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Bevezető 
 
Tanulmányunkban a Magyarországon működő lakhatással kapcsolatos támogatási 
rendszereket mutatjuk be, külön kitérve azokra a programokra, amelyek a 
hajléktalan embereket célozzák meg, akár prevenciós, akár kivezető lépésként. Úgy 
gondoltuk, hogy a magyar közönség számára hasznos lehet annak összefoglalása 

is, hogy külföldön milyen megoldások, programok léteznek ugyanezen célcsoport 
számára. 
 
Mielőtt a téma részletes tárgyalásába bocsátkoznánk, meghatározzuk, hogy mit 
értünk mi hajléktalanság alatt. 
 
Az ún. „Szociális (1993: III.) törvény”, mely a hajléktalan embereknek nyújtandó 
ellátások formáit is szabályozza, kétfajta jogi definícióját adja a hajléktalanságnak:  

E törvény – a 6. § és a II–III. fejezet – alkalmazásában hajléktalan a 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek 
bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás. 
E törvény – 7., 78., 84. és 89. §-ai – alkalmazásában hajléktalan az, aki 
éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 
 

Az első definíció szerint az a hajléktalan, akinek nincs bejelentett lakóhelye, illetve 

a bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás; a második szerint az a hajléktalan, aki 
éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Az első 
definíció a közigazgatási, illetékességi szempontok kielégítésére született, a 
második az élethelyzetet vizsgálja.  
 
Persze nem véletlen, hogy egy adott országban, így a mai Magyarországon kiket 
tartanak hivatalosan hajléktalannak – a kategóriák felállítása mindig az adott 

(szociál)politika álláspontját tükrözi. A két világháború közötti jogszabályok szerint 
pl. Magyarországon is évtizedeken át „azt kell [hajléktalannak] tekinteni, aki 
körülményeinél fogva képtelen arra, hogy magának és családjának lakást 
biztosítson”.  
 
A FEANTSA (Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Egyesülete) az európai gyakorlat 
alapján összegyűjtötte a hajléktalanság teljes spektrumának definíciós keretét, az 
ETHOS-t. Országonként eltérő, hogy (hivatalosan) kit tekintenek „hajléktalannak”.
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ETHOS – A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiája1 
Fogalmi kategória Gyakorlati kategória 

(csoportok) 
Lakhatási forma Általános meghatározás 

FEDÉL  
NÉLKÜLI 

1 Közterületen élő emberek 1.1 Közterület vagy szabad ég alatt Utcán vagy közterületen életvitelszerű tartózkodás olyan menedékhely 
hiányában, amely lakóhelyül szolgálhatna 

2 Krízisszálláson élő emberek 2.1 Éjjeli menedékhely Olyan emberek, akik nem rendelkeznek szokványos tartózkodási hellyel 

és így éjjeli menedékhelyen, alacsony küszöbű menhelyen élnek  

LAKÁSTALAN 3 Hajléktalanszállón élő emberek 3.1 

3.2 
3.3 

Hajléktalanszálló 

Átmeneti szálló 
Átmeneti támogatott lakhatás 

Ahol csak átmeneti ideig lehet lakni  

4 Anyaotthonban  élő emberek 4.1 Anyaotthon Családon belüli erőszak miatt elszállásolt nők rövid idejű tartózkodásra 
szolgáló szálláshelyeken  

5 Bevándorlók szálláshelyén élő 
emberek 

5.1 
 
5.2 

Befogadó-állomások, bevándorlók 
menedékhelye  
Bevándorló munkások szállása 

Bevándorló státuszuk miatt befogadó-állomásokon vagy átmeneti 
szálláshelyen elszállásolt bevándorlók  

6 Intézményi ellátásból kikerülő 
emberek 

6.1 
6.2 

6.3 

Büntetés-végrehajtási intézetek 
Egészségügyi intézmények2 

Gyermekek intézményei/otthonai 

A szabadulást megelőzően nem áll rendelkezésre lakhatás  
A lakhatás hiányából kifolyólag marad a szükségesnél hosszabb ideig 

Megoldatlan a lakáshelyzete (pl. 18 éves koráig)  

7 (Hajléktalan élethelyzetük miatt) 

tartós (lakhatási) támogatásban 
részesülő emberek 

7.1 

7.2 

Hajléktalanok idősotthona 

Támogatott lakhatás korábban 
hajléktalan emberek részére 

Korábban hajléktalan személyek számára tartós lakhatás gondozással 

egybekötve (általában egy évet meghaladóan)  

BIZONYTALAN 
LAKÁSHELYZET 

 

8 Bizonytalan lakhatási körülmények 
között élő emberek 

8.1 
 
8.2 

 
8.3 

Átmenetileg szülőknél/barátoknál 
Nem jogszabályszerű (al)bérlet 
 

Illegálisan elfoglalt telken lakás  

Lakásban él, de a lakáshiány miatt nem az állandó lakóhelyén, nem 
önálló lakásban.  
Lakásban bérleti szerződés nélkül, jogcím nélkül él, illetve önkényes 

lakásfoglaló 
Egy telek jogtalan elfoglalása  

9 A kilakoltatás fenyegetettségében 

élő emberek 

9.1 

 
9.2 

Kilakoltatási határozattal rendelkezik 

(bérelt lakásban) 
Ingatlan-végrehajtási határozattal 

rendelkezik (saját lakásban) 

A kilakoltatás végrehajtása a közeli jövőben várható 

 
A jelzálogjog birtokosa a jelzálogjog érvényesítéséről határozattal 

rendelkezik 

10 Erőszak fenyegetettségében élők 10.1 Rendőrség által jegyzőkönyvezett 

esetek 

Rendőrségi intézkedéssel/beavatkozással kell védelmet nyújtani a 

családon belüli erőszak áldozata számára  

ELÉGTELEN 

LAKÁSKÖRÜL-MÉNY 

11 Ideiglenes/nem standard 

építményekben élő emberek 

11.1 

11.2 
11.3 

Mobil otthonok 

Nem szabványos építmények 
Ideiglenes építmények 

Szokásos lakóhelyként nem használható  

Összetákolt/alkalmilag barkácsolt menedék, kunyhó, kalyiba 
Bizonytalan ideig álló építmény, bódé  

12 Alkalmatlan lakásban élő emberek 12.1 Lakhatásra alkalmatlan lakott 

lakások 

A hazai törvények vagy építési rendeletek értelmében lakóhelyként 

alkalmatlan  

13 Szélsőséges túlzsúfoltságban élő 
emberek 

13.1 Meghaladja a túlzsúfoltság az 
országos küszöbértéket 

Meghaladja az adott lakóterületre vagy szobaszámra vonatkozó országos 
laksűrűségi szintet   

                                                
1 Bakos Péter–Győri Péter, lásd http://www.refomix.hu/cikkek/ETHOS_hungary.pdf 
2 Magában foglalja a drogrehabilitációs intézményeket, pszichiátriákat stb.  
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A legtöbb európai országban hivatalosan hajléktalannak számítanak azok, akik az 1-
es kategóriában, közterületen élnek (az már egy másik kérdés, hogy az ilyen helyzetben 
levő emberek számára létrehoznak-e ellátásokat, akár „krízisszállásokat” (2.1) – 
Görögországban pl. nincsenek ilyen intézmények). A „Lakástalanok” kategóriáinak (3–7) 

megítélése már kevésbé egyértelmű: országonként eltérő az intézményi struktúra, egyes 
országokban a 3. és 7. kategóriák a „hajléktalanellátó” rendszer részét képezik, míg a 
fent említett Görögország esetében pl. támogatott lakhatási programba nem hajléktalan, 
hanem fogyatékkal élő vagy pszichiátriai beteg emberek kerülhetnek be. Más 
országokban (pl. Franciaországban és Németországban) a támogatott lakhatási 
programban való résztvevő akkor hajléktalan, ha a lakhatása ezen a módon csak rövid 
időre megoldott – tartós bérleti szerződés esetén nem. Írországban a „Bizonytalan 
lakáshelyzetűek” lakástalanként kerülnek nyilvántartásba, míg máshol ez a csoport 

inkább a hajléktalanság megelőzését célzó stratégiák kialakításánál kerül előtérbe.3  
 
Magyarországon a fenti kategóriák közül a közvélemény számára talán egyértelműen 
az hajléktalan, aki fedél nélküli (1.1 közterületen vagy 2.1 krízisszálláson él), továbbá a 
lakástalanok azon része, akik hajléktalanszállón (3.1) vagy hajléktalanok 
(idős)otthonában (7.1) élnek. Fedél nélküliek lehetnek az „alkalmatlan lakásban” (12.1) 
vagy „nem szabványos” illetve „ideiglenes” építményben élők (11.2 és 11.3) – főleg, ha 
ezek az építmények nem lakóövezetben vannak4.  
 
A hazai szakmai körökben elfogadottnak tekintett értelmezés megkülönbözteti a „fedél 
nélkülieket”, akik vagy a szabadban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
(barlang, garázs, trafóház, pályaudvar, aluljáró, romház stb.) éjszakáznak. Az „effektív 
hajléktalanok” megjelölés az előbbieken túl azokra vonatkozik, akiknek nincs stabil 
lakhatási lehetőségük, éjszakáról éjszakára bizonytalan, hogy hol alszanak, pihennek. 

Még ennél is nagyobb kategória a „lakástalanok” csoportja: akik ugyan lakásban vagy 
lakhatásra alkalmas intézményben (börtön, kórház, munkásszálló) élnek, de a 
jogviszonyuk bizonytalan (albérlők, ágybérlők, szívességi lakáshasználók vagy épp 
szabadulásra váró lakástalanok), és bármikor belecsúszhatnak az effektív hajléktalan 
létbe – bár, ahogy láttuk, hivatalosan hazánkban őket nem számítják hajléktalannak. Ez 
vonatkozik az ún. „otthontalanokra” is, akikhez a fenti csoportokon túl a nem megfelelő 
lakásban (túlzsúfolt, rossz minőségű stb.) élők is tartoznak (lásd az 1. ábrát).  
 

Tanulmányunkban az effektív hajléktalan embereket tekintjük hajléktalannak – 
hozzátéve, hogy a hajléktalanság sokaknál nem tartós, hanem epizodikus élethelyzet, és 
a lakáspiac margóján élők könnyen találják magukat hol az egyik, hol a másik 
kategóriában. Ahogy a bemutatott példákból is látszik, sokan élnek ma Magyarországon 
olyan elégtelen lakhatásban (lakástalanok és otthontalanok), hogy csak helyzetük legális 
jellegében térnek el effektív hajléktalan embertársaiktól – egyes, külterületi 
önkormányzati bérleményben élők lakhatási körülményei kísértetiesen hasonlítanak a 
zöld területeken tábort verő fedél nélküliekéhez! Az utcai gondozó szolgálatok 
rendszeresen látogatnak olyan, akár csak ideiglenesen lakásban élő nagyon szegény 
embereket, akik életkörülményeiket tekintve akár rosszabb helyzetben vannak, mint az 
egyes átmeneti szállón, vagy akár faépítményben élő hajléktalan emberek. 

                                                
3 Bővebben lásd Edgar–Meert et al. 2005. 
4 Magyarországon a menekültek és bevándorlók nem számítanak hajléktalannak (5), ahogy az intézményekből 

szabadulók (6) sem (már amennyiben nem kerülnek be a fenti hajléktalankategóriák egyikébe!). Ha a 
bizonytalan lakhatású honfitársaink (8) hajléktalannak számítanának, majdnem kilencvenezer fővel gyarapodna 

a hajléktalan emberek tábora, ha pedig a szélsőségesen túlzsúfolt lakásban élőket (13) is hozzáadnánk, további 

négyszázezer ember lenne hazánkban hajléktalan – a 2001-es népszámlálási adatok alapján, Dr. Győri Péter 

számításai szerint (Győri 2005). 
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1. ábra A hajléktalan élethelyzet lehetséges szintjei5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mint a fentiekből látszik, a hajléktalanság és a lakáspolitika között erős összefüggés van. 
Tanulmányunkban a Győri Péter és Maróthy Márta (2008) által felvett fonalat folytatjuk. 
Egyetértünk velük abban, hogy a rendszerváltás-kori akkut lakhatási krízishelyzetre való 
reakcióként kiépített hajléktalanellátó intézményrendszer megérett az átalakításra, 
mégpedig olyan átalakításra, amely az intézményes elhelyezésen túl a már hajléktalanná 

vált embertársaink társadalmi integrációját segíti elő, és megakadályozza újabb rétegek 
(devizahitelesek, díjhátralékos háztartások, munkanélküliek, dolgozó szegények) 
lakásvesztését. 

„A hajléktalanságnak nincs helye az összetartó (integrált) társadalomban. 
Az összetartó társadalomba minden egyes ember bele kell tartozzon. 
Ezért jelen javaslat abból a hipotézisből indul ki, hogy a Magyar 

Köztársaság mindenkori kormánya elkötelezett a hajléktalanság 
megszüntetésére. 
 
A kormány mellett az önkormányzatok felelősséggel tartoznak 
polgáraikért. Ezért jelen javaslat abból a hipotézisből is kiindul, hogy az 
önkormányzatok elkötelezettek a helyi társadalmi összetartozás 
erősítésében, a szociális problémák megoldásában, köztük a legsúlyosabb 
szociális krízis, a hajléktalanság megszüntetésében.”6  

Hozzájuk hasonlóan mi is az állami és önkormányzati lakáspolitikát vizsgáljuk meg abból 
a szempontból, hogy a (potenciális) hajléktalan emberek számára milyen lakhatási 
programokat működtetnek, és hol vannak azok a hiányosságok, amelyek miatt újabb és 
újabb háztartások válnak hajléktalanná, míg a már hajléktalan emberek nem tudnak 
megkapaszkodni a mainstream lakáspiacon. 

 

                                                
5 Forrás: Bényei–Gurály–Győri–Mezei (2000). 
6 Győri-Maróthy 2008:p. 5 

otthontalanok 

lakástalanok 

effektív hajléktalanok 

fedél nélküliek 
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Tanulmányunk második fejezetében az állami és önkormányzati lakáspolitikát vizsgáljuk 
meg, különös tekintettel arra, hogy az alacsony jövedelmű (köztük a hajléktalan) 
háztartások számára milyen lehetőségek, támogatások érhetők el. A harmadik fejezetben 
az utóbbi évek kimondottan hajléktalan emberek számára létrehozott lakhatási 

támogatási programjait ismertetjük. A negyedik fejezetben kitekintünk Magyarországról, 
és külföldi– akár policy, akár program szinten működő - jó gyakorlatokat mutatunk be7. 
Végezetül pedig az ötödik fejezetben kísérletet teszünk összekötni mindazt, amit a 
magyar lakáspolitikáról, a hajléktalan emberek támogatási programjairól és külföldi jó 
gyakorlatokból megtudhatunk, és ajánlásokat fogalmazunk meg a különböző lakhatási 
programok összehangolására, kiterjesztésére vonatkozóan. 

 

                                                
7 A tanulmányban bemutatott hajléktalan emberek magyar és külföldi lakhatási programjai általában kis 
esetszámmal működtek – lesznek köztük olyanok, ahol akár csak 8-10, míg máshol (pár)száz résztvevő 

tapasztalatai alapján születtek az értékelések. Úgy érezzük azonban, hogy ezek a mikroszintű vizsgálatok is jól 

jelzik a nagyobb, strukturális problémákat és ellátási hiányokat, illetve sikeres megvalósítás esetén 

iránymutatásul szolgálhatnak nagyobb volumenű, akár országos programok megtervezéséhez. 
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A tágabb értelemben vett lakáspolitika színterei 
 

Az alábbi részekben sorra vesszük az állami lakás- és lakhatási támogatási programok 
alapjellemzőit, és megvizsgáljuk, hogy a hajléktalanság által legveszélyeztetettebbnek 
tekintett csoportok szempontjából mennyiben relevánsak, azaz mennyiben szolgálják a 
bizonytalan élethelyzetűek lakáshoz jutását és lakhatásuk megőrzését. Ahol releváns, és 
nagyobb léptékű támogatási programmódosítás zajlott le az elmúlt néhány évben, ott 
kifejtjük ennek a változtatásnak a valószínűsíthető vagy tapasztalt hatásait. 

 

A tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé a teljes strukturális összefüggés-
rendszer megvilágítását, azaz a jövedelempótló támogatásokhoz való általános 
kapcsolódási pontok tárgyalását, sem a regionális különbségekből fakadó támogatás-
hatékonysági eltérések és ellentmondások elemzését. Éppen ezért a legszembetűnőbb 
problémák elemzésére szorítkozunk. 

 

Állami lakáspolitika 

 

A kormányzati lakáspolitikát a 2000-es évek elejétől elsősorban a tulajdoni lakáshoz 
jutási támogatások dominálták.8 Ennek hátterében a lakásfinanszírozási rendszer és az 
építőipari lobbi megerősödése álltak. Az évtized közepére a lakáshitelezési rendszer 
deregulációjával nemcsak a támogatott lakáshitelek, hanem a támogatás nélküli, a banki 
reklám-boom során biztonságosnak hirdetett és igen kedvező megfizethetőségű svájci 
frank és más deviza- alapú hitelek kihelyezése is felgyorsult. Mindezen tényezőknek 
három, egymással összefüggő hatása volt:  

 

(1) Egyrészt felpörgött a lakáspiac és a lakásépítés, az éves lakásépítés 
megközelítette a negyvenezres számot. Az épített lakások méretei alapján a 
piac a (szigorodó támogatású) hiteltermékek és a (feltételezett) 

megtakarítások alapján elsősorban a fiatalokat, az alsó-középosztályt és a 
középosztályt célozta. A lakásárak ebben az időszakban stabilan növekedtek.  

 

(2) Másrészt, a lakáspolitika hosszútávon elkötelezte magát, éves szinten a 
lakástámogatások mintegy kétharmadát-háromnegyedét fordítva a 
lakáshitelek kamattámogatásaira, ezáltal beszűkítve saját mozgásterét.  

 
(3) Harmadrészt olyan hiteltermékek jelentek meg, amelyek megnyitották a 

hozzáférést az addig túl kis önrésszel rendelkező lakossági csoportok előtt, 
ezzel javítva a lakáspiacra való belépés esélyeit, de egyúttal növelve ezen 
csoportok megfizethetőségi kockázatait, a lakásvesztés veszélyét.  

 
 

 

 

 

                                                
8 Hegedüs et al, 2008. 
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1. táblázat Kormányzati lakástámogatások 1998-2007, milliárd Ft 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lakásépítési 
kedvezmény 

20,4 19,9 24,0 19,5 18,9 30,1 35,9 41,7 62,8 53,1 

Bérlakás és panel 
program 

0,0 0,0 0,5 2,0 12,4 18,2 18,0 20,7 7,6 6,5 

Adó-visszatérítési 
támogatás 

0,2 1,9 5,0 5,9 6,4 9,0 9,7 6,0 1,9 0,5 

Kiegészítő 
kamattámogatás 

0,0 0,0 1,3 4,8 15,0 23,5 37,3 45,5 34,1 38,8 

Jelzálog 
kamattámogatás 

0,0 0,0 0,6 0,8 6,7 56,3 97,3 
105,

7 
98,1 88,3 

Lakástakarékok 
támogatás 

3,0 4,5 5,1 6,5 5,7 5,9 8,3 10,7 14,1 18,6 

Törlesztési támogatás 8,0 7,2 6,0 5,4 4,1 1,1 0,7 0,5 0,2 0,1 

Régi hitelek 26,0 20,3 15,9 14,2 13,0 9,6 9,8 5,8 0,3 0,2 

SZJA kedvezmény 1,2 1,6 2,2 5,6 17,0 31,1 24,7 19,5 14,0 10,0 

Illeték kedvezmény 1,0 2,6 5,4 11,4 17,6 26,6 20,0 20,0 20,0 20,0 

Összesen 59,9 58,1 66,1 75,9 
116,

7 
211,

3 
261,

6 
276,

2 
253,

1 
236,

1 

GDP md Ft 
10 

087 
11 

394 
13 

533 
15 

275 
17 

204 
18 

936 
20 

712 
22 

027 
23 

562 
24 

386 

GDP %-ban 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 1,1% 1,3% 1,3% 1,1% 1,0% 

Forrás: Önkormányzati Minisztérium és Városkutatatás saját számítás, előzőleg publikálva a Hegedüs et al 

2009-ben  

 

A lakástámogatások folyamatos nominális növekedése egészen a pénzügyi válság 2008-
as őszi bekövetkeztéig zajlott.  

A 2009-es fordulat azt jelentette, hogy a lakástámogatási formák egy jelentős részét 
felfüggesztették (pl. a szocpolt), a válság hatására a lakáspiac beszűkült, a lakásárak 
reálértéke csökkenni kezdett. Ettől fogva a devizahitelek a forint árfolyamcsökkenése 
miatt nem várt terheket rónak a háztartások költségvetésére, sokan kerülnek 

adósságspirálba. A lakáshitelezés általános szintje jelentősen visszaesett, a lakásépítés 
számai a boom előtti szintre csökkentek. 

A KSH 2010-re összesített adatai alapján a lakáseladások 2009-re a 2007-es szint felére 
csökkentek, és az összes lakástranzakció (mintegy 90 ezer adásvétel) alig 10%-a 
irányult új lakás vásárlására. Ehhez nagyban hozzájárult a szocpol támogatás 
berekesztése. Az új lakások reálára 5,6%-kal, a használtaké 9,6%-kal mérséklődött már 
2009-ben.  

A válság az eladott lakások számának hirtelen csökkenését 2009. második felére hozta 
meg, és 2010. első negyed évében is alig 1000 új lakást vásároltak meg. A Budapesten 
kívüli lakáspiac gyakorlatilag befagyott, a regionális árkülönbségek tovább nőttek.9 

A lakásépítés 2010. év végére a 2000. évi szintre esett vissza. A tavalyi évben 
mindösszesen 20,823 lakás épült. Átalakult az építőipari tevékenység összetétele is – a 

                                                
9 (KSH Statisztikai tükör 2010/128) 
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felújítások hangsúlyosabbak lettek. Drasztikusan csökkent az építési engedélyek száma 
is, ami azt mutatja, hogy az építési kedv és ezzel az építőipar tevékenysége a 2011-es 
évben is visszafogott lesz. 

A lakáshitelezéssel kapcsolatos legfrissebb adatok tanulsága, hogy a teljes hitelállomány 

a lakáspiaci tranzakciók és új hitelkibocsátások számának radikális csökkenése mellett is 
folyamatosan nőtt. Ez legfőképp a deviza-hitelállomány forint-árfolyamgyengüléséből 
következő növekményének köszönhető. Mára mintegy 830 ezer lakáshitel van, ebből kb. 
330 ezer hitel államilag támogatott lakáshitel, és csekéllyel több a devizahitel. A teljes 
állomány mintegy 4300 mrd Ft – ennek kétharmadát a devizaalapú lakáshitelek teszik ki.  

A 2010. év első félévének tárgyidőszakára vetítve mintegy 30%-os visszaesés látható a 
felvett hitelek számában. A visszaesést egyrészt az állami hiteltámogatás ideiglenes 
felfüggesztése, másrészt pedig a forint és a devizahitelezés általános megszigorítása 
okozta (a fedezetként kínált lakás értékének legfeljebb 75%-át érheti el a felvett kölcsön 
a forint alapú hitelek esetében, az euro hitelek esetén 60%, a többi devizánál pedig 
45%).  

A fogyasztók a megnövekedett törlesztőrészletek fényében kockázatosabbnak látják a 
deviza-alapú hitelfelvételt, sokszor pedig eladásra kínált ingatlanjaik is beragadtak, így 
az újabb lakásvásárlást vagy építést több tényező is nehezíti.  

 

Épített lakások száma (1991-2010) Lakáshitel-állomány (2004-2009) 
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Forrás: KSH adatbázis 

A lakáspolitika nemcsak a tulajdonhoz való jutást támogatta, hanem a tulajdoni lakások 
energiahatékony felújítását is, elsősorban az iparosított technológiával épített lakások 
esetén. A panelprogram impliciten szociálisan célzó programnak bizonyult, abból 

adódóan, hogy a paneles lakótelepek a városi helyi lakáspiacok alsó szegmensében 
helyezkednek el, és lakóik az alsó középosztályból és alsóbb jövedelmi csoportokból 
kerülnek ki.10 

Az energia-hatékonysági beruházások célja hosszútávon a lakhatás megfizethetőségének 
segítése. A hitelintézetek a támogatások megszerzését saját hiteltermékekkel, 
előtakarékossági termékekkel kombinált hitelezéssel segítették elő, kihasználva pl. a 

lakástakarékok nagyvonalú állami támogatási rendszerét. Az érintett lakástulajdonosok 
az általában a társasházak közös költségeibe beépített hiteltörlesztéssel fedezett 
beruházásoktól már középtávon érezhető megtakarításokat várnak. A beavatkozások 
általában a fogyasztás mérhetővé tételét, a hőtakarékosságot szolgáló nyílászáró-
cseréket és homlokzat-szigetelési beruházásokat jelentik/jelentették.  

                                                
10 Hegedüs-Szemző: 2007. 
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Az állami lakáspolitika egy további fókusza az önkormányzati bérlakásállomány 
bővítése és a lakásbérlés megfizethetőségének javítása volt. Ugyanakkor a 2001 
és 2004 közötti bérlakás-építési program során felépített lakások száma az időközben 
privatizált bérlakások számát nem kompenzálta, azaz az állomány nem nőtt, bár az 

összetétele az új, jó minőségű lakások felépítésének hatására minden bizonnyal javult. A 
felépített lakásoknak egy kisebb hányada szolgált/szolgál szociális 
lakáscélokat: a lakások nagyobb része idősek és a fészekrakó fiatalok lakáshelyzetét 
kívánta javítani. A program tehát csak részben volt sikeres.  

A megfizethető bérlakások állományának bővítésére tett másik kísérlet ugyanakkor ennél 
sokkal gyorsabban vallott kudarcot: a magánbérleti piac becsatornázására javasolt 
központi lakbértámogatási program (havi, a központi (max. 7000 Ft-os) támogatási 
szintnek megfelelő helyi támogatási összeggel megfejelt magánpiaci lakbértámogatás) 
azért bizonyult működésképtelennek, mert a bérbeadókat forrásadó-megfizetésére 
kötelezte. Ezzel a javarészt feketén bérbeadott lakásokat vissza akarta terelni a 
bejelentett, jogszerű, átlátható szerződéses körülmények között kiadott lakások körébe. 
A bérbeadói oldal éppen ezért nem volt érdekelt a programban való részvételre, a bérlői 
oldal pedig a befizetésre kerülő forrásadó miatt megnövekedő lakbérszint, és a bérbeadói 
ellenállás miatt állt el hamar a támogatás kiharcolásától. Ezenkívül a túl szigorú 
jövedelmi jogosultsági feltételek is hozzájárultak a támogatás kihasználatlanságához. 

A lakhatási kiadások megfizethetőségi programjai – a továbbiakban prevenciós 
programokként tárgyaljuk őket – az állami lakáspolitikai támogatások határterületén 
helyezkednek el. A központi lakásfenntartási és adósságkezelés támogatás a 
szociális szektor ellátásai között található, és bár számottevő a lefedettsége és nagy rá 
az igény, nagyságrendje alig a teljes lakáspolitikai büdzsé 5%-a.  

Jóval tetemesebb a legmeghatározóbb lakásfenntartási prevenciós támogatási forma, a 
gázár-támogatás, amely éves szinten 120-90 mrd Ft között mozgott az elmúlt években 
(hasonlóképpen releváns a kapcsolódó távhő-támogatás). Ez az a támogatás típus, 
amely az elmúlt években gyökeres változáson ment keresztül: a szolgáltatói (kínálati) 
oldal támogatását felváltotta egy fogyasztói (keresleti) oldali támogatás-struktúra, és így 
az alsó jövedelmi-csoportok egyik célzott támogatásává vált. Megoldatlan 
maradt ugyanakkor az a kérdés, hogy a legrosszabb lakásállományban élők 
lakhatási körülményeit ez a támogatás sem veszi figyelembe: ők ugyanis 

tipikusan nem gázzal és távfűtéssel fűtők köréből kerülnek ki, azaz ettől a 
bőkezű támogatástól elesnek. 

 

Tulajdonszerzés támogatása 

Mint ahogy az állami lakáspolitikát tárgyaló rész bevezetőjében jeleztük, az állami 
lakásvásárlási támogatás kontextusát a központi költségvetési korlátok mellett a tágabb 

makrogazdasági feltételrendszer is meghatározza. A kiválasztott konstrukciók 
értékelésekor mindkét elemre ki kell térnünk.  

A támogatás eszköztára az elmúlt évtized során átalakult, ami főképp a hitelkibocsátás 
összetételének változásával, és a lakáshitel-támogatás állami modelljének szigorításával 
hozható összefüggésbe. 
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2. Tábla Állami lakáspolitikai támogatások, 2000-2009, a prevenciós, adó- és régi hitel-támogatások nélkül, milliárd Ft 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lakásberuházások közvetlen támogatása           

 Lakásépítési kedvezmény 24,2 19,7 19,2 30,1 34,6 39,1 43,5 34,8 30,4 28,2 

 Fiatalok otthonteremtési támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 14,6 10,8 9,0 6,5 

 Áfa támogatás 5,0 6,2 6,5 9,0 9,7 6,0 1,9 0,5 0,1 0,1 

 Összesen 29,2 25,9 25,7 39,1 44,3 61,7 60,0 46,1 39,6 34,7 

Önkormányzati Minisztérium programjai           

 
LA - 1: Az önkormányzati 
bérlakásprogram 0,4 4,6 15,8 18,4 10,0 8,9 1,3 0,3 0,3 0,2 

 LA - 2: Panel program I.   0,0 0,2 0,9 1,2 1,3 3,9 9,7 10,1 4,2 

 LA - 3: Városrehab. támogatása   0,1 0,1 0,0 0,0 0,1    

 LA - 4: Telekprogram   0,2 0,7 0,4 0,1 0,1 0,0   

 LA - 5: Egyházi ingatlanok   0,3 0,4 0,2 0,2 0,0    

 LA - 6: Panel program II.       0,2 0,1 0,1 0,1  

 LA - 7: Termofor kémény felújítás      0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

 LA - 8: Lakbértámogatás      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 LA - 9: ÖKO program        0,1 0,0 0,2 

 Összesen 0,4 4,6 16,6 20,5 11,8 10,6 5,6 10,5 10,6 4,7 

Lakáshitelek támogatása           

 Kiegészítő kamattámogatás 1,3 6,4 15,0 23,5 37,3 46,1 34,1 38,8 36,4 48,9 

 Jelzálog kamattámogatás 0,1 0,8 6,7 56,3 97,3 105,7 98,1 88,3 65,3 63,6 

 Lakástakarékok támogatása 6,4 6,5 5,7 5,9 8,3 10,7 14,1 18,6 22,8 26,1 

 
Lakáscélú hitelek törlesztésnek 
támogatása 2,2 5,6 17,0 31,1 24,7 19,5 14,0 10,0 5,0 2,0 

 Összesen 10,0 19,2 44,3 116,7 167,5 182,0 160,3 155,7 129,5 140,7 

            

 Összesen 39,6 49,7 86,5 176,3 223,6 254,4 226,0 212,3 179,6 180,1 

 

Forrás: NEFMI (ÖM)
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(A volt Önkormányzati Minisztérium LA – 1-9 néven futott programjaira – mivel 
közvetlenül nem kapcsolódtak lakásvásárláshoz, itt külön nem térünk ki. A későbbiekben 
megemlítjük majd a bérlakás-építési program néhány kritikus elemét.) 

A lakásvásárlás, illetve lakásépítés támogatása (itt elsősorban a lakásépítés támogatása, 

ma is közismert nevén a szocpol) a lakáspolitika legközkedveltebb készpénz-eleme volt 
a 2000-es évek eleje óta. Ez a pusztán a gyermekszámtól függő egyszeri, rögzített 
összegű támogatás adta a teljes közvetlen állami lakástámogatások mintegy 20%-át. A 
lakásépítési kedvezmény a szociálpolitikai kedvezmény utódjaként jött létre 1995-ben. A 
támogatás összege többször nőtt, felhasználása pedig bővült.  

A támogatás iránti kereslet már a program beindításakor messze meghaladta a politika 
által tervezett költségvetést (de mivel normatív alapon járt, így felülről nyitott 
költségvetésű volt). Ennek az volt az oka, hogy bár céljai szerint nem szociális 
alapon volt hivatott a lakásépítést elősegíteni, mégis a támogatás ebben az 
időszakban járult hozzá leginkább az alacsonyabb jövedelmű elsősorban a 
nagycsaládos (gyakran roma) családok lakáshoz jutásához. Ez leginkább ott volt 
igaz, ahol a támogatás/lakásár (lakásépítési költség) a legalacsonyabb volt – azaz a 
legelmaradottabb régiókban, ott is a legolcsóbb területeken. A program egyik negatív 
hatása ezért az elmaradt, magas munkanélküliségi mutatókkal jellemezhető régiókban 

való „röghöz kötés” volt. 1995-1997 között egyes becslések szerint 10,000 ún. 
“szocpolos” lakás épült. 

A támogatás alacsony összege ugyanakkor erősen behatárolta az építés minőségét is, 
sokszor gyenge vagy rossz lakások építését eredményezve. A negatív hatások miatt a 
támogatás értékét a kilencvenes évek második felében tudatosan hagyta a politika 
elinflálódni.  

A szocpol újabb szárnyalása, ahogy az adatok is mutatják, 2003-tól következett be. 
Ennek a makrogazdasági és lakáspolitikai kontextusa a kedvezményes lakáshitelek 
megjelenése, aminek hatására megugrott az új lakásépítés. A szocpol összegét 
folyamatosan emelte a kormányzat, így a támogatás költségvetése 2006-ra már 43 md 
Ft-ra nőtt. 2006-ban a kedvezményt összesen mintegy 24,600 fő vette igénybe.  

A 2005-től egy újabb sor jelenik meg a támogatások között: a szocpollal párhuzamosan 
bevezették a félszocpolt (fiatalok otthonteremtési támogatása), amely a szocpol 

fele összegével támogatta a használt-lakásvásárlást (adott értékhatárokon belül), és a 
Fészekrakó konstrukción belül állami hitelgaranciát nyújtott fiatal gyermekesek számára.  

A megemelt szocpol és félszocpol hatása sajnos sokban emlékeztet arra, ami miatt a 
szocpolt a kilencvenes évek közepe után hagyta elinflálódni a lakáspolitika: a 
legszegényebbek (és sokszor a sokgyerekes roma háztartások) rossz lakáspiaci pozícióját 
stabilizálta, a szegregáció akart-akaratlan növeléséhez járul(t) hozzá. Ebből a 
szempontból tehát, hiába működött kvázi-célzottként a támogatás, mivel relatív több 
jutott belőle a többgyermekes szegényeknek (a gyermekesek szegénységi kockázata 
eleve nagyobb mint a nem gyermekeseké), a hatása ellentmondásos. Kétségtelen 
azonban, hogy sok háztartás számára olyan hathatós segítséget jelentett a lakáspiacra 
való belépésben, amilyen hatással – már csak jellegénél fogva sem – nem rendelkezett 
semelyik másik támogatási program sem. A szocpol 2009-es felfüggesztésének 
hatásait egyelőre nem ismerjük. 

A leghangsúlyosabb – és a lakáspolitika mozgásterét a leginkább meghatározó – 

támogatás a lakáshitelekhez kapcsolódó kamattámogatás. Ez a 2003-tól radikálisan 
felfutó, mára már a 2008-as őszi felfüggesztés óta csökkenő, évente mintegy 110-150 
milliárd Ft-ot kitevő támogatás adja az állami, lakástulajdonláshoz köthető támogatások 
legjelentősebb részét, mintegy 70%-át. A lakáshitelek kamattámogatásának két 
modelljét (forrás- és eszközoldali támogatás) itt összevonva tárgyaljuk.  

A támogatás legfontosabb hozadéka, hogy a gazdasági fellendülés kontextusában 
hozzájárult a lakásépítés felfutásához: 2004-re a megépült új lakások száma túllépte a 
40 ezres küszöböt, a lakáshitel állomány pedig 200 md Ft-ról 2000 md Ft fölé emelkedett 
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2000-2005 között, meghaladva a GDP 10 %-át. A hitelek volumene tovább nőt, és mivel 
a 2004-es megszorító szabályozás életbe lépésére a bankok számos olcsó(nak tűnő) 
devizahitel-konstrukcióval álltak elő, a lakáshitelezés, immár inkább a devizahitelekre 
mintsem az állami támogatott lakáshitelekből táplálkozva 2006-ban elérte a 600 md Ft-

ot, azóta pedig a válság kezdetéig, illetve az elmúlt 2 évben is ezt a szintet 
megtöbbszörözte. Ennek hátterében az árfolyam-romlás miatt nem csak a hitelek 
számának, hanem az eladósodottság abszolút mértkének növekedése is áll. 

A lakáshiteleiket devizahitelként felvevők egyértelműen a pénzügyi válság 
vesztesei közé tartoznak. Kockázataikat csak súlyosbítja, hogy a szabad felhasználású 
(fogyasztási célú) jelzáloghitelek a lakosság egy részénél olyan költségnövekedést és 
megfizethetőségi problémát is okoztak, amelyek már veszélyeztetik a lakhatásukat. Az 
ehhez kapcsolódó válságkezelő és prevenciós lépésekről a lakhatás megfizethetőségének 
javítását célzó támogatások körében szólunk. 
 
Mint azt fent említettük, a kamattámogatások nagy volumenének egyik legjelentősebb 
következménye, hogy hosszú távon szűkül a kormányzat mozgás tere a 
lakástámogatások átalakítása terén. Míg 2000-ben a lakáskiadások 60 %-a az adott évi 
programokra volt költhető, 2004-ben már csak 40 %-a, jelenleg pedig már csupán 30-
25%-a, mindez úgy, hogy a teljes támogatási költségvetés valójában nem csökken 
ugyanebben az időszakban.  
 
Bár az újonnan kötött szerződéseknek mindössze 15%-át kötötték állami 
kamattámogatással a 2009-es évben, 2010. első félévében pedig csak a 4%-át11, azóta a 
konstrukciónak a hitelezésben komoly szerepe nincs. A meglevő állomány 
kamattámogatása mégis jelentősen megterheli a költségvetést, ahogy azt a fenti tábla is 
mutatja. 

 
Szintén fontos elem a lakástakarékok nagyvonalú támogatása: a teljes 
lakáspolitikai büdzsé mintegy 15%-a ehhez a megtakarítási formához köthető. A 
lakástakarékok támogatása az egyik legkevésbé kontrollálható támogatásforma, ugyanis 
nincs valós és szigorú megkötés a lakástakarékban felhalmozott és ahhoz az állami 
támogatást megszerzett forrás felhasználását illetően. A Városkutatás Kft. becslései 
szerint a lakás-takarékpénztári (LTP) szerződések legalább egynegyede nem kapcsolódik 
lakáscélhoz,12 gyakorlatilag egy megtakarítási támogatás. A felhasználási célok között 
10% alatti az új lakásépítés és vásárlás, a jellemző cél a felújítás és hitelkiváltás.  

A táblában is jól nyomon követhető, hogy 2003 óta folyamatosan emelkedik, 
többszörösére nő a lakástakarékokhoz kapcsolódó állami támogatás szintje. A 
lakásszektoron belüli felhasználás szempontjából az LTP a Panel Plusz programban (volt) 
jelentős, mivel az önrész előteremtésének egyik kulcsa éppen a lakás-takarékpénztári 
megtakarítás kombinálása a bankok által nyújtott hitellel. Ez a pénzügyi megoldás teszi 

lehetővé, hogy az egy háztartásra eső törlesztő részlet ne haladja meg a felújítás 
következtében elérhető megtakarítást, így a szegényebb háztartások is részt 
vehetnek/vehettek a programban. Ugyanakkor – mint ahogy azt fent is kiemeltük – a 
program az alacsonyabb jövedelműek lakáshoz kapcsolódó beruházásait nem 
segíti kellően.  

 

A támogatások 2009. nyári befagyasztása ellenére vannak ma is futó programelemek. 
Azon támogatott háztartások estén, ahol már 2009. július eleje óta fennállt 
kölcsönszerződés, folytatólagosan érvényes a kamattámogatás, illetve az ezután 
született gyerekekre már megelőlegezett kölcsönként felvett szocpolt sem mondta fel a 

                                                
11 KSH, 2010b 
12 A szerződések száma 2005-re meghaladta a 900 ezer db szerződést, a tényleges megtakarítások 113 milliárd 

Ft-ot tettek ki – lásd Hegedüs et al, 2009.  
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Magyar Államkincstár. A magyar állami támogatási források közül a szocpol-os forrással 
szerzett vagy épített lakásokon általában 10 éves elidegenítési tilalom van.  

A tulajdonszerzéshez kapcsolódó támogatások között a hajléktalanságból 
kivezető utakban gyakorlatilag egy releváns eszközzel sem találkozunk: a 

hajléktalan emberek körében általános megtakarítások hiánya13 és a kedvezőtlen 
munkaerő-piaci helyzet nem teszi valószerűvé a lakástulajdonlási programokba való 
bekapcsolódást. Az állami garanciavállalás olyan fiatalok esetén jelenthet(ett volna) 
eszközt, akik az állami gondozásból kikerülve az életkezdési támogatásból származó 
önrész segítségével juthattak így lakáshitelhez.  

 

Bérlakás-építési program 

Az önkormányzatok által üzemeltetett szociális bérlakás állomány a városokban 
koncentrálódik, ezen belül is Budapesten és a megyei jogú városokban, ahol az állomány 
69 %-a található (a teljes lakásállomány 5-6%-a). A kistelepüléseken gyakorlatilag 
hiányzik ez a lakhatási forma.  
 
A mai lakásállomány területi és minőségbeli megoszlása a rendszerváltás körüli 
privatizáció eredménye. Az 1994-ig lezajlott folyamat során a jobb minőségű lakások 
kerültek ki az önkormányzatok tulajdonából, a megmaradt, rosszabb állapotú 
lakásokban pedig a háztartások különböző szociális problémái halmozottan 
jelentkeznek. A megmaradó, sok esetben a rosszabb városrészekben koncentrálódó 
szociális lakások elosztási gyakorlata a hátrányos helyzetű háztartások lakóhelyi 
szegregálódását okozta. Ahol nem törekedtek az önkormányzatok a lakásállomány 
privatizációjakor egyes összefüggő területeken megtartani a lakásállományukat (és ez a 

gyakoribb megoldás), ott mára ún. vegyes-tulajdonú társasházakban található az 
állomány nagy része (ez a kezelés szempontjából előnyöket és hátrányokat is mutat, 
minden esetre a szociális problémák területi koncentrációjának egy forrását kiküszöböli). 
 
A szociális lakások iránti igény és a rendelkezésre álló bérlakás-állomány 
mérete közötti rés – a statisztikák és a helyi gyakorlatok ismeretében – 
növekszik. Az igény, életkori, háztartás-szerkezeti, lakásváltoztatási szándékok és 
megfizethetőségi elemek alapján, konzervatív becsléssel, körülbelül 300 ezer lakás 
(a lakásállomány 8%-a) lenne, azaz ennyi háztartás élethelyzete tenné indokolttá, 
hogy szociális bérlakásban éljen. Továbbá jól jelzi a hiányt a helyi önkormányzatok 
egy-egy megüresedő bérlakására való sokszoros túljelentkezés, és a - nem 
kötelezően - vezetett névjegyzékek, amelyek alapján 45 ezerre becsülhető a szociális 
bérlakások iránti regisztrált igény. Ezzel szemben az egy évben elosztható önkormányzati 
bérlakások száma országosan 1000-2000.  

Összehasonlításképpen, hogy vajon hány hajléktalan juthat szociális bérlakáshoz ezek 
között a körülmények között, érdemes felidézni az angol elosztási rendszert, ahol a 
megüresedő lakások eleve 10%-át kötelező hajléktalanok számára bérbe adni. Ezen felül 
helyi szinten különböző sürgősségi fokozatokat állapíthatnak meg, amelyekben még 
erősebben támogathatják a hajléktalanok lakáshoz-jutását (mindeközben a szociális 
céllal bérbeadó magán bérbeadók lakásai közül kötelezően az önkormányzat által 
megszabott arányban hajléktalanoknak elosztandó arány is változó településenként).  

Ez a szám 2009-ben Angliában az összes elosztott önkormányzati lakás tekintetében 
151,700, amely közül 26,300 lakást kaphatott meg hajléktalan bérlő.14 Arányosítva: 
Magyarországon a lakásállomány 3%-a szociális bérlakás, Angliában 18%, 
Magyarországon az újraosztott szociális bérlakásállomány a bérlemények 1%-a, 

                                                
13 Bár a hajléktalan emberek átmeneti szállásain általában előtakarékosságot kötnek, az így összegyűlő összeg 

általában egy bérlakás két-háromhónapos kauciójára elegendő. 

14 vö. http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/1400509.pdf 
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Angliában pedig 4%-a, összesen pedig az újraosztott állomány 17%-át kaphatta 
hajléktalan. Magyarországon ez azt jelentené, hogy hasonló elosztási mechanizmusok 
érvényesítésén keresztül évente kb. 250 hajléktalan juthatna szociális bérlakáshoz csak 
az önkormányzati állományon belül.  

 

3. Táblázat Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány változása 1990 óta 

 

Önkormányzati 
tulajdonú 

lakások, ezer 
lakás 

Forrás: 

Állomány 1990 elején 721,3 2001-es népszámlálás 

Eladás 

1990 – 
2007 

605,6 

KSH folyamatos lakásstatisztika Lakásépítés  12,7 

Megszűnés  10,8 

Vásárlás+otthonházi 
építés 

23,8 Szakértői becslés  

Állomány 2007 végén 140,9 
KSH önkormányzati 

ingatlanvagyon-statisztika 

Forrás: KSH, először publikálva Hegedüs et al 2009-ben. 

 
A KSH portálon on-line elérhető adatok szerint a 2000-es évtized vége felé az 
önkormányzatok mintegy 140,000 lakást tartanak fenn, ebből mindösszesen mintegy 13 
milliárd Ft bevételük származik. A lakások felújítására alig 3 milliárd forintot fordítanak, 
aminek az is az oka, hogy egy átlagos lakás átlagos lakbére a szociális szektorban 
nem fedezi a működtetést sem (kb. 7,500 Ft/hó egy átlagos szociális bérlakás 
országos átlagos lakbére). A helyi vagyonkezelésen belül a lakásgazdálkodásból 
származó bevételek az összes befolyó forrás 25-35%-át teszik ki – ezért is törekszik (és 
kényszerül) arra több önkormányzat, hogy e tevékenységét más forrásokkal 
keresztfinanszírozza. 
  
A 2000. utáni lakáspolitika az önkormányzati bérlakás-szektor növekedését új 
építések, illetve lakások vásárlásának támogatásával kívánta megoldani. 2003 
végén a program költségvetési forráshiány miatt leállt. A támogatott bérlakások 
száma a 4 év alatt mintegy 12,800 db volt. 

Az állami lakáspolitikai programokat számba véve ez a program volt az, amely a 
leginkább támogatta a ténylegesen rászorult, alsó és alsó-közép szintű 
jövedelemmel rendelkező háztartásokat. A támogatás technikai részleteiben 
azonban az állam nem érvényesített szigorú szabályokat, elveket, pl. lakások elosztási 

kritériumainak megállapítását is a helyi szintre bízta. További negatívuma volt a 
programnak, hogy túlságosan megterhelte a költségvetést, miközben, bár korszerűbb 
lakások jelentek meg a program révén az önkormányzati bérlakás-szektorban, a szektor 
mérete a program ideje alatt is csökkent, mivel a privatizáció tovább folytatódott.  

A lakáspolitika ezt követően többször készült a bérlakásépítés támogatására, többek 
között PPP megoldásoktól várva a helyzet megoldását. Mivel a piac megtérülési 

várakozásai irreálisan magasak, és a helyi magánpiaci béreknél is magasabb lakbérű 
lakásokat tudott volna sokmilliárdos támogatások árán létrehozni, így nem történt 
előrelépés ez ügyben az elmúlt 8-10 év során.  

A teljes időszakra vetítve az állami bérlakás program költsége 60,2 md Ft volt. Az 
önkormányzatok beruházási kedve fokozatosan növekedett, bár 2003-ban közel 10 md 
Ft-tal kisebb volt az igény. 2000-ben a kért támogatás 92 %-át oda is ítélték, ugyanez az 
arány 2001-re 62 %-ra csökkent, 2002-re 28 %-ra és 2003-ra 36 %-ra. Ezzel 
egyidejűleg a beruházási költségeken belül is csökkent a támogatás aránya. Ennek az 
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volt az oka, hogy az önkormányzatokat megversenyeztető kiírásokban egyedül a 
beruházási költség alapján választották ki a nyerteseket – így sokan „alullicitálták” a 
valós beruházási költségeiket. Több önkormányzat ennek hatására pl. hitelfelvételre 
kényszerült, hogy a hiányzó beruházási forrásait előteremtse. 

 

2. Ábra A támogatott projektek teljes bekerülési költsége, az odaítélt 
támogatás nagysága (md Ft-ban) és a támogatási arány (%) 
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Forrás: Hegedüs et al, 2009 

 
A program azoknak a háztartásoknak nyújtott segítséget, amelyek a helyi önkormányzati 
lakásszektorba nem tudtak bejutni. Ugyanakkor látjuk, hogy a programban megépült 
lakások lakbér-megállapítási elve alapján (az éves lakbér a beruházási költség minimum 
2%-a) elsősorban a kiszámítható fizetéssel rendelkező családoknak voltak 
megfizethetők ezek a lakások (a megépült lakásoknak csupán egy része volt 
kifejezetten szociális lakás, mivel több időseknek és fészekrakóknak szánt, kötelező 
megtakarításokkal kombinált bérletet építettek). 

Elméletben a program hatásaként a belső filtrációs folyamatok miatt a helyi szociális 
bérlakásállományon belül olcsóbb lakások is felszabadultak, amelyek így pl. a 

hajléktalanságból kivezető út egyik fontos lépcsőjévé válhattak. Mivel azonban, mint azt 
fent is írtuk, az önkormányzatok nagy része gyakorlatilag portfolió-tisztításra használta 
ezt a programot, azaz elbontott rossz minőségű lakásai helyett épített újat új belépő 
bérlőknek, ezért a filtrációs folyamat nem indulhatott be. 

 

Állami prevenciós lépések: lakásfenntartási támogatások 

A lakhatás megfizethetősége a rendszerváltás óta folyamatosan romlik. A 
lakosság növekvő terheit egyrészt azok a makrogazdasági folyamatok okozzák, amelyek 
a társadalom széles csoportjait sodorják a szegénység közelébe (a munkaerőpiac 
beszűkülése, a lakáspiacok befagyása és az ezzel járó lakásváltás és lefelé mobilitás 
nehézségei, illetve térségi fejlődési különbségek). A megfizethetőségi gondokat másrészt 
maguknak a lakhatás költségeinek a háztartás-jövedelemhez képest egyre növekvő 

aránya okozza, aminek hátterében a növekvő energiaárak állnak, részben a szolgáltatói 
oldal támogatásainak csökkentése miatt.  

Az állami prevenciós lépések hatóköre relatíve szűk, ha figyelembe vesszük a teljes 
lakástámogatási büdzsé alakulását:  
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4. Táblázat Kormányzati lakástámogatások 2000-2008 

 2000 
200

1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bérlakásprogram 3,7 9,2 23,6 28,0 18,1 17,7 8,8 8,7 7,4 

Tulajdoni 
támogatás 36,0 43,4 67,1 

152,
9 

207,
8 

224,
4 

203,
4 

189,
1 

155,
2 

Lakásfelújítás, 
lakáskorszerűsítés 6,2 6,2 6,7 9,2 13,1 16,2 20,6 27,0 29,8 

Lakásfenntartást 
segítő támogatások 3,6 3,6 3,8 3,5 5,8 11,8 

166,
3 

126,
1 90,7 

Összesen (md Ft) 49,4 62,4 

101,

1 

193,

6 

244,

8 

270,

1 

399,

1 

350,

9 

283,

1 
Forrás: Önkormányzati Minisztérium és Városkutatatás saját számítás, először publikálva a Hegedüs et al 2009-

ben, részletek a közölt táblázatból 

 

A lakásfenntartást segítő támogatások összegének „megugrását” a gázár-támogatás 
célzottá tétele hozta, ennek ellenére a hivatalos statisztika a mai napig nem sorolja a 
lakásfenntartási támogatással egy kategóriába ezt a nagy, bár csökkenő volumenű 
támogatást, mivel nem a szociális törvény által szabályozott támogatási forma.  

