérlakásokat, és a 

preferenciájuknak legmegfelelőbbekre licitálhatnak
4
.  

A 2003-as Egyéni támogatásról szóló törvény (Supporting People) rögzíti a hajléktalan 

háztartásoknak nyújtható természetbeni támogatásokat – vagyis a lakhatási támogatáson túl az 

arra rászorulók további szociális munkási támogatásban részesülhetnek, akár önkormányzati, 

akár valamely lakásszövetkezet szociális bérlakásában élnek. A támogatás akár támogatott 

lakhatás vagy utógondozás formáját is öltheti. Mivel a szociális bérlakás szektor csökken, a 

bérlők szociális helyzete nem javul, így alacsony a kiköltözők aránya, egyre nehezebb az új 

belépőknek lakáshoz jutni. 

 

Franciaországban a szociális bérlakások közé olyan magánpiaci lakásokat is beleszámítanak, 

amelynek a bérleti díjai tartósan alacsony szinten maradnak. A leghíresebbek az ún. HLM 

lakások (jellemzően lakótelepek) – minden 6. francia (egymillió ember) él ilyen alacsony 

bérletű lakásban. A franciák 70%-a jogosult lehetne ilyen bérlakásra, de a bérlők ténylegesen 

a legszegényebb harmadból kerülnek ki. Bizonyos csoportok (pl. a nem megfelelő 

körülmények között élő, kiskorú gyermeket vagy fogyatékos felnőttet tartalmazó háztartások) 

elsőbbséget élveznek. A bérlakások kiosztását egy helyi önkormányzati képviselőkből és a 

lakók szövetségéből álló bizottság végzi. 1990-es évek óta azóta a rendszer bedugult, az 

ideiglenesnek tervezett lakásbérletek tartóssá váltak, új beköltözők nehezen tudnak szociális 

bérlakáshoz jutni, a hosszú várólista lassan fogy. Mindeközben az új, megfizethető bérlakások 

                                                 
3
 A lakhatási támogatás munkanélküliek esetén elérheti akár a lakbér 100%-át, míg alacsony jövedelmű, 

részmunkát végzőknél átlagosan 65% körül mozog.  
4
 Choice-based letting – választáson alapuló bérlet. 



FORDÍTÁSI MUNKA (összefoglalás) 
Összefoglaló a franciaországi lakhatáshoz való jog 
megvalósulásáról,feltételeiről, különböző tanulmányok alapján 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

4 

építése megtorpant, a bérlakás támogatás jelentős része pedig nem a legrászorultabbakat 

célozza. 

 

A lakhatáshoz való jog 

Angliában a lakhatáshoz való jogot először az 1977-es Hajléktalan Személyek törvénye 

említi, melyet a későbbi törvénymódosítások (az 1985-ös és 1996-os Lakhatási törvények, 

majd a 2002-es Hajléktalanság törvény) is megőriztek. A törvény értelmében a helyi 

hatóságoknak kell az arra jogosult hajléktalan háztartások
5
 számára lakhatásról gondoskodni. 

Bizonyos csoportok elsőbbséget élveznek, mint pl. a kiskorú gyermeket nevelő családok, a 

várandós nők, a „sérülékeny”
6
 felnőttek, a fiatalkorúak (16-17 évesek) és a valamilyen krízis 

miatt frissen hajléktalanná váltak (pl. természeti katasztrófák áldozatai). A kérvényezőknek 

bizonytani kell a helyi kötődésüket, továbbá azt, hogy nem önként döntöttek a hajléktalanná 

válásról (pl. a jobb lakáshoz jutás reményében). 

A törvény lehetővé teszi az ideiglenes lakhatásba helyezést, amennyiben tartós bérlakás nem 

áll azonnal a rendelkezésükre. Az ideiglenes lakhatás általában magánpiaci bérletet jelent, 

vagy az önkormányzat saját lakásának rövid távú bérbeadását – amennyiben pedig ezek nem 

járható utak, hajléktalan szállót vagy olcsó panziót (bed and breakfast). 