A gázár-támogatás nélkül a lakásfenntartási támogatás éves költségvetése 2006 óta 17 
milliárd Ft körül mozog, és összesen mintegy 350 ezer háztartás, azaz a háztartások 
kevesebb, mint 10%-a részesül benne. A 2007-os évi adatok15 alapján a támogatás belső 
megoszlásából látszik, hogy az elköltött összeg túlnyomó részét – 65%-át – a normatív 
lakásfenntartási támogatásra fordítják az önkormányzatok, a teljes támogatás 16%-át 
saját kiegészítő támogatásként adják, míg az adósságkezelési szolgálat részeként az 
önkormányzatok a teljes összeg 14%-át fizették ki. 

A normatív lakásfenntartási támogatás 2003-as bevezetésének a célja az volt, hogy 
a legalacsonyabb jövedelmű rétegek számára biztosítsa a támogatás elérését, így 
kitágítsa a támogatottak körét. Ezt megelőzően a szociális törvényben megszabott 
jövedelemhatárok mentén a helyi szint vagy adott, vagy nem a rászorultaknak 
lakásfenntartási támogatást, hiszen a jogosultsági kritériumokat, a lakásköltség 
számítását, stb. a helyi szintre bízta az állam.  

A jelenlegi szabályozás az alábbi:16 

„Támogatásra normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át (2010-ben 42.750 Ft) feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. 

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 

az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az 
egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010. évben 450 Ft, - a normatív 
lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 

- ha a háztartásban egy személy lakik, 35 nm 

- ha a háztartásban két személy lakik, 45 nm 

- ha a háztartásban három személy lakik, 55 nm 

- ha a háztartásban négy személy lakik, 65 nm 

- ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt lakásnagyság 
és minden további személy után 5-5 nm de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága.” 

                                                
15 KSH portál adatai 
16 Forrás: NEFMI szociális ellátások füzete 
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A lakásfenntartási támogatás adósságkezelésben résztvevő családoknak is jár, illetve 
helyi szinten kiegészítő támogatásként is adható.  

A támogatás minimum összege 2500 Ft. A támogatás összegét egy képlet alapján 
számolják ki, 100 Ft-ra kerekítve: 

 

TM = 0,3- 
J-0,5 NYM 
─ ─ ─ ─ ─  

 
x 0,15, 

 NYM 
 

Ahol:  

J: a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelem,  

NYM: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 

 

Jól látható, hogy az elismert lakásköltség legalább 15%-a, de legfeljebb 30%-a 
támogatható. Mivel egy 45 négyzetméteres lakás esetén összesen 20,250 Ft az elismert 

lakásköltség, a megkapható támogatás 3,000 és 6,000 Ft között mozog, a 
háztartás jövedelmének függvényében.  

 

A jogosultsági feltételek pontos rögzítésének hatására a támogatás 2005-re elérte a 
háztartások 8%-át, a 2003-as arány dupláját. A támogatás hatása azonban még így 
is korlátozott. Ezt mutatja az is, hogy a 2006-os háztartásjövedelem becslések szerint 

a háztartások mintegy 10%-a nem volt képes a lakásfenntartási kiadások 
megfizetésére, illetve további 10% nem tudott belépni a lakáspiacra. A 
támogatási konstrukció felépítése két csapdát is hordoz magában: először is, maga sem 
ad biztosítékot arra, hogy az alacsony jövedelmű háztartások a megélhetés 
alapszükségleteinek biztosítása után képesek legyenek lakásköltségeiket 
fedezni.  Erre a frissebb adatok (ld. lejjebb) keserű bizonyságot szolgáltatnak. Az 
alacsony jövedelemhatár miatt az öregségi nyugdíj minimum 1,5-szöröse feletti 
csoportok rosszabb helyzetbe kerülnek, mint a támogatottak (körükben magasabb a 

jövedelem 25%-nál magasabb lakáskiadással rendelkezők aránya) a támogatás 
megszerzése után. Ha az ekvivalens (háztartás összetételét is figyelembe vevő) 
jövedelmek alapján képzett csoportokat vizsgáljuk, akkor még nagyobb a különbség. A 
másik hiányosság, hogy a támogatások összege a lakáskiadások fedezéséhez nem 
nyújt elegendő segítséget, hiszen azoknak csak kis hányadát fedezi, és a 
jogosultság megszerzéséhez kell a bejelentett lakcím is.17 A HKF 2006-os adati 
alapján a háztartások 11 %-a esetében haladják meg a lakáskiadások (a lakbéren kívüli 
rezsi) a háztartás jövedelmének 25 %-át. A lakásfenntartási támogatás hatására a 
háztartások 7,6 %-át kitevő, a második csoportba sorolt háztartások között (ahol az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 1-1,5 szerese közé esik) magas 
lakásköltséggel rendelkező családok aránya 37%-ról 14 %-ra csökken, míg a harmadik 
csoportba tartozó családok (ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
minimum 1,5-szerese és kétszerese közé esik), 16 %-a fizet többet, mint a háztartás 
jövedelem 25 %-a a lakással kapcsolatos kiadásokra. 

 Ezek alapján levonható a következtetés, hogy a pozitív változások ellenére, a 
lakásfenntartási támogatások rendszere még mindig nem elég hatékony, sem a 
támogatottak körét, sem a támogatás mértékét tekintve, főképp azoknak a 
háztartásoknak az esetében, akik a magánbérletben élnek. Márpedig ez lenne a 
hajléktalanságból kivezető fő csatorna. 

                                                
17 Ennek az a hatása, hogy a feketén bérlők egy része eleve elesik a támogatástól. 
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A háztartások energiafogyasztásának támogatása jelen formájában 2007. január 
óta működik, amikor is a szolgáltatói gázár-támogatást szociális rászorultság alapján 
fogyasztói támogatássá alakították. A támogatás csökkenő költségvetéssel, ezért 
szükségszerűen beszűkülő célcsoporttal működik: 2007-ben 110 milliárd forintba került, 

2008-ra 85 milliárd Ft-ot irányzott elő a kormányzat (mindez még mindig 80% körüli 
arányát jelenti a lakhatási támogatásoknak, szemben a lakásfenntartási 
támogatás emellett elenyésző összegével).  

A 2009-es évben a lakossági energiafogyasztás támogatását tovább csökkentették. Az 
erre a célra tervezett összeg 63 milliárd forint, és a megcélzott lakossági réteg 
folyamatosan csökkenő mértékben kapta a támogatást.  

A távhő támogatás rendszere is átalakult, azzal a céllal, hogy ne lehetetlenüljön el a 
távfűtés helyzete Magyarországon, és a lakók terheit is csökkentse. Ugyanakkor a gáz- 
és távfűtéses lakásokban élők és a más típusú fűtéssel rendelkezők közötti 
támogatás-szint különbsége nő, ami különösen annak fényében jelent problémát, hogy 
sok marginalizált háztartásban más, alternatív módon igyekeznek a fűtést megoldani. A 
támogatási rendszer így eleve kizárja a legrászorultabbakat (ld. még hajléktalan emberek 
támogatott lakhatási programjainak elemzését). 

A 2011-es évben egyelőre csak az előző évben jogosulttá váltak kaphatják meg ezeket a 

támogatásokat. A támogatás mértéke köbméterenként a legelesettebb csoportoknál az ár 
harmadát-felét is elérte, és a jövedelem növekedésével csökkent.   

 

A prevenciós támogatások közül a legjelentéktelenebb a központi 
lakbértámogatás volt. A program célja a legrászorultabb, saját lakással nem 
rendelkező, a magánbérleti szektor piaci lakbéreit fizetni nem tudó családok segítése 

volt. A program további olyan strukturális hatások elérést is aspirálta, mint a 
transzparensebb bérleti jogviszony mellett a lakhatási biztonság növelése a magánbérleti 
szektorban.  

A program tervezőinek alapgondolata az volt, a magán bérlakások bevonásával 
hatékonyan lehet enyhíteni a szűk szociális bérlakásszektor okozta feszültségeket, és így 
olcsón, beruházási költségek nélkül lehet bővíteni a szociális szektort. A támogatás 
összege havi 7000 Ft központi támogatás volt, amelyet a helyi szint kiegészíthetett. A 

támogatás – a többi központi programmal együtt – három év működés után 
felfüggesztésre került. 

Valójában ez lehetett volna az egyik legjobb eszköze a megfizethetőségi gonddal 
küszködő, és a magánpiacról bérlő lakosok számára, így pl. a hajléktalanság 
egyik prevenciós eszközeként, valamit a hajléktalanságból való kivezetés egyik 
intézményesíthető, megerősíthető programjaként is működhetett volna. A 
program tartalmazta mindazon elemeket, amelyeket kiegészítve egy helyi működő 
szociális ellátórendszer (a civilekkel együttműködve) hatékonyan tudja megőrizni a 
megfelelő lakhatási körülményeket, illetve ezekhez hozzá tudja segíteni a lakásvesztés 
miatt bajba jutottakat. 

A támogatás azonban több okból sem működhetett jól:  

1. A bérlői oldal érdekérvényesítése gyenge volt a saját bérlői jogainak 
kiharcolásában. 

2. A támogatásnak árfelhajtó-ereje volt, mivel a transzparenssé vált bérbeadásból 
származó (átlagos) bevétel forrásadóját sem teljesen finanszírozza, így további 
ellenérdekeltséget szült. 

3. A feketén bérbeadó lakástulajdonosoknak egyértelműen elrettentő feltétel volt az 
APEH-felé történő kötelező regisztráció.  

4. Az alacsonyan meghúzott jogosultsági jövedelemhatár olyan megfizethetőségi 

gonddal küszködő emberek számára nyitotta meg ezt a támogatási lehetőséget, 
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akik eleve nem tudják megfizetni a magánpiaci lakbéreket. Gyakorlatilag „üres” 
volt a célcsoport halmaza. 

 

Díj- és hitelhátralékosok támogatása: adósságkezelés és 

kilakoltatási moratórium 

A lakáskiadásokhoz fűződő adósságok felhalmozódása a kilencvenes évek eleje óta súlyos 
gondot jelent. A 2006-os HKF adatok tanúsága szerint a rezsi költségek tekintetében 
három havon túli adóssággal 500 ezer háztartás (a háztartások 13%-a), 1-2 havi 
adóssággal 300 ezer háztartás rendelkezik. Három évvel később a helyzet sokkal 
súlyosabb. Herpai Balázs (2010) vizsgálata szerint 2009 nyarára már a lakossági 
villanyenergia-fogyasztók több mint 11 százaléka rendelkezett átlagosan több mint 
32,000 Ft-nyi határidőn túli hátralékkal. A gázszolgáltatók körében ez az arány 14%-os, 
átlagosan közel 34,000 forintnyi tartozással, de sok az egy éven túli gázdíj hátralékkal 
rendelkező család. A távhősök mintegy negyede tartozik, átlagosan 88,000 Ft-tal. A 
2003-as adatokkal összevetve – ekkor készült el a rendszerváltás utáni első közmű-
hátralékossági vizsgálat az akkori szociális tárca tollából – sokszorosára emelkedett a 
hátralékosok száma, és mára, a szolgáltatók adatait összeadva, azaz nem a 

háztartások, hanem a szolgáltatást igénybevevők számára vetítve mintegy egymillió 
hátralékos fogyasztó van. 2009-re több mint félmillió, lakásrezsi elmaradás miatt 
eladósodott háztartás volt, amiből az is következik, hogy átlagosan két szolgáltató felé is 
tartoznak a családok. Herpai szerint a hat év alatt háromszorosára nőtt gázár itt érezteti 
igazán a hatását. 

A 2003-tól érvénybe lépő adósságkezelési rendszer az addigi programoknak több 
hiányosságát próbálta orvosolni, pl. az önrész részletekben való fizetését, a 
háztartásoknak lakásfenntartási támogatással való megerősítését a hátraléktörlesztés 
ideje alatt. A programot csak a 40 ezer fő feletti városokban kötelező 
működtetni. A programban az adós 25% önrészt vállal a nagyösszegű díjhátralékára, a 
többit az önkormányzat állja (90%-ban pedig a központi költségvetés megtéríti).  

A központi adósságkezelési szolgáltatásban évente kb. 5-7 ezer háztartás vesz részt. 
Gyakorlatilag a nem hatékony lakásfenntartási támogatás hiányosságait kezeli az 
adósságcsökkentési támogatás – de csak nagyon szűk kör esetén. Ez a tény is rámutat 

arra, hogy az adósságkezelési rendszer csak a lakásfenntartási támogatási 
rendszerrel összefüggésben érhet el tényleges hatást.  

 

A kilakoltatási moratórium – bár évek óta működött, főképp a téli hónapokban 
felfüggesztve a kilakoltatásokat a hátralékba került háztartások számára – a 2008. őszén 
kialakult pénzügyi és hitelválság kapcsán nyert az addiginál sokkal nagyobb jelentőséget.  

A védett fogyasztók kategóriájának bevezetésével 2008-ban, majd a 2009-es 
kiterjesztéssel a törvényalkotó azokat a családokat emelte be a részletfizetést és az előre 
fizetős mérőhöz való hozzájutást a többi fogyasztóhoz képest előnyként élvezők körébe, 
akiknek a szegénységi kockázata eleve nagyobb: a rendszeres szociális segélyben, az 
ápolási díjban és időskorúak járadékában, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülőket, a gyermekvédelmi intézményekből kikerült, 
otthonteremtési támogatásukat már megkapott fiatalokat (max. 3 évig a kikerülés után), 
illetve a nevelőszülői feladatokat ellátókat. 

A részletfizetés kb. egy havi tartozásra 2 havi adósságtörlesztési lehetőséget engedélyez. 
A hátralékos fogyasztónak minden esetben együtt kell működnie nemcsak a 
szolgáltatóval, hanem a helyi önkormányzattal is (a védelembe vételi kérelmet a jegyző 
továbbküldi a Magyar Államkincstárnak), hogy megakadályozza a szolgáltatásból való 
kizárást. A kedvezmények az áram- és gázszolgáltatásokra érvényesek. A fogyatékkal 
élők is külön védendő kategóriát képeznek. Az Ombudsman egy 2010. év eleji jelentése 
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rámutat,18 hogy az önkormányzatok sok estben nem tájékoztatták a rászorultakat, így 
vezethetett pl. a fűtés kikapcsolása többször is családi tragédiákhoz, halálesetekhez.  

A fogyasztásból való kizárás szabályai 2011 tavaszától könnyebbednek: az eddigi 
90 napos időszak helyett már akár 30 napos fizetési elmaradást követően is ki 

lehet kapcsolni az áramot, gázt. A védendő fogyasztók esetén a határidő 120 napról 
várhatóan 90 napra csökken majd.  

A védendő fogyasztók köre az adott szolgáltató tekintetében a fogyasztók 1-5%-a közé 
esik, a mérték szolgáltatónként változó.19 

A lakásfenntartás megnövekedett költségei által okozott fizetési nehézségek súlyosak, 
ezt érzékelve a kormányzat 2011. márciusában bejelentette, hogy a hatósági 

ármegállapítás központosításán dolgozik.20 A rezsihátralékokat azonban még tovább 
tetézik a 2008-as pénzügyi válság hatására kialakult lakáshitelezési válság okozta fizetési 
elmaradási problémák.  

Mint azt fent már írtuk, a lakossági lakáshitelezés volumenének növekedésének csak 
egyik oka volt a megfizethető lakáshitel termékek elterjedése. A másik oka a szabadon 
felhasználható jelzáloghitelezés felfutása volt, amihez többek között a hitelközvetítők 
piaci megjelenése és jelenlétük megerősödése is hozzájárult. A brókerek által közvetített 

szabad felhasználású hitelállományban 2-2,5-szer nagyobb a problémás hitelek aránya, 
mint a lakáshiteleknél (MNB becslés). A hitelválság elsősorban a lakáshiteleiket (vagy 
szabad felhasználású jelzáloghiteleiket) devizában felvevő rétegeket érintette, hiszen az 
árfolyamkülönbségek és a banki kezelési költségek radikális növekedése miatt 30-200%-
kal is növekedhettek a látszólag alacsony kockázatú hitelek „törlesztései”, szemben a 
forintban felvett hitelek költségeivel.  

Hegedüs szerint a fizetési hátralékok kialakulásának a következő okai vannak:  

 10-15% szándékosan nem fizet, 

 5-8% klasszikus élethelyzet változás (betegség, halál stb.), 

 30% a törlesztőrészlet növekedése meghaladja fizetőképességét (érdekes, hogy 
ekkor a régi részletet sem fizeti, sokan hamar feladják), 

 50% jövedelem-probléma: csökkent a jövedelme, megszűnt munkahelye, sokan 

elvesztették kiegészítő fekete jövedelmüket. Ennek a csoportnak egy része rosszul 
mérte fel anyagi teherbíró képességét, és nagyon kicentizte a fizetőképességét. 

A mostani lakáshitel-állomány legproblémásabb része a 2007-2008-ban felvett hitelek, 
hiszen ekkor a bankok közötti verseny miatti radikális piacbővülés egy erős forint-
árfolyam környezetben zajlott le. A hitelkérelmek befogadásakor nem folytattak alapos 
jövedelem-vizsgálatokat, és nagyon magas lakáshitel/lakásérték arányú (akár 70%) 
hiteleket helyeztek ki.  

A teljes háztartási hitelállományon belül a 2009. év során növekedett a problémás hitelek 
aránya. Míg az első negyedév végén még 8,46 százalék volt, a harmadik negyedév 
végére 11,2 százalékra nőtt arányuk. A bő három százalékpontos növekedésen belül a 
legrosszabb kategóriába tartozó ügyfelek, a több mint kilencven napos késedelemmel 
rendelkezők, száma megduplázódott: a lakossági hiteleknél 3,17 százalékról 6,82 
százalékra emelkedett arányuk. Összességében az első negyedév végén 645,6 milliárd 
forintnyi problémás hitel volt, ez fél év alatt 132,5 milliárd forinttal nőtt.21  

                                                
18 Forrás: http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/EA2C946F1B769A77C12576A40039AEDE/$file/ 
ombudsmani%20jelent%C3%A9s.pdf?OpenElement 
19 Forrás: http://hirszerzo.hu/belfold/20101227_fizetes_rezsi_kevesen_tartozas 
http://www.jovonk.info/2011/01/24/ket-honap-tartozas-utan-kikapcsoljak-gazt-es-az-aramot  
20 Forrás: http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/03/09/policy_agenda/  
21 Forrás: http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/11/09/nem_kell_az_allami_segitseg/ A PSZÁF legutóbbi 

adatai is csak a 2009. év végéig közölnek információt: http://www.pszaf.hu/data/cms2112449/8AP_mod.xls  

http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/EA2C946F1B769A77C12576A40039AEDE/$file/%0Bombudsmani%20jelentés.pdf?OpenElement
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/EA2C946F1B769A77C12576A40039AEDE/$file/%0Bombudsmani%20jelentés.pdf?OpenElement
http://hirszerzo.hu/belfold/20101227_fizetes_rezsi_kevesen_tartozas
http://www.jovonk.info/2011/01/24/ket-honap-tartozas-utan-kikapcsoljak-gazt-es-az-aramot
http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/03/09/policy_agenda/
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/11/09/nem_kell_az_allami_segitseg/
http://www.pszaf.hu/data/cms2112449/8AP_mod.xls
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Az elharapózó hiteltartozás miatt 2010. szeptemberében a kormányzat egy nyolcpontos 
mentőcsomag-tervvel állt elő, de végül a kilakoltatási moratórium téli kiterjesztése lett 
az egyedüli intézkedés. A moratórium 2011. tavaszi (április 15-i) felfüggesztésének 
feltételei a tanulmány írásakor még nem tisztázottak. A moratórium ideje alatt 

rohamosan megnövő kintlévőségek ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a fizetési 
elmaradás (kis részben legalábbis) összefüggésben lehet magával a fizetési fegyelemmel 
is, nem csak a háztartásfizetési képtelenségével.  

Bár a hitelválság 2010. telére már mintegy 100 ezer nem fizető háztartást (és esetükben 
90 napnál hosszabb ideje fennálló tartozást) hozott, még 2011. februárjában sem derült 
ki pontosan, hogy milyen intézkedésekkel kívánja a kormányzat a hiteladósokat 
megsegíteni, illetve a bankokat milyen megoldások kidolgozására ösztönzi. A választások 
körül még kormányprogramelemként futó, többek között a bedőlt lakáshitelesek lakásait 
bérlakásként befogadó Nemzeti Eszközkezelő felállítása is elhúzódik – egyelőre csak 
bizonytalan tervek kerültek ki a közvélemény elé (jellemzően február utolsó napjaiban, 
az aktuális IMF jelentés részeként).  

A tervekben 3 pillér szerepel: az első pillér a bankok hitel-átstrukturálását 
segítené elő, a második egy olyan állami garanciát nyújtana a bankoknak, amelyek az 
első pillérből kiesett háztartások által okozott újból nem fizető hitelekre nyújtana 

garanciát, a harmadik pillér pedig az önkormányzatokat jelentené, amelyek a bajba 
jutottak lakásait megveszik és bérbe adják. Az Eszközkezelőnek e két utóbbi 
pillérben szánna – egyelőre nem tisztázott - szerepet a kormányzat. A becslések szerint 
az adósok harmada eleve a harmadik pillérbe kerülne. A kormányzat a már említett 
anyagban a 2011-12. években 10-11 md Ft-ot, 2013-14-ben pedig 130 md Ft-ot szánna 
az intézkedésre.22 A 100,000 hitelhátralékos adósságához mérten igen sovány a 
mentőcsomag – még akkor is, ha a kiszivárgott tervekben az is szerepel, hogy csak a 
hiteleiket legalább egy éven keresztül rendben törlesztők lennének jogosultak a 
részvételre. 

Az OTP álláspontja a napi.hu szerint ez ügyben az, hogy „az adósok egy részének olyan 
nehézzé vált a helyzete a munkanélküliség és az emelkedő közüzemi költségek miatt, 
hogy a gazdasági ellehetetlenülés szélére sodródtak, amelyből csak a szociális lakhatási 
feltételek állam általi megteremtése látszik kivezető útnak. Nagy kérdés tehát, hogy a 
nehéz, de még nem kilátástalan helyzetben lévő adósok helyzetének javítása érdekében 

a gazdasági recesszió alatt a banki terhek kezelhetővé tétele kapcsán milyen garanciális 
vagy átmeneti fizetési könnyítést jelentő állami szerepvállalás jelenhet meg.”23 

A már végrehajtásra kerülő hitelek tranzakciós költségeinek csökkentésére is születtek 
javaslatok: a Széchenyi Hitelszövetség az „árverési hiénák” visszaszorítását a folyamat 
nyilvánossá tételén keresztül oldaná meg, és pl. a lakásbérletté alakuló visszavett és 
visszabérelt lakások jogszabályi feltételeinek, lakbérmaximumainak megállapítására is 
tett javaslatot (helyi szociális lakbér kétszerese).24 

 

 

Hajléktalan emberek hozzáférése a lakhatással 

kapcsolatos támogatásokhoz 

 

Az állami lakáspolitikai kihívások és a lakáspolitikai idevágó eszközrendszerének 
áttekintése alapján két olyan releváns helyzetet emelünk ki, amikor a megfizethetőségi 
okokra visszavezethető lakásvesztés által fenyegetett csoportok és a 
lakáspiacra belépni nem tudó csoportok szükségleteire keressük a választ. 

                                                
22 Forrás: http://penzcentrum.hu/print.phtml?id=1026931&p=kiderult_igy_menten 
23 Forrás: http://www.napi.hu/articleprint.asp?nID=473713  
24 Forrás: http://hvg.hu/gazdasag.hazai/20110304_hitelkarosultak_vegrehajtas_csodvedelem  

http://penzcentrum.hu/print.phtml?id=1026931&p=kiderult_igy_menten
http://www.napi.hu/articleprint.asp?nID=473713
http://hvg.hu/gazdasag.hazai/20110304_hitelkarosultak_vegrehajtas_csodvedelem
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A lakáspiacra belépni nem tudó, vagy annak az egyik legkiszolgáltatottabb 
szegmensében, pl. szívességi lakáshasználóként élő fiatal, rokoni segítség nélküli 
családoknak az állami lakáspolitika a garanciaprogramon belül nyújtott segítséget 
(Fészekrakó - állami garanciavállalás). A program a felfüggesztéséig azoknál a stabil 

jövedelműeknél volt hatásos, akik nem sodródtak a hitelek megfizetésekor olyan 
élethelyzetbe, hogy „túlvállalják” magukat. Ugyanakkor a banki hitelezési gyakorlat 
megszigorítása ezt a csoportot erősen fogja érinteni, önerő híján nem fognak tudni 
belépni a tulajdoni lakáspiacra, hiába lennének képesek hitelt fizetni. A megtakarítási 
képességüket pedig nagyban csökkenti, ha a magánbérlakás piacon kell lakhatást 
biztosítani maguknak. 

A hagyományos értelemben vett lakáspolitikai eszközök körében a tulajdoni piacra való 
belépés támogatása minimálisan előfeltételezi az alapvető háztartásgazdálkodási 
ismereteket, a pénzügyekben való nem is minimális eligazodási képességet, a 
lakáspiacon racionális döntések meghozatalát – tapasztalatok szerint éppen ezek azok, 
amelyek sokak esetében hiányoznak, és aminek következtében a leginkább ki vannak 
téve a visszaéléseknek, csalásoknak, pl. a lakásmaffiának is, illetve a felelőtlen 
hitelfelvételeknek. Gyakorlatilag többet árthat egy nagyobb összegű lakásvásárlási 
támogatás ilyen esetekben (hacsak nem segítséggel hasznosítják). 

A támogatáspolitika szempontjából a gyermekvédelmi intézményi gondoskodást 
elhagyók csoportja az ideáltípusa a bérlakásprogramok célcsoportjának, hiszen 
egyrészt fizetőképes keresletet jelent, és a támogatott lakbérrel együtt képes lehet úgy 
megtakarítani, hogy később kilépjen a tulajdonosi szektorba. Mivel a munkaerő-piaci 
területi mobilitás szempontjából is az egyik legaktívabb csoportról van szó, így 
kétségtelenül ők jelentik az egyik keresleti csoportot a magánbérleti szektorban is. Mivel 
a családi háttér hiánya miatt a hajléktalanná-válás egyik legveszélyeztetettebb 
csoportját képezik, az állami gondoskodást elhagyók körének ez lehet az egyik 
leghatásosabb támogatási forma. 

A hajléktalanságból kilépők kivezetése a védett (szociális munkával kiegészített), 
támogatott bérlakásszektoron keresztül egy további lehetőség, amire egyelőre nincs 
kormányzati lakáspolitikai eszköz – az egyetlen, elvileg ide csatornázható 
lakbértámogatási program megbukott, és még nem dolgoztak ki helyette más programot. 
Általában a lakhatási kiadások (a normatív lakásfenntartási támogatáson felüli) 

támogatásával sikeresen lehet stabilizálni a hátralékok elkerülését, erősíteni az önálló 
lakhatás megalapozását, és ezáltal megelőzni a lecsúszást, visszaesést, és az egyéb, 
költségesebb szociális ellátások körében való megjelenést.  

A lakhatás megfizethetőségi nehézségeivel küzdők problémája már az előzőeknél 
sokkal nagyobb csoportot érint: a mintegy félmillió rezsihátralékos a mai 
támogatási rendszerben gyakorlatilag nem kap segítséget, miközben a gazdasági 
válságból való lassú kilábalás is időben kitolja az újra-megkapaszkodás esélyét. A 

lakhatás biztonságát közvetlenül veszélyeztető hátralékok kezelését az új kormányzat 
egyelőre nem vállalja fel. A védendő fogyasztók körének szűkítése mellett a rezsidíjak 
állami kontrolljának megerősítési ígérete sem tűnik hatékony megoldásnak. A mostani 
lakásfenntartási támogatási rendszer és az adósságkezelési szolgáltatás nem 
képes kezelni a fennálló tartozásokat és fizetési nehézségeket. Éppen ezért a 
mostani támogatási konstrukciók rendszere nemhogy a hajléktalanságból való 
kivezetést nem tudja segíteni, de sajnálatos módon a lakhatás bizonytalanságát 

sem képes csökkenteni.  

 
Összességében elmondható, hogy a ma érvényben lévő és hozzáférhető 
lakáspolitikai eszközök nagy része gyakorlatilag hatástalan sok összetett 
lakhatási és egyéni élethelyzet kezelésében. A vázolt élethelyzetekben tehát nagy a 
teljes lakáspolitikai intézményrendszer és a szociálpolitika felelőssége, és a helyi egyedi 
megoldások innovativitásából táplálkozva sokfajta fejlesztést lehetne végrehajtani mind a 

programokat, mind pedig azok szervezeti kereteit illetően. 
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Önkormányzati lakáspolitika 
 

A helyi lakáspolitika kialakítása az önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Az 

önkormányzati lakáspolitika feladatai nincsenek törvényileg pontosan szabályozva: az 
ilyen típusú helyi politikáknak általában a céljai közé tartozhat a helyi lakásállomány 
megújítása, a lakásépítés ösztönzésén, és a lakás, lakóépületek felújításának 
elősegítésén keresztül, illetve a szociálisan rászorult rétegek lakásproblémáinak 
enyhítése. A helyi lakáspolitika eszközrendszerét tekintve a központi kormányzati 
eszközökön kívül egyéb, azokat kiegészítő, illetve azok mellett működtethető 
eszközrendszert alakíthat ki.  

A helyi lakáspolitika feladatait, eszközeit, illetve azokkal kapcsolatos szabályozást 
alapvetően négy jogszabály tartalmazza:      

-  Az Önkormányzati törvény (1990/ LXV. törvény) az önkormányzatok különös 
feladataként határozza meg a tulajdonukban lévő bérlakásokkal kapcsolatos 
lakásgazdálkodást. Ennek tartalmát és mértékét azonban nem határozza meg, az 
ezzel kapcsolatos feladatokat a lakosság igényei alapján és az önkormányzat 
anyagi lehetőségeitől függően az önkormányzat maga alakíthatja.  

- A Lakástörvény (1993/ LXXVIII. törvény), mely keret jelleggel szabályozza az 
önkormányzati bérlakásállományhoz kapcsolódó jogviszony (bérlői és bérbeadói 
jogok és kötelezettségek, bérleti szerződések, bérleti jogviszony felmondása, 
bérlakások elosztási mechanizmusai, lakbérek megállapítása) tartalmi részeit. A 
pontos szabályozást azonban az önkormányzatoknak kell kialakítaniuk helyi 
rendelet útján.  

-   A 12/2001. Kormányzati rendelet, amely az önkormányzatok által nyújtható 
önkormányzati lakáshoz jutási támogatásokat határozza meg.  

- Szociális törvény (1993/ III. törvény) a helyi lakásfenntartással kapcsolatos 
támogatások (helyi és kiegészítő lakásfenntartási támogatás, helyi 
lakbértámogatás) keretjellegű szabályozását.  

A helyi lakáspolitikai feladatok finanszírozását az önkormányzati feladatok normatív 
finanszírozási keretéből és saját bevételeikből látják el az önkormányzatok.  Ez egyben 

azt is jelenti, hogy külön központi forrás többnyire nem biztosított a lakhatást támogató 
helyi feladatellátásra, az önkormányzatoknak a rendelkezésre álló forrásokból, a többi 
kötelező feladatuk mellett gondoskodnak ezekről. Kivételt jelent az ágazatilag a szociális 
ellátások közé tartozó normatív lakásfenntartási támogatást és adósságkezelési 
szolgáltatást), továbbá az önkormányzati bérlakás állomány növelését (építést és 
vásárlást) célzó kedvezményes MFB hitel, illetve a társasház felújítást célzó államilag 
támogatott hitel és a panel program.  

Mivel a jogszabályok csak keretjelleggel határozzák meg a helyi lakáspolitikai 
feladatokat, az egyes önkormányzatok nagyon különböző mértékben látják el 
azokat, rendelkezésre álló forrásaik és politikai, feladat ellátási preferenciáik 
függvényében. Tipikusan elmondható, hogy a kisebb települések nem 
rendelkeznek megfelelő forrásokkal arra, hogy érdemben tudjanak helyi 
lakáspolitikát kialakítani, kezelni tudják a helyi lakhatási problémákat. Erre főleg a 
városokban, különösen a nagyobb városokban van lehetőség. Ezt a problémát a 

kormányzati politika is felismerte és ennek korrigálásaként következett be néhány 
központi ellátás kialakítása. Ilyen volt például a központi lakásfenntartási támogatás és 
adósságkezelési szolgáltatás megteremtése 2004-ben. A lakásfenntartási támogatást, 
mint önkormányzati segélyezési formát 1993 óta tartalmazta a Szociális törvény, 
azonban annak elégtelen volta és egyenlőtlen eloszlása különböző településtípusok között 
arra késztette a központi kormányzatot, hogy normatív alapon létrehozzon egy központi 
támogatást, mely minimális szinten biztosítja a támogatás elérését település típustól és 

az önkormányzati finanszírozástól függetlenül.      
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A helyi lakáspolitikák esetlegességét, gyengeségét tükrözi az is, hogy az 
önkormányzatok számára nincs előírva, hogy ilyen irányú stratégiai tervezést 
hajtsanak végre. Nagyon kevés önkormányzat rendelkezik lakáspolitikai 
stratégiával/koncepcióval és nagyon kevés önkormányzat fogalmazott meg 

érdemben helyi lakáspolitikai célokat, eszközrendszert a stratégiai tervezési 
dokumentumaiban (településfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia). 
Helyi lakáspolitikai koncepciót a 2000-2003 között működtetett állami bérlakás program 
pályázatainak megalapozásához kellett kidolgozniuk az önkormányzatoknak, azonban 
minden módszertani útmutatás nélkül. A helyi stratégiai tervezés részeként elvben kell 
foglalkozniuk a helyi lakáspolitikával, ennek tartalmi követelményei azonban szintén 
nincsenek meghatározva.  

A stratégiai tervezés hiánya azt is jelenti, hogy bár az önkormányzat a helyi rendeleti 
keretek között szabályozza az egyes ellátások pontos feltétel rendszerét, de az nincs 
meghatározva, hogy az általa működtetett támogatásokkal milyen típusú problémákat, 
milyen mértékben kíván kezelni, így a támogatások hatékonysága sem mérhető, 
monitoringolható.  

 
Problémák: 

- Helyi lakáspolitika tartalma mértéke nincsen pontosan meghatározva a 
jogszabályokban. 

- Nincsenek összehangolva a helyi és központi lakáspolitikák, eszközrendszereik. 

- A helyi lakáspolitika eszközrendszerébe tartozó támogatások (ideértve a 
lakásfenntartással kapcsolatos szociális támogatásokat is) egyenlőtlen mértékben 
érhetők el a különböző településeken élők számára (pl. kistelepüléseken élők 

kevésbé jutnak ezekhez hozzá).  

- A jelenlegi szabályozási struktúra azt eredményezi, hogy a helyi lakáspolitika 
minősége, kiterjedtsége szinte teljes mértékben önkormányzatfüggő. Ennek 
eredményeként nagyon vegyes minőségű cél és eszközrendszerrel működő helyi 
lakáspolitikák jöttek létre: találhatunk példákat nagyon innovatív és a problémák 
megoldása iránt elkötelezett helyi politikákra, míg máshol a helyi lakásproblémák 
megoldását elsősorban nem önkormányzati feladatnak tekintik, ami a gyenge 

helyi eszközrendszerben is tükröződik.      

- Hiányzik a helyi lakáspolitika stratégiai tervezése, így monitoringolása, melynek 
következtében hatékonysága is kevéssé mérhető.  

 

Önkormányzati bérlakás rendszere 

Az önkormányzatok helyi lakáspolitikájának egyik legfontosabb eszközének az 
önkormányzati bérlakás állománnyal való gazdálkodást tekinthetjük, különösen 
a lakástalanság problémájának kezelését illetően.  

A közösségi tulajdonban lévő bérlakásszektor a rendszerváltáskor önkormányzati 
tulajdonba került, az ezzel való gazdálkodás pedig az önkormányzat feladatát képezi. A 
bérlakásállomány működtetésének alapvető szabályait a Lakástörvény rögzíti, mely nagy 
szabadságot ad az önkormányzatoknak a lakásállomány nagyságának és működési 
feltételeinek meghatározásában, ugyanakkor az állomány fenntartásának, felújításának 
és bővítésének költségeinek finanszírozását is alapvetően az önkormányzatoknak kell 
biztosítaniuk.  
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 Az önkormányzati bérlakásállomány nagysága és összetétele 

Az önkormányzati bérlakásállomány a rendszerváltás óta erősen csökkenő tendenciát 
mutat, melynek eredményeként mára már jelentéktelen mértékűre zsugorodott 
össze. Az önkormányzati bérlakások jelenleg a teljes lakásállomány 2-3%-át teszik ki.  

Bár az önkormányzati lakásállomány legjelentősebb részét (91%-t) az 1990-es évek 
során privatizálták, a privatizáció a 2000-es években is tovább folytatódott, 2008 
végéig további mintegy 50 ezer db lakást adtak el. Az önkormányzatok jellemzően igen 
kedvező feltételek mellett értékesítették a lakásokat, a 1990-es évek első felében a 
forgalmi érték negyedéért (ezt a kötelező privatizáció időszakában törvény szabályozta), 
mely a 2000-es évek végére a forgalmi értéke valamivel több, mint felére nőtt. Tehát bár 
csökkent a privatizációs árban a kedvezmény mértéke, átlagosan még mindig jelentős 

maradt. 

 

3. Ábra Privatizált lakások száma 1990-2008 között 

 
Forrás: KSH 

 

A bérlakásállomány csökkenésében a privatizáció mellett, ugyan sokkal kisebb 
mértékben, de a bontások is szerepet játszanak. Bontásra jellemzően az elavult, 
többnyire teljesen önkormányzati tulajdonban maradt lakóépületek kerülnek, vagy a 
közszféra irányításával történő városrehabilitációs, vagy pedig egyedi magánbefektetői 
fejlesztés keretében történő akciók során. A városrehabilitációs fejlesztések jellemzően a 
nagyobb városokban zajlanak, ahol a törvény értelmében városrehabilitációs célokra 
kijelölt területek, épületek nem kerülhettek privatizációra. Ilyen típusú nagyobb állomány 

maradt meg önkormányzati tulajdonban például Budapesten a VIII. és IX. kerületekben, 
de több város belvárosi területén még mindig jelentős a történeti/műemlék értéket is 
képviselő önkormányzati lakásállomány. A városrehabilitációs tevékenységek 
előrehaladtával, különösen a 2000-es évek ingatlan és lakásépítési  fellendülésének 
időszakában, ezen területek átalakítása jelentősen előrehaladt, mely a bizonyos 
területeken nagyobb mértékű önkormányzati lakásállomány bontásával jár együtt. 

A Középső Józsefvárosban a Corvin-Szigony sétány nevű projekt keretében mintegy 

1500 db lakást bontottak le, míg a Középső-Ferencvárosi rehabilitáció során lebontott 
lakások száma 2004 év végéig több mint 1000 db. A bérlők elhelyezése érdekében 
mindkét akció során az önkormányzatok lakásokat vásárolnak azoknak, akik nem 
készpénzes kifizetést választják. A városrehabilitációs akciók azonban így is az állomány 
jelentős csökkenését eredményezik, és jellemzően nem tartalmaznak új bérlakás-építési 
beruházásokat sem.   
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Az önkormányzati lakásépítések ugyanakkor elenyésző mértékűek voltak, az eladott 
lakások számához képest. 1991 és 2007 között csupán mindössze csupán 6565 db 
önkormányzati lakás épült, ami átlagosan évi 386 db lakást jelent. Ez az építés az 
időszak alatt azonban egyenlőtlenül oszlott el, mint látható jelentősebb számú lakás a 

központi bérlakásprogram hatására épült, majd ezt követően az önkormányzati 
lakásépítési beruházások visszaestek az évi 200 db, illetve az alatti szintre. Ez a 
beruházási szint természetesen semmilyen mértékben nem tudta ellensúlyozni a 
privatizáció során bekövetkezett állományvesztést és nem igazán járult hozzá az 
állomány megújításához, korszerűbbé tételéhez sem.  

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az állami bérlakásprogram ideje alatt is csökkent a 
bérlakásállomány, az önkormányzatok több lakást privatizáltak, mint amennyit építettek.  

 

4. Ábra: Önkormányzati bérlakásépítés 1991-2007 között 

     

Forrás: KSH 

Az általános trend alól kivételt képeznek azok az önkormányzatok, melyek az átlagosnál 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a bérlakásállományuk bővítésére újépítés révén. Ilyen 
például a XIII. kerület, mely egyébként is az átlagnál magasabb bérlakásállománnyal 
rendelkezik (8%), és amely célul tűzte ki, hogy négyévenként mintegy 200 db 
önkormányzati bérlakást épít. Ennek eredményeként 2003 óta majd 500 db bérlakás 
épült önkormányzati saját forrásból. Ez ugyanakkor nem jelentette az állomány 
bővülését, mivel a lakások egy meghatározott körében a privatizáció itt is folyt, illetve a 

rehabilitációs tevékenységek folytán jelentős bontások is történtek, mely az állomány 
korszerűtlenebb részét érintette. Az új építések az önkormányzat politikája szerint 
egyrészt a lebontott lakások pótlását célozzák, másrészt az állomány átstrukturálását 
szolgálják egy korszerűbb összetétel kialakítása érdekében.  

 

Az önkormányzati bérlakásállomány megoszlása az egyes települési típusok között 
erős egyenlőtlenségeket mutat. A bérlakások a városokban koncentrálódnak, ezen belül 

is Budapesten és a megyei jogú városokban, ahol az állomány 69 %-a található. 
Falvakban gyakorlatilag nincs bérlakás: itt a lakásállomány 1 %-a van 
önkormányzati tulajdonban. A településtípusonkénti különbség a legszembetűnőbb, 
összevetve más, pl. regionális vagy megyénkénti összehasonlítással. Ez a típusú 
megoszlás volt egyébként jellemző a nagyarányú privatizáció előtt is. 
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5. Táblázat. Önkormányzati lakásállomány nagysága és aránya településtípus 
szerint, 2009  

  
összes 
lakás 

önkormányzati 
bérlakások 

száma aránya 

1  Budapest 881 000 51 284 5,8% 

2  Megyei jogú 
városok 881 345 44 577 5,1% 

3  Többi város 
1 237 

807 27 573 2,2% 

4  Községek 

1 302 

675 13 346 1,0% 

Összesen 
4 302 

827 138 451 3,2% 
Forrás: KSH 

 

A bérlakásállomány csökkenését tehát, mint erre már korábban utaltunk, a 2000-2003-
as állami bérlakás-építési program sem tudta megváltoztatni, hiszen mint látható, ezen 
időszakban is csökkent a bérlakásállomány nagysága.    

Összefoglalva elmondható, hogy az 1990 elején meglévő 721 ezer lakás 85 %-át 
értékesítették az önkormányzatok, és csupán 36 ezer lakást építettek, illetve vásároltak 
a vizsgált 18 évben. A lakásmegszűnéseket is figyelembe véve 2008 végére összesen alig 
123,7 ezer önkormányzati bérlakás volt Magyarországon, így az önkormányzati 
bérlakások aránya 3 % alá esett.  

Ez a nagyságú bérlakásállomány nem képes kielégíteni az iránta jelentkező 
igényeket és nem képes hatékony eszközként szolgálni a helyi lakáspolitikai 
célok megvalósítását sem, köztük a szociális lakásproblémák enyhítését sem. 
Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük a megmaradt önkormányzati lakásállomány 
minőségi összetételét is. 

A bérlakásállomány minőségét tekintve nagyon kedvezőtlen összetételű. Egyrészt a 
legleromlottabb állomány maradt meg, elavult, korszerűtlen lakásösszetétellel, ahol 
magas a komfortnélküli, félkomfortos és az egyszobás lakások aránya. Másrészt a 
magasabb komfortfokozatú lakások között viszonylag magas a lakótelepi, távfűtéses 
lakások aránya, melyek fenntartása igen költséges. Ezt a kedvezőtlen állapotot mutatják 
az adatok is. Az önkormányzati lakások majd fele (47%-a) egyszobás lakás, 1990-ben az 
állománynak csak 29%-a tartozott ebbe a csoportba. Komfortnélküli az önkormányzati 
lakások majd 20%-a, míg a teljes lakásállományban ez az arány már 2005-ben is csak 
10% volt. Az összkomfortos lakások aránya (38%) bár alacsonyabb, mint a teljes 

lakásállományban (55%),25 mégis a távfűtés miatt kedvezőtlenül magas arányt jelent. 
Feltűnő még az az adat, hogy mind számukban, mind arányukban egyre jelentősebb 
kategóriát képviselnek az üres lakások.     

                                                
25 Mikrocenzus, 2005 
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6. Táblázat: Az önkormányzati bérlakásállomány összetétele 

Év 1996 2000 2004 2008 

Száma (db.) 
21994

7 
15921

7 
14012

2 
12621

0 

Ebből (%)         

1 szobás 48,23 50,1 48,5 46,9 

2 szobás 41,75 40,4 41 43,1 

3 szobás 8,91 8,55 9,2 8,8 

4 és több 1,11 0,95 1,3 1,2 

Szükséglakások aránya (%) 3,2 3 2,6 1,8 

Üres lakások száma 4821 5165 6029 8786 

Komfortosság (%)         

komfort nélküli 25,9 25,6 22,5 19,5 

félkomfortos 8,2 7,6 6,9 6,4 

komfortos 37,9 37,4 35,7 35,3 

összkomfortos 28 29,4 34,9 38,8 

összes lakás átlagos alapterülete (nm.) 48,1 48,2 48,2 46,01 
Forrás: KSH 

 

Szombathelyen, ahol 2287 db lakás van önkormányzati tulajdonban a lakások 47%-a 
összkomfortos, 19%-a alacsony komfortfokozatú, továbbá közel fele egyszobás. 
Budapest XIII. kerületében, ahol pedig jelentős beavatkozások történnek az állomány 
javítása érdekében, még mindig az állomány 25%-a komfortnélküli, további 14%-a 
pedig félkomfortos. Mint látható az egyes településeken a lakások összetétele elég 

vegyes, erősen függ az eredeti összetételtől, illetve attól, hogy a privatizáció az egyes 
lakástípusokban milyen mértékű volt. A nagyon magas komfortnélküli arányok pl. a 
fővárosi belsőbb kerületekben jellemzőek, illetve azokban a városokban, ahol 
jelentősebb a telepszerű állomány is.   

 
Nem csak az állomány minőségi összetétele kedvezőtlen, hanem a benn lakó bérlői 
összetétel is igen problémás. A jelentős lakbérhátralékok is mutatják, hogy az 
önkormányzati bérlakásokban élők fizetőképessége igen alacsony, annak ellenére, hogy a 
szociális lakbérek jóval a piaci lakbérek alatt vannak. A privatizáció eredményeként tehát 
egy viszonylag rossz minőségű és részben magas fenntartási költségű, korszerűtlen 
állományban jellemzően a leghátrányosabb helyzetű bérlők maradtak.  

 

7. Táblázat: Az (állami) önkormányzati lakások lakbérének átlagos mértéke 
1990-2008 

 

Forrás: KSH. 
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Az alábbi táblából látszik, hogy bár a hátralék összege az elmúlt 15 évben folyamatosan 
nőtt (mintegy az eredeti összeg négyszerese), addig a hátraléknak a bevételeken belüli 
aránya csak kissé változott (3%-kal nőtt), 2008-ra elérve a 30,6%-ot. Kérdés, hogy a 
válságnak milyen hatása volt, lesz. A helyi információk szerint nagyban romlott a bérlők 

fizetőképessége, ami a hátralékok abszolút és relatív növekedéséhez is vezetett. 
  

8. Táblázat: Önkormányzatok lakbér bevétele és lakbérhátralékok alakulása 

 
Lakbérbevéte
l 

Tárgyévi 
lakbérhátralék Hátralék a Egy lakásra 

 összesen az év végén 
bevétel 
arányában 

eső 
hátralék 

 (millió forint) (millió forint) (%) (forint) 

1996 4324,5 1184,9 27,4 5363 

2000 6780,9 2016,8 29,7 11427 

2004 10479,4 3029,4 28,9 19617 

2008 14155,2 4339,2 30,6 34358 

Forrás: KSH 
 

Az önkormányzati bérlakásállomány kezelését az önkormányzatok többféle 
szervezeti formában végzik. Az alábbi szervezeti formák jellemzőek: 

- a polgármesteri hivatal egyik osztálya,  

- az önkormányzat egy költségvetési intézménye,  

- önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő társaság, 

- egy kiszerződött magáncég. 

A legelterjedtebb gyakorlat, hogy önkormányzati vagyonkezelő kezelésében vannak a 
bérlakások, különösen a nagyobb városokban, ahol nagyobb számú bérlakással 
rendelkeznek az önkormányzatok. A másik tipikus megoldás az, hogy a hivatal egyik 
osztálya végzi a kezelést. Ugyanakkor némely önkormányzat bizonyos indokok miatt az 
eltelt időszakban többször is megváltoztatta a kezelést végző szervezetet, és új 
szervezetet jelölt ki. A változtatáskor általában a hatékonyság és a szorosabb kontroll 
melletti érvek döntenek. Például Tatabánya egy időben kiszerződte egy magáncégnek a 
bérlakások kezelését a hatékonyság és a hivatal tehermentesítése érdekében, majd 
később visszahelyezte a feladatot a hivatalon belülre. Budapest VIII. kerületi 
önkormányzat is először hivatalon belül, majd a vagyonkezelőnél, majd újra a hivatalon 
belül jelölte ki a feladat elvégzését.     

 

Problémák:  

- a megmaradt bérlakásállomány fizikai összetétele (minőségi és megfizethetőségi 
szempontból egyaránt) és az állományban élő bérlők szociális összetétele is 
nagyon kedvezőtlen,  

- elmaradt felújítások miatt magas a felújítási szükséglet, ehhez képest alacsonyak 
a lakbérek, melyek nem fedezik a fenntartási költségeket sem, 

- a magas lakbér- és egyéb hátralékok miatt a bérlakásszektor állandó vesztesség 
jellemzi, melyet a gyakori keresztfinanszírozással (nem lakáscélú helységek 
bérbevétele) sem tudnak kezelni, 

- a differenciált lakbér rendszer kialakítása a lakbérek emelkedését jelenti, melyet a 
bérlők jelentős arányban nem tudnak megfizetni, 

- szociális és vagyonkezelési szempontok nem jelennek meg átláthatóan a 

rendszerben, feszültség mutatkozik a két szempont érvényesítésében. 
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 Az önkormányzati bérlakásállomány alszektorai 

Az önkormányzati bérlakásállomány a Lakástörvény rendelkezései alapján alapvetően 
három alszektorra bontható a megállapított bérleti díjak szerint, melyet   

- szociális helyzet alapján, 

- költségelven, 

- piaci alapon  

határozhat meg az önkormányzat. A különböző alszektorok szabályait önkormányzati 
rendeletben kell rögzítenie (LTV. 34. par.). Részleteiben erről a Lakástörvény, az 
alábbiak szerint rendelkezik 

 
„ (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg az állami lakás lakbérének 

mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, 
alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen 
belüli fekvése, valamint a 10. § rendelkezéseinek megfelelően a bérbeadó által a 
szerződés keretében nyújtott szolgáltatás alapján, továbbá a 13. § (2) bekezdés 
rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni. 

(3) A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az 
önkormányzati lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási 
szabályait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön törvényben 
meghatározott, önálló ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó rendelkezések figyelembevételével - az önkormányzat rendeletében kell 
megállapítani. A bérbeadó a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a 
feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti. 

(4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésben 

meghatározott alapvető jellemzői … úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az 
épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel 
kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek. 

(5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebből 
származó bevételei nyereséget is tartalmazzanak. 

(6) Ha a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a bérlő (3) bekezdésben 

említett önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik, a bérbeadó - 
a bérlő vagyoni és jövedelmi helyzetének figyelembevételével - a fizetendő havi lakbér 
összegét az önkormányzati rendelet szerinti magasabb lakbérmértéknek megfelelően 
módosíthatja.” 

 

A törvényi szabályozás szerint a három alszektor tehát abban tér el egymástól, hogy 
milyen típusú költségelemeket tartalmaz. A szociális lakbér esetében nincs 

meghatározva, hogy milyen típusú költségelemek fedezését biztosítsa, csupán az, hogy 
azt a lakásjellemzői alapján kell megállapítani. Ezen jellemzők alapján a szociális lakbér 
is differenciálható, mégpedig a lakás elhelyezkedése, minősége szerint, akárcsak a 
költségelvű, vagy piaci lakbérű lakások. Ezzel szemben a költségelvű lakbér esetében a 
törvény specifikálja, hogy a lakbérnek fedeznie kell a lakással kapcsolatban felmerülő 
összes költséget, míg a piaci lakbérű lakások bére nyereség részt is tartalmaz.  

Az önkormányzatok bérlakás politikáját alapvetően abból a szempontból elemezzük az 
alábbiakban, hogy milyen mértékben szolgálják a lakhatási szempontból sérülékenyebb 
csoportok (másképp szociális rászorultak) lakásproblémáinak megoldását. Az elemzés 
során azt vizsgáltuk, hogy hogyan tagolják az állományt az egyes alszektorok között, 
milyen elosztási mechanizmusokat, milyen lakbérpolitikát alkalmaznak az 
önkormányzatok, illetve alkalmaznak-e és milyen típusú lakbértámogatást. Mindezek 
alapján vonjuk le a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mennyire befogadó az 
önkormányzati bérlakásszektor a lakástalanok csoportjával szemben, illetve mennyire 
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segítik elő a lakhatás megőrzését a szociálisan bizonytalan helyzetbe került csoportok 
esetében. 

Az önkormányzati gyakorlatok áttekintéséhez megvizsgáltuk néhány nagyobb 
önkormányzat (budapesti kerület és megyei jogú városok) bérlakás állományához 

kapcsolódó szabályozását, illetve gyakorlati tapasztalatainkra támaszkodtunk az elemzés 
során26. A helyi szabályozások vizsgálatába 16 önkormányzatot vontunk be,.  

9. Tábla Vizsgált kerületi és városi önkormányzatok27 

Területi egység 

 

Önkormányzati 

lakóépületek 

Fenntartott 

bérleménye

k 

Ebből: 

lakás-

bérleménye

k 

Évi 

bérbevétel 
Ebből: lakbér 

Lakóház-

javításra 

felhasznált 

összeg 

  1000 Ft  

V. kerület 186 3 533 1 368 2 657 980 191 724 356 323 

VI. kerület 691 2 203 1 252 510 897 92 436 115 687 

VII. kerület 1 023 5 010 3 301 989 937 343 005 784 321 

VIII. kerület 1 028 7 894 5 853 1 147 604 434 665 534 287 

IX. kerület 809 5 699 4 823 1 047 981 451 356 1 412 797 

X. kerület 647 3 100 2 546 583 266 328 796 197 990 

XI. kerület 749 2 186 1 428 881 810 234 729 117 409 

XIII. kerület 1 199 8 237 6 828 2 147 267 671 435 575 359 

Békéscsaba 166 1 002 537 69 106 64 358 15 693 

Miskolc 386 6 936 5 402 1 927 874 650 072 579 686 

Szeged 1 316 6 428 4 445 2 173 819 776 400 731 732 

Hódmezővásárhel

y 
184 919 828 140 735 71 239 99 483 

Székesfehérvár 231 1 690 1 188 311 671 145 764 132 684 

Debrecen 825 4 608 3 630 1 255 654 451 679 87 424 

Nyíregyháza 307 2 246 1 968 968 845 349 743 130 164 

Szombathely 301 2 789 2 287 643 540 439 126 228 469 

Zalaegerszeg 216 1 224 936 263 782 173 974 123 023 

 

Az önkormányzatok nagy része három típusú alszektorra bontotta a lakásállományát, de 
további speciális részek is megvannak határozva mindenütt. Ilyen pl. a nyugdíjasház, sok 
helyen van garzonház, fecskeház, kevesebb helyen szobabérlők háza, illetve bizonyos 
városokban jelentős állományrész van elkülönítve szolgálati lakásként.  

A bérbeadás jogcímeit tekintve a városok nagyon eltérő módon határozzák meg ezeket. 
Mindenütt van szociális rászorultság, a további leggyakoribb jogcímek: méltányosság, 
katasztrófa helyzet esetén történő bérbeadás, lakás rendeltetésszerű használatra nem 
alkalmas lakások bérbeadása, bérlő-kiválasztási, kijelölési jog alapján, törvényben előírt 
bérbeadási kötelezettségek teljesítésére, közérdek alapján, lakásgazdálkodási érdekek, 
létfenntartás veszélyeztetettsége alapján stb. A jogcímek alapján elvben lehet 
szociálisan, költség és piaci elven is lakást bérbe adni. A tanulmányunkban a jogcímek 
nagy részével nem foglalkozzunk, hiszen azok jelentős része speciális feladatokhoz, 
célokhoz kötődik, bár egyes helyeken a fentebb jelzett jogcímeken túl (nyugdíjasház, 
stb.) további jogcímekhez is meghatározhatnak lakáskeretszámot.  

                                                
26 Az önkormányzati bérlakásgazdálkodás és az ehhez kötődő helyi szabályozás jelentős változáson megy/ment 

át jelenleg és az elmúlt években és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog. Sajnos azonban nagyon 
fregmentált információk, adatok állnak rendelkezésre a helyi bérlakáspolitikákat illetően, éppen ezért egy 

átfogóbb körű vizsgálatra a jelen tanulmány nem vállalkozhatott, azonban ezt érdemes lenne egy külön kutatás 
tárgyává tenni. 
27 A táblázat a jelzett 16 önkormányzaton kívül plusz két önkormányzatot tartalmaz, Nyíregyházát és Budapest 

13. kerületi önkormányzatát. Ez utóbbi két városnak a bérlakás rendeletét nem értük el a honlapon, de több 

helyen is taglaljuk a releváns gyakorlatukat, ezért a táblában is megjelenítettük őket.  
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A lakásállomány felosztásának módja és aránya az egyes alszektorok között az 
egyik legfontosabb szempont, mely meghatározza azt is, hogy a szociális rászorultaknak 
milyen csoportjai tudnak az önkormányzati szektorba bekerülni. Az önkormányzati 
állomány még mindig rendelkezik egy nagyfokú determinációval, hiszen a 10-15 évvel 

előtti időszakban a szektorba bekerült bérlőknek egy jelentős része még mindig a 
szektorban van, ők pedig mindenképpen a szociális alszektor részét képezik. Ennek 
következtében az állomány nagy részét jelenleg is szociális lakbéren adják bérbe, 
illetve szociális céllal működtetik. Ugyanakkor a bérlakás állományban lévő szociális 
bérlők alacsony fizetőképessége felhalmozódott nagy hátralékok, mint már erről volt szó, 
nagy pénzügyi terhet rónak az önkormányzatokra, a bérlakásszektor legtöbb helyen 
vesztességet termel a városoknak, ami arra késztette az önkormányzatokat, hogy 
megkezdjék a szektor átalakítását és magasabb fizetőképességgel rendelkező 

csoportokat is bevonjanak az önkormányzati bérleti szektorba. 

Az egyes alszektorok közötti arány megváltoztatása tehát alapvetően egy adott időpont 
után belépő új bérlők tekintetében érvényesíthető. Az önkormányzatok gyakorlata igen 
változatos a lakbérek megállapítása terén, és az állományuk tagolása tekintetében is. 
Vannak önkormányzatok, melyek a bérbeadás gyakorlatát már több évvel ezelőtt 
elkezdték, ennek eredményeképpen mára jelentősen átalakult az állomány összetétele, 
mások csak az utóbbi években fogtak hozzá az elosztási gyakorlatuk megreformálásához, 
míg vannak olyan önkormányzatok, melyek alapvetően „hagyományos” módon 
működtetik a lakásállományukat.  

A vizsgált önkormányzati körben több lakásbérbeadást szabályozó rendeletben 
egyáltalán nincs specifikálva, hogy milyen módon határozzák meg a megüresedett 
vagy új bérlakások szociális vagy nem szociális alapon történő bérbeadását. Más 
önkormányzatok viszont évente felbecsülik, hogy mennyi lesz a várhatóan megüresedett, 
illetve bérbe adható lakások száma és egy lakáshasznosítási terv jelleggel előzetesen 
meghatározzák, hogy az egyes alszektorok, illetve speciális jogcímek között milyen 
arányban osztják el ezeket a lakásokat.  

Budapest VII. kerülete például a megüresedett lakások bérbeadásának jogcíméről a 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tesz javaslatot az év elején és a bérbeadások 
tényleges jogcímeiről pedig év végén beszámol. A VIII. kerületben szintén év elején 
rögzítik, hogy a várhatóan megüresedő lakásokat milyen arányban osszák el az egyes 

jogcímek között. Az elosztási tervet a bérbeadó szervezet terjeszti elő, majd a 
Tulajdonosi Bizottság dönt róla. Zalaegerszegen éves lakáshasznosítási tervet kell 
készíteni, melyre a rendelet tartalmaz iránymutatást az egyes alszektorok/jogcímek 
közötti arányra vonatkozóan: a megüresedett bérlakások a) 50 %-át szociális helyzet 
alapján, b) 40 %-a költségelven, c) 10 %-a piaci alapon, d) az összes bérbe adható lakás 
legfeljebb 10 %-át a közgyűlés egyedi döntése alapján lehet elosztani. Az önkormányzati 
szabályozásokban ritka, hogy ennyire világosan legyen meghatározva az elosztási 
kritériumrendszer az egyes alszektorok között. Ez a szabályozás Zalaegerszeg esetében 

azt is jelenti egyben, hogy törekszenek arra, hogy hosszabb távon csökkentsék a 
szociális bérlakások súlyát, elsősorban a költségelvű bérlakások javára. Kecskeméten is 
évente hasznosítási javaslatot kell készíteni az újonnan épülő és a várhatóan 
megüresedő (beleértve a végrehajtási eljárás eredményeként üressé váló) bérlakások 
száma alapján, a szociális és nem szociális jelleggel bérbe adható lakások várható 
számára, illetve a közérdekű feladatok érdekében és más jogcímek alapján elosztható 
lakások számára vonatkozóan. Emellett a rendelet még kimondja, hogy a konkrét 
számok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy elsősorban a szociális rászorulók 
lakhatását kell biztosítani.  

Ezzel szemben a IX. kerületi rendelet azt mondja ki, hogy az önkormányzati bérlakásokat 
alapvetően szociális alapon kell bérbe adni, és csak kivételes jelleggel engedi a piaci 
bérbeadást. A rendelet a piaci bérbeadást elsősorban a nagyobb, 70 nm feletti, 
társasházban lévő lakások esetében preferálja.   



TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS 
LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
34 

 

Más önkormányzatok a költségelven bérbe adható lakások körét határozzák meg a 
lakások jellemzői, vagy elhelyezkedése alapján, és az egyéb kötelezettségeik teljesítése 
érdekében elosztott lakásokon kívül, az állomány többi részét szociális alapon 
működtetik. A VIII. kerület például az új építésű épületekben szerzett bérlakásokat 

költségelven és piaci alapon adja ki elsősorban. A XI. kerület ennél szélesebb körben 
határozza meg a költségelvű bérlakásokat, azokat kell ily módon hasznosítani, melyeket 
önkormányzati vagy központi állami támogatással építettek, vásároltak (utóbbi esetben 
új vagy használt lakásra egyaránt), illetve az önkormányzat által felújított, korszerűsített, 
bővített lakások tartoznak ebbe a körbe. Egyes önkormányzatok cím szerint rögzítik az 
állományukban lévő jobb minőségű, kedvező elhelyezkedésű lakásokat, melyeket nem 
szociális alapon kívánnak hasznosítani.   

A bérlakás szektor megosztásának szélsőségesebb módja az, mikor az állományt 
komfortfokozat szerint osztják meg a szociális és költségelvű/piaci alapú kategóriák 
között. Miskolcon 2009-től kezdve csak alacsony komfortfokozatú (komfortnélküli és 
félkomfortos) lakásokat adnak bérbe szociális alapon, a magasabb komfortfokozatúakat 
pedig költségelvű és piaci lakbéren hasznosítják. Szombathelyen szintén legfeljebb 
félkomfortos lakások adhatók bérbe szociális alapon, míg a többi lakás a nem szociális 
alapú kategóriába esik. Ugyanakkor mindkét városban elérhető egy szélesebb körű 
lakbértámogatási rendszer, mely rászorultsági alapon részben mérsékli a lakbéreket. 

Debrecenben megint más modellt alkalmaznak. A rendelet szándéka szerint nem a 
lakást, hanem a bérlőt kívánja támogatni, vagyis nem a lakásállományt osztják meg 
szociális és nem szociális alapon, hanem a rászorult bérlőnek adnak támogatást. 
Ugyanakkor a pályáztatást lehet szociális és nem szociális céllal kiírni. A lakbér azonban 
mindkettőnél azonos, piaci elven kerül meghatározásra, szociális jellegűvé pedig a 
lakbértámogatás révén válik. A rendelet szerint arra kell törekedni, hogy a 
megpályáztatott lakások fele szociális céllal (vagyis a lakbértámogatás lehetőségével) 
kerüljön kiírásra. 

Az hogy az egyes típusok összességében milyen mértékben kirekesztőek és milyen 
csoportok számára teszik elérhetővé az egyes alszektorokba való belépést, azt az 
alszektorok lehatárolásának módja mellett az egyes alszektorok jogosultsági feltételei, 
lakbérszintje, illetve a hozzájáró lakbértámogatás megléte, annak mértéke határozza 
meg.  

Éppen ezért röviden áttekintjük a költségelven/ nem szociális alapon működő 
alszektor feltételeinek alakítását is, hiszen egyes városokban jelentős szerephez jutott 
ez a típusú bérbeadás is.  

A költségelvű és piaci alapú bérlakásokat általában pályázat útján osztják el az 
önkormányzatok. A pályázati feltételeket részletesen nem taglalják a rendeletek az 
esetek többségében, azonban a költségelvű bérlakások néhány jogosultsági kritériumát 
tartalmazzák.  

A legszembetűnőbb az, hogy jövedelmi kritériumokat tekintve igen laza a szabályozás. 
Vannak olyan önkormányzatok, ahol bárki pályázhat a költségelvű bérlakásokra, bár több 
helyen a jövedelmi feltételként minimum jövedelmet határoznak meg. Felső jövedelmi 
határ azonban sehol sincsen megszabva. A pályázatokban van ahol a magasabb előleget 
fizető részesül előnyben. Ennek ellenére egyes önkormányzatok jobban megcéloznak 
bizonyos csoportokat, bizonyos kritériumokat felállítva, pl. hogy csak olyan pályázhat, aki 

nem rendelkezik lakástulajdonnal, aki helyi lakos, munkavállaló stb. Egységes feltételnek 
tűnik, hogy mindenütt több havi óvadékot kell letenni a leendő bérlőnek. 

Az V. kerületben bárki pályázhat a költségelvű bérlakásokra, de három havi lakbér 
összegét óvadékként le kell tenni, vagy magasabb összegű lakbér fizetésével kell az 
óvadékot biztosítani. Viszont az elbírálásban előnyt élveznek a 35. éven aluli személy, 
gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve aki a rendelet szerint szociális bérlakásra 
jogosult. A VI. kerületben az elismert lakásigény szabályait a költségelvű lakásokra is 
alkalmazni kell, de más konkrét feltétel nem kapcsolódik hozzá, ehhez hasonló a XI. 
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kerületi szabályozás is. Békéscsabán a minimum jövedelmi kritériumot úgy határozták 
meg, hogy a fizetendő lakbér legalább ötszörösének kell lennie a háztartás 
jövedelemnek, továbbá maximum 10 havi óvadék állapítható meg a kiírásban. 
Kaposváron az jogosult költségelvűre, aki szociálisra nem jogosult és nincs a városban 

beköltözhető ingatlana, helyi lakos vagy munkavállaló. Miskolcon a jogosultság alsó 
jövedelem határa megegyezik a szociális rászorultság felső határával, továbbá a 
bérbevevőnek 12 havi óvadékot kell letennie. Továbbá kizáró ok, hogy ha valaki 
önkormányzati bérleti jogviszonyát 5 éven belül megszüntette, illetve ha azt felmondták 
vagy önkényes lakásfoglaló volt. A VIII. kerületben olyan pályázhat, aki nem rendelkezik 
lakóingatlannal, és előnyt élvez az, akinek megváltozott élethelyzete miatt lakása már 
nem megfelelő illetve a hivatali, önkormányzati dolgozók stb. Az adott bírálatai 
szempontokat mindig az aktuális pályázat tartalmazza. Kecskeméten a háztartás 

jövedelem 20%-át nem haladhatja meg a lakbér, illetve az részesül a bírálatban 
előnyben, aki nagyobb összegű előzetes befizetést vállal. Szombathelyen az alsó 
jövedelmi határ a szociális rászorultság felső határa, továbbá a háztartás jövedelmének 
minimum 20-30 ezer Ft-tal meg kell haladnia a lakáshoz tartozó teljes kiadást 
(lakbér+rezsi).  

A feltételek áttekintése azt mutatja, hogy a költségelvű alszektor sok helyen 
részben a képzettebb munkaerő helyben tartását, illetve vonzását próbálja 
elősegíteni, illetve a helyi közszféra képzett munkaerő ellátását próbálja támogatni. Ezt 
igazolja az is, hogy „szolgálati lakás” kategóriában egyes városok viszonylag nagy 
állományt határolnak le. 

A piaci szegmens nagyságának tekintetében a vizsgálatok alapján az látszik, hogy 
általánosságban kisebb súlyt képviselnek a költségelvű szektorhoz képest, az 
önkormányzatuk az állományuknak csak kis részét adják piaci alapon bérbe. 

A lakbérek megállapításának módját és mértékét tekintve igen változóak a 
bérlakás állománynak ebben a szegmensében is. Egyes önkormányzatok a tényleges 
költségeket veszik alapul, más önkormányzatok viszont az állami bérlakás programban 
meghatározott beruházási érték 2%-át, vagy annál magasabb százalékát határozzák meg 
az éves lakbérként. Ez utóbbi elsősorban ott fordul elő, ahol a költségelvű alszektor 
főként az állami támogatással létrejött (épített, vásárolt) lakásokból áll. 

A lakbérszintek közötti nagy különbségek különböző stratégiákra utalnak. A VIII. 

kerületben a költségelvű lakbérek kirívóan alacsonyak, (a helyi szociális lakbéreknél csak 
10%-kal magasabbak), míg a piaci lakbérek a szociális lakbéreknek kb. a kétszeresét 
teszik ki. Más önkormányzatokkal való összehasonlításban azonban még így is nagyon 
alacsonyak. (Meg kell azonban jegyezni, hogy az ábrában un. alaplakbérek vannak, 
melyek pl. az övezeti korrekciót nem tartalmazzák.) A költségelvű lakbérek nagyjából a 
2009-es országos átlag lakbér szinteknek felelnek meg. Ezzel szemben a XI. kerületben a 
költségelvű lakbérek jóval magasabbak, mintegy 600 Ft/nm körül alakulnak, viszont a 

piaci lakbérek ehhez a szinthez képest csak kicsit magasabbak. Az adatok szerint az 
mondható el, hogy a költségelvű lakbérek a városokban 400-600 Ft/nm körül alakultak, 
míg a piaci lakbérek ennél magasabbak voltak, kirívó esetekben elérték az 1000 Ft/nm-t 
is.  
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5. Ábra: Költségelvű és piaci lakbérek néhány önkormányzat esetében (Ft/nm) 

  

 

Az egyes városok átlagos lakbérszintjét tekintve Szombathely és Debrecen ugrik ki a 
kirívóan magas lakbérükkel. Ez annak tudható be, hogy ezek azok a városok, amelyek 
már több éve átalakították lakbérrendszerüket és ez már állományszinten is érezteti 
hatását. Ugyanakkor a szombathelyi lakbér adatok nem veszik figyelembe a 
lakbértámogatást.  

6. Ábra A lakbérek átlagos szintje az egyes városokban, 2009 

 

 

 

Elmondható tehát, hogy a bérlakásállomány nagyobb része ma is szociális alapon, 
szociális lakbéren van bérbe adva, bár az új bérbeadások tekintetében egyre 
inkább előtérbe kerül egy differenciáltabb bérbeadási gyakorlat. Ez a gyakorlat 
azt célozza, hogy a szektorba magasabb jövedelműek is bekerüljenek így 
fenntarthatóbbá váljon annak finanszírozása. Az önkormányzatok között nagy 
különbségek mutatkoznak arra vonatkozóan, hogy mekkora állományt tartanak meg 
szociális bérlakásként és mekkora részt kezdenek működtetni „új” típusú 
formákban. Egyes önkormányzatok drasztikus módon választják le a szociális 
szektort a nem szociálisról, oly módon, hogy csak alacsony minőségű lakásokat adnak 
bérbe ilyen céllal. Ez ahhoz vezethet, hogy a szociális szektor teljesen szegregálódik, az 
alacsonyabb jövedelműek számára csak a legrosszabb minőségű lakások érhetők el.  

Az új típusú bérbeadási mód közül elsősorban a költségelvű szektor dominál. 
Ennek jellemzője, hogy a belépés felülről nyitott, vagyis nincsen szabályozva az, hogy 
legfeljebb milyen nagyságú jövedelmű háztartások léphetnek be. A belépés alulról 
viszont korlátos, bár vannak olyan önkormányzatok, melyek viszonylag folytonosságot 
biztosítanak a két szektor között: aki épp hogy nem jogosult a szociális bérlakásra, 
az be tud lépni a költségelvűbe. Itt olyan típusú belépési feltételek vannak megszabva, 
melyek egy ésszerű szinten próbálják biztosítani a fizetőképes bérlők jelenjenek meg. 
Meg kell jegyezni, hogy a fizetésképesség felmérésénél már a lakbértámogatást is 
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figyelembe veszik. Ezáltal a költségelvű szektorba is olyanok kerülhetnek be, akik nem 
képesek önálló lakhatást biztosítani maguknak, így rászorultak, bár valamivel magasabb 
jövedelműek.  

Más önkormányzatoknál viszont nagy „hézag” van a két alszektor között, a 

költségelvűbe való belépéshez olyan feltételeket (lakbérszint, óvadék 
nagysága) szabnak, amelyek már nehezen teljesíthetők, még a rendszeres 
munkajövedelemmel rendelkezők számára is. Ez különösen ott okoz gondot, ahol a 
szociális bérleti szektor jogosultsági köre nagyon le van szűkítve. Az ilyen típusú helyi 
bérlakásrendszerek inkább a „kiszorító” irányba mozdulnak el valószínűsíthetően: a 
legrászorultabbak, a magas kockázatú csoportok csak egy szűk, rosszminőségű 
alszektorba léphetnek be (ha van épp üres lakás), a kicsit jobb keresetűek számára 
viszont nem érhető el a költségelvű szektor.  

 

A Szociális bérlakás rendszere 

A Lakástörvény nem szabályozza egyértelműen a szociális bérlakás fogalmát. A 
törvény szerint az tekinthető szociális bérlakásnak, melynek lakbérét szociális helyzet 

alapján állapítják meg és/vagy ennek alapján lakbértámogatást nyújtanak a benne lakó 
bérlőnek. Arról azonban a jogszabály nem rendelkezik, hogy a szociális lakbért 
milyen tényezők mentén kell kialakítani, illetve hogy a szociális bérlakások 
elosztásánál milyen kritériumokat kell figyelembe venni. Mind a lakbér 
kialakítását, mind pedig az elosztási kritériumok meghatározását a törvény teljes 
egészében az önkormányzatok hatáskörébe utalja, melyekről rendeletalkotás keretében 
kell dönteniük az önkormányzatoknak. 

Mindez azt eredményezi, hogy az önkormányzatok rendkívül sokféle gyakorlatot 
alakítottak ki, miközben nincs egy olyan törvényi minimum, mely egységesen 
meghatározná, hogy a szociális bérlakások helyi szabályozásának milyen alapvető 
kritériumoknak kell megfelelniük.  

Mint láttuk az sincs szabályozva, hogy az önkormányzatoknak általában, vagy 
mely önkormányzatoknak kell egyáltalán szociális bérlakásszektorral 
rendelkezniük és az ilyen típusú állománynak minimálisan milyen mértékűnek kell 

lennie a helyi lakásállományon belül. Vagyis nincs szabályozva a feladatellátás 
mértéke sem. Így fordulhatott elő pl. hogy Kiskunfélegyháza a teljes szociális bérlakás-
állományát értékesítette annak érdekében, hogy önrészt biztosítson az uniós 
finanszírozású szociális városrehabilitációs pályázatához (mely a város egyik 
lakótelepének felújítását tartalmazta).  

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy  

- milyen rászorult csoportok számára 

- milyen elosztási mechanizmusokon keresztül 

- milyen lakbér és lakbértámogatási gyakorlat alkalmazásával   

működtetik az önkormányzatok a szociális bérlakásszektorukat.  

 

 Szociális bérlakások elosztási mechanizmusa 

Az önkormányzatok ma már leggyakrabban pályázat útján adják bérbe a 
tulajdonukban lévő bérlakásokat, így a szociális bérlakásokat is. Ez azonban nem zárja ki 
azt, hogy az önkormányzatok egy jelentős része lakásigénylési listát is vezessen. 2009-
ben összesen 228 önkormányzat (tehát a városok többsége) tartotta nyilván a szociális 
bérlakás kérelmezőket (Budapesten viszont csak 10 kerület), melynek alapján 18422 
háztartás fordult az önkormányzatokhoz szociális lakásigénnyel. A pár évvel ezelőtti 

mintegy 45 ezer bejelentett igénnyel összehasonlítva ez jelentős csökkenést mutat. Ez 
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azonban nem az igények valós csökkenése, hanem inkább annak a jele, hogy sok 
önkormányzat nem alakított ki a lakás igénylések bejelentésére, vezetésére megfelelő 
mechanizmust, illetve hogy ezek a jegyzékek nem igazán játszanak szerepet a szociális 
bérlakások elosztásában.  

 

10. Tábla Lakásigénylési jegyzék vezetése az egyes városokban 

Város lakásigénylés
i jegyzéket 

vezet-e 

Nyilvántarto
tt igénylők 

száma 

Budapest 10 db kerület 2 833 

Kecskemét igen 12 

Békéscsaba nem– – 

Miskolc nem – 

Szeged nem – 

Székesfehérvár igen 538 

 Debrecen nem – 

Kaposvár igen 267 

Nyíregyháza igen 2 037 

Szombathely igen 426 

Zalaegerszeg igen 596 

Hódmezővásárhely igen n.a. 

5. kerület nem - 

6. kerület nem - 

7. kerület nem derül ki n.a. 

8. kerület nem - 

9. kerület igen n.a. 

10. kerület nem - 

11. kerület igen n.a. 

Országosan összesen 228 18 422 
Forrás: KSH, Lakásstatisztika, 2009 és önkormányzati rendeletek28 

 

A vizsgált önkormányzatok körében 8 város/kerület vezet lakásigénylési jegyzéket, 9 
nem (egyről pedig nem derül ki). A nyilvántartott kérelmezők száma azonban különböző, 
Kecskeméten pl. csak 12 háztartás szerepel benne, itt nyilvánvalóan nem használják a 
névjegyzéket. A legtöbb igénylőt Nyíregyházán tartják nyilván, de a többi városban is 
viszonylag nagyobb számú igénylő szerepel a listákon. A helyi szabályozásokat tekintve 
ennek ellenére eltérő szerepet játszanak igénylői jegyzékek az elosztásban.  

A bérbeadás módja lehet: 

- pályáztatással, 

- lakásigénylési listáról bizottsági (vagy egyéb típusú) döntéssel,  

- pályáztatással a lakásigénylési jegyzéken lévők körében, 

- ezenkívül méltányossági alapon, kérelemre, bizottsági vagy polgármesteri 
döntéssel. 

Tisztán pályázati úton (tehát lakásigénylési jegyzék nélkül) osztja el a lakásokat a 
vizsgált önkormányzatok többsége összesen 12 a 17-ből. Helyi rendeletben szabályozzák 
azokat az alapfeltételeket, melyek mentén a pályáztatást lebonyolítják. A konkrét 
elbírálási szempontok azonban az esetek többségében nem átláthatóak, azok a 

                                                
28 A KSH Lakásstatisztika csak megyei szinten, illetve a megye székhelyekre közli az adatokat, a többi városra, 

kerületre a rendeletek segítségével egészítettük ki a táblázatot, értelemszerűen azonban ezekre az 

önkormányzatokra nincs igénylők száma megadva. 
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rendeletben nem jelennek meg. Elvben a pályázati kiírások tartalmazhatják a tényleges 
elbírálási szempontokat, de ezek igen korlátozottan érhetőek el. Az elbírálási 
szempontrendszer gyakran az adott pályázathoz igazítják, attól függően, hogy milyen 
típusú pályázatot írtak ki (pl. lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának 

helyreállítása), esetleg milyen konkrét célcsoportra. A bírálati pontrendszer tükrözi 
azokat a preferenciákat, melyeket a pályázat kiírója aktuálisan érvényesíteni szeretne.  

Egyes önkormányzati rendeletek azonban tartalmazzák a bírálati szempontokat is. 
Kecskeméten elsőbbséget élvez a lakhatással nem rendelkező vagy rossz körülmények 
között élők: így azok, akik lakásnak nem minősülő helyen laknak, hajléktalanok, albérlők, 
vagy szociális intézményben laknak. Továbbá ha rossz minőségű, zsúfolt, egészségtelen 
lakásban élnek, több család él egy szobában, a tartós beteg van a családban. Viszont 
kikötés, hogy munkahellyel, rendszeres jövedelemmel kell rendelkezni. Az V. kerületben 
csak pár szempontot tartalmaz a rendelet, így előnyt jelent, ha egyszülős család, vagy 3 
vagy több gyermekes család pályázik, illetve ha a pályázó munkanélküli, ha pedig egy 
már bérlő pályázik akkor az eddig tanúsított jogkövető magatartás.  

Szombathelyen a pályázatok elbírálási szempontrendszerét teljes részletességgel, 
pontszámmal tartalmazza a rendelet. Eszerint előnyben részesülnek azok, a családok, 
ahol több gyermek van (de csak három gyermekig kap több pontot), az egyedülálló 

szülő, az a család mely rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ahol kiskorú 
gyermek van és rendszeresen jár óvodába, iskolába, ahol tartósan beteg/ fogyatékos 
ember van, az egészségtelen lakáskörülmények között élők, a kirívóan alacsony 
jövedelemmel rendelkezők (egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum és annak fele 
közé esik), olyan munkanélküli, aki együttműködik a munkaügyi központtal.  

Pár helyen a lakásigénylési listáról közvetlenül pályázat nélkül választják ki a 
bérlőt. Ez történik a IX. kerületben, ahol meg vannak határozva bizonyos célcsoportok, 
akiknek esetében az egyes bizottságok döntenek, illetve az is meg van határozva, hogy a 
célcsoport tagjai számára évente legfeljebb hány lakást lehet kiutalni Ilyen 
célcsoportokat jelentenek a legalább 5 éve lakáskérelemmel rendelkezők, a volt állami 
gondozottak, rossz egészségügyi állapotú emberek nem megfelelő lakáskörülménnyel.  

A XI. kerületben is közvetlenül az ún. lakás-kiutalási névjegyzékről kerül kiválasztásra az 
a jogosult akinek a bérlakást kiutalják. A névjegyzéken meghatározott arányokban 
szerepelnek a különféle jogosultsági kategóriákba tartozó bérlők, mely kategóriák 

elsősorban a jövedelmi helyzet alapján vannak meghatározva (ld. következő fejezet). A 
rangsorolt névjegyzék összeállítása minden év május 31-ig kerül összeállításra, a 
kiutalások pedig a meghatározott arányok betartásával történnek a rangsor szerint. A 
bérbeadásról a szociális bizottság dönt. 

Kaposváron egy vegyes rendszert alkalmaznak: a szociális lakásokat pályáztatás útján 
osztják el, de csak a névjegyzéken szereplők pályázhatnak. A névjegyzékbe vétel csak 
egy évre szól, így minden évben újra be kell nyújtani. A rendeletben a pályázati 

elbírálások fő szempontjai vannak meghatározva, e szerint a kérelmező lakhatási, 
jövedelmi és vagyoni viszonya mellett a gyermekek száma, az egészségi állapot, a család 
nagysága és összetétele (csonka vagy teljes) kerül mérlegelésre, illetve az hogy mióta 
helyi lakos az illető és első lakáskérvényét hány éve adta be. Az, hogy ezen szempontok 
közül melyik milyen súllyal számít az nem szerepel a rendeletben. 

A pályázati és a névjegyzékről történő rendszerszerű elosztási gyakorlatokon kívül szinte 

mindenhol van egyedi, méltányossági alapon történő kiutalási rendszer. Ez általában a 
nehéz, krízis helyzetbe került háztartások számára kínál átmeneti lakhatási lehetőséget. 
(Erről később részletesebben lesz szó). 

Szintén mindenütt előfordul a lakás felújításának bérlő általi elvégzését célzó pályázatok 
kiírása. Ez az önkormányzat számára kedvező, mert forrás hiányában nem tudja 
elvégezni a szükséges felújításokat, másrészt a bérlő számára is előnyös lehet, mivel a 
felújítási költségét egyrészt „lelakhatja” a lakbér terhére, továbbá ha komfortosítást 
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végez el saját költségére, akkor továbbra is az alacsonyabb komfortfokozatnak megfelelő 
lakbért fizeti. 

A jövedelmi jogosultsági kritériumokat tekintve is eltérő a szabályozás gyakorlat. 
Hagyományosan a szociális bérlakásba való belépést felülről szabályozták, azonban jó 

pár éve megjelent az a gyakorlat, hogy alsó jövedelmi korlátot is állítanak, annak 
érdekében, hogy biztosítsák azt, hogy minimális fizetőerővel rendelkező bérlők kapnak 
lakást. A belépési kritériumot két kivétellel (VIII. és XI. kerület) mindenhol az egy főre 
jutó jövedelemmel mérték és nem a fogyasztási egységgel, továbbá a viszonyítási alap 
mindenütt a nyugdíjminimum volt (NYM, jelenlegi értéke 28,500 Ft), kivéve 
Hódmezővásárhelyt, ahol a minimálbér. 

A felső jövedelem határ tekintve általában a háztartás létszáma szerint differenciálva 
van, legalábbis az egyszemélyes és a többi háztartás tekintetében. Némely 
önkormányzat azonban ennél szofisztikáltabb feltételrendszert állított fel és 1-5 és több 
fős háztartásokra skálázta be a kritériumokat. Az is előfordul, hogy csak egy kategóriát 
állítanak fel. A leggyakoribb határok egyedül álló esetén a 3,5*NYM, 3*NYM (85,500-
99,750 Ft/hó), a többi háztartás esetén a 2,5*NYM vagy 3*NYM (71,250 -85,500 
Ft/hó/fő), ami négyfős háztartás esetén 286-340,000 Ft-t tesz ki. Bizonyos városokban 
ennél azonban lejjebb viszik a jogosultsági határt. Kaposváron családok esetében csak 

2*NYM vagyis 228,000 egy négyfős család esetében.  

Érdekes a felső jövedelem határ alakulása, ott ahol csak alacsony komfortfokozatú 
lakásokat lehet szociális lakásként bérbe adni Miskolcon nagyon alacsony a felső 
jövedelem határ, egyedül álló esetén 2*NYM (57,000 Ft), családok esetében 1,2*NYM 
(34,200 Ft). Ami egyben azt is jelenti, hogy efelett már csak költségelvű bérlakásra lehet 
pályázni. Ezzel szemben Szombathelyen a 4,5*NYM (128,250 Ft) az egyfős háztartásra 
vonatkozó határ, a kétfősre pedig 3,5*NYM. 

Alsó jövedelmi határ meghatározása Békéscsabán a komfortnélküli lakások esetében az 
egy főre jutó jövedelem nem lehet kevesebb, mint 0,6*NYM (17,100 Ft/hó), 
félkomfortosnál 0,8*NYM (22,800 Ft/hó), míg komfortosnál a NYM. Szegeden a minimum 
jövedelmi kritérium a 0,5*NYM (14,250 Ft/hó). A X. kerületben azt határozzák meg, 
hogy a lakbér és a különszolgáltatási díjak együttesen nem haladhatják meg a háztartás 
összjövedelmének 35%-át. 

A vagyon szerinti belépési korlátozás is nagyon jelentősen változik. Van, ahol már a 
félmillió feletti vagyontárggyal való tulajdonlást is kizárják, míg máshol a 9-10 millió Ft 
az engedélyezett vagyon felső határa. A beköltözhető ingatlan birtoklása (tulajdon, 
bérlet, haszonélvezeti jog) mindenütt kizáró tényező, de sok helyen specifikálják, az 
építési és üdülő telket is. 

Sok helyen előírják még mindig jogosultsági feltételként a legalább egy éves, helyi 
(állandó) lakhelyet. 

A bérleti szerződéseket legtöbb helyen már határozott időre kötik, a legáltalánosabb 
időtartam 5 év, csak a nagyobb kockázatú csoportoknál vagy különleges bérbeadási 
jogcímeknél azonban lehet egy év is. A bérbeadások többségénél azonban a bérlőket 
előbérleti jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy ha nem történt szerződésszegés és teljesítik 
a szerződésben meghatározott kötelezettségeiket, vagyis nincs tartozásuk, betartják az 
együttélés szabályait akkor meghosszabbítják a szerződésüket. Itt is vannak kirívó 
esetek, Hódmezővásárhelyen például 6 hónapra szól egy szerződés, ami aztán, ha 

igazoltan nincsen lakbér és közmű tartozása, ugyanúgy megújításra kerülhet. Máshol, 
kétszeri, probléma mentes meghosszabbítás után határozatlan idejű szerződést nyer a 
bérlő.  

A határozott idejű bérleti szerződések, különösen a rövidtávúak azt a célt szolgálják, 
hogy az önkormányzatok jobban tudják kontrollálni a nem fizetéseket és 
hatékonyabban meg tudják akadályozni a hátralékok felhalmozódását. A szerződés 
lejártával ugyanis automatikusan jogcímnélküli válik a bérlő és ebben az esetben sokkal 
egyszerűbb eljárás keretében lehet a lakás elhagyására kényszeríteni, mint az érvényes 
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bérleti szerződéssel rendelkező bérlők elleni végrehajtási eljárás. Ugyanakkor ez a bérlő 
számára is egy erősebb kényszerítő erő a fizetési fegyelem betartására, hiszen tisztában 
van vele, hogy adott esetben nem kötnek vele újra szerződést.   

Az előbérleti jog nélkül kötött határozott idejű (általában 1-2 éves) szerződéseket 

(leggyakrabban krízis helyzetekhez kötődő átmeneti elhelyezést célzó szerződések) ma 
már több helyen közjegyzői okiratba foglalják annak érdekében, hogy a szerződés lejárta 
után egyszerűbb legyen a lakás-kiürítési eljárást végrehajtani, ha a bérlő nem hagyná el 
a lakást.  

Az előzőek alapján egyrészt az látszik, hogy a helyi szabályozásokból gyakran nem 
állapítható meg a szociális bérlakások tényleges elosztási szempontrendszere, 
így az, hogy az alacsonyabb jövedelmű háztartások közül mely célcsoportok kerülhetnek 
be az önkormányzati bérlakás szektorba nagyobb valószínűséggel. Ez főként a 
sérülékenyebb, magasabb kockázatú csoportokat érinti, hiszen az önkormányzatok 
érdeke elsősorban az ő kiszűrésük. Az alsó jövedelmi korlátok beépítése több 
önkormányzatnál is előfordul, ez részben racionális, hiszen a nagyon alacsony jövedelmű 
háztartások ténylegesen nem tudják fizetni a lakásfenntartás költségeit. Azonban, bár 
sok helyen van lakbértámogatás, ezeknek a háztartásoknak nem a megfelelő mértékű 
támogatását célozzák meg az önkormányzatok, hanem a bérlakás szektorba 

való belépést akadályozzák meg. De nem látszik az sem, hogy az egyedülállók és 
gyermekeseket illetően milyen preferencia sorrendet állít fel az önkormányzat. Másrészt 
a néhány részletesebb szabályozásból kitűnik, hogy bizonyos önkormányzatok még 
mindig nagy súllyal veszik figyelembe a rászorultságot, ez azonban 
ellenmondásba kerülhet azzal, hogy a vesztességek elkerülése érdekében több 
helyen is rendszeres jövedelmet, munkaviszonyt írnak elő, illetve ezt preferálják a 
bírálati, döntési folyamatban.  

 

Szociális lakbérek és lakbértámogatások 

A rendszerváltás után a szociális bérlakásszektort a piacinál jóval alacsonyabb lakbér 
jellemezte. Az önkormányzatok fokozatosan - bár igen eltérő mértékben és 
ütemezésben- kezdték meg a lakbérek emelését, illetve az állomány differenciálását. 
Ugyanakkor fiskális oldalról egyre nagyobb nyomás nehezedett/nehezedik az 

önkormányzatokra, hogy a lakásállománnyal kapcsolatban felmerülő költségeket 
fedezzék a beszedett lakbérek és megállítsák a lakbér és egyéb lakásköltség 
felhalmozódását a szektorban. Továbbá az állomány állag romlásának megállítása és a 
jelentős mértékű elmaradt felújítások megkezdése is egyre sürgetőbbé vált. Ez bizonyos 
önkormányzatokat abba az irányba mozdított el, hogy elkezdjék átláthatóbbá tenni a 
lakbér rendszerük és a lakásállománnyal felmerülő költségek kapcsolatát.   

A lakbér emelés terén nagyon különböző stratégiákat folytattak az önkormányzatok. 

Több önkormányzat hosszabb ideje megkezdte a lakbérek jelentősebb mértékű emelését, 
más önkormányzatok állandóan halasztották ezt, mondván, az alacsony lakbért sem 
tudják fizetni a bérlők, a lakbéremeléssel így csak a saját kinnlevőségeiket növelnék.  

Az alábbi ábrából látszik, hogy igen eltérő nagyságúak a szociális lakbérek jelenleg is. Az 
összkomfortos lakbérek jellemzően 250-300 Ft/nm között mozognak, a komfortosak 
ennél csak kicsit alacsonyabbak. Igazi különbség az alacsonyabb komfortfokozatú 
lakásokhoz képest van, melyek 50-200/nm Ft-os intervallumban helyezkednek el. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy az ábrán is látható lakbérektől a ténylegesen fizetett 
lakbérek sok helyen eltérnek, mivel az önkormányzatok korrekciós tényezőket alkalmaz 
az egyéni lakbéreknél. 

A korrekciós tényezők az önkormányzati rendeletben vannak rögzítve és részben a 
bérlőnek kell kérnie az ezzel kapcsolatos lakbér korrekciót. A korrekció növelheti és 
csökkentheti is a lakbért. A leggyakoribb korrekciós tényezők a lakás állapotára (pl. 
mikor volt felújítva), minőségére, benapozására, övezeti besorolására, emeleti 
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elhelyezkedésére, az adott lakóház gépészetére vonatkoznak és az extrémitásokat 
próbálják kezelni. Mivel azonban a rossz minőségű lakások aránya sok helyütt elég 
magas az állományon belül, és a kedvezőtlen tulajdonságok egy-egy lakás esetében 
nagymértékben halmozódhatnak, ezért mindenütt maximalizálják azt, hogy 

összességében milyen mértékű lakbércsökkentés érhető el. A lakbért növelő tényezők 
általában szűkebb körűek, elsősorban a kedvező területi elhelyezkedéshez kapcsolódnak, 
továbbá például kert meglétét „árazzák be”. A csökkentés mértékének maximuma 
általában 30% körüli, de előfordul 50%-os korlát is. A növekedés is általában maximum 
30%-kal emelheti meg a lakbért.   

7. Ábra Szociális lakbér alakulása egyes városokban 

 

Forrás: önkormányzati rendeletek 

 

A lakbéremelésekkel és a bérlakás szektor differenciálásával párhuzamosan az 
önkormányzat egy része arra törekedett, hogy a támogatásokat ne a lakásokhoz, hanem 
a bérlőkhöz kapcsolja. Ezzel szorosabb viszonyt teremtenek a bérlők szociális 
rászorultsága és a lakbértámogatás mértéke között, és egyben az implicit 
lakbértámogatásokat explicit támogatásokká alakítsák át. 

Néhány példa az önkormányzati szociális lakbérrendszer átalakítására:  

- a szociális lakbéreket továbbra is meghagyva a költségelvű és piaci lakbérek 
mellett, azokat jelentősebb mértékben megemelik és lakbértámogatást nyújtanak 
a szociális rászorultság függvényében, 

- egy adott időpont utáni bérbeadásra vonatkozóan megszüntetik a szociális 
lakbéreket és egységes lakbérrendszert alakítanak ki, melyhez lakbértámogatást 
nyújtanak, 

- az egész, vagy közel az egész állományra vonatkozóan egységes lakbérrendszer 
kerül kialakításra, melyhez lakbértámogatást nyújtanak.  

A VIII. kerület lakbérrendszere leginkább az első kategóriába tartozik. A lakbéreket 
jelentős mértékben emelték és differenciálták (a korrekciós tényezők segítségével) a 
szociális szektoron belül. Ugyanakkor a rászorultak számára lakbértámogatást nyújtanak. 
A szektorban nemcsak a lakbértámogatáshoz kapcsolódóan ellenőrzik évente a 
rászorultságot, hanem a szociális lakbérre való jogosultságot is felülvizsgálják. Ha nem 

felel meg a szociális kritériumoknak, akkor nem kell elhagynia a lakást, hanem „csak” a 
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magasabb szintű költségelvű lakbért kell fizetnie (ami jelenleg nem drasztikusan, 
„csupán” 10%-kal magasabb). Ez a fajta korrekció visszafele is működik, ha a bérlő 
költségelvű lakbért fizet, de igazolja, hogy anyagi körülményei romlottak, akkor 
jogosultságot nyerhet szociális lakbér fizetésére. Ez a rendszer tehát egy viszonylag 

folytonos átmenetet jelent a kéttípusú alszektor/lakbér között. 

 

Nyíregyháza szintén az első esetre példa, ahol 2003-ban vezették be a 
lakbértámogatási rendszert annak érdekében, hogy biztosítsák a bérlakásszektor 
stabilabb finanszírozását, illetve az állomány önfenntartó üzemeltetését lehetővé tevő 
lakbéremelés lakosságot megterhelő hatásainak enyhítését. A lakbértámogatás 
kompenzálja tehát a lakbérek emelésének következményeit a rászoruló háztartások 
esetén. A lakbéreket összkomfortos lakások esetén 2003-ban 136 Ft/nm/hó-ról 300 Ft-
ra, komfortos lakások esetén 130 Ft/nm-ről 299 Ft/nm-re emelték. Azok esetében, akik 
jövedelmének 10%-át meghaladta még a lakbéremelés előtt megállapított lakbér, nem 
emelték a lakbért, de ők támogatást sem kapnak. 

A lakbértámogatás csak egy meghatározott lakásnagyságig jár, amely a támogatott 
háztartás nagyságtól függ (6 fő felett a normatíva 6 nm-rel nő). Amennyiben a háztartás 
az alább felsoroltnál nagyobb lakásban él, továbbra is jogosult a támogatásra, de csak az 

adott lakásméretig – e fölött a lakbér teljes összegét kell fizetnie: 

Háztartás nagyság 
(fő) 1 2 3 4 5 6 

Lakás nagysága 
(nm) 46 53 65 73 80 86 

 

Nyíregyházán a lakbér-támogatás nagyságát az ún. „rés” képlet határozta meg, amely 
szerint amennyiben a megemelt lakbér normatív lakásnagyság esetén a 
háztartásjövedelem 10 %-át (t érték, melyet a társadalmilag elfogadható lakbérszintnek 
tekintünk) meghaladja, akkor a háztartás támogatást kap. A támogatás egyenlő a 
támogatott lakásnagysághoz tartozó lakbér mínusz a háztartás jövedelem 10 %-a.  

Továbbá az önkormányzat meghatározott élethelyzetek esetében kiegészítő támogatás 
nyújtásáról határozott (kiegészítő támogatások). 

 

A rés képlet tehát az alábbi: 

LT=  k* [MLS – MLH] + T (Feltéve, ha a MLH < MLS) 

- LT lakástámogatás 

- MLS a társadalmilag elfogadott lakásköltség nagysága 

- MLH a lakásköltségekhez való minimális hozzájárulás 

- k faktor a különbség hányad részét finanszírozza a támogatás (itt: 100%) 

- T egyéb kiegészítő támogatás, amelyet egyedülálló idősek és gyermekesek 
kaphatják (ad hoc támogatási elemek) 
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11. tábla Kiegészítő támogatások (Ft/hó) 

Háztartás típusa Egyedülálló idős 
Egy gyermeket 

nevelő 
Két gyermeket 

nevelő 

Három és több 
gyermeket 

nevelő 

Kiegészítő támogatás 2500 2000 3500 5000 

Ugyanakkor a lakbérrendszer átalakítása nem érintette a város két szegregált telepét, 
ahol továbbra is jóval alacsonyabbak maradtak a lakbérek.  
A lakbértámogatás kidolgozását egy felmérés előzte meg, és a támogatást folyamatos 
monitoring segítségével értékelik. A lakbértámogatás jól célzott támogatásnak bizonyult, 
ami azt jelenti, hogy mind a háztartás, mind pedig az egy főre jutó jövedelem alapján 
képzett csoportok esetében érvényesül az az elv, hogy minél alacsonyabb jövedelmű a 
háztartás, annál nagyobb összegű támogatást kap, és a támogatás annál nagyobb súlyt 
képvisel a háztartás bevételei között (a lakástámogatás kiegészítő támogatási elemek 
hatása nélkül).29  

Szombathelyen is egy hasonló lakbértámogatási rendszer alakult ki. A legrosszabb 

állományrészt (komfortnélküli, félkomfortos) leválasztva a lakások lakbérét megemelték, 
a nyíregyházinál jóval jelentősebb mértékben, piaci bérlakások lakbér szintjéhez 
közelítve (a lakbérek meghatározásánál a lakásjellemzői, övezeti elhelyezkedése itt is 
nagy szerepet játszanak). Azoknak, akik nem tudják fizetni a bérleti díjat, rászorultságuk 
mértékben lakbértámogatás jár. A jövedelmi kritériumok ugyanazok, mint a szociális 
bérlakásoknál, az elismert lakásnagyság viszont nagyobb annál. Mindezek alapján a 
szombathelyi rendszer inkább a harmadik kategóriába tartozik.  

Debrecenben a második példa szerint alakították a szociális bérlakások lakbérét. A 2001 
után kiadott bérlakásokat már egységesen piaci lakbérszint jellemezte, melyre a 
szociálisan rászorultak lakbértámogatást igényelhetnek. A lakbértámogatás mértéke 
azonban nem haladhatja meg a lakbér 50%-át. A bérlakásokat pályázat útján osztják el, 
az elosztás fő szempontja pedig az, hogy ki igényel kisebb mértékű lakbértámogatást, 
vagyis ki vállalja a magasabb „önrész” megfizetését a lakbérekben.  

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a pályázók reális vállalásokat tegyenek a megfizetett 

lakbér (tehát már a támogatással csökkentett lakbér) nem lehet magasabb, mint a 
háztartás nettó jövedelmének bizonyos százaléka, ami az egyedülállók esetében 30%, a 
háztartás taglétszámának emelkedésével ez plafon csökken (két fő esetén a 26%-a, 6 
illetve annál több fő esetén pedig 16 %). Ez a több gyerekeseknek nem kedvez, illetve 
hatásaként csak rosszabb minőségű lakást tudnak bérbe venni.  

A lakbértámogatásra való jogosultságot és a lakbér önrész vállalási képességet az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozza meg. 

Emellett még rögzítették azt is, hogy bármely lakásnak a ténylegesen megfizetett lakbére 
nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíjminimum 18%-a (5130 Ft).  

Továbbá az alaplakbér tekintetében a bérlő meghatározott mértékű lakbérkedvezményt 
igényelhet, ha a lakás kedvezőtlen jellemzői azt indokolják (pl. főút melletti lakás 10% 
kedvezményre jogosíthat). Ez a lakbérkedvezmény nem lehet nagyobb mint a lakbér 
40%-a, de a lakbértámogatással együtt nem haladhatja meg a teljes lakbér 50%-át.  