Angliában az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a hajléktalan háztartások száma, melynek 

egyik oka kormányzati lépések közötti hangsúlyeltolódás lehet a krízisellátásról a prevenció 

felé. A helyi önkormányzatoknak saját helyi hajléktalan stratégiát kell kidogozniuk, amely 

tartalmazza a prevenciós szolgáltatásokat (pl. a lakhatási támogatásokat) is. Ennek ellenére 

még mindig sokan tartósan ideiglenes lakhatásban élnek. 

A lakhatáshoz való jog azt jelenti, hogy az elhelyezésre várók kétlépcsős fellebbezési 

rendszerben kérhetik ügyük felülvizsgálatát. Az első határozat kézhezvétele után 21 nap áll 

rendelkezésükre, hogy belső felülvizsgálatot kezdeményezzenek a helyi önkormányzatnál. 

Amennyiben az önkormányzat döntésével vagy az eljárás korrektségével továbbra sem 

elégedettek
7
, bírósági keresetet nyújthatnak be. 

A megfelelő lakhatást az önkormányzaton kívül a kérelmező is felkutathatja. Mivel a ’90-es 

évek óta az önkormányzati szociális bérlakás szektor zsugorodik, egyéb tulajdonviszonyú 

lakhatási lehetőségek is szerephez jutottak. A lakásszövetkezetek a lakásaik egy 

meghatározott részét szociális bérlakásként kötelesek működtetni, és ha még így sem áll az 

önkormányzat rendelkezésére elég lakás, a magánpiacról is bérelhetnek. A magánpiaci 

bérlakást a kérelmező nem köteles elfogadni, és még ha el is fogadja, akkor sem mentesül az 

önkormányzat az elhelyezési kötelezettségtől – ezek a bérlakások ugyanis kevésbé nyújtanak 

kiszámítható hosszú-távú lakhatást (általában indoklás nélkül 6-12 hónapos felmondási idővel 

felbontható a szerződés).  

 

Franciaországban a DALO törvény szintén egy olyan időszakban született, amikor megnőtt 

a hajléktalan emberek száma és a politikának valamit lépnie kellett. A 2008. január 1.-én 

életbe lépő jogszabály alapján azon francia háztartások, akik saját erejükből nem tudnak 

megfelelő bérlakáshoz jutni vagy azt megtartani, és a törvények értelmében jogosultak 

szociális bérlakásra, az alábbi feltételek teljesülése esetén szociális munkás segítségével 

panaszt nyújthatnak be: 

                                                 
5
 Azok a családok is hajléktalannak számítanak, akiknek nincsen megfelelő szállásuk, vagy az valamilyen okból 

(pl. bántalmazás veszélye miatt) nem biztonságos.  
6
 Ilyennek számítanak a fogyatékosok, mentális betegek illetve az időskorúak. 

7
 Pl. úgy érzik, hogy nem kaptak megfelelő felvilágosítást a lakásigénylés feltételeiről, vagy nem segítettek a 

kérvény megfelelő kitöltésében. 
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 Kérelmeztek szociális bérlakást, de „abnormálisan” hosszú idő alatt
8
 nem ajánlottak 

számukra megfelelő lakhatást; 

 A háztartás 

o Otthontalan (hajléktalan vagy szívességi lakáshasználó); 

o Kilakoltatás veszélye alatt áll, és nincsen más lakhatási lehetősége; 

o Több mint hat hónapja él átmeneti szállón vagy több mint 18 hónapja él 

kiléptető lakásban; 

o Nem-lakás céljára szolgáló helyiségben él, vagy rossz minőségű, emberi 

lakhatásra alkalmatlan lakásban; 

o Túlzsúfolt vagy nem megfelelő lakásban él (pl. az együttélő mozgássérült 

családtag közlekedése szempontjából). 

 Kérelmeztek ideiglenes lakhatási megoldást, de nem kaptak megfelelő ajánlatot. 

 

Kétféle jogorvoslati lehetőség áll a panaszosok rendelkezésére. Minden megyében 

felállítottak ún. mediációs bizottságokat
9
, akik ugyan nem rendelkeznek közvetlenül 

bérlakások felett, de rendszeresen jelentést készítenek a helyi közigazgatás vezetőjének, mely 

tartalmazza az elsőbbségre jogosult háztartások adatait, illetve a lakhatásuk megoldási 

javaslatát (pl. elképzelhető, hogy egy elsőbbséget élvező család esetében ideiglenes 

megoldásra tegyenek javaslatot
10

).  A közigazgatási vezető a javaslatot valamint a helyi a 

helyi kulturális sokféleséget figyelembe véve gondoskodik a megfelelő lakhatás 

kiválasztásáról, a főbérlővel való megegyezésről. Amennyiben a főbérlő nem hajlandó 

fogadni a bérlő-jelöltet, a közigazgatási vezető saját kerete terhére gondoskodik 

önkormányzati bérlakásról. 

A rendszer gyengéje, hogy a jogszabály nem rendelkezik arról, mi történne egy olyan esetben, 

amennyiben a helyi közigazgatás nem döntene időben a mediációs bizottság döntése ellenére 

sem. A mediációs bizottság döntését közigazgatási eljárásban lehet megtámadni. 

A jogorvoslat második szintjét azok a háztartások vehetik igénybe, akiknek az ügyében a 

bizottság kedvező döntést hozott, ám három vagy hat hónap elteltével sem ajánlottak 

számukra megfelelő lakhatást. Ez az eljárás az elsőbbséget élvező csoportok számára 2008. 

december 1. óta, a nem elsőbbségi csoportok számára pedig 2012. január 1-ével válik 

elérhetővé. A felülvizsgálati kérelmet a közigazgatási bíróságon kell benyújtani, akik 

kötelesek az ügyet két hónapon belül kivizsgálni.  Amennyiben a bíróság a panaszosnak ad 

igazat, kötelezheti a helyi közigazgatás vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló kvótából utaljon 

ki szociális bérlakást a kérelmezőnek. A bíróság napi kötbért is megállapíthat, vagyis fokozott 

nyomást gyakorolhat a megfelelő lakhatás tényleges biztosítása érdekében. 

 

A lakhatási jog előtt álló kihívások 

Elégséges lakásállomány 

Ahhoz, hogy a lakhatási jog valós változást hozzon a hátrányos helyzetű emberek bérlakáshoz 

jutásában, elérhető lakásokra van szükség. A francia Pierre Abbé Alapítvány becslései szerint 

amennyiben nem építenek évi 500 000 bérlakást, a törvény nem tartható be. Márpedig sokkal 

kevesebb új bérlakás épül, és azok sem feltétlenül a legrászorulóbbak számára. Az alapítvány 

úgy ítéli, hogy akár 600 000 rászoruló indíthat a DALO-ra hivatkozva eljárást, míg a 

                                                 
8
 Az, hogy mi számít a normáltól eltérőnek, az egyes megyék esetében eltérő lehet. 

9
 A mediációs bizottságba az alábbi szervezetek delegálnak tagokat: központi kormányzat, bérbeadók 

szövetsége, szállót vagy kiléptető lakást működtető hajléktalan ellátó szervezetek, a megyei és/vagy helyi 

önkormányzatok, lakók érdekvédelmi szövetségei és megnevezett civil szervezetek, akik lakhatással vagy 

hátrányos helyzetű emberek érdekképviseletével foglalkoznak. 
10

 Ideiglenes elhelyezés esetén 6 hét alatt kell a mediációs bizottságnak állást foglalni. 
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közigazgatási vezetők erre a célra mindössze maximum 60 000 lakást különítettek el. 

Különböző civil szervezetek is aggodalmuknak adtak hangot, hogy amennyiben nem épülnek 

a közeljövőben lakások, a DALO törvény csak arra lesz jó, hogy a hivatalok hajléktalan 

szállóra vagy egyéb, ideiglenes megoldásba vagy rossz állapotú lakásokba költöztessék a 

rászorulókat, anélkül, hogy reményük lehetne a megfelelő állapotú, tartós bérlakásba jutásra. 