                                                
29 A 2004-es előzetes értékelésből kiderült: A háztartásjövedelmek alapján képzett csoportok szerint a 
legalacsonyabb jövedelmű háztartások esetében (alsó 25 %) a jövedelműk 20 %-át kapják támogatásként, míg 

a legfelsőbb csoport esetében a támogatás mértéke leesik 3 %-ra. A támogatás abszolút összege azonban az 
első négy csoportban alig változik (6500-5900 Ft között), majd az utolsó csoportban esik majdnem 2 ezer Ft-ot 

átlagosan. Ez azt mutatja, hogy ez a konstrukció egyenletesen terítette el a támogatást az alsó négy 

jövedelemi ötödbe tartozó háztartások között, és csak a legmagasabb jövedelmi ötödöt zárta részlegesen ki. 

(Hegedüs 2004). 
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A lakbérrendszerbe tehát be van építve egy olyan mechanizmus, ami a piaci lakbérként 
meghatározott lakbér 50%-a alá nem engedi csökkenni a lakbért, illetve egy abszolút 
minimális lakbérszint is meg van állapítva.  

A szektorban tehát kétféle lakbér rendszer létezik egymás mellett, egyelőre még 

túlsúlyban van a régi szociálisan kiadott bérlakások. Az új rendszer vállaltan nyereség 
orientált, tehát nemcsak a költségek elérését célozza meg, hanem azon felüli nyereségre 
törekszik. Kérdés azonban, hogy ezekkel a feltételekkel milyen távon maradhat szociális 
jellegű.   

A rendszer sebezhetőségét mutatja ugyanakkor, hogy a válság hatására kedvezőtlenebbé 
vált a bérlők szociális helyzete, ami az új állományban a lakbértámogatás ellenére is 
jelentős mértékű hátralékok megjelenéséhez vezetett. Ezért gondolkodtak egy átmeneti 
lakbércsökkentésben annak érdekében, hogy az eladósodási folyamatot megállítsák.  

12. Táblázat: Debrecen önkormányzati bérlakásszektor lakbérei a 2001 előtti 
(régi) és utáni (új) bérlők esetében 

Komfortfokoza
t  

Összes 
lakás (db)  

Lakott lakás  
(3113 db)  

Aktuális lakbérek  
(2009.01.01-től)  

„régi” db  „új”db  „régi” Ft  „új” Ft  

Összkomfortos:  2330  1552 593 322  957-1.731  

Komfortos:   907  560 100 322  935-1.651  

Félkomfortos:   128  102 19 110  645-1.314  

Komfort nélküli:   224  137 39 64  186-318  

Szükséglakás:     41  10 1 33  104-185  

Összesen  3630  2361 752   

Forrás: Cívis Ház 

 

Lakásfenntartást célzó helyi támogatások  

A lakásfenntartást segítő támogatások, mint arról már az előző fejezetekben is szó volt, 
alapvetően preventív eszköz, mely a különféle adósságok felhalmozódását hivatott 
megelőzni, így segítve a lakhatás megtartását alacsonyabb jövedelmű csoportok számára 
is. A lakásfenntartási támogatások 2004-es átalakítását követően az önkormányzatok 
helyi támogatási gyakorlatában egy nagymértékű egységesedés következett be. 
Tekintettel arra, hogy az ún. normatív (azaz központi szabályzású, adott paraméterekkel 
rendelkező háztartásoknak mindenképpen járó) támogatás mellett a törvény lehetőséget 
adott az önkormányzatoknak arra, hogy saját forrásból, a helyi sajátosságokat és 
igényeket kielégítve további lakossági csoportokat támogassanak. Az önkormányzatok 
jelentős része, elsősorban itt is a városiak, élt is ezzel a lehetőséggel, melynek 

eredményeként a lakásfenntartási költségek támogatásának egy magasabb szintje tudott 
megvalósulni. A központi és helyi „feladatmegosztás” eredményeképpen így egy 
hatékonyabb támogatási rendszer jött létre.  

A helyi szinten a lakásfenntartási támogatás az alábbi formákban jelenhet meg helyben: 

a) normatív – a törvényi szabályban rögzített jövedelmi viszonyoknak és 
lakásfogyasztásnak megfelelő, adott összegű, és az ezzel azonos összegű és 
feltételű adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, 

b) helyi – önállóan kapható,  

c) helyi kiegészítő – a normatív mellett kapható, tipikusan annak az összegét 
kiegészítve,  

e) több településen „méltányos” lakásfenntartási támogatásként plusz 
alkalmankénti támogatás igényelhető, ezt gyakran az átmeneti segélyből 
finanszírozzák. 



TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS 
LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
46 

 

Ez utóbbi miatt, ahol releváns az átmeneti segélyre, illetve egyéb lakhatást segítő 
támogatás is kitérünk az alábbiakban, mikor is néhány önkormányzat helyi gyakorlatát 
mutatjuk be.  

A VII. kerület gyakorlata mutatja, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás mellett 

egyes önkormányzatok többféle támogatást is működtetnek a biztonságosabb lakhatás 
megteremtése érdekében. Egyrészt a kerület működtet helyi lakásfenntartási 
támogatást is. A jövedelem kritérium tekintetében a támogatás kedvezőbb feltételt 
tartalmaz, mint a normatív támogatás, ugyanakkor az elismert lakásköltség esetében 
szigorúbb. Különbséget tesz önkormányzati és nem önkormányzati lakások között. Az 
önkormányzati bérlakásoknál a magasabb arányban elismert lakásfenntartási költség a 
támogatásnak a lakbértámogatási részét képezi a rendelet szerint. Az elismert és 
megengedett lakásnagyság terén sokkal megengedőbb, mint a központi rendelet, 
elsősorban a lakásállomány régebbi, más típusú összetétele miatt. Ebben a pontban 
tehát erősen alkalmazva van a támogatásnak a helyi sajátosságokhoz való igazítása. A 
támogatás nagyságát az egy főre jutó jövedelemnek a nyugdíjminimumhoz való 
arányában határozza meg. A kiegészítő lakásfenntartási támogatást a kerület, annak 
érdekében nyújtja, hogy a normatív támogatás szintje elérje a helyi támogatásét. 
Továbbá fűtési támogatást nyújt az önkormányzat azok számára, akiknek lakásában a 
gázfűtés nem oldható meg, és az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 4*NYM-t és 
a lakó egy fős háztartásban él, illetve egyedülálló szülő, nagyszülő, nevelőszülő. Több fős 
háztartásban a jövedelem határ 3,5*NYM. Fűtési támogatás adható még annak, aki 
időskorúak járadékában részesül, aki megfelel a normatív LFT jövedelmi kritériumának 
(ebben az esetben kaphat normatív LFT-t is), és nyugdíjszerű ellátásban részesül. A 
fűtési támogatás a három téli hónapra szól, 

A fenti támogatásokon kívül a VII. kerület még a „szociálisan nehéz helyzetben élők 
számára, a téli fűtési időszak terheinek enyhítésére” hozta létre a közüzemi 
hozzájárulás c. támogatást. A támogatás keretében segíthető az előre fizetős mérők 
felhelyezése, havi költségeinek fedezése, kikapcsolt mérőóra visszakapcsolása, illetve 
szilárd tüzelő vásárlásához, fűtőeszköz javításához, cseréjéhez nyújt támogatás. A 
támogatásnak egyszerre több formája is nyújtható. Jogosultság az egyfős háztartásnál a 
2,5 NYM, több fősnél 1,8 NYM. 

Ugyanakkor az átmeneti segély is szolgál(hat)ja a lakásfenntartásnak a segítését: 

egyrészt a fűtőberendezések, vízmelegítő, vagy főzőkészülékek meghibásodásának 
kijavításának és a biztonságos lakhatást biztosító hátralék-rendezés segítésén keresztül.  
 

Ezzel szemben Eger csak helyi lakásfenntartási támogatást működtet, melynek 
jogosultsági feltételeinél kikötötték, hogy csak olyan kaphatja, aki nem jogosult normatív 
támogatásra. A jövedelmi kritérium szigorúbban van szabályozva, de a lakáskiadás-
háztartás jövedelem korrigálva van, 15%-ban lett megállapítva. Viszont nagyon alacsony 

lakásköltséget ismer el, az úgyis irreálisan alacsony elismert lakásköltségnek csak 70%-
át! A támogatás legalább 2,500 Ft, illetve 3,000 Ft, de nem több mint 0,25*NYM (7,125 
Ft). Azzal, hogy nem ad kiegészítő támogatást, egyenlőtlenséget teremt a két támogatott 
típus (normatív és helyi) csoportjai között, kisebb összegű támogatást téve elérhetővé 
pont az alacsonyabb jövedelműek számára, mivel a helyi támogatás jövedelmi 
kritériumai tágabbak, mint a normatívé.  

Az átmeneti segély szabályozása Egerben nem nevesít lakhatási gondok enyhítésével 

kapcsolatos jogcímet, azonban azon egyedülállók számára, akiknek a jövedelme nem 
haladja meg a nyugdíjminimum összegét, tartós átmeneti segély is adható. Ez közvetve 
segíti a lakásköltségek finanszírozását is. A tartós segély is csak egy évben maximum 6 
alkalommal nyújtható.  

Győrben szintén több fajta lakhatást segítő támogatást működtetnek: helyi kiegészítő 
lakásfenntartási támogatás, távhő szolgáltatási díjkompenzáció, átmeneti segély, 
kamatmentes kölcsön.  
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A helyi kiegészítő lakástámogatás a normatív lakásfenntartási támogatást hivatott 
kiegészíteni, maximum 8,000 Ft/hó-ra. Ez azok körében, akik normatív támogatásra 
jogosultak hatékonyabbá teszi a támogatást, viszont nem von be új csoportokat a 
támogatottak körébe. Pozitívuma viszont még e támogatásnak, hogy más módon nyit 

még egyéb lakásfenntartási gondokkal küszködő csoportok felé: lehetővé teszi, hogy a 
jogosultságok alapján egyébként járó összeget a szilárd tüzelőanyaggal fűtő háztartások 
is felvegyék évi egy alkalommal egy összegben, illetve szintén egy összegben felvehetik 
olyan háztartások, melyek lakbér és/vagy közüzemi hátralékkal rendelkeznek.  

A távhő díjkompenzációval az erősen alacsony jövedelmű családokat próbálják segíteni, 
itt az egy főre eső jövedelem felső határa csupán 1,5*NYM. Az átmeneti segélyből évi két 
alkalommal részesülhet az, aki rendszeres lakásfenntartási támogatást kap. Ugyanakkor 
specifikálja a rendelet, hogy a lakhatási gondokkal összefüggő segélyt elsősorban 
természetbeni támogatásként kell folyósítani. A kamatmentes kölcsön a lakás 
karbantartási, felújítási költségeihez is hozzájárulhat a rászorult családok esetében.  

Kaposváron az önkormányzat helyi és kiegészítő lakásfenntartási támogatást is ad, a 
támogatás összege azon háztartásokban, ahol csak 60 év felettiek élnek, 20%-kal 
magasabb. Ezenkívül a lakossági szemétszállítási díj megfizetéséhez nyújtható 
támogatás, akár díj egészére, illetve felére, 30%-ra, a különböző jövedelem kategóriák 

szerint.  

Hódmezővásárhely helyi lakásfenntartási támogatást 2007-ig bezárólag működtetett, 
utána ez a támogatási forma megszűnt elsősorban az önkormányzat költségvetési 
korlátai miatt. Jelenleg tüzelő támogatás formájában nyújt plusz segítséget a fűtési 
idényenként egy alkalommal a szociális rászorultságot figyelembe véve. A tüzelő 
támogatás természetbeni támogatást jelent, évenként 7-900 háztartás részére 5 mázsa 
tűzifát vásárolnak, ami kb. a teljes tüzelőigényük 1/7-t teszi ki.  

Több önkormányzat nem engedi, hogy bizonyos támogatás típusok egymásra 
épüljenek, például a lakásfenntartási és albérleti lakhatást segítő 
lakbértámogatás. Jelenleg önmagában egyik sem elég egy több személyes 
alacsony jövedelmű háztartás lakbér és lakásköltségeinek fedezésére, ezért 
célszerű lenne, hogy a legrászorultabbak ötvözni tudják pl. ezt a két fajta támogatást.  

Általában a támogatások elérhetőségét, így a lakhatást segítő támogatásokét is 

erősen korlátozza a bizonytalan lakáshelyzetűek (nem legális magánbérlet, 
szívességi lakáshasználó stb.) számára, hogy a Szociális törvény rendelkezései 
szerint támogatást az kaphat, aki bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik egy adott lakásban:  

„háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége” (Szt. 4. § (f)).   

Az pedig közismert, hogy a magánbérletben lakók egyik nagy problémája, hogy nem 
tudnak még ideiglenesen sem bejelentkezni a bérelt lakásukba – a hajléktalanságból 
kilépők pedig jellemzően ezen a magánpiacon próbálnak lakást bérelni, vagyis számukra 
nélkülözhetetlen támogatástól eshetnek el. Ezért a megoldás az szokott lenni, hogy vagy 
bejelentkeznek egy másik lakásba (gyakran ezért fizetni kell a tulajdonosnak), vagy 
pedig néhány önkormányzat engedi a közterületre való bejelentkezést és így bizonyos 
támogatásokat kaphatnak. A lakásfenntartási támogatás azonban tipikusan nem tartozik 
ezek közé, hiszen ez adott lakáshoz kötődik. Az önkormányzatok leginkább átmeneti 

támogatásokat szoktak nyújtani ezen nem tisztázott lakáshelyzetű embereknek. 

A fenti példákból az szűrhető le következtetésként, hogy  

- az önkormányzatok, főként a városiak, többféle módon próbálják meg 
kiegészíteni a központi normatív, de távolról sem elégséges 
támogatásokat. A helyi támogatások azonban igen fregmentáltak, nehezen 
kiismerhető rendszert alkotnak helyi szinten is, többféle támogatás elérhető. A 
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rendeletekből látszik, hogy az utóbbi időben is több támogatást szüntettek meg 
valószínűleg a finanszírozási gondok miatt.  

- Az átmeneti segély egy viszonylag rugalmas támogatási formát képvisel, 
melyet többfajta címen tudnak nyújtani és szükségletek szerint alakítani az 

önkormányzatok, akár egy egyszeri hátralék/adósság törlesztéséhez, akár fél évig 
rendszeres alkalommal.  

- Ugyanakkor az alacsony jövedelműek lakhatás fenntartással összefüggő 
gondjai állandó jellegűek, melyek eseti jellegű támogatásokkal kevésbé 
csökkenthetők. Ezért a lakhatási bizonytalanságok enyhítéséhez nem, csak a 
krízishelyzetek kezelése szükséges kiegészítő jellegű támogatások révén, hanem a 
rendszeres típusú támogatások hatékonyságát is növelni kell.  

- A hajléktalanságból, lakástalanságból jövők helyzetét nehezíti, hogy még ha 
találnak is olyan lakást a magánpiacon, amit bérelni tudnak, nem rendelkeznek 
bejelentett lakcímmel, és így nem jutnak hozzá az esetleg nekik járó 
támogatások jelentős részéhez.  

A válság az önkormányzatokat is igen negatívan érintette, több önkormányzat jelentősen 
eladósodott. Ez a helyi szinten a jövőben az önkormányzati forrásokból nyújtott 

támogatások komoly csökkenéséhez vezethet, ami a lakhatási támogatásoknál 
is éreztetheti hatását. Mindeközben a helyi támogatási igények nőnek, a 
központi támogatások pedig beszűkölő tendenciát mutatnak. Mindez helyben 
jelentős szociális feszültségekhez vezethet majd. Az egyik hatás a helyi lakásfenntartási 
támogatások, átmeneti segélyezések visszavágásában jelentkezhet majd.  

 

Szobabérlők Háza és más átmeneti rugalmas lakástípusú 

ellátások 

Az önkormányzatoknak nagy problémát jelent, hogy a súlyosan hátralékossá vált 
családokat hogyan kezeljék, illetve hogyan segítsék a lakhatásukat elvesztők még 
időbeni megkapaszkodását. 

Az adósságspirálba került családok a felhalmozott tartozásukat támogatásokkal sem 

képesek törleszteni, hiszen az adósság visszafizetéséhez semmilyen önrészt nem tudnak 
vállalni. Ezek a családok állandó jövedelem hiánnyal küzdenek, kilakoltatást, különösen 
gyermekes családok esetében az önkormányzatok nem szívesen vállalnak fel. A 
lakásvesztésből felfelé megkapaszkodni igyekvők szintén jelentős jövedelem deficitjük 
van, ami gyakran egyéb nehéz élethelyzettel párosul. Ezek a tényezők akadályozzák, 
hogy biztosabb lakhatási formába tudjanak belépni. Másik oldalon viszont, ha az 
állományban nagyszámú nem fizető bérlő halmozódik fel, az erősen rontja a fizetési 

morált, így tovább mélyítve az önkormányzati állomány vesztességét. 

Természetesen nem csak az önkormányzati bérlakásokban élők kerülhetnek 
krízishelyzetbe, hanem más lakhatásukat elvesztő csoportok is megjelennek az 
önkormányzatnál. Egyes önkormányzatok éppen ezért kialakítottak olyan lakhatási 
formákat, melyek segítenek a krízis helyzetbe kerülők lakhatási helyzetének 
időleges megoldásában. 

Ilyen típusú lakhatási ellátás a szobabérlők háza30 is, melyek lakószobákból állnak 
közös konyha és fürdőhelységgel. Egyes városokban elsősorban krízis helyzetben lévők 
számára nyújtanak meghatározott időre ellátást, máshol az alacsony jövedelműek tartós 
lakhatási lehetőségre találnak, amennyiben a lakbért rendszeresen megfizetik. 
Nyíregyházán a bérlők, akik gyakran önkormányzati bérlakásból kerülnek ide, egy évig 

                                                
30 A szobabérlők házat leggyakrabban szociálisan rászorult lakástalanok részére működtetik az 

önkormányzatok, de van olyan önkormányzat, mely szintén ilyen típusú intézményét költségelvű lakbéren, 

szolgálati jelleggel adja bérbe. 
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maradhatnak a szobabérlők házában és a lakhatás mellé szociális munkát nyújt az 
önkormányzat, annak érdekében, hogy segítsenek rendezni az élet- és anyagi 
helyzetüket. A tapasztalat sajnos azonban az, hogy az ide bekerülők nem tudnak 
visszailleszkedni és innen is inkább „lefele” csúsznak tovább, semhogy vissza tudnának 

kapaszkodni az önkormányzati vagy magántulajdonú lakásszektorba. Ahogyan fent 
megállapítottuk, a szegénység gyakran nem átmeneti állapot, így az egyéves olcsó 
lakhatás nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy a hajléktalanság veszélyében élők 
megkapaszkodjanak. 

Az önkormányzatok a bérlakásszektorukon belül is többféle módon teremtik meg a 
lehetőségét annak, hogy a normál bérbeadási mechanizmuson kívül a krízishelyzetbe 
került családokon, ha átmenetileg is, de segíteni tudjanak.  

A VII. kerületi önkormányzat lehetővé teszi azt, hogy bérlakásokat hasznosítsanak 
családok átmeneti elhelyezésére. Az átmeneti elhelyezésre csak egyszobás lakás adható 
bérbe és csak meghatározott időre, 6 hónapra. Elhelyezésre azok a családok jogosultak 
melyek lakhatásukat átmenetileg elvesztették, és gyermeket nevelnek, valamint vállalják 
olyan egyedi megállapodás megkötését a Gyermekjóléti Központtal, melynek legfőbb 
célja a család lakhatásának - ideiglenes elhelyezését követő – végleges megoldása. A 6 
hónap lejárta után az elhelyezés a Gyermekjóléti Központ javaslatára a Pénzügyi és 

Kerületfejlesztési Bizottság egyedi döntése alapján legfeljebb három alkalommal 
meghosszabbítható, alkalmanként további 6 hónapra. Ha a család nem teljesíti vállalt 
kötelezettségeit a bérleti szerződést felmondják, és ki kell költöznie a lakásból. Annak 
érdekében, hogy a családok kiköltözésével adott esetben ne legyen probléma, a 
szerződést közjegyzői okiratba foglalják, melyben a család vállalja a szerződés 
megszűnésével a kiürítési kötelezettséget. A konstrukció lényege, hogy mint minden 
családok átmeneti otthonában, itt is az elhelyezés időtartamára szociális munkával és 
egyéb szolgáltatásokkal próbálják segíteni, és esélyhez juttatni a családokat. Kérdéses 
azonban, hogy 6 hónap alatt ez mennyire sikerülhet.  

A VIII. kerületben a rendkívüli élethelyzet jogcímén pályázaton kívül lehet bérlakást 
igényelni, melyben bizottság dönt, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül. Legfeljebb 
évi 12 lakás erejéig lehet ilyen jogcímen bérleti szerződést kötni, a szerződés azonban 
csak határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig köthető. Ilyen típusú ellátásra 
jogosult pl. az a hajléktalan ember, aki a hajléktalanná válása előtt 3 évig a kerületben 

lakott, a lakását önhibáján kívül elvesztő, a jelenlegi lakhelyén veszélyeztetettségnek 
kitett személy, vagy aki önhibáján kívül lett jogcímnélküli. 

A katasztrófahelyzetben megsemmisült lakások volt lakóinak szinte az összes 
önkormányzat kialakított valamilyen támogatási formát, általában segít átmeneti időre 
bérlakáshoz jutni, de van, ahol ilyen helyzetben a magán bérbeadást is támogatják. Ez 
utóbbiak közé tartozik Dunaújváros is, a bérleti díj 60%-ig támogatja ilyen esetekben a 
család lakásbérlését, ha arra az önerőből nem képes, de max. 30,000 -50,000 Ft-ig (a 

család létszámától függően). 

A magánszektorban lévő lakásbérlőket egyébként is több önkormányzat támogatja, 
még a központi lakbértámogatási program befagyasztása után is. Az önkormányzatok 
jelentős része felismerte, hogy az alacsony jövedelmű családok jelentős része szorult a 
magánbérleti szektorba és támogatás hiányában igen kiszolgáltatott helyzetben van.  

Hódmezővásárhelyen albérleti és az ún. kijutási támogatást működtetnek. A két 

támogatás fajta célcsoportja más: az albérleti támogatás azokat az alacsonyabb, de 
stabil jövedelemmel rendelkező lakástalanokat támogatja, akik segítséget igényelnek 
lakhatásuk megoldásukhoz, míg a kijutási támogatás a hajléktalanságból való kilépést 
szándékozik elősegíteni.  

Az albérleti támogatás, amit egyébként jelenleg a normatív lakhatási támogatás 
keretében működtetnek, mintegy évi 100 háztartásnak (a teljes normatív 
lakásfenntartási támogatás kb. 10%-át jelenti) nyújt 3,000-5,000 Ft közötti havi 
támogatást. Azon háztartások jogosultak a támogatásra, akiknek a lakbér költsége 
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meghaladja az összjövedelmük 20%-át. Azonban, ha ugyanazt a lakást több önálló 
háztartás bérli, és ezt bizonyítani is tudják, továbbá külön bérleti szerződéssel 
rendelkeznek, akkor a háztartások egyenként is jogosultak a teljes összegű támogatásra. 
A támogatás elbírálásához a lakbér összegét is tartalmazó bérleti szerződéseket be kell 

mutatni, azt viszont nem ellenőrzik, hogy a bérbeadó legálisan adja-e bérbe a lakását.  

Hódmezővásárhelyen kijutási támogatásban részesíthető az a hajléktalan személy, 
aki legalább 3 hónapja a hajléktalanszállón lakik. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 
lakásbérleti szerződést és az intézményvezető véleményét is. A támogatás mértéke az 
első 12 hónapban a lakbér 50%-a, de legfeljebb 8,000 Ft, míg a második 12 hónapban a 
lakbér költség 25%-a, de legfeljebb 4,000 Ft. A bérelhető lakás nagysága nem lehet 
nagyobb, mint 25 nm, és bérleti díja nem lehet több 25,000 Ft-nál. A támogatás 
csökkenő mértéke az öngondoskodás megteremtését hívatott itt is megteremteni, a 
támogatás időtartama azonban hosszabb, mint a központi kormányzati vagy TÁMOP-os 
támogatású programoknál, ami reálisabb konstrukciót jelent. Ugyanakkor a támogatás 
kihasználtsága minimális, évente 1-2 fő részesül benne, annak ellenére, hogy helyi 
szinten jelentős összegű támogatást jelent egy személy számára. Ennek okát a helyiek 
abban látják, hogy nagyon nehéz a hajléktalan ellátó intézményből kimozdítani az 
embereket. A város átmeneti hajléktalan szállója és éjjeli menedékhelye bár csak 
ideiglenes megoldásként szolgálna a hajléktalanoknak, sokuk mégis hosszú évek óta ott 
lakik. Az elsődleges gond, hogy nem tudnak megfelelő szintű stabil jövedelemhez jutni, a 
munkahely keresés csak ritkán hoz eredményt, annak ellenére, hogy az intézmény 
dolgozói igyekeznek ebben is segítséget nyújtani, és az intézmény elhagyására 
ösztönözni az ott lévőket. (A városban kb. 100 hajléktalan él, tehát évi mintegy 1%-
kukat éri el a támogatás.) 

Kecskeméten albérleti támogatást az kaphat, aki legalább egy éve helyi lakos, vagy 
helyi munkaviszonnyal rendelkezik és nincs tulajdonában ingatlan (lakás, telek, üdülő), 
illetve nincs 1 millió Ft feletti vagyona. A jövedelmi jogosultsági kritériumok 
megegyeznek a szociális bérlakás jogosultságéval, továbbá szabályozzák a bérbe vehető 
lakás méretét, a családtagok száma függvényében, illetve 80 nm feletti lakáshoz nem 
adnak támogatást. Az irreálisan alacsony jövedelmű háztartásokat (illetve a 
visszaéléseket) is megpróbálják kiszűrni, bár nincs alsó jövedelem határ meghatározva, 
ellenőrzik pl., hogy a lakbér összege nem magasabb-e mint a háztartás jövedelme és az 
erre felhatalmazó részt a rendelet is tartalmazza. A támogatás bírálatához bekérik a 
bérleti szerződést és ellenőrzik, hogy a szóban forgó lakás ténylegesen a megadott 
bérbeadó nevén van-e. Ugyanakkor a bérbeadás legális voltát itt sem ellenőrzik. Évi 
mintegy 70 családnak folyósítanak albérleti támogatást, átlagosan 7-6,000 Ft értékben, 
de a legkisebb érték 1,000 Ft, míg a legmagasabb érték a 11-12,000 Ft-ot is elérheti. 
2010-ben összességében 8,1 millió Ft-ot fordított a város albérleti támogatásra. 

A lakbértámogatás mértékét a lakás komfortfokozata szerint Ft/nm értékben határozzák 
meg, ezt szorozzák meg a lakás alapterületével, ami megadja a lakbértámogatás 

alapértékét. Ezt az alapértéket korrigálják a család jövedelmének 10-20% közötti 
értékével, úgy hogy a kettő különbsége adja a tényleges lakbértámogatást. A korrekciós 
jövedelemhányadot a család típusa szerint határozzák meg, pl. a több eltartottal 
rendelkezőknél alacsonyabb jövedelemhányaddal számolnak, vagyis nagyobb mértékű 
lakbértámogatásra jogosultak ezek a családok. 

Nyíregyháza is működtet hasonló konstrukciót magánbérlet támogatására, azonban itt 

a lakástulajdonos az önkormányzattal köti meg a bérleti szerződést, amely utána 
albérletbe adja a lakást a rászorult bérlőnek. A szerződéskötés a bérbeadóval teljesen 
legális, és valószínűleg éppen ennek tulajdonítható, hogy sokkal kevesebb ilyen típusú 
lakbértámogatásuk van, mint a fent bemutatott városokban, összesen 19 db. Az 
önkormányzat szívesen támogatna többet is, de amíg a szociális bérbeadásra az 
adózási szabályok nem változnak meg, addig az önkormányzat szerint nincs 
esély a magánszektorban lévő bérlők nagyobb arányú támogatására. 
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A központi lakbértámogatás működése idején Miskolc is folyósított magánbérlethez 
kapcsolódó támogatást, a rendelet értelmében a város vagyonkezelő cége is bérbe 
vehetett magánszemélytől lakást, hogy szociálisan rászorultak részére adja ki, illetve a 
magánpiaci bérlőknek közvetlenül is nyújthatott támogatást. Ezt a támogatási 

rendszert azonban a központi támogatás befagyasztása után felfüggesztették.  

A bérlakásból való kikerülés és a hajléktalanság közötti köztes ellátás érdekében hozták 
létre Szombathelyen az un. szociális szállás ellátási formát. Ez az ellátási forma, mely 
átmeneti lakhatási formát jelent, szintén összekapcsolja a lakhatási és a szociális 
szolgáltatási elemet (szociális munkát). A szállást maximum 2 évig lehet igénybe venni.  

Az önkormányzat szándéka szerint a lakásállomány 4%-át működtetnék ilyen jelleggel 
azok számára,  

- akik önkormányzati bérlakásban laknak, de lakhatásuk veszélyeztettek, illetve 

- akik alacsony jövedelmük miatt nem jogosultak önkormányzati bérlakásra. 

Az alacsonyabb komfortfokozatú lakások kerülhetnek bevonásra, mint szociális szállások. 
A szociális munka jellegét is szabályozza a kapcsolódó rendelet. Szociális munkát a 
családsegítő szolgálat, illetve a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft., egy helyi 
hajléktalan-ellátással is foglalkozó civil szervezet biztosítja. Ez rendszeres, napi szociális 

munkát jelent, melyet a bérlővel való együttműködési szerződés alapján nyújtanak. Csak 
azzal kötik meg a bérleti szerződést, aki vállalja az együttműködési szerződés 
megkötését.  

A szociális szállás díja a lakásra megállapított alaplakbér 50%-ával egyenlő, amihez 
lakbértámogatást is igénybe vehetnek a bérlők. Amennyiben a szálláshasználati 
szerződés letelt és a bérlő teljesítette az együttműködési feltételeket, akkor 

jogosulttá válik bérlakásra.  

 

A fentiekben bemutatott kezdeményezések igen pozitívak, többségük nem is annyira új a 
hazai hajléktalan és szociális ellátórendszerben. Továbbá arra is bizonyságul szolgálnak, 
hogy az önkormányzatok egy része, illetve maga az ellátórendszer igyekszik kihasználni 
a meglévő lehetőségeket és megoldást kínálni a legrászorultabb rétegek lakhatási 
problémáira is. Azonban súlyos hibája ezeknek a kezdeményezéseknek, hogy nagyjából 
elszigetelten működnek, hiányzik a különféle támogatások összekapcsolása. Ezt jól 
demonstrálja az átmeneti lakhatási megoldások kudarca. Ezek egyrészt azt mutatják, 
hogy ezekből a lakhatási formákból a felfelé vezető mobilitási utakat is támogatni kell, 
irreális elvárás, hogy ezen háztartások támogatás nélkül képesek visszatérni az 
önkormányzati vagy magántulajdonú lakásszektorba. 

 

Az önkormányzati adósságkezelés lehetőségei  

Az önkormányzati adósságkezelés fő irányát a 2003-es a központi adósságkezelési 
szolgáltatás működtetését jelenti. Ahhoz, hogy a szolgáltatás elérhető legyen helyben, az 
önkormányzatoknak helyi rendeletet kell alkotniuk annak feltételrendszerének 
megteremtéséről. Mivel ez egy komplex jellegű szolgáltatás, vagyis az anyagi 
támogatáson kívül szociális munka is kapcsolódik hozzá, ezért több humán és 

anyagi erőforrást igényel a működtetése, mint egyéb központi támogatások 
esetében. Az adósság tanácsadás keretében végzett szociális munka révén az 
adósságkezeléssel foglalkozó önkormányzati munkatársak – többnyire a családsegítő 
szolgálat munkatársai – segítenek kidolgozni az adósságcsökkentési tervet, készítik fel a 
háztartásokat az adósságtörlesztés ideje alatt megnövekedett kiadások beépítésére a 
háztartás költségvetésébe, segítenek esetleg más típusú támogatásokat elérni, melyek 
megkönnyítik a tartozások törlesztését és tartják rendszeres a kapcsolatot az adóssal.  
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Mindez azonban igen intenzív munkát igényel a családsegítő szolgálatok részéről, 
miközben azokban a városokban (elsősorban itt működtetik az ellátást), ahol a szociális 
problémák jelentősebbek, egy szociális munkásra több mint 100 ügyfél jut - ez szűk 
kapacitást jelent a támogatás működtetésében. A támogatás nem megfelelő 

kihasználásának (mint erről volt szó éves szinten 5-7 ezer háztartás tud bekapcsolódni a 
programba) a másik oka, hogy a nagy jövedelmi hiánnyal rendelkező háztartások, 
nem képesek törleszteni a tartozásaikat és az aktuális lakásköltségek egyidejű 
fizetése mellett. Még akkor sem, ha ehhez lakásfenntartási támogatást kapnak. Itt is 
igaz az a központi lakbértámogatásnál megfogalmazott probléma, hogy a támogatási 
feltételrendszer nincs kellőképpen összehangolva a támogatás működésével: 
azok, akik jogosultak a támogatásra, nem tudnak törlesztő részletet vállalni. A nagy 
adósságok esetében csak azoknál működik a támogatás, akik időleges probléma miatt 

kerültek adósságba, de mára már helyreállt kereső képességük, vagy akik más módon 
tettek szert magasabb jövedelemre (pl. rokoni segítség, feketemunka). A támogatás 
feltételeinek ilyen módon való behangolása lehet részben direkt kormányzati akarat: ha 
túlságosan kinyitnák a támogatási feltételeket (magyarul reális jövedelmi feltételeket 
szabnának meg), akkor a probléma nagysága miatt finanszírozhatatlan lenne a rendszer. 

Az önkormányzat egyik eszköze, hogy segítse az adósságkezelésben való részvételt, az 
adós által fizetendő önrész (tartozás 25%-a) finanszírozásának megkönnyítése. Ezt 
tipikusan átmeneti segéllyel szokták megoldani az önkormányzatok. 

A helyi adósságkezelés egy sajátos eszköze a fővárosban létrehozott Hálózat Alapítvány. 
Az alapítvány a fővárosi tulajdonú cégek befizetéseiből működteti a támogatási 
rendszerét. A támogatásnak három fő formája van:    

- Közüzemi díjkompenzáció: mely havi szinten segíti a háztartások rezsi 
költségeinek (távhő, víz, szemét) a fedezését, 

- Hátralékkiegyenlítő támogatás: felhalmozódott adósságok törlesztését segíti 
(távhő-, víz-, szennyvízelvezetési- és hulladékkezelési díjhátralék esetén), 

- Krízistámogatás: azonnali segítséget nyújthat azon ügyfeleknek, akikkel szemben 
már kezdeményezték a lakásbérleti jogviszony felmondását. A támogatást három 
évente egyszer lehet igénybe venni. 

 

Az adósságkezelési támogatás egyik általános kritikája, hogy rászoktatja a háztartásokat 
nem fizetésre, hiszen 2-3 év múlva úgyis megint szanálni lehet a háztartás adósságát. Ez 
részben igaz lehet, hiszen minden támogatási rendszernek vannak potyautasai, viszont 
ha nem működik elégséges mértékben kiterjedt és megfelelő támogatást nyújtó 
lakásfenntartási támogatás, akkor az óhatatlanul hátralékokhoz, majd 
lakásvesztéshez vezet. Ez azonban visszautal a központi lakásfenntartási támogatás 
elégtelenségéhez: a támogatás alulfinanszírozásának és a lakásfenntartás általános 
megfizethetőségi problémájának kapcsolatához. Egy általános finanszírozási hiány 
van a rendszerben, mind a háztartások, mind a támogatások oldaláról, és amíg 
ez fennáll, addig minden támogatási program csak időleges eredményeket 
képes elérni a legalsó jövedelmi csoportok tekintetében. 
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Hajléktalan emberek hozzáférése az önkormányzati 

lakhatást segítő ellátási rendszerhez 
 

Az előző fejezetekben értékeltük az önkormányzati szociális lakáspolitika 
eszközrendszerét, melynek hatását, cselekvési hatékonyságát a hajléktalan, illetve a 
lakhatásukban veszélyeztetett emberek szempontjából foglaljuk össze. 

A hajléktalan és bizonytalan lakáshelyzetű emberek lakáshoz juttatásának 
egyik fő eszköze lehetne elméletben a szociális bérlakásszektor. A szektorban 
végbement változások azonban nem ennek az irányába hatnak. A privatizáció 
következtében jelentéktelen méretűre zsugorodott szociális lakásállomány minőségi, 
finanszírozási és fenntarthatósági problémákkal küzd. Az önkormányzatok kísérlete arra, 
hogy a szektort finanszírozhatóvá tegyék, a szociális bérlakásként hasznosítható 
állomány további csökkenését okozza, továbbá erősítette a szociális alszektor szegregált 
jellegét. Néhány városban ez explicitté vált, a legrosszabb állományt leválasztották és az 

alacsony lakbéreken keresztül a legrosszabb helyzetű bérlők számára tették elérhetővé, 
akik az állomány többi részéből kiszorultak. Jellemző egyébként, hogy hiába minimális a 
lakbére az itt található lakásoknak, a bérlők jelentős része itt sem fizet, ami már részben 
a fizetési fegyelem problémája, illetve a gettósítás közvetlen hatása. Mivel a 
megüresedés nagyon kismértékű a szektorban, hiába olcsó lakbérűek ezek az 
egyébként gyakran perifériálisan elhelyezkedő lakások, így csak igen 
korlátozottan nyújtanak lehetőséget a hajléktalanságból való kivezetéshez. 
Általában jellemző a szociális bérlakásszektorra, hogy korlátozottan képesek az 

emberek „felfelé” kilépni, mivel az ezen kívüli alternatíva többnyire a tulajdoni 
lakáshoz való jutás, amire nincsen anyagi kapacitásuk.  

A szociális lakások lakbérének emelésével sok önkormányzat lakbértámogatást vezetett 
be, ami lehetőséget ad az alacsonyabb jövedelműek, így a jövedelemmel rendelkező 
hajléktalan emberek befogadására is. Azonban bizonyos feltételek, mint pl. a bejelentett 
több éves lakóhely, több helyen bizonyos idejű munkaviszony, eleve kizárja őket a 

pályázás lehetőségéből. Bizonyos rendszerek ennek ellenére sokkal befogadóbbak: 
vannak olyan önkormányzatok, melyek célcsoportjuknak jelölik meg a hajléktalan 
embereket, és még ha időlegesen is, de bérbe adnak nekik lakásokat. Ez a gyakorlat pl. 
Budapest VIII. kerületében, Kecskeméten, Szegeden: mindegyik helyen 
különbözőképpen ugyan, de megcélozzák a hajléktalan embereket (pl. családok átmeneti 
otthonát, hajléktalanszállót is lakcímnek veszik). Igaz, hogy csak komfortnélküli, vagyis 
rossz minőségű lakásokat utalnak ki. Vagyis a hajléktalan emberek legjobb esetben 
is csak a szociális bérlakás szektor legalsó részébe férnek be. 

A másik nagyon releváns támogatás a magánbérletbe való bejutás támogatása 
lakbértámogatással lehetne. Erre is van ugyan példa, azonban a hajléktalan 
embereknek nem sok esélyük van arra, hogy ilyenben részesüljenek, ha nem 
létesíthetnek lakcímet a bérlakásban. Mivel a fekete magánbérlakás szektor kifehérítését 
célzó központi és önkormányzati programok sorra kudarcot vallottak, nem valószínű, 
hogy a hajléktalan emberek lennének azok, akik érdekérvényesítő képességük latba 
vetésével ki tudnák harcolni a legális lakás bérlés elterjedését. 
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Hajléktalan emberek31 támogatott lakhatási 
programjai 

 
A hazai hajléktalanellátó intézményrendszer az ún. lépcsőzetes gondozási modellt 
tükrözi, amiben a hajléktalan ember fokozatosan, „lépcsőről lépcsőre” lépked előre a 
társadalmi integráció útján. A modell szerint egy közterületen élő hajléktalan ember 
először ingyenes, ám csak egy éjszakai tartózkodásra jogosító éjjeli menedékhelyre 
kerül, majd onnan egy kényelmesebb, 24 órás benntartózkodást és intenzív egyéni 
esetkezelést biztosító átmeneti szállásra. Az átmeneti szállóról pedig vagy hajléktalanok 
rehabilitációs intézményébe, vagy valamilyen kiléptető lakásba, esetleg (az utóbbi 
években akár a beilleszkedési támogatás segítségével) önálló, önkormányzati vagy piaci 
bérlakásba költözik.  
Megközelítőleg az alábbi nagyságrendben működnek férőhelyek a hajléktalanellátó 
rendszeren belül:32 

 Hajléktalanok otthona (idős hajléktalan emberek számára):33 300 fő 
 Hajléktalanok éjjeli menhelye: 4100 fő 
 Hajléktalanok átmeneti szállója és rehabilitációs intézménye: 5000 fő 
 Családok átmeneti otthona: 2700 fő 

Összesen: 12,100 férőhely (felnőtteket és gyermekeket is ideértve). A férőhelyek több 
mint fele Budapesten található. 
 
Az 1999. óta minden év február 3-áján zajló kérdőíves adatgyűjtésekből átfogó adatok 
állnak rendelkezésünkre a hajléktalanellátó rendszerrel kapcsolatot ápoló hajléktalan 
emberek egy részéről: a szállásnyújtó intézmények, valamint az utóbbi években az utcai 

szociális munkások ügyfeleiről.34  
 
A 2011-es február 3-ai vizsgálatban 7199 hajléktalan ember vett részt, az alábbi 
megoszlás szerint. 

Válaszadó hajléktalanok száma 2011. február 3-án 35 

Település Szállón Utcán Együtt 

Budapest 2137 1150 3287 

Vidéki városok 2192 1720 3912 

Országos összesen 4329 2870 7199 

 
A vizsgálat azt is megállapítja, hogy egyes magyarországi nagyvárosokban 
(Debrecen, Kecskemét, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok és Veszprém) többen 
alszanak (és aludtak 2010-ben) közterületen, mint amennyi férőhely működött 

                                                
31 Tanulmányunkban hajléktalan emberek alatt a Bevezetőben ismertetett fedél nélküli (közterületen) éjszakázó 
és/vagy a hajléktalanellátó intézményeket igénybevevő személyeket értjük, függetlenül attól, hogy mi az illető 

lakcíme. Ebben az értelemben a hajléktalanellátó intézmények közé tartozik álláspontunk szerint a családok 
átmeneti otthona intézménytípus is. 
32 Az adatok a diszpecserportal.hu-ról, a SZMM (!) honlapjáról 
(http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16414), illetve az „Éves Hajléktalanügyi  Ország-jelentés 2009”-

ből származnak. 
33 Hajléktalanok otthona kevesebb, mint minden második megyeszékhelyen működik. 
34 A február 3-i felmérésre a hajléktalan ellátó szervezetek jelentkezhetnek be, önkéntes alapon. A kérdőíveket 
azok a hajléktalan emberek töltik ki, akik február 3-án éjjel az adott intézményt használják, vagy az adott utcai 

gondozó szolgálattal kapcsolatban állnak. Vagyis a vizsgálat nem teljes körű ugyan, de ennél szélesebb kört a 

hajléktalan emberek között más kutatók sem tudtak bevonni. 
35 Az adatok és a táblázatok dr. Győri Péter (2011)-ből származnak. 
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az adott településen! Leszögezi, hogy a közterületen éjszakázó minimum 2870 fő 
csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal többen élnek, bizonytalan vagy elégtelen 
lakáskörülmények között. 
 

Bár úgy tűnik, hogy a hajléktalanság sokaknál átmeneti állapot, és közülük többen 
különböző intézményekben vagy akár közterületen is éjszakáznak valamennyi ideig, 
mégis különbségek látszanak kirajzolódni a közterületen és a szállón lakók között. A 
2007-es február 3.-ai adatsor alapján pl. Győri Péter (2008) megállapította, hogy a 
„jelenleg közterületen élők (2460 fő) meghatározó többsége közterületen kezdte 
hajléktalan útját (2100 fő). A jelenleg hajléktalan-szállásokon lakók (3970 fő) többsége 
eleve szálláson kezdte hajléktalan útját (2670 fő) és soha nem is aludt közterületen 
(2400 fő).” (p. 56). Vagyis a lépcsőzetes modell a gyakorlatban kevésbé működik 

sikeresen. A közterületen élők egy része nem hajlandó szállásnyújtó intézményt 
igénybe venni, az éjjeli menedékhelyeken és az átmeneti szállókon élők között sokan 
vagy tartósan az adott intézményben maradnak, vagy a különböző szállók között 
pörögnek – a kilépés azonban sok esetben elmarad, vagy csak rövid időre szól. 
 
A hajléktalan ellátó intézményekben dolgozók, ideértve az utcai szociális munkásokat is, 
számos érvet tudnak felhozni amellett, hogy a közterületen élők miért nem szívesen 
költöznének hajléktalan szállóra – még akkor sem, ha lenne szabad férőhely. Íme a 
teljesség igénye nélkül néhány: 

 A hajléktalan szállókon, különösen az éjjeli menedékhelyeken, sokszemélyes 
hálótermek vannak, hiányzik az intimszféra. Nem lehet jól pihenni. 

 A hajléktalan szállókra bizonyos esetekben a bejutás is körülményes: egyes 
helyeken sorba kell állni a beengedésnél, időre be kell érni, ellenkező esetben 
elveszítik a férőhelyét, egészségügyi igazolásokat kell beszerezni. 

 A hajléktalan szállókon alkalmazkodni kell más emberekhez: meg kell találni az 
összhangot a lakótársakkal és a szociális munkásokkal egyaránt. 

 A hajléktalan szállókon egyéb korlátozó szabályoknak is meg kell felelni – ilyen pl. 
az alkohol fogyasztás tilalma, az esti lámpaoltás, a dohányzás szabályozása. 

 Kevés a páros férőhely, nem könnyű egy társaságnak együtt, egy szobába 
kerülnie. 

 Nem megoldott a személyes tárgyak tárolása – az éjjeli menedékhelyekről reggel 
el kell vinni a holmikat, az átmeneti szállóra pedig csak annyi tárgy vihető be, 

amit a fizikai lehetőségek és a szobatársak/ott dolgozók engedélyeznek. 
 
Részben ezen okok miatt az utóbbi években sorra jöttek létre olyan újszerű ellátások, 
szolgáltatások, melyek a közterületen élőket szeretnék a hajléktalanellátó 
intézményrendszerrel megbarátkoztatni, akár a későbbi, sikeres kigondozás reményében, 
akár a rövidtávú túlélés elősegítése érdekében, ártalomcsökkentési célzattal. Ugyanakkor 
a szállók a közterületen élők programszerű becsalogatása előtt is igen magas 
kihasználtsággal működtek, vagyis a szociális munkások célja nem a férőhely 
kihasználtság emelése, hanem az intézményi ellátásban részesülők átstrukturálása volt – 
azokat juttatni magas emberi erőforrással36 megtámogatott intézményes elhelyezéshez, 
akik erre a legjobban rászorulnak. Azokat viszont, akik nem szorulnak ilyen intenzív 
gondozásra, arra kell ösztönözni, hogy önálló lakhatásba költözzenek, fokozatosan 
csökkenő támogatással. 
 

A speciálisan hajléktalan emberek számára létrehozott lakhatási programok között 
először az elsősorban szállón élő hajléktalan emberekre kialakított beilleszkedési 
támogatás országos és közép-magyarországi működését, majd néhány, kimondottan a 
közterületen élő hajléktalan emberek önálló lakhatásának a megoldását célzó 
kezdeményezést, mutatjuk be.  
 

                                                
36 Az éjjeli menedékhelyen 16, az átmeneti szállókon 24 órán át szakképzett személyzet áll a hajléktalan ember 

szolgálatára, gyakran a szociális munkásokon és asszisztenseken túl egészségügyi dolgozók is elérhetőek. 
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Hajléktalan emberek beilleszkedési támogatása 
 
A hajléktalan emberek beilleszkedési támogatása valójában egy támogatott lakhatási 
program, mely országszerte hiánypótló szolgáltatásként jelent meg 2005-ben. A 
szociális, vagy egyéb, alacsony jövedelmű emberek által is megfizethető bérlakás 
lehetőségek szűkössége, valamint az önkormányzati lakhatási fenntartási támogatási 
rendszer elégtelensége miatt a hajléktalan ellátó intézmények hagyományosan 
„felülről zárt” jelleggel működnek. A hajléktalan emberek szállásairól alacsony 
jövedelemmel rendelkezők számára korábban kevés alternatíva mutatkozott az önálló 
életvitelre – így gyakori volt az intézményről intézményre vándorlás. Az ellátórendszer 
télen szinte folyamatosan telített, a magasabb komfortot ajánló, egy-két ágyas átmeneti 

szállóra helyenként csak több hónapos várakozással lehet bekerülni. Elmondható, hogy 
olyan emberek is igénybe veszik a hajléktalan szállásokat, akik alacsony jövedelműek, 
de más területen nem vagy kevéssé szorulnak szociális munkások segítségére – 
más lehetőség híján a hajléktalan ellátás számukra ingyenes vagy olcsó 
lakhatási lehetőséget nyújt. Ezáltal azonban más, sokproblémás emberek kiszorulnak 
a hajléktalan szállásokról. Ugyanakkor a rendszer ily módon pazarló: olyan emberek 
veszik igénybe a közel havi 40 000 Ft-os állami és további önkormányzati normatív 
hozzájárulással finanszírozott férőhelyeket, akiknek valójában nincs szüksége az ott 
igénybe vehető 24 vagy 16 órás szociális munkás, esetleg egészségügyi dolgozók 
segítségére, folyamatos portaszolgálatra. A beilleszkedési támogatás erre a problémára is 
kívánt - részben - választ nyújtani. 
 
A támogatott lakhatási program során az Összefogás és a Hajléktalanokért 
Közalapítvány37 közvetítésével, az intézményes ellátórendszerrel kapcsolatban levő és 
együttműködő hajléktalan emberek juthatnak (juthattak38) beilleszkedési támogatáshoz 

valamint egyénre szabott, személyes támogatást nyújtó utógondozói szolgáltatáshoz. A 
beilleszkedési támogatás összege átlagosan 20 000 Ft/hó/fő, ami lakás- vagy szoba 
bérleti díjának, továbbá a számlákkal igazolt közüzemi költség kifizetéséhez, valamint 
indokolt esetben kaució befizetéséhez vehető igénybe. A beilleszkedési támogatás 
azoknak az embereknek nyújt támogatást az önálló lakhatáshoz, akiknek a pénzügyi 
hozzájárulás mellett van elégséges rendszeres jövedelmük, valamint vállalják az 
utógondozó szociális munkással való együttműködést a támogatás folyósításának ideje 

alatt. 
 
A beilleszkedési támogatásra hajléktalan ellátást végző szervezetek pályázhatnak, ők 
osztják tovább a támogatást a velük kapcsolatban levő ügyfeleknek, illetve az ő 
munkatársaik biztosítják az egyéni esetkezelést (utógondozást39) is. Az utógondozás nem 
tartozik a segítők alaptevékenységei közé40, az átlagosan 12 hónapos munkáért a két 

                                                
37 Az Összefogás Közalapítványt Budapest főváros és a szaktárca alapította a közép-magyarországi régió, a 

Hajléktalanokért Közalapítványt pedig a minisztérium az egész ország hajléktalan emberekkel kapcsolatos 
pályázati programjainak lebonyolítására, koordinálására. 
38 A Hajléktalanokért Közalapítvány beilleszkedési támogatása a 2009-ben meghirdetett, részben hasonló 
támogatást tartalmazó TÁMOP program részvételére való ösztönzés miatt utoljára 2008-ban került 

meghirdetésre, a tanulmány írásakor az országban a közép-magyarországi régió kivételével ez a fajta 
támogatás nem érhető el – ezért a múlt idő használata. Az egyszerűség kedvéért azonban a továbbiakban 

általánosságban jelen időben fogalmazunk a programmal kapcsolatban, kivéve ahol kimondottan a 
Hajléktalanokért Közalapítvány programjára utalunk.  
39 A beilleszkedési támogatás futamideje alatti egyéni esetkezelést utógondozásnak hívják, evvel is jelezve, 
hogy az illető az intézményes ellátásból kilépett, és már csak a végső lépések hiányoznak a teljesen önállóvá 

váláshoz. 
40 Pl. egy átmeneti szállón dolgozó szociális munkás a munkaidejében a szállón lakó hajléktalan emberek 

számára biztosít egyéni esetkezelést, illetve egyéb szolgáltatást. Az intézmények hagyományos működési 
rendje szerint a segítő kapcsolat a szállóról való kiköltözéssel megszakad. Természetesen előfordul, hogy a 

hajléktalan ember továbbra is visszajár a volt esetfelelős szociális munkásához beszélgetni, de ez semmiképpen 

nem tekinthető a segítő munkaköri kötelességének. Vagyis az utógondozói esetkezelés valóban 

többletfeladatokkal járó, a hagyományos munkakörön kívül eső tevékenység. 
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közalapítvány 60 000 Ft-os díjazást nyújt(ott).41 Az utógondozó a kiköltözést követő 
időszakában általában gyakrabban, akár heti rendszerességgel, majd fokozatosan 
csökkenő intenzitással találkozik ügyfelével, evvel is megkönnyítve az önálló életvitelt. 
 