A törvény zálogát a lakásépítésben látják. 

Angliában szintén nem áll a helyhatóságok rendelkezésére megfelelő mennyiségű bérlakás. A 

2007-es Green Paper programdokumentum évi 45 000 szociális bérlakás építését tűzte ki 

2010/2011-ig, majd azt követően évi 50 000-et (amit további 105 000 – 155 000 nem-

szociális bérlakás egészítene ki). Az angol törvény nem teszi lehetővé, hogy az 

önkormányzatok ideiglenes lakhatási megoldással megszabaduljanak a tartós elhelyezési 

kötelezettségtől, de ez nem jelenti azt, hogy az ideiglenes lakhatás egyéb lehetőség híján ne 

tartana akár hosszú évekig az ország bizonyos részein
11

.  

 

Lakhatáshoz jutás vagy társadalmi sokféleség? 

Az európai lakhatáspolitikák egyik célja a kulturális sokféleség erősítése (vagy máshogy 

megfogalmazva a szegények gettósodásának megelőzése), ami a társadalmi előítéletek 

csökkentésének a társadalmi igazságosság elősegítésének eszköze.  

Franciaországban felmerült, hogy a DALO törvény értelmében lakáshoz jutók esetleg 

kiszorítják a hagyományos szociális lakásra várakozókat, még abban az esetben is, ha az 

illetőt sürgősséggel a várólista elejére vették. Emellett alacsony a kérvényt benyújtók aránya, 

és közülük is csak egy kisebbség kérelmét ítélték a bizottságok indokoltnak. 2008. októberéig 

a beérkezett kérelmek 45%-át bírálták el, és 47%-ukat visszautasították. A támogatott 

kérelmek között pedig többségben voltak az ideiglenes lakhatási megoldási javaslatok, mint a 

tartós elhelyezések. A támogatási arány régiónként erősen eltérő. 

Angliában pedig bebizonyosodott, hogy a csökkenő szociális bérlakás-piac növeli a szegény 

emberek koncentrációját. A lakásszövetkezetek pedig gyakran vonakodnak a hajléktalanként 

regisztrált háztartásokat bérlővé fogadni, különösen ha helyben nem érhető el szociális 

támogatás. 

 

A lakhatási joghoz való hozzáférés (információhoz jutás, eljárásrendek, igénylők száma) 

Franciaországban a törvény bevezetése után a becsültnél lényegesen alacsonyabb volt a 

kérelmek száma: 2008. október végéig, a törvény bevezetése utáni 10 hónap alatt mindössze 

50 000 kérelem érkezett a bizottságokhoz, míg korábban 80-100 000-re számítottak. A 

kérelmek 2/3-a a fővárosból és az elővárosaiból érkezett, 90%-a pedig 6 régióból
12

. Egyes 

régiókban kevesebb, mint 10 kérelmet nyújtottak be. Az alacsony igénybevétel okát csak 

találgatni tudják. Nem volt pl. a törvénynek erős médiakampánya, különösen arról volt nehéz 

információhoz jutni, hogy hogyan lehet a kérelmeket összeállítani és benyújtani. Civil 

szervezetek saját akciójukkal próbálták a hivatalos kampányt kiegészíteni, és egy mobil 

információs buszt indítottak útra, ami a legnagyobb városokban ingyenes tanácsadást 

szervezett, továbbá saját weblapot hoztak létre, ahol igyekszenek az érdeklődők kérdéseit 

megválaszolni. A hivatalnokokat nem képezték ki arra, hogy a DALO kérelmek miben térnek 

el a szokásos szociális bérlakás igényléstől. A kérelem beadását nehezíti, hogy szociális 

munkás közreműködéséhez kötött, ám azok a szervezetek, akik felvállalják a közvetítést, nem 

kapnak többletfinanszírozást ezért a munkáért. Így azonban arra a néhány szervezetre zúdul a 

teljes igénylő áradat, akik saját erőből felvállalták a feladatot.  