A hajléktalan emberek természetesen más fajta, a lakcímük szerinti települési 
önkormányzat lakhatási támogatását is igénybe vehetnék, ha 

 létesíthetnének ott lakcímet, ahova költözni szeretnének 
 ha az ellátás alanyi jogon járna 
 ha a támogatás valós segítséget jelentene 
 ha járna hozzá utógondozói szolgáltatás. 

Ugyanakkor a hajléktalanellátó szervezetek tapasztalatai szerint ez sajnos nem általános 
gyakorlat. 

 
A két közalapítvány pályázati rendszere valamelyest eltér egymástól, a Hajléktalanokért 
Közalapítvány pályázati rendszerének feltételei megengedőbbek. A pályázókkal szembeni 
elvárásokat Budapest és környéke (a Közép-Magyarországi régió) valamint vidékre 
bontva külön tárgyaljuk. 
 

Támogatott lakhatási program a közép-magyarországi 

régióban 

A közép-magyarországi régióban az a Szociális törvény szerinti hajléktalan ember 
részesülhet beilleszkedési támogatásban, „aki  

o legalább 120 napja folyamatosan hajléktalanszálláson, vagy a bónos 
program42 keretében munkásszálláson lakik, vagy 

o legalább 30 napja utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen 
él és valamelyik hajléktalanellátó szolgálattal bizonyíthatóan kapcsolatot tart 
és 
o rendszeres jövedelemmel rendelkezik és 
o havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át…”43 

 
A támogatásban részesülő vállalja, hogy a támogatás idejére előtakarékosságot fizet. 

 
A közép-magyarországi régióban a beilleszkedési támogatás 12 hónapon át nyújtható, 
összesen 240 000 Ft összegben. A támogatás összege folyamatosan csökken, az önálló 
lakhatás biztosítása érdekében egyre nagyobb önrészt kell a kiköltözőknek biztosítani. A 
beilleszkedési támogatás nem haladhatja meg a lakhatás költségeinek 2/3-át – ez alól 
indokolt esetben (közterületről és éjjeli menedékhelyről érkező esetében) az (első) hat 
hónap során el lehet tekinteni. 
 
Egy ember 36 hónap alatt maximum 240 000 Ft támogatásban részesülhet. 
 

                                                
41 Az utógondozó így a beilleszkedési támogatás ideje alatti munkájáért havi bruttó kb. (szimbolikusnak 
mondható) 3900 Ft juttatásban részesül.  
42 A bónos program leírását lásd a 3.1.1 alfejezet végén. 
43 Összefogás Közalapítvány 2008-as pályázati kiírása 
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13. Táblázat: A beilleszkedési támogatásra pályázó szervezetek és az elnyert 
támogatások a közép-magyarországi régióban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ezt követően bemutatott adatok az Összefogás Közalapítvány megbízásából készült 
független szakértő monitorozási jelentéseiből44 származnak (részletesebben lásd Győri 
2008, 2009 és 2010). A beilleszkedési támogatás felhasználói 2009-ben jellemzően 40-
60 év közötti, havi 72 919 Ft átlagjövedelemmel rendelkező emberek voltak.45 
Jövedelmük elsősorban (alkalmi) munkából, kisebb részben nyugdíjszerű ellátásból (is) 

származik. Ez egyben azt is mutatja, hogy még a minimálbér46 sem biztosít feltétlenül 
akkora jövedelmet egy munkavállaló számára, hogy abból a piacon lakást tudjon 
magának bérelni! Ráadásul egyedülállókról lévén szó ez a jövedelem ahhoz is túl magas, 
hogy lakás fenntartási támogatást igényelhessen az illető! 
A kiköltözők47 nagyobbik fele nem egyedül költözik – a támogatást az együttköltöző 
hajléktalan emberek mind igénybe vehetik, így egy család vagy pár számára komolyabb 
hozzájárulást jelent48. Azok közül, aki 2008.-ban valakivel együtt költöztek ki a 
beilleszkedési támogatás segítségével (251 kiköltöző közül 132 fő!), jellemzően 
párjukkal, családtaggal vagy rokonnal költöztek együtt (77%), vagyis valószínűleg nem 
anyagi kényszer miatt választották lakótársukat (lásd Győri 2009). Mivel a támogatottak 
egy része nem hajléktalan családtaggal költözött közös háztartásba, elmondható, hogy a 
beilleszkedési támogatás a közvetlen érintettek körénél tágabb csoport lakhatását segíti 
elő.  
Az önálló lakhatás megtartásának esélyeit növeli az is, hogy a kiköltözők átlagosan 
100 000 Ft előtakarékossággal49 is rendelkeznek a programba lépés idején, melyhez 
további előtakarékosság gyűjtését vállalják. 
 
A beilleszkedési támogatás elbírálásánál több pontból álló szempontrendszert írnak elő, 
mely részletezi, hogy két pályázó közül azt kell előnyben részesíteni, aki régebb óta 
hajléktalan, családtagjával vagy mással együtt költözne, vállalni tudja az 
előtakarékosságot, „sajátos egészségügyi, mentális, családi helyzete miatt az 
intézményes elhelyezése más módon nem biztosítható”. A programban nem élvez előnyt 

az, aki közterületről érkezik. 

                                                
44 A program számára minden évben készül monitorozási jelentés, ami a korábbi évben a programban 
résztvevő személyek adatait összesíti, illetve megvizsgálja, hogy mennyiben valósultak meg a program 

célkitűzései. Eddig négy ilyen jelentés készült, a legutolsó 2010-ben, ami a 2009-es adatokat elemzi. 
45 A támogatottak átlagjövedelme a program évei alatt valamivel nőtt – 2006-ban havi 63 000 Ft, 2007-ben 

pedig 69 064 Ft/hó volt (Győri 2008b). Mindkét évben magasabb volt az átlagjövedelem, mint a minimálbér (62 
500 illetve 65 500 Ft)! 
46 A programba kerülők átlagjövedelme magasabb volt a minimálbérnél. 
47 A tanulmányban a „kiköltözők” alatt a programon belül beilleszkedési támogatással bérlakásba kiköltözőket 

értjük. 
48 Két hajléktalan együtt- (vagy össze) költöző felnőtt esetében a támogatást mind a két ember igénybe veheti, 

míg ha a hajléktalan ember nem hajléktalan személlyel költözik közös háztartásba, csak a hajléktalan ember 
juthat beilleszkedési támogatáshoz. 
49 A hajléktalan emberek átmeneti szállásain általában a 6000-10000 Ft-os térítési díj mellett további 
előtakarékosságot várnak el a lakóktól, ez által is felkészítve őket az önálló lakhatásra. Az előtakarékosságot 

valamilyen betétszámlán vagy betétkönyvben helyezik el a hajléktalan emberek, és a szállók a befizetés tényét 

rendszeres időközönként ellenőrzik. Az előtakarékosság megléte ugyanakkor nem feltétele a beilleszkedési 

programba kerülésnek, de előnyt jelent. 

Év Hány szervezet 

pályázott 

sikeresen? 

Mennyi volt az 

össztámogatás 

(e Ft-ban)? 

Hány fő 

beilleszkedési 

támogatására 

pályáztak? 

2007 7 83 400 281 

2008 9 56 820  193 

2009 9 69 480   232 

2010 9 68 400 203 
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Arról sajnos nincs összesítő adat, hogy a programba kerülők hol éjszakáztak a bekerülés 
előtt. A pályázó szervezetek profilja alapján sem lehet erre következtetni, mert vannak 
olyan szervezetek, ahol több, eltérő profilú intézmény nyújt be közös pályázatot, míg 
másoknál a bekerülést egy központi intézmény/team kezeli, akár szállóról, akár 

közterületről érkezik az ajánlás. 
 
A beilleszkedési támogatás bérleti szerződés ellenében jár – ez minden fél számára 
biztosítékot jelent a feltételekre vonatkozóan. A szerződést általában a bérlő és a 
bérbeadó köti közvetlenül, csak néhány esetben fordul elő, hogy a pályázó szervezet a 
bérlő. 
 
A monitorozási beszámoló megállapítja, hogy a program elindítása óta javult annak 

elfogadottsága, az utógondozói szolgáltatás színvonala – a beilleszkedési támogatás 
ismert és sokak által várt kilépési lehetőségként került be a köztudatba. A szakértő azt is 
leszögezi ugyanakkor, hogy a támogatásban részesülők között fokozatosan nőtt a 
lakásvesztők, albérletből kiköltözők aránya, „mely kevésbé a kitörést, mint 
inkább a krízis-kezelést szolgálja. Ilyen körülmények között további erőfeszítéseket 
kell tenni, hogy a „visszailleszkedési támogatás” valóban a hosszabb ideje hajléktalan 
emberek kimozdítását szolgálja.”50  

A támogatás egy fő esetében akkor számít sikeresnek, ha az illető a támogatási periódus 
végén, 12 hónap elteltével még mindig a támogatott lakásban él. A 2007-es programok 
résztvevőinél igen magas, 90%-os volt a sikerarány, a nem sikeres eseteknél pedig 
gyakran haláleset vagy súlyos betegség miatt hagyták el ideje korán a programot.51 
Mivel az utógondozás is 12 hónapra szól, a pályázó szervezet csak véletlenszerűen 
rendelkezik információval arról, hogy a lakhatást a támogatás lejárta után 
képes-e a lakó megtartani – erről külön felmérés sajnálatos módon nem készült. Egy 
ilyen vizsgálat ugyanakkor elengedhetetlenül fontos lenne annak megállapítására, hogy 
elégséges-e a 12 hónapos támogatási időszak, és nem válnak-e a támogatás 
megszűntével ismét hajléktalanná a magukra maradt bérlők.52 

 
„Bónos” támogatás a munkásszállón éléshez – a beilleszkedési támogatás egyik sajátos 
formája 

 
A beilleszkedési támogatás ezen fővárosi alprogramjának célja, hogy a téli időszakban 
férőhelyeket szabadítson fel a szállásnyújtó intézményekben, elsősorban az éjjeli 
menedékhelyeken valamint közterületen élő hajléktalan emberek számára53. Bár a két 
alprogram feltétel- és prioritási szempontrendszere azonos, a bónos beilleszkedési 
támogatás kimondottan csak éjjeli menedékhelyeken vagy közterületen élők 
számára érhető el, a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálatának koordinálása mellett. 

A szervezetek az Éjjeli Menedékhelyek Szakmai Fórumán egymás között felosztják az 
egyes intézmények ügyfelei által igénybe vehető keretet, amellyel a szervezet (a 
szabályok betartása mellett54) szabadon gazdálkodhat. Amennyiben egy intézmény 
kimerítette a keretét, a Fórumon megpróbálhat további helyeket szerezni. 
 

                                                
50 Győri 2010. p. 2. 
51 A monitorozási szakértő ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az eredmények megítélését valamelyest rontja az 

adathiány illetve az, hogy a résztvevők egy részénél még nem járt le a támogatási időszak. Győri 2008b  
52 Mivel a program egyik kimondott célja az, hogy az intézményrendszerben férőhelyet szabadítson fel a téli 

időszakban, elképzelhető, hogy a tartós lakhatás megőrzése amúgy sem szerepel kiemelt helyen. Az 
ellátórendszer szempontjából az is siker, ha valaki 12 hónapon át lakásban él – vagyis a semminél ez is jobb.  
53 Nem mellesleg ez megoldás is alacsonyabb költséggel jár, mint a szállón való elhelyezés normatív 
támogatása. 
54 A beválogatási feltételeken túl a szervezetek vállalják, hogy folyamatos kapcsolatot tartanak a 

Diszpécserszolgálattal, akik minden este végighívják a velük szerződéses viszonyban álló munkásszállókat, és 

meggyőződnek arról, hogy a támogatott ténylegesen igénybe veszi a szolgáltatást. 
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Egy átlagos télen 130-140 fő veszi folyamatosan igénybe ezt a szolgáltatást, és tölti a 
telet a hajléktalan ellátó intézményrendszeren kívül. A programban résztvevők profilja 
fokozatosan átalakult: míg az indításkor jellemzően egyedülálló férfiak vették igénybe a 
támogatás, 2009-ben már az igénybe vevők 50%-a párjával közösen költözött kétágyas 

munkásszállói szobába. Ez által feltételezhetően nő az önállóság megőrzésének 
valószínűsége - a páros elhelyezésből a támogatás letelte után kevesebben költöznek 
vissza hajléktalanszállóra. Elmondható, hogy ez a fajta támogatás részben az 
ellátórendszer hiányait pótolja – bár a fővárosi szállókon folyamatosan bővül, még mindig 
nagyon kevés a hajléktalan párokat fogadó kétágyas szobák aránya. Sajnos ennél a 
programnál sincs adat arról, hogy mi történik a támogatási periódus végeztével. 
 

14. Táblázat: A beilleszkedési támogatásra pályázó szervezetek és az elnyert  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A bónos támogatás a munkásszálló díjának 2/3-át teszi ki, a maradék 1/3-ot (kb. havi 
10-12 ezer Ft) az ügyfeleknek maguknak kell előteremteni.55 Míg az átlagéletkoruk 
megegyezik, jellemzően alacsonyabb a bónos rendszert használók havi jövedelme (átlag 
53 800 Ft), mint a beilleszkedési támogatási rendszer kedvezményezetteié – de még így 
is meghaladja a lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárát! Ugyanakkor a bónos 
rendszerben magasabb a munkajövedelemmel rendelkezők aránya. 
 
A bónos rendszer sajátossága, hogy azoknak, akik a munkásszállóról másfajta lakhatásba 
(nem hajléktalanszállóra) költöznek, egyszeri, 30-50000 Ft-os kiköltözési 
támogatást juttat – feltéve, hogy még nem merítette ki az igénybe vehető támogatási 
keretet. Az, aki kiköltözési támogatásban részesül, 36 hónapon át nem vehet 
beilleszkedési támogatást igénybe. 
 
Ebben a támogatási konstrukcióban is utógondozói támogatás (egyéni esetkezelés) 
kíséri a résztvevőt, ami a monitorozási jelentés szerint az elmúlt évek során egyértelmű 
fejlődést mutatott. Az utógondozó feladatai között több olyan szerepel, ami megelőzi a 
támogatási programba kerülést – ezek valószínűleg azért lettek nevesítve, mert a 

programban részt vevő éjjeli menedékhelyek a Szociális törvény értelmében nem 
kötelesek egyéni esetkezelést végezni, a náluk éjszakázók szükségleteit felmérni, 
számukra gondozási tervet készíteni. 
 
A beilleszkedési támogatási rendszer mindkét alrendszerét folyamatos szakmai 
monitorozás, támogatás kíséri: az utógondozást koordináló projektmenedzserek 
illetve a részt vevő szociális munkások közös havi megbeszélést tartanak, ahol 
átbeszélik a szakmai programokat, esetleges problémás helyzeteket. Az elmúlt évek 
során kialakult a program elektronikus adat-nyilvántartási rendszere, eljárásrendje, ami 
elvileg kiszűri egy személy párhuzamos, vagy ismétlődő támogatásának lehetőségét.56 

                                                
55 A Menhely Alapítvánnyal szerződésben álló munkásszállók egy éjszakára fejenként 1050-1200 Ft közötti 
összeget számítanak fel. 
56 A fővárosi hajléktalanellátás sajátossága, hogy egy adott területen (szomszédságban, kerületben) több 

szervezet nyújt szolgáltatásokat, a hajléktalan emberek pedig még alvóhelyüktől távollevő intézményekkel is 

tartják a kapcsolatot – így egy ügyfél akár több szociális munkással is tarthat kapcsolatot. 

Év Hány szervezet vett 

részt a 

programban? 

Mennyi volt az 

össztámogatás 

(e Ft-ban)? 

Hány fő 

részesült 

beilleszkedési 

támogatásban? 

2007 11 16 600 70 

2008  17 254 70 

2009 10 18 000 70 

2010  18 549 70 
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Ezt valószínűleg azért tartották szükségesnek, hogy a szűkös támogatási keretből minél 
több hajléktalan ember részesüljön. Az, aki egy éven át önálló lakásban élt (még ha 
lakhatási támogatással is), a program szempontjából már nem minősül hajléktalannak 
(kivéve a bónos program esetében, amikor nem önálló lakásban, hanem munkásszállón 

élt). Amennyiben a támogatást a 12 hónapon túl is igényelni lehetne, elképzelhető, hogy 
sok kedvezményezett élne evvel a lehetőséggel – és ez a kiléptető rendszer is 
bedugulna.   
 

15. Táblázat: A beilleszkedési támogatás két alprogramjának egy támogatottra 
jutó költségarányai  

Program Támogatás 
havi 
összege 
(Ft) 

Átlagjövedele
m (Ft) 

Lakhatás 
teljes 
költsége 
(Ft) 

Lakhatás 
költsége 
összbevétel 
százalékába
n 

Lakhatás 
költsége 
támogatási 
összeg nélkül  
(százalékban) 

Beilleszkedési 
támogatás – 
bérlakás 

20 000 Ft 72 919 Ft 60 000 Ft57 64.6 % 82% 

Bónos 
program 

20 000 Ft 53 800 Ft 31 000 Ft 42% 57.6% 

 
Mint láthatjuk, a lakhatás kiadásai a támogatás ideje alatt is jelentős részét teszik ki az 
egyén kiadásainak – bár természetesen a lakás vagy szoba bérlet esetében a 60 000 Ft 
esetleges, és a nem egyedül költözők esetében jelentős eltérés is lehetséges. 
Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy (amennyiben nem következik be kedvező 
változás az egyén jövedelmében vagy családi állapotában) a támogatási időszak 
végeztével a lakhatás fenntartása meghaladja a bérlő anyagi lehetőségeit. Mint már 
korábban megállapítottuk, a beilleszkedési támogatásban résztvevők átlagos jövedelme 
így is magasabb annál, mint amennyit a törvény a lakásfenntartási támogatás 
megítéléséhez elfogadhatónak tart. Vagyis félő, hogy a 12 hónapos periódus végeztével 
egyéb támogatás híján sokan nem képesek önálló lakhatásukat megtartani. 
 
A „bónos” és a beilleszkedési támogatás ugyanakkor egy év alatt a teljes 

budapesti szállásnyújtó kapacitás kb. 10%-át teszi ki – mintha minden tízedik 
szállón lévő ágy mellé működne egy külső férőhely. Vagyis a program abból a 
szempontból biztosan sikeresnek mondható, hogy a szállón élők egy részének valós 
segítséget nyújt abban, hogy kipróbálják magukat a magán lakáspiacon, és evvel 
egyidejűleg olyan emberek kerüljenek a hajléktalan szállókra, akiknek komolyabb 
szociális esetkezelésre, figyelemre van szükségük. 
 

Támogatott lakhatási program az ország egyéb régióiban 

A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programja némileg eltért az Összefogás 
Közalapítványétól. Mivel a pályázók az ország különböző településein tevékenykednek, a 
fővárosi székhelyű Hajléktalanokért Közalapítvány nagyobb szabadságot biztosított a 
megvalósító szervezetek számára. 
A vidéki hajléktalan embereknek kevesebb feltételnek kellett megfelelni ahhoz, hogy 

beilleszkedési támogatáshoz jussanak, mint közép-magyarországi sorstársaiknak.58 
Bárki, aki igazolható módon kapcsolatban állt egy hajléktalanellátó vagy szociális 

                                                
57 A költségeknél 40 000 Ft-os lakásbérleti díjat és 20 000 Ft-os rezsiköltséget becsültünk. 
58 Arról nincsen információnk, hogy ez a két közalapítvány eltérő szakmai szemléletét tükrözi-e, vagy a 

fővárosban több jelentkező között kell az arra legrászorulóbbak (esetleg a lakhatás megtartására 

legesélyesebbnek tartottak) között szétosztani a rendelkezésre álló támogatást. 
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szervezettel,59 részesülhetett támogatásban, az együttműködés kezdetére vonatkozóan 
nem fogalmazódott meg tehát minimális időbeli elvárás. Akár az is pályázhatott, aki már 
önállóan élt, de még utógondozói segítséget vett igénybe (a fővárosban csak abban az 
esetben, ha bónos rendszerben kap támogatást). Elvárás volt továbbá az önálló, 

rendszeres jövedelem megléte, ami együttköltöző élettársak esetén meg kellett, hogy 
haladja a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át (40-41 ezer Ft/hó). 
 
A támogatott lakhatási program 2005. decemberi indulásakor a regionális módszertani 
feladatokat ellátó intézmények havi rendszerességű műhelytalálkozót szerveztek a 
nyertes pályázóknak, így lehetőségük volt arra, hogy a megvalósítás során felmerülő 
problémákat, bizonytalanságokat közösen próbálják megoldani. A pályázók kérésére 
például egy-egy kedvezményezett eredetileg itt is 12 hónaposra tervezett támogatási 

periódusa a szervezet ajánlásával kétszer három hónappal meghosszabbíthatóvá vált – 
így egy ember akár 18 hónapig is részesülhetett beilleszkedési támogatásban.60 A 12 
hónapos alap-periódus alatt nem volt feltétel az, hogy a támogatás mellé az egyén 
növekvő önrészt biztosítson – a 15 hónapos támogatás után azonban csak csökkentett 
támogatási összeggel (és evvel együtt magasabb önrésszel) hosszabbították meg a 
szerződését újabb 3 hónappal. Nem létezett olyan szabály, hogy egy fő hány hónap 
elteltével részesülhetett ismételten a beilleszkedési támogatásból – sőt, a pályázati kiírás 
lehetővé tette a folyamatos támogatást. 
 
Ez ugyanakkor arra utalhat, hogy a támogatás nélkül sokan nem lennének képesek 
fenntartani az önálló lakhatást – talán azért, mert nem férnek hozzá az önkormányzati 
lakásfenntartási támogatáshoz. Az, hogy egy-egy hajléktalan ember gyakorlatilag 
korlátlan ideig részesülhet beilleszkedési támogatásból, a kilépési rendszer 
bedugulásához vezethet.  

 
A megvalósításban résztvevő szervezetek havi regionális műhelytalálkozók során a régiók 
tisztázták a pályázat sajátos feltételrendszereit. Bizonyos régiókban például amellett 
döntöttek, hogy munkásszállói elhelyezést is támogatnak, máshol nem. 
 
A támogatás összege is eltért az Összefogás Közalapítványétól: a havi 20 000 Ft-os 
átlagos beilleszkedési támogatás és 5 000 Ft utógondozói juttatás mellé további 1 000 Ft 
„bonyolítási” költségre lehetett pályázni (ami a telefonálási, utazási valamint 

adminisztrációs költségeket hivatott fedezni). 
 
Lényeges különbség mutatkozik a két közalapítvány pályázói között abban, hogy vidéken 
több szervezettől érkezett 2-3-4-5 fő számára készített pályázat. Nem tudjuk, hogy azért 
ilyen alacsony létszámra pályáztak a szervezetek, mert nem volt több érdeklődő, vagy 
mert az utógondozói kapacitás ennyi kiköltöző támogatását tudta megoldani. Voltak 
olyan szervezetek, akik már a pályázat írásakor tudták, hogy ki az a néhány hajléktalan 
ember, aki a beilleszkedési támogatással önálló lakhatásba tud költözni, mások évről 
évre ugyanannyi kedvezményezettre pályáznak. Valószínűleg az alacsony 
kedvezményezett szám miatt nem volt szükség szempontrendszer bevezetésére. 
 
A beilleszkedési program első évének jelentkezőiről és résztvevőiről külön vizsgálat 
készült, mely alapján a kutatók az alábbi adatokat közölték.61 A program első évében 
880-an jelentkeztek a beilleszkedési támogatásra, közülük 760 fő (87.4%) jelentkezését 

                                                
59 A program első monitorozásakor a részt vevő 41 szervezet között három családsegítő szolgálat is szerepelt. A 

fennmaradó 38 pályázó közül 2 szervezet kizárólag utcai szociális munkát végzett, a többi pedig szállásnyújtó 
intézményt működtetett. 
60 Erre többek között azért biztosítottak lehetőséget, mert az egyéves támogatási periódusok 2006. 
decemberében – 2007. januárjában jártak le, amikor a lakhatási költségek amúgy is magasabbak voltak a nyári 

átlag kiadásoknál. A támogatás nélkül többeknek gondot okozott volna az albérlet fenntartása, és így – a 

pályázati program célkitűzéseivel ellentétben – télen kerültek volna vissza a hajléktalan ellátó intézményekbe. 
61 Forrai-Ladányi 2007:a. 
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fogadták el. A programba kerülők 71.7%-a férfi, 28.3%-a nő (ami nagyjából azonos a 
jelentkezők nemi megoszlásával). 
 

16. sz. táblázat: A programba jelentkezők megoszlása a programba történő 

beválasztásuk és élet62 

A jelentkezőt 
beválasztották

-e a 
programba? 

A jelentkező neme 
Összese

n férfi nő 

igen 
fő 540 213 753 

% 87,5 86,9 87,4 

nem 
fő 76 31 107 

% 12,3 12,7 12,4 

nincs válasz 
fő 1 1 2 

% 50,0 50,0 0,2 

Összesen 
fő 617 245 862 

% 100,0 100,0 100,0 

 

A jelentkezők és a tényleges résztvevők kor szerinti megoszlása is azonos: 30% 50-59 
év, további 27.3% pedig 40-49 év közötti. Csupán 7.8% a 60 év fölöttiek, 14% pedig a 
30 év alattiak aránya a programba kerülők között.  
 
17. sz. táblázat: A programba jelentkezők megoszlása a programba történő 
beválasztásuk és életkor szerinti bontásban 

A jelentkezőt 
beválasztottá

k-e a 
programba? 

A programba jelentkező életkora 

Összes
en 

20 
évesn

él 
fiatala

bb 

20-29 
éves 

30-39 
éves 

40-49 
éves 

50-59 
éves 

60-69 
éves 

70 
éves és 
időseb

b 

Igen 
fő 11 97 154 211 225 46 9 753 

% 91,7 89,0 85,6 89,8 86,9 82,1 81,8 87,4 

Nem 
fő 1 12 25 24 34 9 2 107 

% 8,3 11,0 13,9 10,2 13,1 16,1 18,2 12,4 

Nincs válasz 
fő 

- - 
1 

- - 
1 

- 
2 

% 0,6 1,8 0,2 

Összesen 
f
ő 

12 109 180 235 259 56 11 862 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Iskolai végzettségüket tekintve a legnagyobb csoportot (41.6%) a 8 általános 
végzettségűek és a szakmunkások (36.5%) alkotják, de nem elhanyagolható azok 
aránya, akik érettségit szereztek (9% szakközépiskolában, 4.5% gimnáziumban), illetve 
akik nem fejezték be az általános iskolát (4.6%). 
 

                                                
62 A táblázatok, ahogy az adatok is, a már megnevezett Forrai-Ladányi 2007.a tanulmányból származnak. 
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18. sz. táblázat: A programba jelentkezők és a résztvevők megoszlása 
legmagasabb iskolai végzettségük és nemenkénti bontásban 

Legmagasabb 
iskolai 

végzettsége  

Programban 
résztvevő 

Összese

n 
férfi nő 

kevesebb mint 
8 általános 

fő 16 19 35 

% 3,0 8,9 4,6 

8 általános 
fő 198 116 314 

% 36,7 54,5 41,7 

szakmunkáskép
ző 

fő 225 50 275 

% 41,7 23,5 36,5 

szakközépiskola 
fő 55 13 68 

% 10,2 6,1 9,0 

gimnázium 
fő 22 12 34 

% 4,1 5,6 4,5 

főiskola 
fő 18 1 19 

% 3,3 0,5 2,5 

Egyetem 
fő 6 2 8 

% 1,1 0,9 1,1 

Összesen 
fő 540 213 753 

% 100,0 100,0 100,0 

 
A bekerülők 55.8%-ának volt munkája (az életkor előrehaladtával csökkent a munkával 
rendelkezők aránya). A rendszeres, bejelentett munkával rendelkezőknek volt a 
legnagyobb esélyük arra, hogy a programba kerüljenek (a munkával rendelkező 
résztvevők 58.3%-a), míg 29.5%-nak nem bejelentett (alkalmi vagy rendszeres) 
munkája (is) volt. 
 

19. sz. táblázat: A megjelölt munka típusa a programba jelentkezők és 
résztvevők között 

A megjelölt munka 
típusa 

Program

ba 
jelentke
zők 

Program

ban 
résztvevő
k 

alkalmi, bejelentetett 
fő 56 50 

% 12,4 11,9 
alkalmi, nem 
bejelentett 

fő 108 95 

% 24,0 22,6 

rendszeres, 
bejelentett 

fő 255 245 

% 56,7 58,3 

rendszeres, nem 
bejelentett 

fő 30 29 

% 6,7 6,9 

egyéb 
fő 11 11 

% 2,4 2,6 

nincs válasz 
fő 2 2 

% 0,4 0,5 

Munkával 
rendelkezők 
összesen 

fő 450 420 

% 100,0 100,0 

 
Mivel a beilleszkedési támogatás igényléséhez rendszeres jövedelemre volt szükség, nem 
meglepő, hogy nem találtak olyan résztvevőt, akinek ne lett volna jövedelme. A 
programba kerülők 47.5%-a jelölte meg, hogy társadalombiztosítási jövedelemben 
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részesül, átlagosan 36,290 Ft havi összegben. A második leggyakoribb jövedelem forrás 
a munkából származó jövedelem volt, de ennek összegét csak 48.7% árulta el: átlagosan 
51,398 Ft/hó. A harmadik jövedelemforrás a segély típusú jövedelmek csoportja, ami a 
résztvevők 18.7%-ának átlagosan havi 20,664 Ft-ot jelentett. 

 

20. sz. táblázat: A különböző jövedelmek gyakorisága, valamint átlagos és 
leggyakoribb értékei a programban résztvevők körében, nemenkénti 
csoportosításban 

A programban 
résztvevő neme 

A jövedelem 
típusa 

Adott jövedelmet 
megjelölők 

Átlagos 
érték 

(Ft/hó) 

Leggyakor
ibb érték 

(Ft/hó) 
száma 
(fő) 

aránya 
(%) 

férfi 
(jövedelemmel 

rendelkezők 
száma összesen: 

477 fő = 

100,0%) 

munkából 
származó 

252 52,8 52 874 Ft 57 000 Ft 

társadalombiztosít
ási 

201 42,1 37 834 Ft 21 890 Ft 

segély 69 14,5 21 520 Ft 17 290 Ft 

egyéb 12 2,5 28 329 Ft 15 000 Ft 

nő 
(jövedelemmel 

rendelkezők 
száma összesen: 

197 fő = 
100,0%) 

munkából 
származó 

76 38,6 46 503 Ft 40 000 Ft 

társadalombiztosít
ási 

106 53,8 33 364 Ft 21 890 Ft 

segély 57 28,9 19 628 Ft 17 290 Ft 

egyéb 19 9,6 17 749 Ft 10 000 Ft 

 
Bár a programba kerülők között csupán 13.9% a házasok aránya (48.5% elvált, 32.4% 
hajadon vagy nőtlen, és egy további 4.8% özvegy), a férfiak 29.6%-ának és a nők 
51.6%ának volt párkapcsolata az adatfelvétel idején.63  A résztvevők 49.2 hónapja voltak 
hajléktalanok a programba kerülés idején, de a leggyakoribb említés az egy hónap volt. A 
programba kerülők 25%-a legfeljebb 10 hónapja volt hajléktalan a bekerüléskor, 50% 
pedig legfeljebb 26 hónapja. 

 

21. sz. táblázat: A jelentkezők párkapcsolata nemenként és a programban való 
részvételük szerint csoportosítva 

A 
jelentk

ező 

neme 

A jelentkezőt 
beválasztottá

k-e a 

programba? 

Van-e párkapcsolata? 
Összes

en igen nem 
nincs 
válasz 

férfi igen 
fő 160 380 

- 
540 

% 29,6 70,4 100,0 

nő 

igen 
fő 110 100 3 213 

% 51,6 46,9 1,4 100,0 

összesen 
fő 129 113 3 245 

% 52,7 46,1 1,2 100,0 

 
A programba kerülést megelőzően a résztvevők 67%-a valamilyen hajléktalan szálláson 
(jellemzően átmeneti szállón – 43.2% illetve éjjeli menedékhelyen) élt, de meglepő a 
bizonytalan lakhatásban élők magas aránya (22.5% érkezett al- és ágybérletből illetve 
szívességi lakáshasználatból64). Hozzájuk képest elenyésző (4.9%) a közterületről 

                                                
63 Arról sajnos a felmérés nem nyilatkozik, hogy a párkapcsolatban élők hány százaléka költözött párjával 

együtt a támogatott lakhatásba. 
64 Közöttük lehetnek olyanok is, akik már korábban is részesültek támogatásban, és most megújítják azt.  
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érkezők aránya – de ez a pályázó szervezetek tevékenységét is jellemezheti. Az azonban 
elmondható, hogy a jelentkezők közül a közterületről érkezők jutottak be 
legkisebb valószínűséggel a programba.65  
 

22. sz. táblázat: A programban résztvevő a jelentkezés előtt közvetlenül hol 
lakott – nemenkénti bontásban 

A programban résztvevő a 
jelentkezés előtt közvetlenül 

hol lakott? 

A programban 
résztvevő 

neme 
Összes

en 
férfi nő 

átmeneti szállás 
fő 240 85 325 

% 44,4 39,9 43,2 

éjjeli menedékhely 
fő 125 34 159 

% 23,1 16,0 21,1 

hajléktalanok rehabilitációs 
intézménye 

fő 11 3 14 

% 2,0 1,4 1,9 

hajléktalanok otthona 
fő 3 4 7 

% 0,6 1,9 0,9 

albérlet 
fő 42 36 78 

% 7,8 16,9 10,4 

szívességi lakáshasználat 
fő 57 24 81 

% 10,6 11,3 10,8 

ágybérlet 
fő 7 3 10 

% 1,3 1,4 1,3 

közterület 
fő 31 6 37 

% 5,7 2,8 4,9 

egyéb 
fő 11 6 17 

% 2,0 2,8 2,3 

egyéb szociális vagy 
gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó intézmény 

fő 7 7 14 

% 1,3 3,3 1,9 

nincs válasz 
fő 6 5 11 

% 1,1 2,3 1,5 

Összesen 
fő 540 213 753 

% 100,0 100,0 100,0 

 
A kiköltöző 760 fő többsége (82.2%) „albérletbe” (bérelt lakásba), további 5.4 % szoba- 
vagy ágybérletbe (3.7% illetve 1.7%), illetve 0.8% egyéb lakhatásba (szociális vagy 

önkormányzati bérlakásba) költözött. Mindössze 3.3% volt azok aránya, akik munkás- 
vagy egyéb, nem hajléktalan ellátással foglalkozó, szállóra költöztek (lásd Forrai-Ladányi 
2007:b). A lakásba költözők jellemzően összkomfortos (77.1%) vagy komfortos (16.2%) 
lakást vagy szobát béreltek, mellettük 6.6% volt azoknak az aránya, akik ennél 
alacsonyabb komfortfokozatú lakhatásba kerültek. Vagyis úgy tűnik, hogy a 
hajléktalanságból a beilleszkedési támogatással kilépők többnyire megfelelő minőségű 
lakásba költöznek (bár a lakások fizikai állapotáról és a zsúfoltságról nincsenek adatok). 
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány 2009-ben nem írt ki pályázatot támogatott lakhatási 
programban való részvételre. Még fel lehetett használni a korábban elnyert beilleszkedési 
támogatásokat,66 de nem lehetett további pályázatokat benyújtani (se a 2009, se a 
2010es évre). Ezt többek között avval indokolta a Hajléktalanokért Közalapítvány, hogy 

                                                
65 Lehetséges, hogy a közterületről érkezőknek kevésbé rendszeres vagy alacsonyabb összegű jövedelme volt, 

mint a (már) szállón vagy lakásban élőknek. 
66 A 2008-as év pályázati programjai 2009. június 30-ig szóltak. 
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az ugyanebben az évben meghirdetett hajléktalan emberek munka-erőpiaci 
reintegrációját célzó TÁMOP 533-as pályázati konstrukció, ami ugyan 
alapvetően a foglalkoztatási esélyek növelését célozta meg, de részben hasonló 
lakhatással kapcsolatos elemeket tartalmaz. Ugyanakkor a TÁMOP pályázat jóval 

nagyobb humánerőforrás befektetést igényelt, mint a szokásos támogatott 
lakhatási pályázat, és jelentősen leszűkítette a potenciális beilleszkedési 
támogatásban részesülők körét (részben a megfelelési feltételek, részben a sokkal 
merevebb együttműködési kötelezettség miatt). E mellett eltérően a korábbi 
beilleszkedési támogatási konstrukciótól a TÁMOP program a támogatást számla 
ellenében tudja biztosítani, ami a magyar lakásbérleti helyzetet ismerve nem reális 
elvárás. A korábban bemutatott központi lakbértámogatási program is kudarcot vallott, 
pedig az nem is a leghátrányosabb helyzetű hajléktalan embereket célozta meg!67 

 
Szintén elmondható, hogy míg a vidéki szervezetek átlagosan évi 8 főt vontak be a 
beilleszkedési támogatási programba (bár ahogy láttuk, több szervezet ennél kevesebb 
kedvezményezettre pályázott), addig a TÁMOP pályázatban min. 15 fő bevonását kellett 
vállalni (és min. 21 millió forintnyi költségvetéssel pályázni). Amennyiben egy szervezet 
korábban nem maradéktalanul teljesítette a közalapítványok felé a vállalt feladatot, a 
fennmaradó összeg felhasználásáról vagy visszafizetéséről a felek rugalmasan állapodtak 
meg. A TÁMOP pályázati konstrukció további hátránya, hogy a szervezet önhibáján kívül 
eső nem teljesítés esetén (pl. a hajléktalan emberek a megváltozott gazdasági 
körülmények hatására a támogatás végeztével nem tudják kellő arányban önállóan 
fenntartani lakhatásukat) akár a teljes összeg visszafizetésével sújtható, ami többeket 
elijeszthetett a pályázaton való indulástól. Míg a beilleszkedési támogatásoknál az az 
ügyfél számított sikeresnek, aki a támogatás ideje alatt meg tudta tartani a lakhatását, 
addig a TÁMOP programban a 6-18 hónapos támogatott időszakot további 1-2 hónapon 

át kell önállóan fenntartani. 
 
A TÁMOP pályázati programok a pályázat kiírásának, majd az elbírálás késlekedése miatt 
csak 2010 folyamán indultak meg, és az első évben nem került sor arra, hogy hajléktalan 
emberek önálló (vagy csoportos) lakhatásba költözzenek. A program eredményeit így 
egyelőre még nem tudjuk értékelni. 
 
Sajnálatos módon ezeket a hátrányokat nem vették kellő súllyal figyelembe, így (a 

közép-magyarországi régió kivételével) a korábbi évek támogatott lakhatási 
programjaihoz képest sokkal kevesebb hajléktalan ember részesülhet a beilleszkedési 
támogatásban. Miközben elmondható, hogy a pályázati program négy éve alatt a 
szervezetek hozzászoktak a beilleszkedési támogatáshoz, és mind a hajléktalan emberek, 
mind az ellátásban dolgozók folyamatosan jelzik, hogy szükségesnek tartják a program 
folytatását. 
 

A két program összehasonlítása 

Utógondozás a két programban 

Az Összefogás Közalapítvány pályázati kiírása részletesen leírja, hogy mik tartoznak az 
utógondozást végző szociális munkás feladati közé. 

o „a lakhatási lehetőségek felkutatása, 
o az ingatlan tulajdonosával való szerződéskötés, vagy annak segítése, 
o az együttműködési megállapodás megkötése és az abban foglaltak 
folyamatos teljesítése és ellenőrzése, 
o támogató szociális munka a támogatott személlyel, 

                                                
67 Azt már csak lábjegyzetben jegyezzük meg, hogy a parlamenti képviselők lakhatási költségeiket 

automatikusan, fix összeggel térítik, s nemhogy számlát nem kell bemutatniuk de lakásbérleti szerződést sem! 

Kevéssé tűnik méltányosnak, hogy eközben a túlszabályozás miatt hajléktalan emberek nem juthatnak hozzá a 

lakhatási támogatáshoz. 
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o kapcsolatfelvétel a lakóterületen működő szociális szolgáltatásokkal, 
o a támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése, 
o mindezen tevékenységek nyomon követhető dokumentálása.” 
o  

Forrai Erzsébet és Ladányi Erika (2007b) a Hajléktalanokért Közalapítvány programjában 
2005-2006 között részt vevőkkel kapcsolatos mutatókat vizsgálták. Az utógondozói 
munka jellegéről, a kapcsolattartás gyakoriságáról 760 támogatott ún. folyamatrögzítő 
lapjain keresztül tájékozódtak. Az adatokból az derül ki, hogy egy-egy résztvevővel egy 
hónapban átlagosan 4.1 „esemény” 68 történt – mindössze 3% azon ügyfelek aránya, 
akinél ez az arány kevesebb, mint 1%. Ez nem jelenti azt, hogy minden esemény egy 
személyes találkozást, vagy akár csak telefonos megbeszélést jelezne – átlagosan a 
vizsgált 14 hónap alatt 39.4 személyes vagy telefonos találkozóra került sor egy 

támogatott esetében. 10 egyeztetésből 9 esetben került sor személyes találkozóra, és 
minden 10. megbeszélés történt telefonon. 
 
Érdekes adat az is, hogy „egyéni segítő beszélgetés” csak minden negyedik 
találkozón történt, a leggyakrabban öt alkalommal egy segítői kapcsolat folyamán. A 
résztvevők 5.5%-nál egy esetben sem került sor „egyéni segítő beszélgetésre” – ezek az 
ügyfelek mind szállásnyújtó hajléktalanellátó intézményből kerültek a programba. 
 
A kutatókat az is érdekelte, hogy a segítő hány alkalommal jelenik meg a résztvevő 
otthonában: 144 támogatott esetében egyszer sem került sor ilyen látogatásra, 
és az összes régióban 0 volt a látogatások leggyakoribb száma! A hajléktalan 
szállásnyújtó intézmények utógondozói munkájában fordult leginkább elő, hogy nem 
látogatták meg a résztvevő otthonát, míg az (elenyésző arányban részt vevő) utcai 
szolgálatok munkatársai jellemzően öt alkalommal tettek a bérleményben látogatást. 

 
Az utógondozók átlagosan közel havi három órát foglalkoztak egy-egy 
támogatottal, de előfordult 4.6 perces és 27 órás időtartam is (egy-egy ügyfél 
esetében). A munkaórákhoz járul még havonta átlagosan 75 perc a programmal 
kapcsolatos közlekedéssel töltött idő – de nem tudni, hogy ebből mennyi a támogatottal 
való kapcsolattartás és mennyi a havi rendszerességű műhelytalálkozókon való 
részvételre eső arány.69 Sajnos arról sincs adat, hogy az utógondozók evvel az 
időtartammal elégedettek voltak-e, vagy ennyire volt lehetőségük. 

 
Úgy tűnik, hogy az egyéni esetfelelősök az utógondozói munkában inkább a 
megfoghatóbb, jobban körülírt feladatokat látják el: vagyis az előírásnak megfelelő 
számban lépnek kapcsolatba a támogatott személlyel, de ha nem muszáj (vagy indokolt), 
nem látogatnak el az illető otthonába (ami időben jelentős többletmunkát róna rájuk). 
Ezen valószínűleg az utazással töltött idő megfizetése vagy a lakóhelyhez közeli 
esetfelelősi iroda segíthetne. Az, hogy a találkozókon csak minden ötödik esetben folyt 
„egyéni segítő beszélgetés” jelezheti, hogy a támogatott személy nem igényelte azt, de 
azt is, hogy a szociális munkásoknak nem volt idejük, lehetőségük elmélyült beszélgetést 
folytatni. 
 
Az ügyfelek elégedettségét és a programmal kapcsolatos véleményét kérdőíves 
módszerrel vizsgálták, melyre a 753 megkeresett valamivel több, mint a fele, 401 fő 
válaszolt. A válaszadók átlagosan 10.2 hónapja vettek részt a programban a 2006. 

november – 2007. január között zajló kérdezés időszakában. Jelentős többségük 
(88.5%-a) nagyon fontosnak (54.6%) vagy fontosnak (33.9%) tartotta a 
szociális munkással való együttműködést a lakhatás megtartása szempontjából. 

                                                
68 A kutatók eseménynek neveztek „minden tevékenységet, melyet a szociális szakember végzett a résztvevő 

érdekében, illetve minden történést, mely a résztvevő életében bekövetkezett, s melyet a szociális szakember 
regisztrált”. 
69 Mivel a havi műhelytalálkozókra a megyeszékhelyeken került sor, elképzelhető, hogy az utógondozók 

utazásának ez tette ki a nagyobbik részét. Ezzel ellentétben a fővárosban több helyen jelezték, hogy a nagy 

távolságok szétfeszítik a program keretét. 
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További 10% nyilatkozta azt, hogy általánosságban nem tartja az utógondozást 
fontosnak, de felmerülhetnek olyan problémák, amikor jól jön a szociális munkás 
segítsége. 
 

Az elégedettségi vizsgálat végén arra is rákérdeztek, hogy milyen egyéb támogatásra lett 
volna szükségük, melyet nem kaptak meg. Az összesen 116 főtől érkezett 52 „hiányt” 
jelző választ az alábbiak szerint lehetne csoportosítani (a felsorolásban az említések 
gyakorisága szerinti sorrendet követve): 

 magasabb összegű anyagi támogatás vagy egyéb, természetbeni juttatás 
(elsősorban háztartási gépek, főleg mosógép és centrifuga hiányzott, illetve 
ruhanemű és élelmiszercsomag) – összesen 21 esetben 

 hosszabb távú programidő, és az evvel járó anyagi és szociális támogatás – 

összesen 7 esetben 
 6 fő nem volt megelégedve a bérelt lakással, szobával, illetve a lakótársakkal 
 néhány esetben jelezték, hogy hosszúnak érezték a programba kerüléshez 

szükséges egy hónapos együttműködési időszakot. 
 

Összességében elmondható, hogy a résztvevők pozitívan értékelték a beilleszkedési 
támogatás rendszerét, és csak kevesen fogalmaztak meg kritikát, vagy éltek jobbítási 
javaslattal. A kritikák vagy javaslatok többsége sem magát a programban nyújtott 
szolgáltatásokat érinti, hanem további igényeket jelez (több és/vagy hosszabb 
támogatás). Nem tudjuk, hogy ez valóban azt jelenti-e, hogy a hajléktalan emberek 
mindennel elégedettek voltak, vagy inkább azt, hogy a program által nyújtott újszerű70 
lehetőségek mellett eltörpültek a kritikák, hiányosságok. 
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány a TÁMOP 533-as programhoz dolgozta ki az 

utógondozás feltételrendszerét, részben a korábbi, beilleszkedési támogatási 
programok tapasztalatai és elvárásai alapján. Az elvárások megfogalmazásakor 
valószínűleg a fenti kutatás eredményeire is építettek (lásd pl. a helyszíni látogatás 
szükségességének hangsúlyozása, vagy a telefonos kapcsolattartás feltételeinek 
körülírása). Az új feltételrendszernél sincsenek merev előírások, inkább csak általános 
ajánlások, hiszen minden hajléktalan ember máshol tart, másmilyen jellegű és 
intenzitású segítségre van szükségük.  
 

Alapvetően azt javasolják, hogy az utógondozó a kiköltözés utáni hónapokban 
intenzívebben figyeljen a támogatottra, és heti rendszerességű, a 
hospitalizálódást megelőzendően elsősorban az illető otthonában tett 
látogatásra buzdítanak. A későbbiek során a segítő áttérhet a kétheti, majd akár a havi 
egy találkozásra is, de még ez utóbbi esetben is elvárás, hogy arra a résztvevő 
otthonában kerüljön sor, hiszen csak így tud az utógondozó meggyőződni arról, hogy a 
bérleti jogviszony változatlanul fennáll. A telefonos kapcsolattartást is elfogadhatónak 
tartják, de főként kisebb volumenű ügyek, időpont egyeztetés esetén, illetve amikor a 
személyes találkozóra valamiért nem kerülhet sor. 
 
Az utógondozó feladatköre valamivel tágabb, alaposabban kidolgozott, mint az 
Összefogás Közalapítvány beilleszkedési támogatási rendszerében (igaz, a TÁMOP 
programban az utógondozók feladatukat főállásként látják el, vagyis az intenzív szakmai 
támogatás esetükben ténylegesen meg tud valósulni). Az utógondozó kvázi-

esetmenedzserként kapcsolatot tart a lakó kérésére a főbérlővel, erősíti a természetes 
támogatórendszert (ideértve a családi kapcsolatok), figyelemmel kíséri a szomszédsági 
viszonyokat, igény esetén egyeztet egyéb fontos szereplőkkel (munkaadó, szociális és 
egészségügyi ellátás). Ezen túl tanácsadással vagy akár gyakorlati útmutatással segíti a 

                                                
70 Az elégedettségi vizsgálat a program meghirdetése utáni első év résztvevőivel készült. 
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háztartás-vezetéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzését, számlák 
befizetését.71 
Lehetséges, hogy amennyiben a beilleszkedési támogatási rendszer költségvetése 
engedné, és ismét sor kerülne a program meghirdetésére, a Közalapítvány az 

utógondozói feladatköröket (és díjazást) ennek megfelelően bővítené. 
 

Fenntarthatóság a két programban 

A program meghirdetett céljai között nem szerepel a fenntarthatóság. A 
beilleszkedési támogatás rendszerében az számít sikernek, hogy a támogatási időszak 
alatt az egyén képes-e lakhatását megtartva a hajléktalan ellátó rendszeren kívül 

boldogulni, vagyis a 12-15 hónap végeztével önállóan él a bérleményben, ahova 
kiköltözött. A korábban bemutatott TÁMOP 533-as program kiírása ennél egy fokkal 
magasabbra teszi az elvárás rendszerét, esetükben az az ügyfél számít sikeresnek, aki a 
támogatás lejárta utáni hónap végén is az adott lakhatásban tud maradni. Nyilvánvaló, 
hogy mivel maga a pályázati program is a hajléktalan ellátó intézményeken keresztül 
zajlik, nem lehet elvárás, hogy volt hajléktalan emberek intézményi kötődését erősítsük, 
vagy hogy hosszú távon is a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások végezzék 
az immár min. 12 hónapja lakásban élő emberek „utógondozását”. Felmerül ugyanakkor, 
hogy a beilleszkedési támogatás képes-e megalapozni a hosszú távú lakhatás 
lehetőségét, illetve a helyi szociális ellátórendszer (családsegítő) mennyire képes átvenni 
a támogatott lakhatási programból kilépő, még gondozást igénylő támogatottakat. 
 
A már korábban idézett kutatás (Forrai-Ladányi 2008) során arra is rákérdeztek, hogy 
mit gondol a válaszadó saját jövedelmi helyzetéről (ami a programban való megmaradás, 
illetve a lakhatás sikeres önálló megtartásának a záloga, révén, hogy a program csak a 

megélhetési, s azon belül is a szűken vett lakhatási, költségek egy részét fedezi). A 
válaszadók 58.4%-a érezte úgy, hogy bár jövedelme rendszeres, mégsem elegendő a 
lakhatás költségeinek fedezésére, valamint 40% jelezte, hogy ugyan jelenlegi jövedelme 
és a támogatás összege együttesen fedezi a lakhatás költségeit, bizonytalan annak 
tekintetében, hogy ez meddig lesz így. Vagyis elmondható, hogy a résztvevők nem érzik 
úgy, hogy maga a program által nyújtott, határozott idejű támogatás, biztosítaná azt, 
hogy ne kényszerüljenek vissza a hajléktalan ellátásba. Úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy a 
programban résztvevők hosszútávon is sikeresek lehessenek a lakhatás 
megtartásában, a szociális munkási és anyagi támogatásnak folyamatosan 
elérhetőnek kellene lennie. 
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány 2010-ben megkísérelte felmérni, hogy a 2007-2009 
között támogatásban részesülők milyen körülmények között éltek az utógondozás 
lezárultával.72 A pályázó szervezeteknek tették fel a kérdést, hogy van-e információjuk a 
volt támogatottról. A kérdezőket is meglepte, hogy a szervezeteknek a 981 fő 
többségéről (83%-ról) annak ellenére volt adatuk, hogy a hivatalos segítő kapcsolatnak 
már vége szakadt (többnyire informális találkozókon keresztül, vagy mert a volt 
hajléktalan ember ismét felkereste az intézményt). A korábbi támogatottak mintegy 
56%-a élt lakásban – ideértve a szívességi lakáshasználattól kezdve az önkormányzati 
vagy piaci bérlakást, szobabérletet is, további mintegy 3% pedig tartós bennlakásos 
szociális intézmény lakója volt (szociális otthon vagy hajléktalanok otthona). A 

                                                
71 Egy angliai vizsgálatban olyan (volt) utcai hajléktalan emberekkel készítettek interjút, akik különböző 

támogatott lakhatási programok segítségével önálló lakhatásba költöztek (Dane 1998). A 72 interjúalany közül 
50 fő egy évvel a költözés után is lakásban élt, 22 ember pedig visszatért az utcára vagy valamilyen hajléktalan  
szállásra. Mind a „sikeres” (még lakásban élő), mind az elköltözők úgy vélték, hogy a szociális munkások 
támogatása (vagy annak hiánya) kulcsszerepet játszott a kiköltözésben, az új környezetbe történő 

beilleszkedésben illetve a lakás megtartásában. Többen említették, hogy mennyire fontosnak érezték azt, 
hogy az a szociális munkás, akivel a kiköltözés előtt kapcsolatban voltak, a későbbiek során is meglátogatta 

őket. Azok, akiknek nem sikerült a lakást megtartani, jellemzően arra panaszkodtak, hogy a lakással együtt 

kijelölt új utógondozóval nem találták meg a közös hangot, illetve nem éreztek részéről őszinte érdeklődést.  
72 Lásd Varga 2010. 
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válaszadók 13.7%-a éjszakázott tartós bennlakást nem biztosító hajléktalan ellátó 
intézményben (éjjeli menhelyen, átmeneti szállón vagy rehabilitációs intézményben), 
3%-a pedig közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben. Szomorú, hogy 
további majdnem 5% elhunyt. 

 
Összességében az adatok alapján elmondható, hogy minél régebben került ki valaki a 
programból, annál valószínűbb, hogy nem volt róla információja a szervezetnek. Minél 
tovább tartott az egyén támogatása, annál sikeresebb volt a lakás megtartás 
szempontjából – legalábbis a támogatási időszak alatt! A nők a férfiaknál valószínűbben 
maradtak meg lakásban, és kevésbé tértek vissza a hajléktalan ellátó 
intézményrendszerbe vagy közterületre. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a nők a 
férfiakhoz képest nagyobb arányban költöztek párjukkal együtt bérlakásba, illetve 

országszerte arányaiban kevesebb férőhelyet vehetnek igénybe, mint a férfiak. 
 

Összefoglalás 

 A bónos program és a beilleszkedési támogatás rendszere azt bizonyítja, hogy 
alacsony jövedelmű emberek számára még minimális utógondozói 

támogatással is valós alternatívát nyújthatnak a közterülettel illetve a 
hajléktalan ellátó intézményekkel szemben még akkor is, ha ez magánpiacon 
bérelt lakást vagy szobát, illetve munkásszállót jelent. Igaz, mindez csak a 
támogatás 12 hónapja alatt érvényes!  

 A program nem csak azoknak a hajléktalan embereknek nyújt hathatós 
segítséget, akik a beilleszkedési támogatás segítségével önálló lakhatásba 
költöztek, hanem azok számára is, akik az így felszabaduló férőhelyeket 
igénybe vehetik. 

 Egyben sikerélménnyel tölti el a szociális munkásokat is, mert kivezető utat 
látnak a hajléktalanságból ügyfeleik számára. 

 A program sikerességének tárgyalásakor ki kell emelni az utógondozói munka 
jelentőségét, Felvetődik, hogy amennyiben az utógondozói tevékenység valóban 
kulcsfontosságú lehet bizonyos személyek esetében, elégséges-e rá a havi 5000 
Ft-os tiszteletdíj – fedezni tudja-e ez az összeg azt a munkaóra és energia 
befektetést, amire szükség van a lakhatás megtartásához? 

 A beilleszkedési támogatás költséghatékony – a beilleszkedési támogatás 
összege alacsonyabb, mint a hajléktalan szállók állami normatív hozzájárulása, 
nem beszélve az önkormányzati és egyéb bevételekről.  

 A monitorozás során az önálló lakhatásba költözők nemegyszer olyan 
változásokról is beszámoltak, mint az önértékelés növekedése, pozitívabb 
jövőkép, megváltozott motiváció, új társas kapcsolatok vagy régi 
kapcsolatok felelevenítése, újra egyesített család – ezek is hozzá segíthetik 

az egyént az önálló lakhatás további fenntartásához és a társadalomba való 
visszailleszkedéshez. 

 Amennyiben a hajléktalan emberek beilleszkedési támogatását nem csak 
ideiglenes férőhely felszabadításként, hanem tartós lakhatási megoldásként 
szeretnék működtetni, 

o szükséges lenne rendszeres adatgyűjtésre avval kapcsolatban, hogy mi 
történik a (volt) hajléktalan emberekkel a pénzügyi és utógondozói 
támogatás elapadása után.73 

                                                
73 Ezt a képet árnyalja némileg a Hajléktalanokért Közalapítvány 2010. tavaszi felmérése, de ebben az esetben 

is csak azokról a programban részt vett emberekről van adat, akivel a hajléktalanellátó intézmény tartotta a 
kapcsolatot – elképzelhető például, hogy a teljes populációban alacsonyabb a hajléktalan szállásra vagy 

közterületre visszakerülők aránya, ám róluk tudtak az ellátók a legnagyobb valószínűséggel friss információval 
szolgálni.  Hasonló adat ugyanevvel a módszerrel a fővárosban még kevéssé lenne begyűjthető, hiszen a város 

mérete és a pályázók magas részvételi aránya nem teszi valószínűvé, hogy a szociális munkás és az ügyfél az 

utógondozói folyamat lejárta után is kapcsolatban maradjon (akár még akkor sem, ha az illető ismét 

hajléktalan szállóra kerül). 
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o A program első évében résztvevőkkel készített elégedettségi vizsgálat is 
azt mutatta, hogy a hajléktalan emberek többsége elégedett volt a nyújtott 
szolgáltatásokkal, bár többen jelezték, hogy magasabb összegű illetve 
hosszabb ideig tartó támogatást tartanának szükségesnek.  

o A hajléktalan politika egészének tekintetében komoly visszalépést 
jelent, hogy a támogatott lakhatási program rendszerszerű bevezetése 
helyett 2009 óta csak a közép-magyarországi régióban érhető el. Ez 
ismételten és jelentősen beszűkíti a hajléktalanságból való kilépés 
lehetőségeit! 

o Mivel a lakás tulajdonosok adóelkerülő magatartásának a megregulázása 
már többször kudarcot vallott, nem tartanánk a jövőben sem 
szerencsésnek, ha a legrászorulóbb rétegek lakásbérlésénél szigorítanák 

(és drágítanák) az elérhető lehetőségeket. 
o Felül kellene vizsgálni az önkormányzatok lakás fenntartási 

támogatásának szabályozását, mert felmerül, hogy a volt hajléktalan 
emberek nem férnek hozzá ehhez az ellátáshoz – ami megnöveli az 
ismételt hajléktalanná válás veszélyét. Ez már csak azért is indokolt lenne, 
mert a program résztvevői közt megnőtt a friss lakásvesztők, albérletből 
kiköltözők aránya, ami azt mutatja, hogy a prevenciós lehetőségek 
esetükben nem működtek vagy nem voltak elég hatékonyak. 

 
 

Közterületen élő hajléktalan emberek speciális lakhatási 

programjai 
 
Számos külföldi program mutatja, hogy megfelelő támogatással sokproblémás, 
szenvedély- és/vagy pszichiátriai betegséggel küzdő, tartósan közterületen élő 
hajléktalan emberek is képesek (igaz, támogatással!) önálló lakhatásba költözni és azt 
megtartani – erről bővebben a 4. fejezetben lesz szó. Előtte azonban összefoglaljuk 
azokat a magyarországi kezdeményezéseket, ahol közvetlenül közterületen élő emberek 
juthattak valamilyen lakhatási támogatáshoz.  

 A Pilisi Parkerdő Program segítségével erdőben élő hajléktalan emberek kaphattak 

anyagi és utógondozói segítséget lakhatásuk rendezésére.  
 A „Társadalmi megbékélés programban” 14 kiemelt fővárosi aluljáróban élő 

hajléktalan embernek kellett kevesebb, mint egy hónap alatt lakhatást találni.  
 A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjára pedig olyan utcai 

gondozást megvalósító szervezetek jelentkezhettek, akik a közterületen élők 
lakhatásán kívánták javítani. 

Pilisi Parkerdő Program 

A Pilisi Parkerdő Programot a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Közösen hirdette meg 2007-ben. Maga a program több körben összesen 2009. december 
31-ig tartott, és fontos tanulságokkal szolgálhat a tartósan közterületen élő hajléktalan 
emberek ellátáshoz juttatásával kapcsolatban74. 
 
A program előkészítése már 2006-ban elindult, amikor a Pilisi Parkerdő Zrt. elhatározta, 

hogy kitakarítja a fenntartásában lévő fővárosi erdőket, aminek részeként az ott 
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan embereket is távozásra kívánta felszólítani. Az 
egyszerű kilakoltatás helyett azonban a szociális szereplőkkel való együttműködést 
választották – első körben a minisztérium és a területileg illetékes önkormányzatok 
segítségét kérték, hogy a hajléktalan emberek számára alternatív lakhatási 

                                                
74 Az összefoglalóban elsősorban Maróthy Márta (2008): Zöldterületek nomádjai c. kéziratára, valamint a 

pályázati kiírásokra támaszkodtunk.  
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lehetőségeket ajánljanak fel. Így került a Hajléktalanokért Közalapítványhoz a feladat, 
ahol első körben 30 millió forintnyi támogatással indítottak pályázati programot a Pilisi 
Parkerdő Zrt. területén tevékenykedő utcai gondozó szolgálatok számára.  
 

Az utcai gondozó szolgálatokat arra buzdították, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársaival közösen kutassák fel a (közös) ellátási területükön tartózkodó hajléktalan 
embereket, és próbálják meg velük együtt átgondolni, hogy milyen lakhatási lehetőségek 
állnak a rendelkezésükre. A pályázati keretből egy főre átlagosan 300 000 Ft támogatás 
jutott, ami 240 000 Ft személyre szabott támogatást és a többlet feladatok 
ellentételezéseképp valamint az utógondozás idejére 60 000 Ft szociális munkási díjazást 
tartalmazott.  
 

A pályázati konstrukció tehát részben hasonlít a két közalapítvány által működtetett 
beilleszkedési támogatási rendszerhez, de számos lényeges pontban el is tér attól. Az 
egyik alapvető különbség az, hogy a Pilisi Parkerdő Program támogatása lazább 
keretek között volt felhasználható, mint akár a Hajléktalanokért Közalapítvány 
szokásos lakhatási hozzájárulása. Ebben a programban lehetőség volt az önálló lakhatás 
megoldásával kapcsolatos különböző járulékos költségek elszámolására is (ilyenek 
pl. a megfelelő ingatlan kiválasztásához szükséges közlekedés, igazolványkép készítése, 
a közterületi adományok ellensúlyozásaképp élelmiszercsomag, stb.). Sőt, a szokásos 
támogatási konstrukcióval ellentétben itt néhány egyedi esetben tulajdonszerzést is 
engedélyezett a Közalapítvány. A pályázati támogatást a program második körös 
meghirdetésével az előre tervezett 12 hónapnál hosszabb ideig is fel lehetett 
használni, amennyiben azt mind a szociális segítők, mind a módszertani segítséget 
nyújtó Közalapítvány munkatársai indokoltnak érezték. 
 

Lényeges eltérés volt a két program között ugyanakkor, hogy ebben az esetben a 
pályázatot a konkrét kedvezményezettek és lakhatási tervek megadásával 
nyújthatták be a szervezetek. A beilleszkedési támogatás pályázataiban is indokolni kell, 
hogy mi alapján becsülik meg a majdani kedvezményezettek számát, de a Pilisi Parkerdő 
Programban a pályázat benyújtását komoly feltárás és együttműködési tervezet 
előzte meg. Ez természetesen nem zárta ki, hogy a későbbiekben a költségek közötti 
átcsoportosítás történjen, módosuljanak az egyéni lakhatási tervek, sőt, amennyiben az 
együttműködés nem járt sikerrel, új hajléktalan kedvezményezett bevonására, 

személyek közötti átcsoportosításra is lehetőséget biztosítottak. 
 
További fontos különbség, hogy a Pilisi Parkerdő Program együttműködési megállapodása 
három fél között köttetett, és a szociális munkások nem csak a pályázat megvalósítását 
irányító Közalapítvánnyal, hanem az erdészet munkatársaival is együttműködést 
vállaltak. A Pilisi Parkerdő dolgozói egyszerre vállaltak segítő és rendészeti feladatot, ami 
a szociális munka bizalmi jellegét, a szociális munkások fogadtatását alapvetően 
befolyásolhatta. 
 
Szintén alapvető különbség volt az, hogy a programban való részvételt a kilakoltatás 
fenyegetése is ösztönözhette – a résztvevők úgy tudták, hogy eredeti alvóhelyüket 
mindenképpen el kell hagyniuk75. A szociális munkások a megfelelő lakhatás 
kiválasztásában nyújtottak segítséget, ami nem feltétlenül jelentett önálló 
bérleményt vagy munkásszállói elhelyezést. A beilleszkedési támogatással szemben 

itt a hajléktalan szállóra (akár átmeneti, akár rehabilitációs szállóra vagy hajléktalanok 
otthonába) költözés is (anyagilag is) támogatható, legitim célként fogalmazódhatott meg. 

                                                
75 A programban részt vevő szociális munkások több alkalommal jelezték, hogy az erdészet munkatársai nem 
jártak el következetesen az erdőlakók kilakoltatásával kapcsolatban, ami miatt egyes résztvevőknek 

megrendült a bizalma az utógondozókkal kapcsolatban. Úgy érezhették, hogy megtévesztés áldozatai lettek, a 
szociális munkásokról feltételezték, hogy hamis indokokkal vették rá őket a programban való részvételre. Arra 

is volt példa, hogy a hajléktalan ember, miután észlelte, hogy a háza még mindig áll, visszaköltözött korábban 

kiürített kunyhójába. 
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A szociális munkások tevékenységét ebben az esetben is rendszeres megbeszélések 
segítették, ahol a Közalapítvány és az összes, a programban részt vevő szociális 
szervezet munkatársai közösen beszélhették át az eseteket, alakíthatták a programot, 
egyeztethettek a rugalmas feltételekről.  

 
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2005-ben részt vett a Február 3 munkacsoport által szervezett 
közterületen élő hajléktalan emberek megszámolásában – 2005. február 3-án több mint 
200 embert számoltak össze, aki a területükön éjszakázott. Amire az egyeztetés eljutott 
a pályázati kiírás fázisába, azon szervezetek, akik vállalták a pályázat megvalósításával 
járó feladatokat, 105 hajléktalan embert találtak, aki hajlandó volt a program 
támogatását igénybe venni és a zöldterületet elhagyni. Arról nincs adat, hogy hány 
hajléktalan ember mondott nemet a felkínált segítségre, melyet másik oldalról 

nyomásgyakorlásként is lehetett értelmezni. (Az utcai szociális munkások és az erdészek 
együtt keresték fel a hajléktalan embereket, akik így egy látogatás alatt értesültek arról, 
hogy költözniük kell és arról, hogy ehhez ugyanakkor anyagi segítséget is 
igényelhetnek.) 
 
A 2007-ben meghirdetett pályázatra 5 hajléktalanellátó szervezet nyújtott be ajánlatot, 
összesen 105 fő számára igényelve lakhatási támogatást. A programba 2008 nyaráig 
végül 70 főt sikerült bevonni, azaz velük tudtak a szociális munkások írásos 
együttműködési megállapodást kötni. Közülük 49 ember számított „sikeresnek” – 
azaz volt képes támogatott lakhatását a program zárásáig megtartani. A lakhatási tervek 
között az albérlet volt a legnépszerűbb megoldás (36 fő), de volt, aki területet, telket 
akart bérelni (4 fő). A bizonytalankodókat (14 fő) leszámítva hajléktalan ellátó 
intézmények szerepeltek a célok között második helyen (7 esetben), amit a 
munkásszállók követtek (4 fő). Voltak, akik vidéken élő családjukhoz terveztek költözni 

(2 fő). A megvalósulás során a tervek lényegesen módosultak: 20 fő költözött albérletbe, 
16 fő lakókocsis elhelyezésbe, 7 fő hajléktalan szállóra (közülük egy fő hajléktalanok 
otthonába), 4 fő munkásszállóra. A telekbérlés 1 esetben valósult meg, a vidéki 
családtaghoz költözés egy esetben sem. 
 
Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy még a közterületen élő 
hajléktalan emberek körében sem lehetetlen cél a „normál” lakhatás: megfelelő 
támogató rendszerek (anyagi és szociális) megléte esetén 70 erdőlakó közül 20 fő 

sikerrel megmaradt bérelt lakásában, még ha csak rövidtávon is! A fentiek között a 
legmeglepőbb talán a – Magyarországon nem túl szokványos - lakókocsis elhelyezés, 
mely önálló tanulmány témája lehetne. Itt elég annyit megjegyezni, hogy ezt a fajta 
elhelyezést sem a szociális munkások, sem a hajléktalan emberek nem tervezték az 
együttműködés részleteinek kialakításakor, hanem menetközben merült fel 
lehetőségként. A lakókocsik a pályázó szervezet tulajdonába kerültek, tőlük kapták meg 
a kedvezményezettek azokat használatra. A kempingben felállított lakókocsi előnye, hogy 
a zöldterülethez valamelyest hasonló életformát tesz lehetővé, továbbá egész közösségek 
költözhettek egymás közvetlen szomszédságába, így is minimalizálva a változást. Más 
kérdés, hogy az integráció mennyire tud megvalósulni ilyen körülmények között – bár a 
program hosszútáveredményeiről nem készült vizsgálat, a lakókocsis elhelyezés nem 
bizonyult huzamosabb időn át fenntarthatónak, a lakók és a kempingtulajdonos, valamint 
a kemping többi vendége számos konfliktusa miatt.76 
 

A program zárásakor sikeresnek mondott hajléktalan emberek átlagosan 228 000 Ft 
támogatást használtak fel, tehát a program költsége jelentősen alulmúlta a tervezett 
300 000 Ft-os keretet.77 

                                                
76 A kempinget a megvalósító szervezetek találták, és a program futamideje alatt is rendszeresen egyeztettek a 

tulajdonossal a felmerülő problémákkal kapcsolatban. 
77 Az egy főre jutó támogatás felhasználásáról minden esetben a szociális munkás és a hajléktalan ember 

közösen állapodott meg. Nem volt cél a teljes keret kihasználása, hanem azt vizsgálták, hogy milyen 

szükségleteket kell megoldani. Az esetlegesen felszabaduló összegeket más, összetettebb szükségletű 

hajléktalan emberek támogatására fordíthatták (volna). 
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A Pilisi Parkerdő Programot 2008. év elején ismételten meghirdették (ez a kör 2009. 
decemberében zárult), ezúttal 20 millió forintos össztámogatási kerettel, gyakorlatilag 
változatlan feltételekkel. A potenciális pályázók köre is jelentősen szűkült – ekkor már 

csak öt kerület (II., IV., XVIII., XIX. és XX.) zöld területein élő hajléktalan emberek 
elhelyezése volt a cél (korábban a III, X, XI, XII, XV, XVII, XXI és XXIII is szerepeltek a 
pályázati felhívásban). Az újbóli meghirdetés a pályázók kérésére történt. A korábbi 
szervezetek közül nem mind nyújtott be új pályázatot – tapasztalataik alapján a program 
akkora plusz erőforrásokat igényelt, amivel a támogatás nem állt összhangban, és nem 
tudták jó lelkiismerettel vállalni az egyéni esetkezelést. Ugyanakkor új pályázók is 
beléptek, így ismét öt szervezet (három korábbi pályázó és két új) vett részt a 
programban a második körbe.  40 hajléktalan ember elhelyezésére 12 millió forintot 

igényeltek, ami a korábbi pályázati kapacitás nagyjából egyharmada. A programban 
indokolt esetben arra is lehetőséget biztosítottak, hogy korábbi kedvezményezettek 
további támogatásban részesülhessenek. 
 
A projekt második körének monitorozása még folyamatban, összesítő adatok a program 
kimenetéről még nem állnak rendelkezésünkre. 
 
Összefoglalásul: 
 

 A Pilisi Parkerdő Program azt mutatja, hogy amennyiben a közterületen élő 
hajléktalan emberek számára valós alternatívát kínálnak, megfelelő 
támogatással lehetséges az önálló, hagyományos lakhatási integráció. Az 
utcai szociális munkások számára, akik gyakran eszköztelennek érzik magukat, s 
munkájukat a tűzoltás jellemzi, a program valós eszköztárat biztosított: rugalmas, 

egyénhez szabott pénzfelhasználást. 
 Az új feladatok a szociális munkásokat is új kihívások elé állították – arról sajnos 

nincs adat, hogy a „sikeres” és „sikertelen” lakás-megtartásban mennyiben 
játszott szerepet a segítők felkészültsége. Ugyanakkor valószínű, hogy az egy fő 
után járó havi bruttó bruttó 5000 Ft-os tiszteletdíj nem szerepelt külön motiváló 
tényezőként, hiszen a sikeres együttműködés, lakásmegtartás egy-egy fő 
esetében utazással együtt akár heti 4-6 plusz munkaórát is jelenthetett.    

 Nem tudjuk azt sem, hogy a kiköltözők motivációjában milyen szerepet játszott az 

a tény, hogy az erdőben nem maradhattak, vagyis valamilyen változás 
mindenképp bekövetkezett volna. Egyes feltételezések szerint egy ilyen program 
csak akkor lehetséges, ha a közterületen élő emberekre nyomás nehezedik az 
életmódváltásra, de az is elképzelhető (és a szerző inkább ez utóbbit támogatja), 
hogy ha a hajléktalan ember valós lehetőséget lát lakhatása rendezésére, 
szívesen változtat saját sorsán. Amennyiben azonban a szociális munkás csak egy 
hajléktalan szállót tud javasolni, a 70 programba kerülő közül csak 7 fő mond 
igent (kényszer nélkül pedig még lehet, hogy ennél is kevesebben).   

 

Alternatív kezdeményezések – a „Társadalmi megbékélés 
program” első eredményei 

A”Társadalmi Megbékélés Programot” 2010. novemberében hirdette meg Tarlós István, 
Budapest frissen megválasztott főpolgármestere. Mivel a program egyik alpillére78 
közterületen élő hajléktalan emberek lakhatásba juttatása volt, szükségesnek láttuk a 
többi hasonló célú program között ezt is röviden bemutatni, még akkor is, ha a 
kezdeményezés még csak pár hónapja zajlik. A program első, leglátványosabb 
intézkedése a főváros 12 kiemeltnek nyilvánított (jellemzően belvárosi, turisták által 

                                                
78 A program másik részét, melyben fővárosi és állami fenntartású vállalatok részvételét és összefogását 

sürgették a hajléktalan emberek lakhatási és foglalkoztatási problémáinak megoldásában, sokkal kevesebb 

publicitás övezte, és a mai napig nem kerültek nyilvánosságra adatok. 
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frekventált illetve nagy forgalmú) aluljáróban élő hajléktalan emberek összeírása illetve 
eltávolítása volt, amit a szakma „Aluljáró helyett emberibb körülmények” 
alprogramként ismert meg. 
 

Az alprogram lényege az volt, hogy a Pilisi Parkerdő Programhoz hasonlóan, ám annál 
lényegesebben kevesebb idő alatt és kevesebb erőforrás bevonásával a feladatra felkért 
utcai gondozó szolgálatok a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársaival79 végigjárták a 
programba bevont aluljárókat, és összeírták az ott éjszakázókat, majd ezen 
egyének elhelyezését kellett megoldani. A kiköltözés részleteit a szociális munkások 
a hajléktalan emberekkel egyeztették. Konkrét forrásokat az aluljáró elhagyására kijelölt 
rendkívül rövid időszak (nagyjából egy hónap) alatt nem biztosítottak a résztvevők 
lakhatási helyzetének megoldására,80 hanem a már meglévő kapacitások 

igénybevételénél élveztek prioritást. 
 
A program felmérése során 116 fő került összeírásra – ám a Pilisi Parkerdővel szemben 
itt nem minden esetben állandó lakókról és lakhelyekről volt szó. Az aluljáróban élők 
rendszerint kevésbé berendezkedettek, jóval mobilabbak, mint azok, akik zöldterületen 
éjszakáznak (utóbbi esetben nem ritka a kunyhó vagy sátor építése, háztartás vezetése 
– ami egy aluljáróban elképzelhetetlen lenne). Talán a nagy fluktuációnak is köszönhető, 
hogy az utcai szociális munkások a hajléktalan embereknek csak egy részét ismerték, és 
velük sem folyt a programot megelőzően intenzív gondozási folyamat. Egy másik 
lehetséges magyarázat, hogy az aluljárók egy része kerülethatárokon fekszik, és gyakran 
több utcai gondozó szolgálat is látogatja az életvitelszerűen ott élőket – így azonban 
előfordulhat, hogy a sok szereplő között elveszik az egyén.   
 
Ezen okoknak, valamint a rendelkezésre álló idő rövidségének tudható be, hogy a 116 

ember közül SENKI sem került a beilleszkedési program segítségével81 önálló 
bérlakásba vagy albérletbe közvetlenül az aluljáróból. A beilleszkedési program bónos, 
munkásszállói támogatása ugyanakkor nagyobb népszerűségnek örvendett – 12 fő 
jutott bónos támogatáshoz. Mivel átmeneti szállókra (ahol nagyobb kényelemért 
általában havi 5000-10000 Ft közötti térítési díjat és gyakran előtakarékosságot kell 
fizetni) sem sokan jelentkeztek,82 elképzelhető, hogy az aluljárókban élőknek nem 
volt olyan mértékű rendszeres jövedelmük, melyből havi bérleti díjak (még 
támogatás mellett is) megfizethetők lettek volna, vagy amiből be tudnának bútorozni, 

használati tárgyakkal berendezni egy önálló lakhatást. A munkásszálló azért is vonzó 
lehet, mert egyszerre elég egy éjszaka támogatáson felüli díját (jellemzően 400 Ft-ot 
befizetni), ennyit pedig úgy tűnik, a legtöbben meg tudnak szerezni. 
 
32 fő nem kért a felajánlott segítségből, és eltűnt az utcai szociális munkások 
látóköréből, vagy más, nem tiltott közterületre költözött. Többen maguk gondoskodtak 
saját elhelyezésükről – róluk sok esetben azért sincs adat, mert az éjjeli menedékhelyre 
jelentkezéshez nem kell szociális munkás ajánlás, illetve a programot koordináló 
Diszpécserszolgálat felé sem érkezik visszajelzés. 

                                                
79 A Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai végezték a területen élők előzetes összeszámolását. Az utcai 

szociális munkásokkal való közös fellépésük, mint az erdészeké a Pilisi Parkerdő Program esetében, ugyanakkor 
megijesztheti a hatósággal, büntetés kiszabásra feljogosított hatósági személyekkel szemben bizalmatlan 

hajléktalan embereket, és megakadályozhatja a szociális munkásokkal való hatékony együttműködést is.  
80 Az „Aluljáró helyett emberibb körülmények” program harmadik eleme az ún. Toleranciapontok létrehozása 

volt azon hajléktalan emberek éjszakai tartózkodásának biztosítására, akik nem fogadták el a szociális 
munkások által felajánlott segítséget és nem kívántak szállóra költözni. A Tolerancia pontok létrehozását is 

hallgatás előzte meg, és bár a hajléktalan emberek elküldése a kiemelt aluljárókból a meghirdetett határidőnél 
korábban megkezdődött, a Tolerancia pontok csak december közepére nyíltak meg. Ennek a tanulmánynak 

nem célja a Toleranciapontok bemutatása vagy értékelése, hiszen azok nem legitim lakhatási formák, még csak 
nem is szociális pontok, sőt az is kérdéses, hogy mennyire nevezhetőek emberibb körülményeknek.  
81 Az aluljáróban élők a szervezetek rendelkezésére álló, a korábban bemutatott beilleszkedési támogatásból 
részesülhettek volna – bár a legtöbb esetben az aluljárót előbb kellett elhagyni, mint a pályázati feltételként 

szereplő 30 napos igazolt együttműködés megvalósult volna. 
82 A szálló elsősorban a párok illetve a fogyatékkal élők esetében volt népszerű – olyan ellátások esetén, ahova 

a férőhelyek szűkössége miatt amúgy nehézkes/hosszadalmas bekerülni. 
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A program az elhelyezés mellett hat hónapos utógondozói támogatást is biztosít, ami 
két hónappal az aluljárók lezárása után hetvenen vettek igénybe (többen közülük még 
mindig közterületen éltek). Nem zárható ki, hogy az utógondozói munka hatására 
lesznek olyanok, akik sikerrel tudják majd igénybe venni a beilleszkedési támogatást 

önálló lakás vagy szoba- bérlésére. 
 
A „Társadalmi Megbékélés Program” „Aluljáró helyett emberibb körülmények” 
alprogramja sok hasonlóságot mutat a Pilisi Parkerdő Programmal. Mindkét program 
külső nyomás hatására indult, és a szociális munkások valamilyen hivatalos, hatalmi 
funkciót is ellátó közszolgával közösen keresték fel a hajléktalan embereket. A 
hajléktalan emberek számos alternatíva közül választhattak, melyek között szerepeltek 
hajléktalan ellátó intézmények, támogatott lakhatási programok (akár önálló lakás- vagy 

szobabérlet illetve bónos rendszerben munkásszállói férőhely elérése), viszont, legalábbis 
elméletben, az adott közterületet el kellett hagyni.  
 
A Pilisi Parkerdő Programba való bekerülést azonban hosszas, többhónapos előkészítő 
munka előzte meg, majd maga a kiköltözés is nagyjából annyi időt vehetett igénybe, 
amennyit az egyén és a szociális munkás szükségesnek tartott. A „Társadalmi 
Megbékélés Programban” a „kiköltözésre” kevesebb, mint egy hónap állt rendelkezésre, 
úgy, hogy az ehhez szükséges források nem váltak ez idő alatt elérhetővé (illetve 
magához a kiköltözéshez nem rendeltek pluszforrást, az a már meglévő kapacitás terhére 
valósulhatott meg). A hajléktalan emberek a már amúgy is működő szállók férőhelyeire 
költöztek, talán annyi változást hozott a program, hogy az utcai gondozók komolyabb 
esetkezelést végeztek, illetve munkájukat egy szervezet koordinálta. 
 
A Pilisi Parkerdő Program egyik erőssége volt, hogy a beilleszkedési támogatáshoz képest 

rugalmasabb felhasználási lehetőséget biztosított mind az egyén, mind a szociális 
munkás számára. Olyan költségeket is fedezett a támogatás (mint pl. útiköltség, 
bebútorozás, első hónapokban élelmiszercsomag, stb.), amely megítélésünk szerint 
elengedhetetlenül fontos lehet ahhoz, hogy az egyén a megfelelő lakhatási formát 
kiválassza, elfogadja, és a beköltözés után a lakhatást megtartsa.   
 
A „Társadalmi Megbékélés Program” továbbá télen, karácsony előtt valósult meg, ami azt 
is jelenthette, hogy a programba részt vevő utcai szociális munkások szokásos feladataik 

és ügyfeleik ellátása mellett nem tudtak intenzív előkészítő munkát végezni az 
aluljáróban élőkkel, akikkel gyakran maga a kapcsolattartás is nehézkes (hiszen 
többségük nem tartózkodik egyfolytában az aluljáróban). 
 
Feltételezhetően szintén nem volt szerencsés, hogy a „Társadalmi Megbékélés 
Programot” már azelőtt nagy publicitás övezte, mielőtt a hajléktalan embereket 
személyesen megkeresték volna. A főpolgármester nyilatkozataiban, a program 
meghirdetésekor pedig sokan úgy érezhették, hogy nem a szociális szempont dominált, 
hanem a rendcsinálás, az „aluljárók kitakarítása”, a többség igényeinek megfelelően – 
elsősorban a turisták és a belvárosi polgárok által leginkább frekventált területeken. Így 
nem meglepő, hogy a hajléktalan emberek egy része bizalmatlanul állt a program 
lehetőségeivel, és az azt megszemélyesítő szociális munkásokkal szemben. 
 
A két program összehasonlítása alapján úgy tűnik, hogy lehetséges tartósan 

közterületen élőket valamilyen beilleszkedési támogatással magasabb szintű 
lakhatáshoz juttatni, ugyanakkor ehhez megfelelő kommunikációra és intenzív 
szociális munkára, továbbá rugalmas és azonnal hozzáférhető forrásokra van 
szükség.  
  



TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS 
LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
78 

 

Alternatív kezdeményezések zöldterületen élő hajléktalan 

emberek lakhatási problémáinak megoldására 

A Pilisi Parkerdő Program továbbviteleként, kibővítéseként is értelmezhető a 

Hajléktalanokért Közalapítvány azon pályázati felhívása, melyben utcai gondozó 
szolgálatok pályázhatnak zöldterületen élő hajléktalan emberek lakhatási problémáinak 
megoldási javaslataival.83 A pályázat azonban nem korlátozódott Budapestre és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Területére, hanem bármelyik településről várták az ajánlatokat. Továbbra 
is előnyt jelentett, ha a pályázó együttműködési nyilatkozatot készített a területért 
felelős szervvel – erdészettel, önkormányzattal, közterület-felügyelettel, de nem volt a 
korábbihoz hasonló kényszerítő erő. A pályázati anyagnak itt is tartalmaznia kellett az 
előzetes szükségletfelmérést. 

 
A korábbi feltételekkel szemben itt az egy személyre pályázható összeg 
megduplázódott (600 000 Ft), de továbbra is 12 hónap alatt volt felhasználható. 
Az utógondozást (itt: egyéni esetkezelést) végző szociális munkás díjazása havi 
bruttó bruttó 20 000 Ft-ra nőtt, vagyis 12 hónap esetén akár bruttó bruttó 240 000 
Ft-ot is elérhetett. (A korábbi beilleszkedési támogatási rendszerből átvett elemként 
ebben a konstrukcióban is elszámolható bonyolítási költség, ami a teljes támogatás max. 

5%-a lehet – 600 000 Ft-nál összesen 30 000 Ft.) Vagyis egy hajléktalan személy 
lakhatására is a korábbi összeg majdnem másfélszerese, 330 000 Ft fordítható. A 
támogatási keret megegyezett a korábbi évekkel, 2009-ben is 30 000 000 Ft volt. 
 
A Pilisi Parkerdő Programmal ellentétben ez a pályázati felhívás már nem támogatta a 
hajléktalan ellátó rendszeren belüli átmeneti jellegű (átmeneti szállón vagy éjjeli 
menedékhelyen történő), csak a tartós (akár intézményi) elhelyezést. A lakás- 

vagy szobabérleten túl ismét megengedték a tulajdonszerzést, sőt, ennek a jogi 
költségét is lehetett pályázati forrásból fedezni. A közvetlen lakhatási költségeken túl 
továbbra is elszámolhatóak voltak olyan közvetett költségek, mint az utazás, 
humánszolgáltatás vagy ügyintézés költsége, vagy a megszerzett lakhatás bebútorozása, 
személyes vagy lakásfelszerelési tárgyak vásárlása. 
 
A hajléktalan embert ebben a programban is egyéni esetfelelősi rendszerben szociális 
munkás kíséri. A programba minimum két fő szociális munkást kell bevonni (közülük az 
egyik a programfelelős), függetlenül a kedvezményezett hajléktalan emberek számától. 
 
A 2009-es meghirdetéskor mindössze három szervezet nyújtott be nyertes pályázatot,84 
a programok azonban 2010 folyamán valósultak meg, így a pályázati elszámolás 
feldolgozása még nem történhetett meg. Elöljáróban itt annyit említenénk meg, hogy a 
programok összesen 16 fő bevonását tervezték három városban, Debrecenben, 
Miskolcon és Nagykanizsán. 

 
A debreceni pályázati program indoklásában is utalt a korábbi beilleszkedési támogatási 
programokra. Az egyévesre tervezett programba 5 fő bevonását tervezték, 3 fő esetében 
hagyományos lakás- vagy szobabérlést (ebben az esetben a kaució és a bérleti díj 
támogatását),85 egy fő esetében a hitelre megvásárolt saját tulajdonú ingatlan 
rezsiköltségeihez, illetve a lakás bebútorozásában kívántak segítséget nyújtani, míg az 

                                                
83 A Pilisi Parkerdő Program második körös pályázatai 2009. december 31-én zárultak, az ebben a 
konstrukcióban meghirdetett programok 2009. november 1-ével indulhattak. 
84 Csak találgatni tudjuk, hogy miért volt ilyen alacsony érdeklődés a program iránt. Lehetséges, hogy a 
szervezetek továbbra is a kigondozás lépcsőzetes modelljét preferálják, és a beilleszkedési támogatással 

korábban a szállón élőket célozták meg – akik ebben a pályázatban nem lehettek kedvezményezettek. 
Lehetséges, hogy az utcai szociális munkások úgy érzik, mivel a közterületen élők nem veszik igénybe a 

szállókat, nem is motiváltak abban, hogy jobb körülmények közé kerüljenek. Elképzelhető, hogy a zöld 
területeken élő hajléktalan embereknek nincsen vagy olyan alacsony a rendszeres jövedelme, hogy a szociális 

munkás még a támogatással együtt sem látja a lakhatást fenntarthatónak.  
85 Ezek a pályázatok valószínűleg a hagyományos beilleszkedési keretben is megvalósulhattak volna, ami 

azonban 2009-ben nem került meghirdetésre. 
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ötödik hajléktalan ember szenvedélybeteg rehabilitációs intézményi térítési díját fedezné 
a pályázati keret. 
 
A nagykanizsai program valószínűleg a helyi ellátórendszeri hiányosságokat jelzi, 

amennyiben közterületen élő párok (egy időben egy pár) együttes elhelyezését86 célozták 
meg: a pályázati keretből a szervezet önkormányzattól kapott bérlakását kívánták 
felújítani és bebútorozni, illetve az ideköltöző pár rezsi költségeit támogatni. 
Amennyiben a program ideje alatt sikerült volna a párt önkormányzati lakáspályázaton 
saját jogú bérlakáshoz juttatni, lehetőség adódott volna egy újabb pár bevonására. 
Amennyiben nem sikerült az első párnak a program ideje alatt megnyugtató módon 
rendezni lakhatását, az eredeti bérlakásban maradhattak egy további éven át, a rezsi 
költségek fizetése mellett. 

 
A miskolci pályázati program a korábbi budapesti erdőkben élőkhöz képest egészen más 
élethelyzetekre kért támogatást. A 9 kedvezményezett mind külterületen, hétvégi 
házas övezetben, komfortnélküli, gyakran nem téliesített építményekben élt 
egyedül, párjukkal, szülővel vagy gyermekeikkel. Közülük egy pár tervezett valamivel 
jobb lakhatásba kerülni, azonban a többség jellemzően a téli tűzifa vásárláshoz, egy 
esetben az épület szigeteléséhez, elmaradt bérleti díjakhoz kértek segítséget. 3 esetben 
neveztek meg tulajdonszerzést, ami olyan (alacsony) értékű ingatlanokat érintett, 
melyek megszerzése jellemzően az ügyvédi díjjal együtt sem, vagy alig, haladta meg a 
330 000 Ft-os keretet. Vagyis a programban nem a lakhatási integrációt, hanem 
elsősorban a téli időszak túlélését tűzték ki célul, így nem is 12, hanem 6 hónap 
alatt tervezték a támogatást felhasználni. 
 
A miskolci példa jól szemlélteti, hogy nem olyan könnyű eldönteni, meddig tart a 

hajléktalanság és hol kezdődik a mélyszegénység és otthontalanság. 
Egyértelműnek tűnik, hogy ebben a városban az utcai szociális munkások olyan 
családokat, egyéneket látogatnak, támogatnak, akik a mi definíciónk szerint nem 
számítanak hajléktalannak, de a helyi önkormányzati támogatásokhoz sem tudnak 
valami miatt hozzáférni. A téli tűzifa-vásárlás ismételten aláhúzza azt a korábbi 
észrevételt, hogy a gázár- és távhő támogatása mellett elsikkad az egyéb módon 
– jelen esetben fával - fűtők problémája. A lakásfenntartási támogatás 
rendszerének átgondolására van szükség annak érdekében, hogy a szegény 

emberek téli túlélését saját vagy bérelt ingatlanjukban ne a hajléktalan emberek 
támogatási keretéből kelljen megoldani.  

                                                
86 Bár a nagyobb városokban itt-ott működnek párokat fogadó férőhelyek, ezek esetlegesek és nem elégítik ki 

az igényeket. 
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Külföldi jó gyakorlatok adaptálási lehetősége 
 

 

A hajléktalanság a definíció tágabb és szűkebb értelmében természetesen nem csak 
Magyarországon létező jelenség. Az alábbi fejezetben bemutatunk néhány nemzetközi 
egyezményt, ajánlást, amely hazánknak is irányt mutathat a lakhatási politika 
alakításához, továbbá konkrét jó gyakorlatokat, akár policy, akár gyakorlati program 
szintjén, mellyel egyes országokban sikerült a közterületen élő hajléktalan emberek 
számát csökkenteni. 

  

 

Nemzetközi irányelvek a lakhatással kapcsolatban 

 

ENSZ állásfoglalás a megfelelő lakásokról 

Mivel a lakhatás, és különösen a legrászorulóbb rétegek megfelelő lakhatása a világ 
minden részén problémát okoz, az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Bizottsága 1991-ben közleményt adott ki,87 melyben az alábbiak szerint határozza meg a 
megfelelő lakás fogalmát: 

1. A lakhatási jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, 

szennyvízcsatorna, fűtés, világítás, stb.); 
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, 

hogy más alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, 

gyerekek, mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti 
katasztrófák áldozatai, stb.); 

6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi 
a munkába járást, valamint az egészségügyi szolgáltatás, iskola és egyéb szociális 
szolgáltatások igénybe vételét); 

7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt 
anyagoknak alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség 
kifejezésére). 

 

Az ENSZ ajánlása értelmében az egyes országok lakáspolitikáját a fenti szempontok 
figyelembevételével kell kialakítani.88 Az észrevételek nem kötelezik a feleket nemzetközi 
jogi értelemben, inkább útmutatásként szolgálnak.89 A sztenderdek a lakhatáshoz való 
jogot az emberi méltóság tiszteletben tartásából vezetik le, és ennek biztosítását állami 
feladatnak tekintik. Maga a dokumentum annyiban is megengedően fogalma, hogy az 
egyes államok „maximális elérhető forrásaihoz” köti a lakhatási jog „fokozatos” 
érvényesítését. 
 
A gyakorlatban a legtöbb európai ország ennek megfelelően kezeli az állásfoglalást, és a 
fenti hét szempont közül kimazsolázza azokat, amelyeket saját lakáspolitikájába épít.  

                                                
87 General Comment No. 4, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights; magyarul idézi Hegedűs 

et al (2009). 
88 Az ENSZ lakhatással kapcsolatos állásfoglalásait bővebben lásd: http://www2.ohchr.org/english/issues/  
89 Ugyanakkor az Európai Emberjogi Bíróság felhasználja az ENSZ értelmezést konkrét peres ügyek esetében, 

melyekről többek között az alábbi linken olvashatunk: http://errc.org/cms/upload/file/standards-do-not-apply-

01-december-2010.pdf 
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EU-s irányelvek a hajléktalan emberek lakhatásba jutásával 

kapcsolatban 

Az Európai Unió különböző tagországaiban, sőt, az Unió politikai döntéshozói szintjén is 
fokozott figyelmet kapott a hajléktalanság kezelése az elmúlt 10 év során. Több 
tagországban nemzeti hajléktalanügyi stratégiát dolgoztak ki, melyek egy része mérhető 
indikátorokat és forrásokat tartalmaz a hajléktalan emberek hatékonyabb segítése 
érdekében. A többség az intézményrendszer reformjában és a lakáspolitika kibővítésében 
látja a megoldást, egyes országok pedig nem csupán a hajléktalanság mérséklését, 
hanem magának a problémának a megszüntetését tűzték ki célul. Isobel Anderson 
(2010) szerint a hajléktalanság tartós problémájának elfogadása egyes (és nem csak a 
gazdagnak számító) országokban nem számít elfogadottnak, ahogyan a rasszizmus ellen 
is lépéseket tesznek. Elsőnek tekintsük át az Európai Unió szintű trendeket, 
állásfoglalásokat, majd nézzünk meg egy-egy konkrét jó gyakorlatot – akár az Unióból, 
akár távolabbi területekről.  
 
A Bevezető fejezetben tárgyalt ETHOS hajléktalan tipológiát a különböző európai 

országokban használt meghatározási keretek vizsgálatával alakították ki. Mint látszik, a 
magyar értelemben vett hajléktalanság csak egy töredéke annak, amit már országokban 
értenek a fogalom alatt – a fedél nélküliek és a hajléktalan ellátó intézményekben élők 
csak a jéghegy csúcsát alkotják. Bár az Unió az egyes tagországok szociálpolitikai 
döntéshozatalát jellemzően csak közvetett módon próbálja befolyásolni (pl. a nemzeti 
befogadásról szóló akciótervek vagy a koordináció nyitott módja), a hajléktalan emberek 
problémáival kapcsolatban mégis több állásfoglalást, iránymutatást fogalmazott meg. A 
Módosított Európai Szociális Kartán túli három legfontosabb európai szintű állásfoglalás 

az elmúlt néhány évből az utcai hajléktalanság felszámolásával kapcsolatos 2008-as 
Európai Parlamenti nyilatkozat, az átfogó Európai Uniós szintű hajléktalan stratégia 
kidolgozásával kapcsolatos döntés (2010), valamint a lakhatási miniszterek ajánlása, 
amit a 2010. decemberi Konszenzus Konferencia tovább finomított.   
 

 A Módosított Európai Szociális Karta 

Az Európai Szociális Kartát 1961-ben fogadták el különböző nyugat-európai országok, 
majd 1999-ben a módosítását (innentől Módosított Európai Szociális Karta, vagy röviden 
karta), amelynek különböző rendelkezéseit már szinte minden (kelet- és nyugat-európai) 
tagállam elfogadta. A Karta érdekessége, hogy étlapként kínál különböző szociális 
jogosultságokat és kötelezettséget az egyes tagországok számára, és a nemzeti 
parlamentek döntik el, hogy mely cél megvalósítását vállalják fel.  A saját vállalások 
teljesítését a Szociális Jogok Európai Bizottsága ellenőrzi, többek között a tagállamok 

saját bevallása (ún. nemzeti jelentések formájában).  
 
A Karta 30. cikkelye rendelkezik a szegénység és a szociális kirekesztés elleni 
védelemhez való jogról, a 31. cikkely pedig és a lakhatáshoz való jogról.   
 
A szegénység és szociális kirekesztés elleni védelemhez való jog ratifikálásával a 
tagországok azt vállalják, hogy „átfogó és összehangolt megközelítés keretében 
intézkedéseket tesznek, amelyek segítségével előmozdítják a társadalmilag kirekesztett, 
vagy ennek a veszélyében élők és családjaik hatékony hozzáférését különösen a 
foglalkoztatáshoz, lakáshoz, képzéshez, oktatáshoz, kultúrához, valamint a szociális és 
orvosi segítséghez”. 
 
A lakhatáshoz való jog90 három alpontból áll – a tagországok olyan intézkedések 
meghozatalát vállalhatják, melyek célja: 

                                                
90 A lakhatáshoz való jog adaptálásáról (vagy annak hiányáról) részletesebben lásd a 4.3 fejezetet.  
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1. „elősegíteni a megfelelő színvonalú lakáshoz való hozzájutást; 
2. megelőzni és csökkenteni a hajléktalanságot úgy, hogy annak fokozatos 

felszámolását tartják szem előtt; 
3. a lakások árát elérhetővé kell tenni azok számára, akik nem rendelkeznek 

megfelelő erőforrásokkal”. 

 Nyilatkozat az utcai hajléktalanság felszámolásáról (111/2007) 

Az Európai Parlament 2008-ban fogadta el utcai hajléktalanság felszámolásával 
kapcsolatos írásbeli nyilatkozatot,91 438 képviselő aláírásával.92 A nyilatkozat mellett 
kardoskodott számos nemzetközi civil szervezet is, így pl. a FEANTSA (Európai 
Hajléktalan-ellátó Szervezetek Szövetsége), az Európai Szegénységellenes Platform, a 

Karitász Európa, a Nemzetközi 4. Világ Mozgalom (ATD Fourth World), a SOLIDAR, az 
Európai Vöröskereszt, az Európai Egyházak Konferenciája, az Európai Ifjúsági Fórum, 
stb.93  
 
A nyilatkozat előzménye a Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi ügyek (EPSCO) Tanácsa 2005-es döntése, valamint az, hogy a 
hajléktalanság kiemelt kérdésnek számít az Unió szociális védelmi és társadalmi 
integrációs stratégiájának "aktív integrációra" irányuló komponense keretében 
 
A dokumentum többek között megállapítja, hogy „a megfelelő lakáshoz való hozzáférés 
alapvető emberi jog, és szálláshely rendelkezésre állása gyakran az első lépés a 
megfelelő és fenntartható lakásmegoldás felé olyan emberek számára, akik különösen 
nagy szegénységben és társadalmi elszigeteltségben élnek” valamint hogy „minden télen 
EU-szerte emberek válnak a fagyhalál áldozataivá a szükségszálláshelyek és a 
hajléktalanok szükségleteit ellátó gondozó szolgálatok hiánya miatt”. A rövid 

dokumentum arra is felhívja a figyelmet, hogy a hajléktalanság felszámolása csak 
széleskörű, holisztikus stratgéia részeként képzelhető el. 
 
A nyilatkozatban az Európai Parlament felszólítja az Európai Tanácsot, hogy vállaljon 
kötelezettséget az utcai hajléktalanság 2015-ig való felszámolására, továbbá a 
tagállamok felé a hajléktalanság felszámolásával kapcsolatos stratégia, valamint „téli 
vészhelyzeti terv” kidolgozását fogalmazták meg ajánlásként. 
 
A nyilatkozat természetesen nem kötelező érvényű jogszabály, de jól mutatja, hogy az 
Európai Parlament milyen irányú elmozdulást tartana kívánatosnak. A nyilatkozat 
későbbi, uniós szintű politikai döntések és átfogó szociálpolitikai intézkedések alapjává 
válhat. Az a tény továbbá, hogy a nyilatkozatot az egyes országok politikai pártjainak 
EU-s képviselői támogatták, eredményezheti annak rugalmas nemzeti adaptációját. 
 

Írásbeli nyilatkozat egy átfogó európai hajléktalanügyi stratégia 
érdekében (61/2010) 

2010. december 16-án az Európai Parlament egy újabb frakcióközi Írásbeli Nyilatkozatot 
fogadott el, amely ambiciózus európai hajléktalanügyi stratégiát, valamint követelte a 
tagállamok támogatását a hajléktalanság felszámolásában tett erőfeszítéseikben.  A 
nyilatkozat a korábbi, utcai hajléktalanság felszámolásával kapcsolatos elköteleződést 
erősítette meg, bővítette ki. Kiemelendő, hogy a teljes politikai palettát és minden EU 

                                                
91 Letölthető: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0163+0+DOC+XML+V0//HU 
92 Az Európai Parlament 2004-2009 közötti 24 magyar képviselője közül 16-an� (8-an a Fidesz, 6-an az MSZP, 
1-1 fő pedig az SZDSZ és a MDF képviselői közül) aláírták a nyilatkozatot, vagyis elkötelezték magukat az utcai  

hajléktalanság felszámolása mellett. 
93 A támogatók teljes listáját lásd a  

http://www.feantsa.org/files/freshstart/EU_Docs/Written_Declaration/Letter_MEPs.pdf. 
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tagállamot reprezentálva szerezte meg az Európai Parlamenti képviselők többségének 
támogatását.94 
 
Az Írásbeli Nyilatkozat elfogadása egybeesett a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés 

Elleni Küzdelem Európai Évének lezárulásával. Az Európai Parlament (és köztük a magyar 
képviselők) az Európai Unió közvetlenül választott testületeként azt a politikai üzenetet 
továbbította, hogy a hajléktalanság megoldása sürgető kérdés, hiszen Európa szerte 
egyre több egyént és családot érint, és az alapvető emberi jogok elfogadhatatlan 
megsértésének minősül.  
 