                                                 
11

 London és elővárosai állnak a legrosszabbul szabad lakás tekintetében, itt nem ritka a két éves várakozás sem. 
12

 Franciaország 26 régióból áll, melyek közül 22 található a kontinensen. 
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Evvel szemben Angliában a helyi önkormányzat hivatalnokainak a feladata a panaszok 

kezelése, az ügyfél kérelmének összeállítása, a hiányzó iratok beszerzésében való 

asszisztencia. Ugyanakkor az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy az igénylővel először 

az egyéb lehetőségeket ismertessék, és amennyiben egy korábbi lakhatási támogatással 

kapcsolatos ajánlatot találna elfogadni, a lakhatási joggal kapcsolatos tájékoztatásra nem kerül 

sor. Mások úgy érezhetik, hogy a hajléktalanság stigmatizál, pedig amennyiben a kérvényben 

nem jelölik meg a hajléktalanságot, nem jogosultak bizonyos ellátásokra (ez különösen a 

fiatalkorúak számára okoz gondot). 

 

A lakhatási felelősség szétaprózódása 

A lakhatási jog érvényesülését megnehezíti az, hogy a felelősség több szereplő között oszlik 

meg. Franciaországban a központi kormányzat például kiszerződi a szociális bérlakások 

építését a társadalmi sokszínűség megvalósításának céljából, ugyanakkor nincsenek szankciók 

arra nézve, ha csak a lakásépítés valósul meg. A lakhatásról való gondoskodás a központi 

kormány felelőssége, de a városfejlesztési politika megfogalmazása és a szociális bérlakások 

építkezési költségei a helyi önkormányzatot terhelik. A lakáspolitika 5-6 különböző szint 

között oszlik meg, ami nem segíti elő az egységes gyakorlatok kialakítását. 

Angliában is több szintje van az ellátásnak: máshol iktatják a szociális bérlakások iránti 

kérelmeket, a panaszokat illetve készítik a lakhatással kapcsolatos stratégiákat. A 

lakásszövetkezetek például gyakran panaszolják, hogy az önkormányzatok nem vonják be 

őket a stratégiák kialakításába, ugyanakkor fokozódó elvárásokat fogalmaznak meg velük 

szemben a hátrányos helyzetű rétegek lakhatáshoz jutásában. 

 

Következtetések 

A jog-alapú lakhatáshoz jutás nem biztos, hogy a legsikeresebb, és biztosan nem az egyetlen 

módja a hajléktalanság csökkentésének – Írországban például nagyon sikeresnek bizonyult a 

konszenzusos „szociális partnerség” modell, vagy Dániában a társadalmi befogadás magas 

szintű koordinációja. A lakhatáshoz való jog így azokban az országokban vezethet a 

hajléktalanság valós csökkentéséhez, ahol nem áll rendelkezésre elégséges elérhető szociális 

bérlakás – mind Franciaországban, mind Angliában akkor fogadták el a kikényszeríthető 

lakhatáshoz való jogot, amikor a hajléktalan emberek száma növekedett, és az 

érdekképviseletek valamint a média is nyomást gyakorolt a politikusokra a lakhatási krízis 

megnyugtató megoldása érdekében.  

A törvény bevezetése mindkét országban elősegítette a hajléktalan (és nem hajléktalan) 

rászoruló háztartások tartós lakhatáshoz jutását, ami a lakhatási körülmények javulását, jobb 

egészségi állapotot és életminőséget eredményezett. És bár a DALO-t több kritika illette, a 

bevezetése utáni első évben mégis 4159 háztartás jutott tartós vagy ideiglenes lakhatási 

megoldáshoz a jóvoltából. Angliában elmondható, hogy a törvény javítja a legrosszabb 

helyzetű háztartások szociális bérlakáshoz jutásának esélyeit, amennyiben elsőbbséget 

élveznek a lakáshoz jutásban és a lakástulajdonosok nehezebben utasíthatják el a kérelmet. 

Mindkét ország esetében egyértelmű ugyanakkor, hogy csak akkor lehet a törvény 

bevezetésével változást elérni, ha a szociális bérlakás szektort folyamatosan bővítik. 