A dokumentum arra szólítja fel az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek 
határozott lépéseket a hajléktalanság elleni küzdelemben, dolgozzanak ki uniós szintű és 

nemzeti hajléktalanügyi stratégiákat. 
 
A nyilatkozat az alábbi cselekvési prioritásokat fogalmazza meg: 

 Az utcai hajléktalanság felszámolása; 
 Senki ne kényszerüljön krízisellátást igénybe venni a krízisnél hosszabb 

időtartamra; 
 Senki ne kényszerüljön átmeneti szálláson élni a sikeres kiköltözéshez hosszabb 

időn át; 
 Senki ne kerüljön ki intézményes ellátásból lakhatási megoldás nélkül;  
 Ne legyen olyan fiatal, aki az önállóvá válás átmeneti idején otthon nélkül marad. 

 
A Nyilatkozat az Európai Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását is megerősíti, 
hogy a hajléktalanságot a 2020-as EU stratégia prioritásaként kezeljék, amint azt az 
Európai Szegénységellenes Platformról szóló Bizottsági Közleményben is 

megfogalmazták.  
 

 Lakhatási Miniszterek ajánlása – az Európai Konszenzus Konferencia 

A Lakhatási Miniszterek közös állásfoglalása, a Régiók Bizottsága 2010. októberi 
állásfoglalása,95 valamint egy, a hajléktalansággal kapcsolatos független szakértői 
jelentés alapján az Európai Unió belga elnöksége alatt, 2010. decemberében került sor az 
Európai Konszenzus Konferenciára.  
 
A speciális módszertanú konferencián egy független szakértőkből álló „esküdtszék” az 
alábbi hat kérdéskörben hallgatott meg „tanúvallomásokat” (prezentációkat, 
beszámolókat, olvasott tanulmányokat): 

a. Mit jelent a hajléktalanság? 
b. Reális cél lehet-e a hajléktalanság felszámolása? 
c. A lakhatás-központú megoldások a hajléktalanság megelőzésének és 

megoldásának leghatékonyabb módjai? 
d. Hogyan lehet a hajléktalan embereket értelmes módon bevonni a 

hajléktalansággal kapcsolatos politikai döntésekbe? 
e. Milyen hajléktalan ellátásokat kell állampolgárságtól és jogosultságtól függetlenül 

biztosítani a rászorulók számára? 
f. Milyen témaköröket tartalmazzon egy Európai Uniós szintű hajléktalan stratégia? 

 

Jelen tanulmányunknak nem célja a kérdéskörök részletes tárgyalása. Megelégszünk az 
alábbi összefoglaló ajánlások kiemelésével. 

                                                
94 Ezt a kezdeményezést 13 magyar képviselő támogatta aláírásával, 9 a FIDESZ, 3 az MSZP és 1 a JOBBIK 
színeiben. 
95 Az állásfoglalás szerint a Régiók Bizottsága is szükségesnek tartja, hogy az EU komolyabb erőfeszítéseket 
tegyen a hajléktalanság felszámolására. A Régiók Bizottsága az EU által életre hívott konzultatív testület, 

melynek feladata a helyi és regionális érdekek képviselete az Unió döntéshozatali folyamatában. Tagjai helyi 

önkormányzati testületek választott politikusai, akik a helyi érdekek védelmét közvetítik uniós szinten. A 344 

fős Bizottságnak 12 magyar tagja van. 
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Ajánlások: 

 Mivel a hajléktalanság mély igazságtalanságként és az alapvető emberi jogok 
megsértéseként értelmezhető, a tagországoknak olyan nemzeti hajléktalan 

stratégiát kell készíteni, ami mérhető és reális célokat és indikátorokat fogalmaz 
meg rövidtávon a hajléktalanság csökkentésére, hosszútávon pedig a 
megszüntetésére. A nemzeti stratégiáknak az alábbi területeken kell célokat 
megfogalmazni: 

o A hajléktalanság megelőzése 
o A hajléktalanság helyzetének időbeli minimalizálása 
o A hajléktalanság legszélsőségesebb formáinak csökkentése 
o A hajléktalan embereknek nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása 

o A megfizethető lakáspiachoz való hozzáférés garantálása 
 Minden tagország határozzon meg egy időpontot, ameddig felszámolja a 

közterületi hajléktalanságot. 
 Mivel a lakhatás-központú megközelítések96 hatékonyabbnak bizonyultak a szállón 

történő elhelyezésnél, továbbá emberjogi szempontból is megfelelőbbek, ajánlott 
az ilyen programokra való áttérés. Ez egyfelől a tartós lakhatáshoz való 
hatékonyabb hozzáférést, másfelől a saját otthonban elérhető szociális 
gondoskodást jelenti (akár utógondozás, akár más formában). 

 A hajléktalan stratégiák kidolgozásába, és minden egyéb döntés előkészítésébe be 
kell vonni magukat az érintetteket. 

 

Szociális lakáspolitika 

Az Európai Unióban nincs egységes szociális lakáspolitika, sem egységes szociális 
lakásdefiníció. Nagyobb szervezetek azonban mára már iránymutató meghatározási 
kísérletekkel álltak elő.  

Az Európai Bizottság97 a szociális lakhatást a piaci árnál olcsóbban elérhető lakásként 
definiálja, amely szociálisan elesett csoportokat és közalkalmazottak/köztisztviselők egy 
szűk csoportját célozza. E definíció szerint a szociális lakhatás szolgáltatását a közszféra 
vagy maga nyújtja, vagy pedig meghatározó szerepe van a finanszírozásban, az 
elosztásban és a működtetésben. Az OECD a piaci árnál alacsonyabb áron eladott vagy 

bérbe adott lakásokat sorolja ide, amelyeket nem a piaci elosztási mechanizmusok 
szerint osztanak el. Az ENSZ Gazdasági Bizottságának kiemelt állítása, hogy a szociális 
lakáspolitikának csak egy eszköze a szociális bérlakásrendszer – számos más, pl. a 
tulajdoni szektorra vonatkozó eszköz mellett. 

Egy európai összehasonlító kutatás tapasztalata az, hogy a szociális lakás nem 
egyértelműen a közszféra által üzemeltetett és bérbe adott lakás, hiszen civilek és non-
profit szervezetek tulajdonában is számos alacsony lakbérű lakás van. A közös 
jellemzőket pedig a finanszírozási háttér, az elosztás jellege és a célzás adja.98  

 

 

 

 

 

 

                                                
96 Lásd a 4.4.1 fejezetet. 
97Forrás: SSGI kutatás, kézirat, 2011. 
98 Whitehead és Scanlon, 2007. 
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23. Táblázat: Néhány európai ország szociális bérlakásállománya, a teljes 
lakásállomány %-ában 

Ország Arány Ország Arány Ország Arány 

Ausztria  23%  Németország 5%  Lengyelország 25%  

Belgium  7%  Magyarország 3%  Portugália  2%  

Csehország  20% (ebből kb. 
2%) 

Írország 8%  Szlovákia  2.6%  

Dánia 19%  Olaszország 4%  Románia  2.3%  

Észtország  1%  Lettország 0.1%  Szlovénia  6%  

Finnország 16%  Hollandia 33%  Spanyolország  11%  

Franciaország  17%  Egyesült Királyság 20%  Svédország 17%  
Forrás: SSGI kutatás és Housing Statistics in the EU, 2010  

Az Európai Unió bővülésével a szociális bérlakásszektor belső heterogenitása is nőtt, 
hiszen tipikusan az új tagállamokban a nem privatizált lakásállomány maradt a szociális 
bérlakás, így merőben más a belső logikája, és mások azok a társadalmi célok is, 
amelyek mentén a szektort működtetik. Mindeközben a régi tagállamok is átalakítják a 
szektor finanszírozási feltételeit, az állami szerepvállalást, sokszor az országok között is 
eltérő módon, feltételrendszer és célok mentén.99 Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
2011-re a szociális (bér)lakáspolitika európai alapjellemzői egy a II. Világháborút 
követően kialakított szociáldemokrata jóléti modell felől a tagállamok jelentős részében 
egy neo-liberális modell felé mozdul el, miközben a célcsoportok megtartásának 
eszközrendszere folyamatosan finomul és erősödik a legtöbb országban.  

Következésképpen a szociális (bér)lakásállomány minősége sem egységes, a lakások 
megfizethetősége, a lakbérekhez kapcsolódó támogatás, a lakásállomány elosztásából 
kimaradó vagy éppen kiszorított csoportok is eltérőek. Az állományban élők ugyanakkor 

minden országban tartalmazzák azokat a csoportokat is, amelyek a legmagasabb 
szegénységi kockázattal rendelkeznek,100 ugyanakkor az új tagállamokban a 
leghátrányosabb helyzetűek jelentős része már csak a szektor méreténél fogva is kiszorul 
a szociális bérlakásállományból, és a magánbérleti piacon vagy a tulajdoni szektor 
legrosszabb szegmensében él (túl). 

A szociális bérlakásszektor méretének csökkenése, azaz a közvetlen kínálat szűkülése 
kézzelfogható hatással bír az elesett, a hajléktalanná válás veszélyével szembesülő 
csoportokra, és ezt a jóléti támogatások rendszerének mégoly szofisztikált kialakítása is 
csak részben tudja ellensúlyozni (hiszen a munkaerőpiacai folyamatokra ez nincs 
hatással).101 Mindeközben a szociális bérlakásszektort is egyre jobban a piaci működési 
logikára kényszeríti a közpolitika, az északi államokban és Hollandiában egyenesen a 
piacon versenyeznek a lakásszolgáltatók. Az államok (központi kormányzatok) szerepe 
egyre inkább szabályozói szereppé alakul az újraelosztó szerep helyett,102 amihez a 
lakáspolitika nagymértékű decentralizációja is hozzájárul. Ennek az a közvetlen hatása, 

hogy a lakástársaságok/szociális bérbeadó szervezetek vagy egyének kevésbé 
kötelezettek és kötelezhetők a problémás csoportok befogadására, hiszen az állam nem 
kompenzálja a miattuk felmerülő kockázatokat, költségeket (nem fizetés, anti-
szociális/deviáns viselkedés, stb.). Mindeközben sok helyen a bevételeket a 
lakbérkontroll erősen determinálja (pl. Németország, Dánia, Svédország), a viszonylag 
nagyvonalú lakásfenntartási támogatás pedig kiszámíthatóvá teszi (Egyesült Királyság, 
Hollandia). 

Összefoglalóan tehát a szociális bérlakásszektor hol lassú, hol ütemesebb csökkenése 
mellett az államok sok esetben nem vállalják fel a szegénységi kockázatoknak leginkább 
kitett háztartások elhelyezésének kikényszerítését a lakásszolgáltatóktól, pl. nem szabják 

                                                
99Hegedüs, J. 2010. 
100 EUROSTAT (2010) 
101 Ld. Stepehens et al (2010) következtetéseit. 
102 Edgar, Bill; Doherty, Joe & Meert, Henk (2002). Access to housing: homelessness and vulnerability in 

Europe. The Policy Press.  
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feltételként a lakáselosztás során a hajléktalanságból kilépők kötelező elhelyezését, a 
szektorokon belül megjelenő hátralékok hatékonyabb kezelését (és ezzel pl. a 
kilakoltatások számának csökkenését).  

Az új tagállamokban a területi mobilitás segítése sem reális cél, ahogy nyugaton a 

bevándorlás miatti szociális bérlakás-kereslet kielégítését sem tudják ellátni a 
szolgáltatók. Leginkább ezekkel az aspektusokkal magyarázható, hogy a hajléktalan-
ellátás és a szociális bérlakáspolitika nem „ér össze” a tagállamok többségében sem. 
Mindez azért is kifejezetten problematikus, mert az állami szerepvállalás átalakulása 
mellett is kiemelt szerepe van az állami szereplőknek, még akkor is, ha pl. a 
lakástársaságok szervezeti megoldásaiban ez nem közvetlenül tükröződik le (de pl. az 
állami támogatások fejében nagy a kormányzati beleszólás lehetősége a működésre a 
legtöbb tagországban). 
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Az alábbi táblázat néhány állam esetén – a FEANSTA szakértői véleménye alapján103 – 
foglalja össze a hajléktalanság és a szociális bérlakás találkozását. 

24. Táblázat: Az EU tagállamai szociális lakásállománya és a hajléktalan 
emberek hozzáférési lehetősége  

 

Tagállam mérete 
(lakosságszám 

alapján) 

Szociálisnak 
tekinthető 

lakásállomány 
mérete 

Szociális 
bérlakásszektor és 

hajléktalanság 

 

10 
millió 
felett 

5-10 
millió 

5 
millió 
alatt 

15% 
felett 

5-15% 
között 

5% 
alatt 

„hajlékta-
lanokat 

elhelyező” 

„hajléktala
nokat nem 
elhelyező” 

Ausztria   X   X       X? 

Belgium   X     X     X 

Bulgária   X       X   X 

Ciprus     X     ?   X 

Csehország   X   X       X 

Dánia   X   X     X   

Egyesült 
Királyság X     X     X   

Észtország     X     X   X 

Finnország   X   X     X   

Franciaország X     X     X ?   

Görögország   X       X   X 

Hollandia   X   X     X   

Írország X     X     X   

Lengyelorszá
g X     X     X?   

Lettország     X     X   X 

Litvánia     X     X   X 

Luxemburg     X     ?   X 

Magyarország   X     X     X 

Málta     X   X       

Németország X     X     X?   

Olaszország X       X     X 

Portugália   X     X     X 

Románia X         X   X 

Spanyolorszá
g X       X     X 

Svédország   X   X     X?   

Szlovákia   X       X   X 

Szlovénia     X     X   X 

 

                                                
103 A táblázatot Spinnevijn, Freek és Teller Nóra állították össze a FEANSTA Observatory 2011. januári sevillai 

műhelyére egy európai szociális bérlakásszektorok lakáselosztási mechanizmusait vizsgáló kutatás előkészítő 

megbeszéléséhez. 
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A szociális bérlakás-üzemeltetők a legproblémásabb csoportokkal kapcsolatos 
attitűdjeiről (hajléktalanok, hátralékosok, önkényesek, illegális bevándorlók, deviánsak, 
stb.) nincsen átfogó képünk, de azt tudjuk, hogy az intézményes működési érdekek a 
legtöbb országban azt diktálják, hogy a szolgáltatók minimalizálják ezeknek a 

csoportoknak a jelenlétét a szektorban. Mindemellett, ahogy azt a tábla is demonstrálja, 
a központi politikai akaratnak és megfelelő szabályozási kereteknek köszönhetően több 
ország szociális bérlakásrendszere nyitva áll a hajléktalanok előtt.  

Továbbá kiemelendőnek számítanak az olyan kezdeményezések, amikor tudatosan 
szerveznek – pl. más szektorral együttműködve – kapcsolódó szolgáltatásokat az ezekből 
a csoportokból kikerülő bérlőknek, vagy az állami lakáspolitika támogatja az olyan 
alternatív megoldásokat, amelyek ezeknek a csoportoknak a lakhatáshoz való 
hozzájutását és a lakhatás megőrzését segíti elő. Jó példa erre Hollandia, Belgiumban 
pedig egy külön szervezeti formát hoztak létre épp ebből a célból. Ez utóbbi nem szerepel 
a táblázatban, mert a szociális bérlakás-ügynökségek nem képezik a „mainstream” 
ellátás részét. 

A következő részben olyan példaszerű megoldásokat tekintünk át, amelyek vagy a 
szociális lakáspolitika eszközrendszerére támaszkodva vagy éppen annak a hiányosságait 
ellensúlyozva biztosítják a hajléktalan emberek lakhatását. 

 

Lakhatáshoz való jog 

A Módosított Európai Szociális Karta lakhatással kapcsolatos 31. cikkelyét vagy annak 
valamelyik alpontját 2011. februárig az alábbi országok ratifikálták: 

 Andorra (1-2) 

 Finnország 
 Franciaország 
 Görögország 
 Olaszország 
 Litvánia (1-2) 
 Hollandia 
 Norvégia 
 Portugália 
 Szlovénia 
 Svédország 
 Ukrajna (1-2) 

 
Mint látjuk, Magyarország nem ratifikálta a cikkely egyik alpontját sem. 
A törvényileg kikényszeríthető lakhatáshoz való jog mégis csupán két országban létezik: 
az egyik az Egyesült Királyság, a másik Franciaország.104 

 
Angliában, Skóciában és Walesben 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 tenni, 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 

                                                
104 Lásd Hegedűs-Teller (2006) és Loison-Leruste – Quilgars (2009). 
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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. Ugyan a francia törvénykezésben korábban is 
szerepelt a lakhatáshoz való absztrakt jog, 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. Elképzelhető, hogy a francia döntéshez az is hozzájárult, hogy az 
Európai Tanács Szociális Jogok Európai Bizottsága közösségi panaszeljárásban 
elmarasztalta az országot.105 
 
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 elhelyezési 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 az itthonihoz képest jelentős (17%) 
önkormányzati lakásállomány (zömében szociális jellegű bérlakások) felett. Ehhez az 
arányhoz 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 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 nagymértékben 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.106 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, melyeket az alábbi kérdésekkel tesztelnek: 
1.  Hajléktalannak minősül-e a háztartás a szó jogszabályi definíciója szerint? 
2.  Van legalább egy olyan tagja a háztartásnak, akinek „sürgős szüksége” van szállásra 
az alábbi okok valamelyike miatt: 

 a háztartásban iskoláskorú gyermek vagy várandós nő van, 
 a háztartás „sérülékeny” idős kor, rokkantság, egészségügyi probléma vagy más 

különleges ok miatt, 

                                                
105 A Módosított Európai Szociális Karta-beli vállalások nem-teljesítése esetén ún. közösségi panasz tehető az 
Európai Tanács erre kijelölt bizottságánál. A konkrét francia esetről részletesen lásd: 

http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=927 
106 A lakhatási támogatás munkanélküliek esetén elérheti akár a lakbér 100%-át, míg alacsony jövedelmű, 

részmunkát végzőknél átlagosan 65% körül mozog.  
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 a háztartás vészhelyzet miatt, például tűz vagy árvíz következtében vált 
hajléktalanná, 

3.  „Szándékosan”107 vált hajléktalanná a háztartás? 
4.  Van-e (lakossági, foglalkoztatási vagy családi) „kapcsolata” a háztartásnak azzal az 

önkormányzattal, amelynél jelentkeztek? 
 
Az önkormányzatnak avval szemben van lakhatási kötelezettsége, akinél a fenti kérdések 
mindegyikére igen válasz született. 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.108 
 

Skóciában a 2001-es lakhatási és a 2003-ban hozott hajléktalan törvény szakított evvel 
az eljárással: náluk csak egy releváns kérdés maradt a rászorultság vizsgálatánál, ami a 
hajléktalanság tényét állapítja meg. A skót törvényhozás nem tesz különbséget 
sürgősségi és nem sürgősségi elhelyezés között, álláspontjuk szerint az otthonhoz való 
jog mindenki számára egyformán sürgős.109 
 
A 2003-as (angol) 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.  
 
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) – több mint egymillió ember 
él ilyen alacsony bérletű lakásban. A 3.6 millió HLM lakásállományi négyféle vállalkozás 
működteti: a helyi önkormányzatok által működtetett „lakáshivatalok” szigorúan non-
profit alapon működnek; vannak HLM részvénytársaságok, korlátozott profittermelési 
lehetőséggel; lakásszövetkezetek és lakás-hitelintézmények. 
 
A franciák 70-75%-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, illetve maguk a HLM vállalatok 
végzik – így párhuzamosan több várólista is működik. 
 
A HLM lakások bérleti díját a régiónként a lakás alapterület függvényében a lakhatási 
miniszter állapítja meg, átlagosan 40%-kal alacsonyabb összegben, mint a piaci 
bérlakások bérleti díjai. A különbség leginkább a nagyvárosokban szembetűnő. 
 
1990-es évek óta 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 építése megtorpant, a bérlakás 
támogatás jelentős része pedig nem a legrászorultabbakat célozza. A várakozási idő 

átlagosan két és fél év, de bizonyos településeken, például Párizsban, ennél 
lényegesebben hosszú ideig is eltarthat (akár öt évig is). 

                                                
107 Szándékos cselekedet vagy mulasztás következtében. 
108 Choice-based letting – választáson alapuló bérlet. 
109 A skót lakhatási törvény számos nemzetközi díjat és elismerést kapott. 2003-ban pl. a COHRE, a Lakhatási 
Jogok és Kilakoltatások Központja (nemzetközi jogvédő civilszervezet) a Lakhatási Jogok Védelmezője Díjjal 

tüntette ki Skóciát az új hajléktalanügyi törvényért, 2009-ben pedig az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális 

Jogok Bizottsága javasolta a skót hajléktalanügyi keretrendszer átvételét az Egyesült Királyság minden 

tagországa számára. 
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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 háztartások110 számára lakhatásról 
gondoskodni. Bizonyos csoportok elsőbbséget élveznek, mint pl. a kiskorú gyermeket 
nevelő családok, a várandós nők, a „sérülékeny”111 felnőttek, a fiatalkorúak (16-17 
évesek) és a valamilyen krízis miatt frissen hajléktalanná váltak (pl. természeti 
katasztrófák áldozatai). A kérvényezőknek bizonyítani kell a helyi kötődésüket, továbbá 
azt, hogy nem önként döntöttek a hajléktalanná válásról (pl. a jobb lakáshoz jutás 
reményében). 

 
A törvény az ideiglenes lakhatásba helyezést is lehetővé teszi, 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 önkormányzatok saját helyi hajléktalan stratégiát dogoztak ki, 
amely az elhelyezési lehetőségeken túl tartalmazza a prevenciós szolgáltatásokat (pl. a 
lakhatási támogatásokat) is. Ennek ellenére még mindig sokan élnek tartósan ideiglenes 
lakhatásban. 
 

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,112 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. Ha mégis 
elfogadja, akkor sem mentesül az önkormányzat az elhelyezési kötelezettségtől – a 
magánpiaci bérlakások ugyanis kevésbé nyújtanak kiszámítható hosszú-távú lakhatást 
(általában pl. indoklás nélkül 6-12 hónapos felmondási idővel felbontható a bérleti 
szerződés).  
 
Franciaországban a 2008. január 1.-én életbe lépő jogszabály (DALO) 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: 

 Kérelmeztek szociális bérlakást, de „abnormálisan” hosszú idő alatt113 nem 

ajánlottak számukra megfelelő lakhatást; 
 A háztartás 

o Otthontalan (hajléktalan vagy szívességi lakáshasználó); 

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

okból (pl. bántalmazás veszélye miatt) nem biztonságos.  
111 Ilyennek számítanak a fogyatékosok, mentális betegek illetve az időskorúak. 
112 Pl. úgy érzik, hogy nem kaptak megfelelő felvilágosítást a lakásigénylés feltételeiről, vagy nem segítettek a 

kérvény megfelelő kitöltésében. 
113 Az, hogy mi számít a normáltól eltérőnek, az egyes megyék esetében eltérő lehet. 
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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 elhelyezési 

ajánlatot. 
 
Kétféle jogorvoslati lehetőség áll a panaszosok rendelkezésére. Minden megyében 
felállítottak ún. mediációs bizottságokat,114 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 javaslatot115). 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 egyik 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 országosan 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 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 esetleg rossz állapotú lakásokba költöztessék a rászorulókat, anélkül, hogy 
reményük lehetne a megfelelő állapotú, tartós bérlakásba jutásra. A törvény zálogát a 
lakásépítésben látják. 

                                                
114 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. 
115 Ideiglenes elhelyezés esetén 6 hét alatt kell a mediációs bizottságnak állást foglalni. 
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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.116 
 
Lakhatáshoz jutás vagy társadalmi sokféleség? 
Az európai lakhatás-politikák egyik célja a kulturális sokféleség erősítése (vagy máshogy 
megfogalmazva: a szegények gettósodásának megelőzése), ami a társadalmi előítéletek 
csökkentésének, valamint a társadalmi igazságosság elősegítésének eszköze. Angliában 

bebizonyosodott, hogy a csökkenő szociális bérlakás-piac növeli a szegény emberek 
koncentrációját. A lakásszövetkezetek gyakran vonakodnak a hajléktalanként regisztrált 
háztartásokat bérlővé fogadni, különösen, ha helyben nem érhető el utógondozói jellegű 
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.117 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.  

 
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 több szint között oszlik meg 
A lakhatási jog érvényesülését megnehezíti az, hogy a felelősség több szereplő között 
oszlik meg. Franciaországban a központi kormányzat 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.  
 

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

sem. 
117 Franciaország 26 régióból áll, melyek közül 22 található a kontinensen. 
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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. 
 
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 jóvoltából118. 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. 

 
Magyarország nem ratifikálta a lakhatáshoz való joggal kapcsolatos 
egyezményt. Az Alkotmánybíróság 2000-ben vizsgálta, hogy az alkotmány 70/E. § (1) 
bekezdése szerinti szociális biztonsághoz való jogból (amely a megélhetési minimumot 
garantálja) levezethető-e pl. a lakhatáshoz való konkrét jog. A 42/2000 (XI.8.) határozat 
értelmében az államnak csupán a közvetlen életveszély elhárítása érdekében van, és 
akkor is csak szállásbiztosítási kötelezettsége – bár egyes alkotmányjogászok 
különvéleményükben még ezt is vitatják.119 Nem állítjuk, hogy a lakhatáshoz való jog 

törvénybe iktatása az egyetlen módja a hajléktalan emberek lakhatási gondjai 
rendezésének, ugyanakkor aggályosnak tekinthető, ha az állam lakhatással kapcsolatos 
kötelezettségei a mindenkori nemzetgazdasági helyzet fényében változnak. Ahogy láttuk 
és látni fogjuk, a hajléktalan emberek számára sikeres integrációs lakhatási programot 
megvalósító külföldi példákban a jogi kötelezettségekre is nagy hangsúlyt helyeztek. 
 
Összefoglalásul: 

 Bár a lakhatáshoz való jog törvénybe iktatása önmagában nem elégséges a 
hajléktalanság megszüntetése és a hajléktalan emberek tartós lakhatáshoz jutása 
szempontjából, összehangolt politika részeként, a különböző szereplők közötti 
együttműködés által a hajléktalan emberek integrációjának hasznos eszköze 
lehet. 

 A lakhatáshoz való jog olyan országokban működik, ahol a relatíve magas a 
szociális bérlakás állomány mellé a nemzeti hajléktalan stratégia részeként 

jelentős további lakásokat kívánnak bevonni (akár új szociális bérlakások építése, 
akár a magánpiac bevonásával). 

 A lakhatás megtartását különböző természetbeni (pl. utógondozói szolgáltatás) és 
pénzbeli (pl. akár a lakbér 100%-át kitevő lakhatási támogatás) juttatások 
segítik. 

 

                                                
118 Ami persze a hajléktalan és elégtelen lakhatási körülmények között élő háztartásoknak csak egy töredéke! 
119 Lásd Kardos 2001. 
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Közterületen élők lakhatási programjai 

 

„Housing led” és „Housing First” megközelítések 

A „Housing led” (szó szerinti fordításban: lakhatás-vezette) megközelítés lényege, hogy a 
lépcsőzetes gondozási modellel szakítva az utcáról vagy éjjeli menhelyről 
közvetlenül bérlakásba juttatja a hajléktalan embert, és az egyéni esetkezelést, 
egyéb támogató szolgáltatásokat a lakásban vagy a szomszédságban nyújtja az 
egyénnek. A lakhatás-központú megoldások tehát nem azt állítják, hogy a hajléktalan 

embereknek csak lakásra lenne szüksége, hanem azt, hogy a gondozási folyamat a 
leghatákonyabban lakásban élő emberrel folytatható le – aki ráadásul még nem is 
hajléktalan. A hagyományos, lépcsőzetes modell ezzel szemben általában valamilyen 
szintű együttműködést, betegségtudatot, kezelésen vagy gondozási folyamatban való 
részvételt vár el az ügyféltől, és a lakhatás a kigondozási folyamat vége felé jelenik meg 
alternatívaként. Az ilyen jellegű segítő munka gyakran addig tart, amíg a hajléktalan 
ember együttműködik a szenvedély- és pszichiátriai betegség terén.  
 
A „housing first” (elsőként lakhatást) a fenti megközelítés egy speciális alcsoportját 
alkotja: a housing first programokban általában közvetlenül közterületen élő, pszichiátriai 
és/vagy szenvedélybeteg hajléktalan emberek költöznek tartós lakhatásba, majd 
részesülnek egyéb, összetett integrált segítségben. 
 
Az egyik leghíresebb és egyben első lakhatás-központú modellkísérlet a new yorki 

Pathways to Housing120– „Utak a lakhatásba” - program, melyet 1992-ben indított el egy 
utcai ellátást is végző klinikai szakpszichológus, Dr. Tsemberis (2007). Úgy érezte, hogy 
a közterületen élő, gyakran pszichiátriai- és szenvedélybeteg hajléktalan emberek 
számára nem léteznek valódi, tartós lakhatási alternatívák: a szállók nem vonzóak, és 
amúgy sem nyújtanak tartós elhelyezést, a bérlakás-piac pedig a közterületen élők 
számára se nem elérhető, sem pedig megfizethető lehetőség. A kezelés-központú 
programokban általában nagy a lemorzsolódás aránya, a hajléktalan emberek ki-be 
pörögnek az intézményekben, a lakhatási stabilitás megőrzésében csak szerény 

eredményeket tudtak felmutatni.121 
 
Az „Utak a lakhatáshoz” keretében hajléktalan emberek önálló bérlakásba költözhetnek 
anélkül, hogy józanságot vagy pszichiátriai kezelést kellene vállalniuk a programba 
kerülés feltételeként. A lakhatás és a szociális gondozás elválik egymástól – a 
bérlakások főbérlői piaci szereplők, de az elsődleges bérlő maga a program, aki 
albérletbe adja a lakást a lakónak. A lakások New York különböző, alacsony jövedelműek 
által lakott kerületeiben szétszórva találhatók – vagyis megfizethetőbbek, mint az 
elegánsabb szomszédságokban található lakások. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a 
lakó egyszerre három lehetőség közül választhat – nem csak a felajánlott lakás mérete 
és adottságai, hanem földrajzi elhelyezkedése is valamelyest választható. Az induláskor 
még „csak” 50 lakás bérleti jogával rendelkező program mára egyidejűleg 450 főt tud 
ellátni.  
 

A programba kerülőknek mindössze két feltételt kell elfogadniuk: az 
esetmenedzserük legalább havi két alkalommal meglátogatja őket otthonukban, 
és a (zömében különböző szociális transzferekből származó) jövedelmük 
egyharmadát a lakhatásra fordítják. Az esetmenedzser mellett a hét minden napján, 
24 órán át elérhető egy további nyolc segítőből álló ún. ACT csapat (Assertive 
Community Treatment – Asszertív Közösségi Gondozás), akik igény esetén másfajta 

                                                
120 http://www.pathwaystohousing.org/ 
121 Padgett et al 2006. 

http://www.pathwaystohousing.org/
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segítséget is házhoz hoznak. A munkatársak között van addiktológus, ápoló, pszichiáter, 
családgondozó, egészségügyi munkatárs, foglakoztatási szakember, valamint több 
szociális munkás.  
 

Mi történik, amikor az ügyfelet otthonában keresik fel? „Egy tipikus látogatás abból áll, 
hogy megfigyelik a felhasználó mentális és fizikai állapotát, megbeszélik az előző 
látogatás során felmerült komolyabb problémákat, és segítséget ajánlanak fel bármely, a 
felhasználó által igényelt témában, a lakásfelújítástól a rokonlátogatásig. A látogatások a 
támogatás két alapvető formáját biztosítják: az instrumentális és az emocionális 
segítséget. A csapat gyakran segít rutinszerű házimunkákban, de talán ennél is 
fontosabb, hogy azt közvetíti a felhasználó felé, hogy fontos a csoportnak. A csoport 
tagjai lehet, hogy csak ülnek és beszélgetnek egy ideig, de mindvégig empatikusak, 

együttérzőek, és a remény közvetítői.”122  
 
A lakásbérleti-szerződésben a lakónak ugyanolyan feltételeknek kell 
megfelelnie, mint bármely más piaci bérlőnek. Mivel az együttműködés célja 
elsősorban a tartós lakhatás elősegítése, ha a lakó mégis kiköltözni kényszerül, az 
esetmenedzser megpróbál az igényeinek megfelelő új bérlakást találni. Ha kórházi 
kezelésre szorul, vagy akár bejelentés nélkül eltűnik, 90 napig tartják a lakást. Hosszabb 
kórházi kezelés, börtönbüntetés vagy eltűnés esetén a gyógyulás/szabadulás/újbóli 
kapcsolatfelvétel után pedig új bérlakásról gondoskodnak számára. A gondozási 
kapcsolat a távollét idején sem szakad meg, az esetmenedzser és az ACT csapat 
megpróbálja a lakót a lakásba visszavezetni. 
 
Több utcai gondozó szolgálat, nappali melegedő, büntetés-végrehajtási intézmény, 
kórház vagy éjjeli menedékhely utalhat hozzájuk ügyfelet. A felvételről két 

esetmenedzser dönt. Havi 3-5 új hajléktalan ember költözik a program segítségével 
támogatott lakhatásba – az ügyfelek 50%-a valamilyen intézményből érkezik, sokan 
közülük kórházi pszichiátriai osztályról (átlagosan 6.8 hónap kezelési idő elteltével). 
Azokat a hajléktalan embereket részesítik előnyben, akik a legrosszabb adottságokkal 
bírnak, gyakran olyan embereket, akiket más ellátók nem vállalnak. 
 
A program sikerességét mutatja, hogy bár a bekerülők 85%-nál diagnosztizáltak 
valamilyen pszichiátriai betegséget (jellemzően skizofréniát) és 77% szenvedélybeteg, 

mégis a lakók átlagosan 62%-a marad az első 12 hónapon át 100%-osan a 
programban, és mindössze 8% hagyja el a programot 90 napnál hosszabb 
időre! A támogatás azonban nem szakad meg 12 hónap után, hanem addig 
folytatódik, amíg a lakónak erre igénye van. 
 
Az USA-ban számos városban működtetnek hasonló programokat, kisebb-nagyobb 
eltérésekkel. Ahhoz, hogy egy program „housing-first” jellegűnek legyen minősíthető, az 
alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

 A hajléktalan emberek közvetlenül (vagy majdnem közvetlenül) állandó 
lakhatásba költöznek.  

 A program során különböző szakemberek támogatása vehető igénybe, de ezen 
szolgáltatások szabadon választhatóak, a lakhatás nem függ a velük való 
együttműködéstől. (Ugyanakkor minden programba kerülő vállalja, hogy 
együttműködik egy kijelölt esetmenedzserrel.) 

 Az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan embereket utcai szolgálatok 
keresik fel és bátorítják a programban való részvételre. A bekerülés után a 
szenvedély- és pszichiátriai betegségre annyiban figyelnek oda, hogy az ne 
veszélyeztesse a lakhatás megtartását. 

 Az esetmenedzser támogatása a program teljes idejére szól – valamennyi 
időszakon át még akkor is megpróbálják tartani a lakóval a kapcsolatot, ha az a 
lakhatásból eltávozik. 

                                                
122 Stefanic-Tsemberis 2007. 
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A programok ezen túl számos pontban eltérnek egymástól. Nem mindenhol áll a program 
rendelkezésére megfelelő számú bérlakás, így előfordul, hogy első lépcsőként beiktatódik 
egy átmeneti ellátás (szálló vagy szobabérlők háza). A cél azonban ilyen esetekben is a 

hosszú távú, tartós lakhatás támogatása – a hajléktalan a programba kerüléskor tudja, 
hogy a szállóról rövidesen továbbköltözhet. Míg egyes városokban a bérlakások 
szétszórva találhatóak, és közvetlenül a lakók bérlik azokat piaci szereplőktől, máshol a 
szervezet egy épületben több lakást is bérel, vagy akár egész épületeket működtet, 
kizárólag volt hajléktalan emberek tartós lakhatási programjaként.123 Azon 
szervezetekben, ahol a lakások egy épületben vagy szomszédságban, koncentráltan 
vannak jelen, általában kisebb a lakó választási szabadsága.124 Máshol abból adódott 
gyakori konfliktus, hogy a főbérlők szigorú feltételeket szabtak (pl. tiltották a szeszes ital 

fogyasztását a bérleményben), és így a lakók gyakran költözni kényszerültek. 
 
Eltérések mutatkoznak az egyes programok között a bekerülés szempontjából is. A 
legtöbb szervezet saját utcai gondozó szolgálatot működtet, de sokan kötnek 
együttműködési megállapodást különböző intézményekkel (kórház, büntetés-
végrehajtás), és fogadják a tőlük érkező hajléktalan embereket is. Elsőre talán 
meghökkentő a San-Diego-i HOT program, ahol egyszerre két utcai gondozó szolgálaton 
keresztül lehet bekerülni a programba: az egyikben egy egyenruhás rendőr,125 egy 
segélyügyi tanácsadó és mentálhigiénés munkatárs járja a közterületet és „kíséri el” az 
ügyfelet a felvételi elbeszélgetésre, míg a program saját utcai gondozója szociális 
munkás végzettségű (és egyedül dolgozik).  
 
Vannak programok, ahol a lakók utógondozását nem a New Yorkban használatos ACT 
csoportos módszerrel oldják meg. Mivel egyes városokban a lakások egy épületben 

találhatók, a gondozási feladatokat helyben, állandó munkatársakkal oldják meg. Máshol 
a helyi ellátásokkal kötnek együttműködési megállapodást, és a program 
esetmenedzsere intézi a beutalást. 
 
A Housing First programok közös kiinduló pontja, hogy ha egy ember 
biztonságos, tartós lakhatásban él, létrejönnek azok a feltételek, melyek között 
már motivált lesz abban is, hogy szenvedély- vagy pszichiátriai betegségben 
együttműködjön. Ezen túl a segítő kapcsolat hozzájárul ahhoz is, hogy az ügyfél 

pénzügyi helyzete stabilizálódjon, és minél előtt önfenntartóvá váljon. 
 
A megközelítés egyik első összehasonlító kutatásában126 három helyszín (New York, San 
Diego és Seattle) programjait vették górcső alá. A 12 hónapos vizsgálat során 80 
hajléktalan ember útját követték a programba kerüléstől. A programba kerülők valóban 
súlyos, összetett problémákkal küzdöttek: nagy részük „krónikus hajléktalan” volt 
(88%), 91%-ukat pszichiátriai betegséggel127 diagnosztizálták.128 Az ügyfelek 
háromnegyede volt az élete során valamikor szenvedélybeteg (egy részük korábban 
valamilyen detoxikáló eljárásban is részt vett), a programba kerüléskor 50%-uk aktívan 
kábítószert használt vagy nagymértékben alkoholt fogyasztott. 69%-uk pedig 

                                                
123 Voltak olyan szervezetek, akik azt tapasztalták, hogy a sokproblémás volt hajléktalan emberek 15%-nál 

magasabb koncentrációja ellenkező hatást válthat ki mind a szomszédok, mind az ügyfelek tekintetében, így 
igyekszenek minél több helyszínen elszórtan biztosítani a lakásokat. 
124 Úgy tűnik ugyanakkor, hogy minél nagyobb a választási lehetőség, annál sikeresebb a lakás megtartása.  
125 Felmerülhet, hogy az egyenruhás rendőr jelenléte miatt a hajléktalan emberek nem teljesen önszántukból 

jelentkeznek a programba, és valóban, a vizsgálat egyik fókuszcsoportján elhangzott, hogy a programba 
kerülés „alternatívája” a börtönbüntetés volt. 
126 Padgett et al 2006. 
127 A 80 lakó közül 62 fő (78%) szedett gyógyszert a programba kerüléskor, ami azt is jelzi, hogy legtöbbjük 

korábban is kapcsolatba került az egészségügyi ellátó rendszerrel. 
128 A programba kerülők jellemzően (egyes projektekben előírásszerűen) az Amerikai Pszichiátriai Egyesült DSM 

kategorizációja I. csoportjába tartozó diagnózissal bírnak. Ide tartozik a skizofrénia, a hangulatbetegség, a 

szorongás, és egyéb pszichotikus rendellenességek. Nem tartoznak ide a személyiségzavarok és a mentális 

retardáció. 
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pszichiátriai- és szenvedélybeteg volt. A legtöbbjüknek soha nem volt tartós munkahelye, 
alacsony volt az iskolai végzettségük és többen kerültek már összetűzésbe a törvénnyel. 
Az „átlagos” programba kerülő 36-50 év közötti férfi.   
 

Mivel a program célja a tartós lakhatás elősegítése, az számított „sikeres” programban 
maradó ügyfélnek, aki nem távozott el más lakhatásba 12 hónapon át – ilyen volt az 
ügyfelek 43%-a. További 41% nagyjából sikeresnek volt mondható, vagyis nem tűntek el 
az esetmenedzser látóköréből 90 napnál hosszabb ideig129 - és a program végén is a 
lakhatásban éltek (vagy visszavárták őket). 13 fő (16%) „kiszállt” – akár úgy, hogy 90 
napnál huzamosabb ideig nem tért vissza a lakásába, akár úgy, hogy a program ideje 
alatt elhalálozott. 
 

A lakhatás ideje alatt az esetmenedzserek arra bátorítják a főbérlőt és az épületek közös 
képviselőjét, hogy jelezzék, ha valami aggasztót tapasztalnak – hiszen mindenki közös 
érdeke, hogy ne legyenek konfliktusok, károkozás. Az ilyen bejelentések ugyanakkor a 
vizsgálati év teljes ideje alatt nem voltak kiugróan gyakoriak (kevesebb, mint, havi 1 
riasztás/lakó): mindössze 62 esetben kapcsolódtak kábítószer vagy alkohol használathoz, 
80 esetben jeleztek egyéb magatartásbeli problémát, 24 esetben került sor személyközi 
konfliktusra és 25 esetben tettek panaszt a lakás állapotának romlására vagy rongálásra.  
 
A vizsgálatba bevont 80 fő közül mindössze 13 fő nem tartotta meg a lakhatását a 12 
hónapos vizsgálati periódus végére. Közülük 4 fő elhunyt,130 6 fő kényszerből távozott131 
és mindössze hárman szálltak ki a programból önkéntesen. Ez utóbbi csoportból két fő 
ismeretlen helyre távozott, egy fő pedig valószínűsítette, hogy ki fogják lakoltatni, és 
inkább saját döntéséből hagyta el a lakást. Ezen eredmények alapján úgy tűnik, hogy 
még a közterületről érkező, pszichiátriai- és szenvedélybeteg hajléktalan emberek is 

szívesebben élnek lakásban, mint máshol, és megfelelő anyagi és szociális/mentális 
támogatással képesek azt megtartani. 
 
Végeredményül elmondható, hogy nagyon kis változás történt az ügyfelek pszichiátriai- 
és szenvedélybetegségében 12 hónap alatt,132 ugyanakkor a jövedelmi helyzetük 
valamelyest javult (jellemzően nem munkából származó jövedelemmel), bár még így is 
mélyen a szegénységi küszöb alatt maradtak. A pénzügyi függetlenségük is nőtt – ami 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy jobban tudták a rendelkezésre álló jövedelmet beosztani, 

de többen fizették önállóan a bérleti díjat és a rezsit, mint korábban. 
 
Housing first vs treatment first – a két modell összehasonlítása 
 
Egy New York állambeli kutatásban133 a housing first típusú gyakorlatot a hagyományos, 
kezelés-központú lépcsőzetes modellel hasonlították össze. 225 tartósan közterületen 
élő, pszichiátriai diagnózissal rendelkező hajléktalan embert vontak be a 48 hónapos 
programba, akiket 25 dollárral motiváltak a hathavi strukturált interjún való részvételre. 
A bekerüléskor random módon osztották el a lakókat egy lakhatás-központú (a Pathways 
to Housing - PTH) és egy hagyományos, kezelés központú program között, így a lakók 
demográfiai jellemzőit tekintve nem voltak lényeges eltérések. A szenvedély- és 
pszichiátriai betegség tekintetében kismértékű eltéréseket találtak, amennyiben a PTH 

                                                
129 A kutatás érdekessége, hogy nem tesz különbséget aközött, hogy a programban maradó, de a lakást 90 

napnál rövidebb ideig elhagyó ember hova távozott, például önként az utcára vagy betegsége miatt kórházi 
kezelésre. Az ilyen távozásba ugyanakkor nem számítják bele, amikor valaki a családját vagy barátait látogatja 

meg, esetleg nyaralni megy, és ezért nem alszik otthonában. 
130 Közülük egy fő AIDS betegségben, két fő gyógyszer-túladagolásban, egy fő pedig rendőrségi összetűzés 

során vesztette életét.  
131 2 főt letartóztattak, 2 fő egészségügyi ellátó intézménybe került (egyikük hosszútávú drogterápiás, másikuk 

ápolást nyújtó intézménybe, míg 2 főt másik lakó megtámadása miatt küldtek el. 
132 A betegségek okozta tünetek ugyan a 12 hónap végén enyhébbek voltak, mint a programba kerüléskor, de 

ezt nem egyenes vonalú fejlődés, hanem erős ingadozás előzte meg, így nem lehet tudni, hogy a jövőben 

hogyan alakul. 
133 Padgett et al 2006. 
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ügyfelei körében valamelyest csökkent a szerhasználat, és bár a kezelés-központú 
programban résztvevők nagyobb arányban tartották a kapcsolatot valamilyen 
pszichiátriai intézménnyel, de gyakoribb szerhasználatról vagy alkoholfogyasztásról is 
számoltak be.134 

 
A vizsgálat fő tanulságai a következők voltak:  

1. A különböző programokat összehasonlítva megállapítható, hogy a lakhatás- 
központú programban magasabb a bennmaradási arány, mint a kezelés-
központúban: míg a lakhatás-központú megközelítésű program résztvevőinek 
75%-a élt tartósan lakásban a kérdezést megelőző hat hónapban, a kezelés-
központú programok résztvevőinél ez az arány csak 50% volt.135 

2. Bár a kezelés-központú programban az ügyfelek kötelező jelleggel 

különböző szenvedélybetegséggel kapcsolatos kezeléseken (egyéni 
terápia, 12 lépéses csoport, AA vagy NA, stb.) vesznek részt, ez alatt az 
idő alatt is rendszeresen fogyasztanak alkoholt, és a négyéves periódus 
végén komolyabb szenvedélybetegek, mint a lakhatás-központú 
programokban résztvevő társaik. Vagyis a feltételrendszer nem működik, és a 
költséges kezelések sok esetben felesleges kiadásnak bizonyultak. 

3. A kutatás szerint maguk a hajléktalan emberek is az önálló lakhatást 
preferálják, míg az ellátók az intézmények és a kötelező kezelés pártján 
állnak. Azok a programok tűnnek hatékonyabbnak, melyekben a hajléktalan 
emberek részt vehetnek a kezelésükkel kapcsolatos döntésekben – ráadásul az 
empowerment és a bevonás humánusabb megoldás is a kényszerítő eszközöknél. 

4. A lakhatás-központú programok ezen túl még költséghatékonyabbak is, 
mint a hajléktalan szállók, börtönök vagy pszichiátriai kórházi ágyak 
fenntartása. 

 
Kutatási eredmények azt is bizonyítják, hogy a lakhatás-központú megoldások nem 
csak nagyvárosokban, de kisvárosokban, vidéki környezetben is sikerrel 
megvalósíthatók.136 A kutatók a már fent ismertetett kutatási módszert alkalmazták 
vidéki környezetben, annyi különbséggel, hogy a bekerülőket kétféle lakhatás-központú 
program137 között osztották szét, szintén véletlenszerű módon: az egyik programot a PTH 
indította be (tehát New York városából kilépve vidéki környezetben próbálkoztak hasonló 
programmal), a másikat a PTH módszertanát alkalmazva egy újonnan alakult konzorcium 

működtette, amit korábban hagyományos lakhatási és terápiás feladatokat ellátó 
szervezetek alapítottak. A kontrollcsoport tagjai pedig a megye hagyományos, terápia-
központú hajléktalanellátó intézményeibe kerültek. A vizsgálat első szakaszában 20 
hónap elteltével megnézték, hogy hol tartanak a programba kerülők. A vizsgálat második 
szakaszában már csak a két lakhatási-központú programba kerülőket vizsgálták 47 
hónappal a programba kerülés után. 
 
A megyei éjjeli menedékhelyeken éjszakázók közül választották ki azt a 260 hajléktalan 
embert, akiknek megállapított pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegsége volt, illetve akik 
legrégebb óta használták az ellátásokat. A kiválasztás eredményeképp 105 illetve 104 fő 
került a két lakhatás-központú program felvételi elbeszélgetésére, és 51 fő alkotta a 
kontrollcsoportot, akik a hagyományos ellátó rendszer kiléptető programjában vettek 
részt. Bár alapvetően mindegyik programba hasonló adottságú hajléktalan embereket 
utaltak, a PTH-ba bekerülők mégis valamivel rosszabb állapotban voltak – nagyobb 

                                                
134 A kutatók szerint a valós adat még a bevallottnál is magasabb mértékű lehet, hiszen a lakók tarthattak attól, 
hogy ha lebuknak, az a programból való kizárásukhoz vezethet. 
135 A lakhatás a kezelés-központú megközelítés során nem az önálló bérlakást, hanem valamilyen közösségi 
elhelyezést (szállót, lakóotthont) jelentett, ahol az ügyfeleknek saját szobája volt, de a nappalit, konyhát, 

edényeket és fürdőszobát másokkal közösen használták. 
136 Stefancic-Tsemberis 2007. 
137 A két program ugyanakkora finanszírozásban részesült, ACT csapatuk ugyanolyan szerkezetű és méretű volt.  
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arányban és intenzívebben használtak kábítószert vagy fogyasztottak alkoholt illetve 
magasabb arányban volt diagnosztizált pszichiátriai betegségük.138 
 
Az első vizsgálati szakasz a felvételek utáni 20. hónapban azt mérte, hogy a programba 

kerülők mennyire tudták megtartani a felajánlott lakhatási lehetőséget. A PTH program 
62 hajléktalan embert költöztetett szétszórtan található bérlakásba, közülük 5 főt kellett 
elküldeni a 20 hónap alatt, 57 fő azonban sikeresen megtartotta önálló lakhatását. A 
konzorcium 52 főt vont a programba, akik közül hat távozott a 20. hónap előtt. A két 
lakhatás-központú program segítségével így együttesen 114 hajléktalan ember költözött 
lakásba, és közülük 11 fő esetében vallottak kudarcot. A kontrollcsoport evvel szembe 
kaotikusabb képet alkotott: az 51 hajléktalan személyből 21 eltűnt a szervezetek 
látóköréből, egy fő élt önálló lakásban, 13-an valamilyen támogatott lakhatásban voltak, 

a többiek jellemzően menhelyen vagy egyéb intézményes ellátásban tartózkodtak. 
 
A vizsgálat második szakasza már csak a két lakhatás-központú programban résztvevők 
lakásmegtartását vizsgálta: 68% még mindig lakásban élt, de nagy volt a különbség a 
két szervezet között. A PTH esetében 78.3%, míg a konzorcium ügyfelei közül 57% 
maradt a programban.   
 
Mindkét lakhatási-központú program alacsonyabb költséggel működött, mint a 
hagyományos hajléktalanszállók vagy egyéb intézmények. 
 

25. táblázat: New York megye éves és napi ráfordítása a támogatott lakhatásra 
és a menhelyekre 

 Napi költség Éves költség / ellátott 

Támogatott lakhatás (120) 55,92 USD 20.410 USD 
’Pathways’ (60) 51,64 USD 18.850 USD 
’Consortium’ (60) 60,19 USD 21.971 USD 
Menhelyek 66,49 – 119,26 USD 24.269 – 43.530 USD 

 
A kutatás az alábbi megállapításokat tette: 

 A lakhatás-központú programokban résztvevők lényegesebben 
sikeresebbek voltak az önálló lakáshoz jutásban és annak megtartásában, 

mint a hagyományos programokban résztvevők (akik közül mindössze egy 
ember jutott el az önálló lakáshoz a 20 hónap végére). 

 A lakhatás-központú programok úgy érnek el jobb eredményeket, hogy 
közben alacsonyabb kiadásokkal működnek. 

 Ugyanakkor a két lakhatás-központú program bejutási eljárása és a sikerességi 
mutatók közötti jelentős eltérések jelzik, hogy nem minden lakhatás-központú 
program ugyanolyan.  

o Egyes szakértők úgy érzik, hogy a meglévő ellátórendszer és az abban 
dolgozó szakemberek ellenérdekeltek lehetnek az ilyen típusú 
programokban, amennyiben féltik a kialakult status quo-t, előjogaikat, 
akár a munkahelyüket. 

o A housing first filozófiája, mely szerint a legrászorultabbakat kell előnyben 
részesíteni a programba kerüléskor, sérült, amennyiben a konzorcium 
sokkal több jelentkezőt tanácsolt el, mint a PTH, és ez a bekerülőkön is 
látszott. 

o Az, hogy a PTH mégis jobb eredményeket tudott elérni, valószínűleg annak 
tudható be, hogy a munkatársak elkötelezettek voltak abban, hogy a 
hajléktalan embert a végsőkig támogassák lakhatásának megtartásában. 
Egyben azt is jelzi, hogy a hajléktalan emberekkel foglalkozó nem 
tudják jól megtippelni, hogy melyik programba kerülő tudja a 

                                                
138 A kiválasztott résztvevők először felvételi elbeszélgetésen vettek részt, és mindhárom program személyzete 

maga választotta ki azokat, akiket bevont a programba. 
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lakhatását eredményesen megtartani. Mivel a konzorcium egyik 
együttműködő partnere egy klinika volt, elképzelhető, hogy alacsonyabb 
volt az ACT csapat ingerküszöbe a pszichiátriai- és 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatban (vagyis olyan esetekben is 

kezelésre kötelezték a lakót, amikor a PTH nem avatkozott bele). 
 A vidéki lakhatás-központú programokat a helyi sajátosságokhoz kell alakítani. 

Lehetnek olyan régiók pl., ahol nem kifizetődő a 9 fős ACT csapatok működtetése, 
esetleg szorosabb együttműködésre van szükség a helyi ellátók és a lakhatási 
program között. 

 
A hajléktalan emberek lakhatás-központú programjai a szélesebb társadalmi 
közeg számára is előnyökkel bírnak: a lakhatásban élők „kevésbé létesítenek 

kockázatos szexuális kapcsolatot” – így csökken a HIV/AIDS fertőzés terjedése; a 
börtönből szabaduló kevésbé válik ismételten bűnelkövetővé, amennyiben lakásban él; 
csökken a kórházi tartózkodás hossza és gyakorisága; valamint költséghatékonyabb egy 
ember lakhatását támogatni, mint a közterületi életformával járó közösségi kiadásokat 
finanszírozni. 
 
Mivel egyes USA megyékben a lakhatás-központú programok hatására 5 éven belül 2/3-
dal csökkent a hajléktalan emberek száma, vannak olyan régiók, amelyek a teljes átállást 
fontolgatják. Az USA 2010-es, több minisztérium együttműködésére épülő hajléktalan 
stratégiájában139 is kiemelt szerepet szánnak az ilyen típusú programoknak. 
 
Nemcsak az USA-ban, hanem Európa számos országában is teret kaptak a lakhatás-
központú megoldások. Az elmúlt években több európai nagyvárosban (többek között 
Amszterdamban,140 Glasgow-ban,141 Koppenhágában142 és Lisszabonban143) indítottak 

ilyen jellegű programot, általában először kísérleti jelleggel, alacsony létszámmal. Itt két 
olyan egymástól igen eltérő gyakorlatot ismertetünk részletesebben, melynek megtörtént 
valamilyen első értékelése, s a tanulságok számunkra is hasznosnak tűnhetnek. 
 
Finnországban144 az elmúlt évtizedekben kiemelt figyelmet kaptak a hajléktalan 
emberek145 problémái. Az ambiciózus hajléktalan stratégia célja a hajléktalanság 
felszámolása, és a megvalósítás részeként a szállók lebontása, átalakítása. Úgy érzik, 
hogy az eredetileg ideiglenesre tervezett hajléktalan menhelyek a valóságban nem 

tudtak hatékonyan közreműködni abban, hogy a hajléktalan emberek lakhatási gondjai 
megoldódjanak, inkább állandósították a problémát. A „krízisszállók”-on élők jellemzően 
tartósan a szállón ragadtak. Ezen túl a korszerűtlen sokágyas hálótermek a „könnyen 
válhatnak a különböző bűnözői tevékenységek táptalajává”. 
 
A finn hajléktalan stratégia egyik kulcseleme a megfelelő mennyiségű megfizethető 
bérlakás létrehozása: 2001 és 2005 között 1000 szociális bérlakás építését tervezték, 
kimondottan hajléktalan emberek számára. A lakásba költözők utógondozói 
támogatásban is részesültek – a szociális munkás vagy lakhatási tanácsadó végzettségű 

                                                
139 Opening Doors 2010. 
140 Az amszterdami Discus programot egy new yorki látogatás inspirálta. 2006 és 2009 között 79 hajléktalan 
embert vontak be a lakhatási programba, közülük 69 a program végén is lakásban élt. 
141 A skót civil szervezet hároméves kísérleti programjába 12 aktív kábítószer használó hajléktalan embert 
vontak be 2010 őszétől kezdve.  
142 Koppenhágában a dán nemzeti hajléktalan stratégia részeként 2010-ben indították az első lakhatás-
központú kísérleti programot, melybe 100 hajléktalan embert terveznek bevonni, a város különböző 

kerületeiben, különböző típusú bérlakásokat ajánlva számukra.   
143 A portugál fővárosban 2009-ben kezdték meg a lakhatási programot, mellyel 50 pszichiátriai beteg 

hajléktalan ember önálló, a városban szétszórt bérlakásba helyezését oldották meg. A monitorozás 2011-re 
várható. 
144 A finn hajléktalan stratégia összefoglalását bővebben lásd Juha Kaakinen (2010). 
145 Finnországban nemcsak a hajléktalanszállókon és közterületen éjszakázók számítanak hajléktalannak (sőt, 

ők vannak kisebbségben), hanem azok is, akik más megoldás hiányában valamilyen egyéb intézményben élnek 

(pl. kórházban vagy rehabilitációs otthonokban); akik kórházból vagy börtönből szabadulnak hamarosan, de 

nincs hova menniük; illetve a szívességi lakáshasználók. 
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segítők a lakás fenntartással kapcsolatos gyakorlati és elméleti segítséget nyújtottak. Bár 
kiemelt figyelmet fordítottak a „nehezen elszállásolható emberek” bevonására, 2008-ra 
mégis úgy találták, hogy főleg az „egyszerűbb” eseteket sikerült lakásba helyezni, de a 
hatóságok továbbra sem tudtak mit kezdeni a többproblémás, tartósan hajléktalan 

emberekkel.  
 
A kormány ekkor összehívott egy munkacsoportot (az ún. Bölcsek Tanácsát), hogy 
vizsgálják meg a helyzetet és dolgozzák ki a hajléktalanság 2015-ig történő 
felszámolásának programját. A Bölcsek elődeik kudarcát abban látták, hogy bár 
megkezdődött az új szociális bérlakások építése, a minőség gyakran a mennyiség 
rovására ment – további 2500 lakóegység létrehozása mellett döntöttek. A New York-
ihoz hasonló „housing first” típusú modell mellett tették le voksukat: érvelésük szerint 

még a legösszetettebb szükségletű hajléktalan emberek számára sem megfelelő a 
többágyas szállón történő elhelyezés, hiszen az alkotmány is deklarálja, hogy 
mindenkinek joga van a békés otthonhoz és a magánszférához. Azoknak, akik ezt 
igénylik, lehetővé kell tenni a házigondozást, vagy akár olyan lakóépületben (de 
szigorúan önálló lakrészben) kell elhelyezésükről gondoskodni, ahol a segítség rövid időn 
belül elérhető. Megállapították továbbá, hogy fejleszteni kell az egészségügyi és szociális 
ellátások koordinációját, és gondoskodni kell arról, hogy azok minden rászoruló számára 
elérhetőek legyenek. Úgy ítélték meg, hogy bár a program megvalósítása komoly 
erőforrásokat igényel, a társadalom számára is kevésbé költséges megoldás,146 mintha 
nem foglalkozna a hajléktalanság problémájával.  
 
A program jelenleg is zajlik, egyelőre csak félidős értékelést történt meg. Az eredmények 
biztatóak: úgy tűnik, még túl is teljesítik az eredeti vállalást a lakások építése terén, a 
városok és a kormányzat, valamint a szociális és egészségügyi ellátók közötti kapcsolat 

jól működik. A lakásba kerülő volt hajléktalan bérlők motiváltabbá váltak egyéni 
problémáik leküzdésében. A szociális ellátások terén szemléletváltás történt: a 
szállásnyújtással egybekötött egyéni esetkezelést a multidiszciplináris outreach147 típusú 
munka váltotta fel. A „lakhatási szociális munka” nem a pszichoszociális szükségletekre 
koncentrál elsősorban, hanem a lakhatási megtartására.148 Egy független szervezet, a 
Tamperei Egyetem költséghatékonysági vizsgálatot végzett a megvalósítás egyik 
helyszínén, és arra a következtetésre jutott, hogy a 15 bérlő ellátása a korábbi ellátáshoz 
képest éves szinten fejenként átlagosan 14 000 euróval, összesen 220 000 euróval került 

kevesebbe. 
 
Spanyolországban, eltérő gazdasági adottságok mellett, csekélyebb kormányzati 
támogatással civil szervezetek működtetnek hasonló szellemiségű lakhatási programot.149 
Itt elsősorban nem az a fő probléma, hogy nincs elégséges üresen álló lakás,150 hanem a 
lakások többsége nagyméretű, többszobás, magas bérleti díjakkal, melyet az alacsony 
jövedelműek nem tudnak megfizetni. Bár a civil ellátók úgy érzik, hogy a hajléktalanság 
strukturális probléma, nincs lehetőségük kisméretű szociális bérlakások építésére, így a 
csoportos elhelyezést favorizálják. Az önálló hálószobát, az integrált lakóépületet és a 
tartós bérleti szerződést azonban a sikeres munka-erőpiaci elhelyezkedés, családi és 
társas kapcsolatok építése és ápolása szempontjából ők is elengedhetetlennek tartják. A 
madridi program 1997 óta bérel lakásokat önkormányzati, minisztériumi támogatásból, 

                                                
146 A program beruházási költsége 80 millió euró, a munkatársak béréhez a program időszak alatt 10.3 millió 
euróval járult hozzá a kormányzat (a 130 munkatárs bérének 50%-a). A Finn Nyerőgép Szövetség 18 millió 

euróval támogatja a megvalósítást. 
147 Az outreach szó szerint a szolgáltatások helybevitelét jelenti, amikor a segítő megy az ügyfélhez, és nem az 

ügyfél keresi fel a segítőt annak irodájában. 
148 A lakhatási szociális munka bevezetését olyan eredményesnek tartják, hogy a szolgáltatást a magán-piaci 

bérlakásokban élőkre is ki kívánják terjeszteni – jelenleg folyamatban van az ehhez szükséges jogszabályi 
háttér kidolgozása. 
149 Aldanas 2010. 
150 Bár elhanyagolható az állami vagy önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások aránya. 
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saját bevételekből továbbá a lakók térítési díjából – 2009-ben pl. 316 bizonytalan 
lakhatású embert151 szállásoltak el 97 lakásban. 
 
A lakásban többen élnek, mindenkinek saját hálószobája van, mely zárható152. A lakást 

és lakótársait jellemzően a bérlő választja ki: nem csak családok vagy baráti társaságok 
jelentkeznek, hanem pl. hasonló problémájú emberek közösségei, akik valamilyen 
foglalkozáson ismerték meg egymást. Az utógondozás addig tart, amíg a felek 
szükségesnek ítélik, de jellemzően minimum egy éven át. A bérlő addig marad a 
lakásban, amíg akar, a bérleti szerződés feltételeinek betartása mellett. A lakást a 
szervezet bérli, így garantált, hogy a bérleti jog nem szakad meg például az egyik szoba 
tartós megüresedése miatt – továbbá a lakástulajdonosok is előnyben részesítik a 
szervezetet, mint szerződő partnert.  

 
A program tapasztalatai szerint a bérlői státusz nagyobb magabiztosságot ad a lakónak, 
az önálló lakhatás megtartása magasabb motiváló erővel bír, mint mondjuk az átmeneti 
szállón való elhelyezés megtartása. A lakót az utógondozó otthonában látogatja meg, 
ami lehetővé teszi olyan problémák felismerését és megbeszélését, amire egy irodai 
környezetben történő beszélgetés esetén nem biztos, hogy felfigyelne a segítő. Bár a 
társas együttélést elsősorban az anyagi kényszer hozta létre, előnyei is vannak, 
amennyiben a lakó nem elszigetelten, hanem kisközösségben él, a lakótársak támogatják 
egymást, és még a konfliktusok is a személyiség fejlődését eredményezhetik. Az 
utógondozók a lakókkal egyénileg és lakócsoportokban is találkoznak. 
 
A program hátránya, hogy bár törekszenek a szabad hely- és lakásválasztásra, a 
pénzügyi körülmények gyakran csak a legrosszabb adottságú kerületekben található 
lakásbérlést teszik lehetővé. Mivel még így is vannak olyanok, akiknek nincs elég 

jövedelme a társbérlet fenntartására, egy alacsonyabb térítési díjú programot is 
kidolgoztak: a fentiekhez hasonló lakóközösségeket hoztak létre, de az együttélők nem 
választhatták meg lakótársaikat. 
 
A spanyol program jól mutatja, hogy kisebb kormányzati befektetéssel, új lakások 
építése nélkül is lehet hajléktalan emberek számára lakhatás-központú megoldást 
kínálni, de annak sikeressége nyilván az adott országtól, kultúrától, szociális 
ellátórendszertől is függ. Ugyanakkor azt is leszögezik, hogy a programból nem 

önszántukból távozók nagy részénél személyi konfliktus vezetett a kilépéshez, és a 
lakhatást valószínűleg fenn tudták volna tartani, amennyiben lehetőség lett volna az 
egyszemélyes, önálló garzon bérlésére.  
 
Összegzés 
 

 Tartósan közterületen élő, összetett problémás hajléktalan emberek is képesek a 
lakhatást választani és megtartani, amennyiben megfelelő támogatás áll 
rendelkezésükre. 

 Az állandó lakhatáshoz először is hozzáférhető lakásokra van szükség – az állami 
szerepvállalás a lakáspolitika különböző szintjein kulcsfontosságú. 

 Olyan lakásokra van szükség, amik az ügyfelek szükségleteinek megfelelnek 
(elsősorban méret, bérleti díj, szomszédság tekintetében). Azok, akik 
választhattak, hogy hol kívánnak élni, jellemzően ottmaradtak a teljes programidő 

alatt, vagy ha távoztak, nem önszántukból tették. 
 A lakók általában alacsony jövedelemmel rendelkeznek, így a lakás bérlete és 

fenntartása csak valamilyen lakhatási támogatással valósulhat meg.153 

                                                
151 A program housing-led típusú, minden lakhatási nehézséggel küzdő hajléktalan embert fogad, nem csak (vagy 

elsősorban) közterületen éjszakázó pszichiátriai- és szenvedélybeteg embereket. 
152 Ez erősíti a biztonság és az intim tér érzését, bár az esetek többségében a lakótársak nem zárják szobáikat. 
153 A legtöbb bemutatott programban a bérlő a bevételi 30-40%-át költötte a lakhatására – a bérleti díjjal és a 

közüzemi számlákkal együtt! A többit a különböző lakásfenntartási támogatások fedezték. 
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 Az elégséges lakhatási támogatás azt is jelentette, hogy a lakbér és a rezsi 
befizetése után is maradt a bérlőnek pénze élelmiszerre, egyéb tevékenységekre 
– vagyis az önálló lakhatás nem zárta ki pl. a társas összejöveteleken való 
részvételt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást. 

 Bár az egyén lakóközösségben is sikeresen élhet maga választotta társaival, a 
saját lakás megtartása eredményesebb lehet, mint a társbérlet.  

 Sokféle támogató szolgáltatásra van szükség ahhoz, hogy a hajléktalan ember 
meg tudja tartani lakhatását – ezek közül csak egy az egyéni esetkezelés 
(utógondozói munka), mely elengedhetetlenül fontos.  

 Mivel az egyéni, személyes problémák sok esetben nem szűnnek meg a 
lakhatásba kerüléssel, azok az utógondozói szolgáltatások eredményesek hosszú-
távon, akik nem szakítják meg a kapcsolatot a lakóval amíg arra szükség van. 

 A programok sikerének a kulcsa továbbá a kevés elvárás, valamint a lakó-
központú esetkezelés: a gondozási folyamat elsődleges célja az, hogy a bérlő 
hosszú távon lakásban élhessen. 

 

Alternatív lakhatási formák alternatív közösségek, egyének 

számára 

Az „alternatív lakhatási formák alternatív közösségek számára” gyakorlatot 1993-ban 
Dániában fejlesztették ki, s azóta számos európai országban alkalmazzák. Az alternatív 
lakhatási programok az amerikai lakhatás-központú megközelítés speciális 
adaptációjaként is értelmezhetőek: tartós lakhatási megoldást kínálnak olyan tartós, 
közterületen élő összetett problémás hajléktalan embereknek, akiknél a hagyományos 
ellátások kudarcba fulladtak. A program fő eltérése az amerikai gyakorlattól az, hogy 
Dániában nem szokványos lakóépületben található bérlakásokba költöznek a hajléktalan 

emberek, hanem kislétszámú alternatív lakóközösségekbe. Egy-egy helyszínen max. 20 
(de inkább 5-10) önálló lakóegységet állítanak fel, a bérlőkkel pedig tartós bérleti 
szerződést kötnek. A lakóegységek általában önálló minigarzonok, de előfordulnak akár 
kétszobás kis házak is. A lakások különálló kis épületek, de lehetnek fürdőszobával és 
konyhafülkével felszerelt konténerlakások, faházak, lakókocsik is. Az alternatív 
lakóközösségek olyan területeken működhetnek, ahol a helyi szomszédság befogadó, 
toleráns:154 ideális esetben a lakók elvárásainak megfelelően központi helyszíneken, a 

gyakorlatban azonban gyakran félreeső, városszéli üres telkeken, ahol senkit nem 
zavarnak a bérlők. 
 
Az alternatív közösségi lakhatás közvetlen célja nem a társadalmi integráció, hanem az 
ártalomcsökkentés, az egyén életkörülményeinek javítása. A program fontos része az 
empowerment és a lakók bevonása a közösséggel és saját életükkel kapcsolatos 
döntésekbe. A lakókra éppen ezért „bérlőként” tekintenek, akikkel szemben - az amerikai 

gyakorlathoz hasonlóan - alacsony elvárásokat támasztanak: a bérleti díj fizetése és a 
szociális munkással való kapcsolattartás. A szociális munkások csak alkalmanként 
látogatnak ki a mini-lakótelepekre (vagyis a helyszínen nem nyújtanak 24 órás ügyeletet 
vagy felügyeletet), ugyanakkor a lakóépületek mellett gyakran irodai fogadóórát is 
tartanak. A gondozási folyamat elsődleges célja a lakhatás megtartása, minden további 
szükséglet kielégítését (egészségügyi, szociális, foglalkoztatási, stb.) ennek rendelik alá. 
A tartós bérleti szerződés nem jelenti azt, hogy a lakót ne bátorítanák a 
továbbköltözésre, mindössze arról van szó, hogy elismerik, hogy bizonyos emberek 
(hangsúlyozottan a közterületen élők egy kicsi csoportja) nem akarnak a többségi 
társadalmi elvárásoknak megfelelően élni. Amennyiben a lakó állapota igényli, további 
ellátásokat, szolgáltatásokat is igénybe vehet, mint bármilyen dán állampolgár – pl. 

                                                
154 A dán társadalom hagyományosan be- és elfogadó a mássággal szemben – gondoljunk csak az évtizedeken 

át szinte autonóm módon működő Christiania hippy-városra, ahol egész családok éltek maguk által épített 

házakban, és ahol a könnyű drogokat is legálisan lehetett adni-venni; vagy a foglalt házak alternatív 

közösségeire. 
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kérheti házi gondozó segítségnyújtását a takarításhoz, bevásárláshoz vagy akár a 
fürdéshez is. 
 
A lakhatási program hangsúlyosan közösségi lakhatás. A program első kidolgozói azt 

feltételezték, hogy a közterületen élő hajléktalan emberek egy része szívesebben él egy 
saját maga választotta közösség tagjaként, és ezek a kapcsolatok olyan jelentősek 
lehetnek, hogy megakadályozzák akár a szállóra, vagy önálló bérlakásra kerülést is. Az 
alternatív lakhatási forma így nem önálló, elszigetelt lakásokat jelent, hanem olyan 
lakóközösségeket, ahol az egyéni esetkezelésen kívül a csoportos, közösségi szociális 
munka is kiemelt szerepet játszik. Lakhatás-központú programról lévén szó ugyanakkor a 
közösség életében való részvétel ajánlott, nem pedig kötelező tevékenység. A 
gyakorlatban a lakóközösségek valódi közösségként működnek, közös kerti sütögetéssel, 

foglalkozásokkal, kertépítéssel, akár karbantartási munkákkal. 
 
A program megvalósításának első négyéves szakasza végeztével több európai szervezet 
véleményét kikérték annak lebonyolításával, illetve adaptálhatóságával kapcsolatban. A 
hozzászólók között több kelet-európai ország155 is volt. A véleményekben hangsúlyozták, 
hogy bár Dánia toleránsan áll a mássághoz, a szokásostól eltérő életmódokhoz, a nem 
befogadó szomszédságok miatt felmerül a gettósodás, szegregáció veszélye. A program 
erősségeként értékelték, hogy rugalmas és vonzó lakhatási megoldást kínál olyan 
sokproblémás emberek számára, akik az egyéb intézményes ellátást elutasították, vagy 
akiket az intézmények utasítottak el. Kiemelték, hogy ez a fajta lakhatás semmiképpen 
sem minden közterületen élő ember számára kínálhat tartós megoldást: csakis azoknak a 
hajléktalan embereknek, akik az integrált lakhatás megtartására képtelenek. Még ebben 
az esetben is lehetővé kell tenni azonban, hogy amennyiben a lakó állapotában, 
motivációs szintjében változás áll be, a hagyományos lakáspiacra kerülhessen 

(természetesen további anyagi és szociális munkási támogatás mellett). Megállapították, 
hogy a dán gyakorlat főleg olyan jóléti államokban lehet méltányos elhelyezési forma, 
ahol valós egyéb alternatívák állnak az egyén rendelkezésére (pl. magas komfortfokozatú 
hajléktalan szállók, önálló szociális bérlakások) – vagyis tényleg azok a sokproblémás 
hajléktalan emberek kerülnek az alternatív lakóközösségekbe, akik másfajta lakhatásban 
nem tudnának megmaradni. Az is felmerült, hogy nem minden lakóépület felel meg a 
minimális komfortfokozattal kapcsolatos elvárásoknak – nem mindegyikben működik pl. 
központi fűtés, a faépítmények bizonyos országokban nem tekinthetők lakáscéljára 

szolgáló helyiségnek, stb. 
 
A program sikerességét bizonyítja, hogy az első négy éves ciklus után további hasonló 
közösségek létesítéséről döntöttek. A már működő lakóközösségek telítettek, a legtöbbe 
várólista alapján lehet bekerülni. Ugyan előfordul, hogy egyes bérlők hagyományos 
lakhatásba vagy ápolási otthonba költöznek, a legtöbben életük végéig itt terveznek 
maradni – vagyis az ellátás ténylegesen vonzó. 
 
Összefoglalás: 

 Az alternatív lakóközösségek program olyan sokproblémás (szenvedély- és/vagy 
pszichiátriai beteg), tartósan közterületen élő hajléktalan ember számára 
nyújtanak tartós lakhatást, akik nem kívánnak vagy nem képesek a hagyományos 
lakhatási formákat igénybe venni, vagy azokat megtartani. 

 Az alternatív lakóközösségek programban a szociális munka házhoz megy. Az 

egyéni esetkezelés célja a lakhatás megtartása. Minden egyéb tevékenység csak 
amennyiben azt a bérlő igényli. 

 Az alternatív lakóközösség program közösségi jelleggel, kislétszámú 
szomszédságok létrehozásával működik. 

 Bár a programnak nem célja a „kiléptetés”, egyes esetekben előfordul, hogy a 
bérlő továbbköltözik hagyományos lakhatásba. Aki viszont a programban marad, 

                                                
155 Csehország, Észtország, Lengyelország és Litvánia 
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kevéssé zavarja a társadalom egyéb tagjait, és önmagára nézve is kevesebb kárt 
okoz, mintha közterületen élne.  

 

Hogyan számolható fel az utcai hajléktalanság? Az angol 

példa 

Az Egyesült Királyságban a hajléktalan stratégia egyik kiemelt részterülete a 
legkiszolgáltatottabb és legnagyobb társadalmi kirekesztést elszenvedő 
közterületen élők élethelyzetének javítása volt. Bár a hajléktalanság nem azonos a 
közterületen alvással156, a témával foglalkozó jelentések leszögezik, hogy „’A 
hajléktalanság’, ’fedél nélküliség’, ’a biztos lakhatás hiánya’, attól függően, hogy milyen 
terminológiát használnak az egyes tagállamok, valószínűleg a legszélsőségesebb 
formáját {kiemelés tőlem} jelentik a társadalmi kirekesztésnek és szegénységnek 
Európában.  A problémának különösen súlyos egészségügyi és foglalkoztatási (munkát 
találni és megtartani) vonatkozásai vannak, és jelentősen befolyásolják a gyermekek 
oktatáshoz és családi élethez való hozzáférését.” 
 
 Az első átfogó intézkedéscsomagot a ’90-es években bevezetett ’Utcán alvás 

kezelésének kezdeményezése’ (Rough Sleepers Initiative, RSI) jelentette, ami a 
Londonban közterületen élő hajléktalan emberekkel foglalkozott, s melyet több angol 
városban, majd Skóciában is adaptáltak. A program hatására a közterületen alvók száma 
először csökkent, de a csökkenés egy idő után megtorpant. 
 
Az ún. Rough Sleeper Strategy (Közterületen élőkkel kapcsolatos stratégia) kidolgozására 
és a megvalósítás koordinálására a miniszterelnök külön akciócsoportot, a Szociális 
Kirekesztés Csoportot hozott létre 1998-ban. Az intézkedéscsomag kiindulási pontja az 

önkormányzatok által megszámolt 1850 közterületen alvó hajléktalan emberek 
számának157 4 éven belüli 2/3-os csökkentése. 
 
A Stratégia célkitűzései azonban nem álltak meg a számoknál, a közterületen élőket nem 
csupán láthatatlanná tenni kívánták, hanem a tartós társadalmi integrációt, a közösségi 
tagságot célozták meg. A stratégia egyik központi üzenete így foglalható össze: „A 
megelőzés az egyetlen eszköz, amely biztosítja az utcán alvós problémájának 

tartós és fenntartható megszüntetését.” Megelőzés alatt, mint azt látni fogjuk, a 
valaha közterületen élők újbóli visszatérését értik, vagyis az utcai hajléktalanságba 
történő visszacsúszást. 
 
A Stratégia sikerének záloga az integrált, mindenféle szükségletre kiterjedő, szervezett 
segítségnyújtás. “Az ilyen kezdeményezéseknek csak akkor van tartós hatása, ha 
nem csak arra használják őket, hogy a zavaró viselkedést eltávolítsák a 

közterületekről, hanem körültekintő szervezéssel felmérik az igénybevevők 
szükségleteit és segítik őket a szolgáltatások elérésében.” 
 
A Stratégia célkitűzéseinek eléréséhez komoly forrásokat biztosítottak: a London és 
környéki program három évére 145 millió fontot irányoztak elő, további 33 angol nagy- 
és kisváros bevonását pedig 34 millió fonttal támogatták. A program irányításának 
hatékonyságát egy Tárcaközi Bizottság garantálta, ahol a Önkormányzati és Lakhatási 
Miniszter vezetése mellett  a Belügyminiszter, az Egészségügyi Miniszter, az Oktatási és 
Foglalkoztatási Miniszter, a Társadalombiztosítási Miniszter, a Védelmi Miniszter, valamint 
a Kincstár vezetője képviseltette magát. A magas szintű és széleskörű együttműködés 

                                                
156 Az angol törvények alapján hajléktalannak számítanak azok a háztartások, akiknek nincs megfelelő 

lakhatása, vagyis idetartoznak a szívességi lakáshasználók, a túlzsúfolt vagy alacsony színvonalú lakásban élők. 
Ugyanakkor a törvény megkülönbözteti azokat, akik „saját akaratukból” váltak hajléktalanná – ők nem 

jogosultak ugyanolyan típusú és intenzitású támogatásra, mint a „nem-önhibások”.   
157 Az adat csupán Angliára vonatkozik, az Egyesült Királyság másik három tagországára nem. A közterületen 

éjszakázók mintegy egyharmada Londonban aludt. 
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azt is jelzi, hogy a Stratégia megvalósítását valós politikai akarat támogatta, és a 
megvalósítást sikeréért felelősséget is vállaltak. Mivel a közterületi alvás nem lokális 
probléma, a hajléktalan emberek gyakran vándorolnak, a program szakmai irányítása és 
finanszírozása központilag történt. A jó helyi gyakorlatokat ugyanakkor az országos 

programba csatornázták. 
 
A Stratégia központi elemei az alábbiak voltak:   

 Utcai szolgálatok megerősítése, átszervezése (új feladatok) – Londonban 25 ún. 
Kapcsolatfelvevő és Szükségletfelmérő (CAT) multidiszciplináris utcai gondozó 
csoportot hoztak létre, akik egy-egy körülhatárolt földrajzi területen elsősorban az 
esti és éjszakai órákban járták az utcákat, és látták el a közterületen élőket.  

 Helyi együttműködések – pl. a rendőrséggel. Bár az újfajta utcai gondozó 

szolgálatokkal való közös „járőrözés” nem bizonyult sikeres gyakorlatnak, a 
rendőrség és a szociális szolgálatok együttműködése más területeken hatásos 
volt. A rendőrség fokozatosan elkezdte elválasztani a hajléktalanság tényét a 
büntetendő viselkedéssel (közterületi alkoholfogyasztás, botrány-okozás, 
garázdaság, koldulás) – amit hajléktalan és nem hajléktalan emberek is 
elkövetnek. Így nem a szegénységet büntetik, hanem a viselkedést.  

 A rövidtávú megelőzés a volt utcán alvókra koncentrál, megpróbálja elérni, hogy 
ne pörögjenek vissza a közterületekre. Ehhez olyan ellátó intézményekre és 
lakhatási támogatásra volt szükség, ami arra motiválja az egyént, hogy ne térjen 
vissza az utcára – pl. azáltal, hogy a kényelmes ellátás mellé alacsony 
feltételrendszert támaszt.158 Ugyanakkor a stratégiából hiányzott a megelőzés 
közép- és hosszú távú elképzelése, amely nélkülözhetetlen eleme lenne a 
hajléktalanság eltörlésének. 

 Az intézményes együttműködések kulcsfontosságúak a sikeres kigondozás és 

prevenció szempontjából. A Stratégia leszögezi, hogy az angol hajléktalan ellátó 
rendszer nem minden esetben ösztönzi a közterület elhagyására a hajléktalan 
embert, akár azért, mert az ott élést segíti elő, akár azért, mert nem nyújt vonzó 
alternatívát. Kiemelik pl. a többszemélyes hálótermeket, amelyek sokakat 
elriaszthatnak a szállók igénybevételétől.  

 Az utógondozást külön szakemberek, a ’Bérlemények Fenntartását Segítő 
Csoportok’ (Tenancy Sustainment Teams) biztosítják. 

 

A program célkitűzéseit a tervezettnél egy évvel hamarabb sikerült elérni. Az 
eredmények és a megvalósítással kapcsolatos tanulságok ismeretében készült a 
parlament által 2003-ban elfogadott Hajléktalan törvény, amely a legkiszolgáltatottabbak 
védelméről rendelkezik, valamint az igazságosabb és jobb lakhatási piac kialakítását 
szabályozza. A törvény egyik alapvető rendelkezése, hogy új lakások építéséről is 
rendelkezik, s emellé forrásokat is rendel.  
 
A stratégia sikerességét azonban nem akarták belügyként kezelni, hanem több európai 
ország szakértőinek bevonásával ún. társ-monitorozásra159 bocsájtották. A szakértők 
feladata volt, hogy külső szemmel, saját szakmai hátterükkel mondjanak véleményt 
(dicséretet és kritikát) a kormányzati programról magáról és a megvalósulásról, illetve 
gondolkodjanak annak saját országukban való adaptálhatóságáról. A monitorozásban 
résztvevő országok160 az alábbi tényezőket tartották különösen fontosnak az angol 
stratégiával kapcsolatban: törvényi alap, civil szervezetekkel való együttműködés, helyi 

hatóságok szerepe, és megfelelő finanszírozás. 
 

                                                
158 Anglia-szerte elterjedtek az ún. „nedves szállók”, ahol bizonyos feltételekkel (pl. a saját szobában és az arra 

kijelölt közös helyiségekben) engedélyezett az alkoholfogyasztás (esetleg szemet hunynak a kábítószer-
használat fölött is), és a gondozás lehetséges célja az ügyfél hosszútávú megtartása is, nem csak az önálló 

lakhatásba költözés. 
159 Social Inclusion Peer Review 
160 Franciaország, Finnország, Dánia, Norvégia, Románia és Svédország 
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Annak érdekében, hogy a program eredményei fenntarthatóak legyenek, a kormányzat, 
programtervet készített,161 ami a helyi önkormányzatokat saját, a hajléktalanság 
felszámolását megcélzó intézkedési tervek kidolgozására készteti, ahol külön alfejezetben 
foglalkoznak a közterületen élők társadalmi beilleszkedésével. A tervek kidolgozását és 

megvalósulását a Miniszterelnök-helyettesi Hivatalon belül létrehozott Hajléktalansági 
Főosztály ellenőrzi. 
 
Összefoglalás: 

 A közterületi hajléktalanság jelentősen csökkenthető összetett hajléktalan 
stratégia részeként, melyhez a különböző társadalompolitikai szereplők hatékony 
együttműködésére is szükség van. 

 A stratégia fontos része a közterületi hajléktalanságból kivezető vonzó 

alternatívák megteremtése – akár önálló bérlakásokon, akár komfortos, intim 
szférát és egyéni szabadságot biztosító kislétszámú szállásokon. 

 A stratégia másik fontos része annak a megelőzése, hogy az egyéni ismét 
visszacsússzon a hajléktalanságba. Ennek érdekében a volt-hajléktalan 
embereknek az anyagi lakhatási fenntartási támogatáson túl hosszú távú egyéni 
esetkezelést, komplex szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak. 

 
 
 

                                                
161 Az angol stratégia magyarul is olvasható lásd Fenntartható közösségek 2008. 
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Az állami és önkormányzati lakástámogatások és 
a hajléktalan emberek támogatott lakhatási 
programjainak összehangolási lehetőségei  

 

A támogatott lakhatási programok a hajléktalanságból való kivezetést célozzák. 
Ugyanakkor a meglévő szociális és lakhatási támogatási rendszerek nem képesek közép- 
és hosszútávon hatékonyan megakadályozni az elesett csoportok lakásvesztését, 
valamint az elfogadható színvonalú lakhatás megőrzését abban az esetben, amikor a 
háztartás elveszíti jövedelmét. Vagyis a jelenlegi lakhatási amellett, hogy nem tudja 

megelőzni a lakhatási kirekesztődést, még konzerválja is ezt az állapotot. A hajléktalan 
emberek lakhatási támogatásai pedig behatárolt időre szólnak, s általában 12 hónap 
elteltével a hajléktalan ember átkerülne a hagyományos lakhatási támogatási rendszerbe 
– és a kör bezárult. 
 
A meglévő támogatási és ellátási rendszerek: 
 

- Hajléktalan emberek esetében nem képesek biztosítani a magán- vagy a 

bérlakás-piacra való visszavezetést, és a tág értelemben vett társadalmi 

integráció egyéb területein is sikertelenek. A támogatott lakhatási programok csak 

rövid idejűek, a szociális bérlakásszektor szűk és nagy a verseny a megürülő 

lakásokért, a lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatások pedig az esetek 

nagy részében nem elérhetőek a hajléktalanok számára. A hajléktalan emberek 

így könnyen bennragadnak a hajléktalan-ellátó rendszerben, már amennyiben 

bejutnak az ellátásba. 

- nem tudják megakadályozni a még a lakásrendszerben bent lévők, de 

bizonytalanná vált helyzetűek lecsúszását, hiszen a lakásfenntartási támogatás és 

adósságkezelési szolgáltatás elégtelen segítség az igazán alacsony jövedelműek 

esetében, és a tartozások felhalmozódását sem állítják meg.  

- azon belül a lakhatásukat elvesztő családok átmeneti megsegítésére szolgáló 

intézmények csak ideiglenes segítséget tudnak nyújtani, és kevés információ van 

arról, hogy onnan milyen hatékonysággal kerülnek vissza a piaci és a támogatott 

szektorba a családok. Általában két kivezető út járható, a lakását vesztő háztartás 

vagy családtaghoz költözik, vagy magánbérletbe, mivel a szociális bérlakásszektor 

– hely és szándék híján –csak keveseknek nyújt lakhatási megoldást. 

- azok a hajléktalan emberek, akik a lakhatási támogatással vagy anélkül kijutnak a 

„hagyományos” lakáspiacra, ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek, és félő, 

hogy ismételten hajléktalanná válnak. 
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A magyar hajléktalanellátó rendszer intézményeit a hajléktalanság mint krízisállapot 
elhárítására építették ki, egy lépcsőzetes segítői modellt feltételezve. Mára 
bebizonyosodott, hogy a lépcsőzetes modell sokak esetében nem nyújt való segítséget: 

• a szállók egy része alulról is "zárt", a közterületen élők nem tudnak vagy nem (is) 

akarnak oda bekerülni, 

• az ingyenes éjjeli menedékhelyekről sokan nem szívesen költöznek át a „fizetős” 

átmeneti szállókra, melyek nem tudnak sokkal magasabb komfortszintet 

biztosítani, mint egyes menhelyek, 

• hiányoznak a kilépés felső lépcsői, az átmeneti szállókról alacsony jövedelemmel 

szinte lehetetlen a hagyományos lakáspiacra felkapaszkodni. Márpedig a saját 

otthon reménye nélkül kilátástalan a lépcsőzés. 

 
 

Ma – becslésünk szerint – mintegy 15000 ember él szállókon vagy közterületen, azaz a 
ténylegesen hajléktalanná válás kisebb arányú, mint az a krízis helyzetbe került 

családok, emberek száma alapján várható lenne. Ennek oka, hogy sokan a lakáspiac 
perifériáján találnak maguknak valamiféle lakhatási lehetőséget, ami gyakran 
külterületeken, infrastrukturálisan súlyosan alul-ellátott környékeken, gyakran lakásnak 
nem is minősülő hajlékot jelent. A KSH által közölt adatok szerint egyedül a 
szubstandard, lakhatásra gyakorlatilag alkalmatlan lakások aránya 10% körül mozog (a 
lakások 5%-ában például nincs vízöblítéses WC). Mindehhez hozzáadódnak a 
felmérésekbe részben módszertani okokból nem bekerülő lakhatásra alkalmatlan 
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tákolmányok, sátrak, fáskamrák, garázslakások, alkalmi hajlékok, aminek köszönhetően 
a közterületi hajléktalanság egy része „elrejtőzik”, és a statisztika sem tud róla.  
 
A 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatására nő azok száma, akiknek lakhatása 

bizonytalanná válik, mivel a munkahelyek elveszítése és a lakhatási költségek folyamatos 
növekedése a háztartások egyre nagyobb hányadát érinti. A bedőlt lakás- és 
jelzáloghitelesek száma 2011 elejére közelíti a 100 ezer háztartást, a rezsi adósok száma 
és eladósodottság mértéke a 2000-es évek eleje óta megsokszorozódott, mára félmillió 
háztartás 90 napon túl hátralékos. A problémát mélyíti, hogy az adósságcsapdából egyre 
nehezebb kikerülni: a munkaerőpiac a válság hatására beszűkült (nem csak a legális, 
hanem a feketemunka is), miközben a szociális ellátórendszer eszközrendszere gyengül: 
csökkentik a munkanélküli ellátásokat és a közfoglalkoztatás lehetőségeit, a táppénzt, a 

rokkantsági nyugdíjak rendszerét szűkítik. A lakhatási bizonytalanság ugyanakkor egyre 
inkább nemcsak a munkanélküliek, hanem a „dolgozó szegények” problémája is. 
 
A lakhatási lehetőségek javítását a szóban forgó sérülékeny csoportok tekintetében olyan 
komplex eszközrendszerrel lehet elérni, amely egyik pillére a jövedelemgenerálás. A 
bemutatott magyar példákhoz kapcsolódó kihívások és a jelenlegi támogatáspolitikai 
kontextus előrevetíti, hogy egyre kevesebb tere lesz az olyan hosszabb távú 
programoknak, amelyek integrálják az egyes szektorok eszközeit, és amelyek a csökkenő 
támogatási szintek mellett valóban hathatósan tudják segíteni azokat a háztartásokat, 
akik a mostani támogatási és intézmény-rendszerben sem tudják megtartani 
lakhatásukat. Ezeknek a komplex programoknak egyszerre kellene szolgálni a 
lakásvesztés megállítását, az elfogadható lakások megtartását, munkahelyekhez közeli 
településeken történő lakhatás elérését, illetve a hajléktalanságból való visszavezetést a 
lakásrendszerbe.  

 
A központi és helyi lakáspolitikai eszközrendszer, az intézményi ellátás, illetve a 
hajléktalanságból kivezető programok tanulságaira építve az alábbi kulcsproblémák 
fogalmazhatók meg négy fő terület szerint osztályozva: 
 

(A) Lakáspolitika és szabályozás (B) Szociális és lakásfenntartási 
támogatások 

(C) Hajléktalan-ellátórendszer (D) Hajléktalan-programok 

 
(A) Lakáspolitika és szabályozás: 

1. Szociális lakáspolitika nem képzelhető el megfizethető és elérhető bérlakás-
állomány nélkül. 

2. Nincsen sem helyi, sem országos lakás stratégia, sem elfogadott hajléktalan 
stratégia.  

3. Elégtelen a szociális bérlakások szabályozása. 

4. A magán-lakásbérlés szabályozása elégtelen, ezért mind a bérlők, mind a 
bérbeadók kiszolgáltatottak. 

5. A helyi önkormányzatoknak nincs elég forrása arra, hogy lakást építsenek, vagy 
bővítsék az önkormányzati lakásállományt, a meglévő rossz lakásállományt 
korszerűsítsék, felújítsák, ami miatt jelenleg a szociális és vagyongazdálkodási 
érdekek közül általában ez utóbbi győzedelmeskedik. 
 

(B) Szociális és lakásfenntartási támogatások: 
 

6. A helyi támogatási rendszerek nem érnek el olyan hátrányos anyagi helyzetű 
háztartásokat, akik a mélyszegénység határán élnek – amihez hozzájárul az, hogy 
a támogatáshoz és szolgáltatáshoz való hozzáférés alulról és felülről is korlátos. 

7. A lakhatás fenntartásához nyújtott támogatások sok esetben alacsony (nem 
elégséges) hozzáadott értéket jelentenek. 



TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS 
LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
112 

 

8. A gázár és a távfűtés kompenzációja hátrányos azokra nézve, akik más módon 
fűtenek – ők tipikusan a legrosszabb lakáskörülmények között élők köréből 
kerülnek ki. 

9. A szociális támogatások rendszere lehetőséget teremt arra, hogy ahelyett, hogy a 

támogatások egymásra épülnének és egymást kiegészítenék, a hátrányos 
helyzetű háztartások gyakran elesnek számukra releváns támogatásoktól – ez 
területi egyenlőtlenségeket szül.  

 
(C) Hajléktalan-ellátórendszer: 
 

10. A hajléktalan ellátó rendszer intézményközpontú ellátás-, nem pedig „ember”-
központú. A lakhatási szolgáltatás és a kísérő szociális szolgáltatás nem működik 

egymástól függetlenül, a kliens helyzetének legmegfelelőbb egyensúlyban. 
11. A krízis- és átmeneti megoldások kivezető utak híján tartós elhelyezéssé válnak. 
12. Sem a támogatási, sem az intézményrendszer nem képes komplex esetkezelés 

működtetésére, sem a hajléktalan, sem a szociális ellátórendszerben, részben a 
szolgáltatások alulfinanszírozottsága miatt, részben pedig az intézmények 
együttműködési hiánya miatt. Az Összefogás és a Hajléktalanokért 
Közalapítványok várható megszűnése a már eddig jól működő programokat is 
veszélyezteti. 

13. A helyi rendszerek és programok esetében nincs megalapozott monitoring, így 
nem tudható, hogy mekkora hatékonysággal dolgoznak.  
 

(D) Hajléktalan-programok: 
 

14. A hajléktalan programok esetében a monitoring csak arra az időszakra terjed ki, 

ameddig a programgazdák a támogatást kapják – így nem tudható, hogy milyen a 
hosszú távú eredményesség, sem az, hogy adott program-paraméterek 
változtatása milyen hatással bírna. 

15. A beilleszkedési támogatás több éves működése alatt kiépült, rendszerré vált. A 
vidéki hajléktalan emberek számára azonban a TÁMOP 5.3.3. program 
meghirdetése óta nem érhető el ez a támogatási forma, bár ez utóbbi nem tudja 
ugyanazt nyújtani, hiszen sokkal keményebb és nehezebben teljesíthető 
feltételeket támaszt mind a résztvevő szervezetek, mind a hajléktalan emberek 

számára. 
16. Mivel a hajléktalanság többnyire nem helyi probléma, országos finanszírozásra 

lenne szükség a kivezető utak megteremtéséhez. 
 

Mindezek a fényében az alábbi javaslatokat tesszük az egyes kormányzati és 
programozási szintek függvényében a lakáspolitika és a hajléktalan-ellátás 
koherenciájának megteremtése érdekében: 
 
Állami feladatok:  

- Hajléktalan stratégia elkészítése, amely tartalmazza az alábbi lakáspolitikai 

lépéseket is. 

- A lakásvásárláshoz vagy építéshez járó támogatások, pl. hitelgarancia vagy, ha 

újra megnyitják: szocpol feltételeinek módosítása úgy, hogy a hajléktalanságból 

kivezető lakásmobilitási úton igénybe lehessen venni ezeket a támogatásokat.  

- A szociális bérlakás szektor működtetéséhez a szabályozási keret pontosítása és 

állami normatíva biztosítása, amin keresztül elérhető, hogy a nagyobb kockázatú, 

rosszabb fizetőképességű csoportok nagyobb arányban lehessenek célcsoportjai a 

helyi elosztási rendszereknek. 
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- A helyi szociális bérlakás-elosztási rendszer központi szabályozási elemének 

bevezetése, amin keresztül az elosztható állomány egy részét kötelező legyen a 

hajléktalanságból kilépőknek és a lakásukat elvesztőknek kiadni.  

- Az adózás jogszabályi megváltoztatása szociális bérbeadás esetén, amin keresztül 

a magán bérbeadók érdekeltté válnak az üres és megfizethető lakások 

bérbeadásában (pl. adókedvezmény önkormányzatoknak és civileknek való 

bérbeadás esetén, amely szervezetek bérleményként tovább tudják adni a 

lakásokat a veszélyeztetett csoportoknak, vagy azoknak, akiknek nincs szükségük 

intézményi ellátásra, de épp a támogató szolgáltatásokkal megerősített lakhatás 

jelent számukra segítséget).  

- A lakbértámogatás rendszerének újragombolása, a jelenleg működésképtelen 

modell átalakítása. 

- A lakásfenntartási támogatás alapjául szolgáló lakásfogyasztási költség reális 

szintre történő emelése. 

- Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése a 40 ezer fő alatti településekre. 

- A hitelválság miatt hátralékba kerültek számára olyan megoldások kidolgozása, 

amelyek megelőzik a lakásvesztést.  

 
Önkormányzati szintre vonatkozó javaslatok:  

- Helyi hajléktalan-stratégiák elkészítése, amelyek építenek az alábbiakban vázolt 

lakáspolitikai eszközrendszerre is. 

- Szociális lakásellátás bővítése önkormányzati tulajdonú állomány bővítésével:  

o vásárlás: az állomány bővítése elfogadható minőségű, megfizethető 

lakások vásárlásával. 

o új építés: az állomány bővítése új építéssel, és a hatékony üzemeltetés 

miatt indokolt költségelvű lakbérekhez szociális rászorultság alapján 

lakbértámogatás biztosítása, annak érdekében, hogy ez a szegmens is 

elérhető legyen az alacsonyabb jövedelműek számára. 

- A szociális bérlakás-állomány belső stratifikációjának kialakítása fizetőképesség és 

rászorultság szerint (szociális lakás, szociális szállás), úgy, hogy a legalsó 

rétegnek is legyen esélye lakáshoz jutni és a lakhatását hosszú távon megtartani. 

A helyi szociális bérlakás-elosztási rendszerben ennek a szempontnak az átlátható 

érvényesítését állami szinten kell szabályozni. 

- Bérlés és bérleményként tovább adás feltételeinek megteremtése, az 

önkormányzat közvetítő-szervezetként való szerepvállalása: ez a megoldás 

megteremti a lakásbérlés biztonságát és kiszámíthatóságát és kihasználja a 

magánbérleti piac kapacitásait is. Ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a helyi 

lakásfenntartási/albérleti/lakbértámogatási rendszert erre a célcsoportra. Ehhez 

kapcsolódóan állami feladat az adózás jogszabályi megváltoztatása szociális 

bérbeadás esetén, illetve a kapcsolódó lakbértámogatás forrásainak kiegészítése. 
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- Az átmeneti lakhatást nyújtó intézményi ellátások rugalmasabb szervezése, pl. 

úgy, hogy a családok (vagy akár a hajléktalanok) átmeneti otthona típusú 

ellátásra (magán) bérlakásban is legyen lehetőség, az ellátás komplexitását 

megőrizve, flexibilitását és összehangoltságát biztosítva (szociális munka, 

családsegítés).  

- A kilakoltatások hatékonyabb megelőzése: 

o önkormányzati szociális bérlakás szektorban a legsérülékenyebb 

csoportoknak biztosítani kell a magasabb szintű lakbértámogatást (pl. 

tartós betegeknek, egyszülős családoknak);  

o korai jelzőrendszer kialakítása és megelőzés szervezése nagy hátralékok 

kialakulásának megakadályozása érdekében, kártyás mérők szélesebb 

körben való elterjesztése; 

o ösztönzők beépítése pl. a lakáshasználati díj emelt mértékének 

elengedésével, ha a háztartás rendezi a hátralékát – akár a helyben 

működtetett adósságkezelési szolgáltatás segítségével. 

- Együttműködés erősítése nemcsak az önkormányzati (rész)tulajdonban lévő 

szolgáltatókkal, és ebben az elesett csoportok érdekeinek az érvényesítése (pl. 

korai beavatkozás, a már meglévő adósságoknál a kamatkérdés kezelése 

törlesztés esetén). 

 
Támogatott lakhatási programokra és a hajléktalan ellátó intézményekre irányuló 
javaslatok: 
 

- A helyi működtetésű hajléktalanellátó intézményekből kifelé vezető mobilitási 

utakat megnyitása a lakásszektorba. Ez elsősorban a támogatott magánbérlakás 

szektor felé lehetséges, lakbértámogatással és kiegészített lakásfenntartási 

támogatással, amelyek szükség esetén hosszú távon is adhatók. 

- A beilleszkedési támogatás elérhetővé tétele országos szinten. 

- Új lakhatási programok indítása kiemelten a közterületeken élők számára, a 

korábbiakhoz hasonló rugalmas feltételekkel. Megfontolandó a külföldi jó 

gyakorlatok (lakhatás-központú megoldások, alternatív lakóközösségek, stb.) 

hazai adaptálása. 

- A beilleszkedési támogatási programok hosszú-távú hatásvizsgálatának 

elkészítése. 

- A hajléktalanellátó intézményrendszer korszerűsítésének, megújításának 

megkezdése, mind a fizikai infrastruktúra (pl. nagylétszámú hálótermek 

lebontása), mind a szerkezeti működés (lakhatási és szociális munkási 

szolgáltatások szétválasztása) szintjén. 
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