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I. A hajléktalan-ellátás tágabb 

környezete 2010-2012-ben 

Bevezetés 
Az országjelentés első fejezetében a hajléktalanság és a hajléktalan-ellátás belpolitikai, 

társadalmi és gazdasági környezetének bemutatására teszünk kísérletet. A 

hajléktalanságot elsősorban szegénypolitikai kérdésnek tekintjük, és felvázoljuk, hogy az 

elmúlt két évben a kormányzati és az önkormányzati politika hogyan tett kísérletet a 

hajléktalanság rendészeti kérdésként való tematizálására. 2010 után a hajléktalankérdés 

egy újfajta diskurzív keretbe helyeződött, a workfare (munkaalapú) társadalom 

szemléletének erősödésével összhangban.  

 

A kérdés mélyebb összefüggéseinek vizsgálatához szükséges a belpolitikai és társadalmi 

környezet áttekintése. Ugyanakkor nem szűkítjük le a szegénypolitika vizsgálatát a 

jelenlegi kormány tevékenységére, mivel véleményünk szerint 2006-2011 között 

mindhárom regnáló kormány – bár eltérő filozófia és ideológia alapján, és eltérő 

kommunikációval – egy alapvetően restriktív szegénypolitikai irányvonalat követett, és a 

szegénypolitikát alárendelték a foglalkoztatás-bővítés céljainak. A Gyurcsány-kormány az 

Út a munkához program révén a segélyből élőket igyekezett visszacsábítani a 

munkaerőpiacra, és a második Orbán-kormány a foglalkoztatáspolitikában, valamint a 

szociálpolitikában végrehajtott változások révén ezt a folyamatot teljesítette be. Az eltérő 

filozófián és a kommunikációs felületen túlmenően tehát különbségekről a 

mélyszegénység kezelésével kapcsolatban – amennyiben mindegyik kormány 2006-2011 

között a workfare szemléletet képviselte – nem beszélhetünk. 

 

Mivel a vizsgálat több ciklust fog át, ezért óhatatlan, hogy többször utaljunk a 2000-es 

évek elejéről és közepéről származó adatokra. A szűken vett hajléktalanság mellett 

elsősorban az általános szegénypolitika változásainak vizsgálatára helyezzük a hangsúlyt, 

és ebben a kontextusban értelmezzük a hajléktalankérdést.  
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1. Belpolitikai és társadalmi környezet 

1.1. Hipotézisek 
A hajléktalanügy jellegében a 2010-es választás után érzékelhetően változás történt, két 

irányban is: egyrészt a hajléktalansághoz való viszonyban 2010-től egy diskurzív fordulat 

állt be, vagyis a hajléktalanság szociálpolitikai, illetve azon belül szűkebben 

szegénypolitikai kérdésből rendészeti jellegű kérdéssé vált, másrészt pedig a kérdés 

önkormányzati, elsősorban fővárosi szintről az országos politika szintjére emelkedett. A 

hajléktalanság megítélésének jellegében, és a problémával való szembenézés szintjében 

bekövetkezett változások nélkül nem értelmezhetőek az elmúlt időszak fejleményei. 

 

A hajléktalankérdésben bekövetkező változás nem kapcsolható szorosan az országos 

politika fejleményeihez. A hajléktalanság mindig periférikus jelentőségű problémaként 

jelentkezett az országos politikai kampányokban. A 2010-es budapesti önkormányzati 

választás után ez a helyzet megváltozott: a hajléktalanság ekkor kikerült az országos 

politika szintjére. Amennyiben egy szimbolikus jelentőségű, az országos politikához 

kapcsolódó dátumot keresünk, akkor kiindulópontként a 2010-es választást jelölhetjük 

meg. Tarlós István az önkormányzati választáson a „rend” programjával kampányolt, 

szembeállítva azt a korábbi, „liberális” várospolitikával. Tarlós 2010 novemberében 

meghirdette, hogy decemberig rendet akar tenni a főváros frekventált pontjain (Astoria, 

Blaha Lujza tér, Oktogon) és a fővárosi pályaudvarokon.1 

 

Tarlós budapesti főpolgármesteri időszakában a hajléktalankérdés rendészeti szempontú 

kezelése került előtérbe. A fordulópontot a 2011. április 27-én a Fővárosi Közgyűlés által 

elfogadott, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 

59/1995. (X. 20.) fővárosi közgyűlési rendelet és a fővárosi önkormányzat tulajdonában 

lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) fővárosi közgyűlési 

rendelet módosítása jelentette, amelynek értelmében szabálysértésnek minősült a 

„köztér életvitelszerű lakhatás céljára történő használata”.2 

Ezt a jogszabály-módosítást megelőzték 2010 októberétől olyan intézkedések, mint az 

aluljárók „kitakarítása”, a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről kiadott, 

a hulladékgyűjtők kiborításának jogsértéssé minősítéséről szóló önkormányzati rendelet,  

                                                             
1 Tarlós decemberre rendet akar tenni a forgalmasabb aluljárókban. http://www.mr1-

kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-forgalmasabb-aluljarokban.html 
2 Budapest portál. Önkormányzat: Közgyűlési információk. 2011. április 27-ei közgyűlés. 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B77240 

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-forgalmasabb-aluljarokban.html
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-forgalmasabb-aluljarokban.html
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B77240
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valamint a főváros szerződésbontása a hajléktalan-ellátást ellátó civil szervezetekkel.3 

Ezt a folyamatot tetőzte be a hajléktalan állapot kriminalizálását lehetővé tevő, 2011. 

április 27-én bekövetkezett fővárosi közgyűlési rendeletmódosítás.  

 

Azzal, hogy a budapesti városvezetés, valamint több kerület (Józsefváros, Újpalota, 

Zugló) és vidéki nagyváros (Kaposvár, Tatabánya) kriminalizálta a hajléktalanságot, az 

érintett önkormányzatok egyúttal az országos politika rangjára emelték a 

hajléktalanügyet. A hajléktalankérdés tematizálásában és országos szintre emelésében 

kulcsfontosságú szerepet játszott a települések, valamint az önkormányzati képviselő-

testületek kezdeményezőkészsége. Egy „alulról jövő”, az önkormányzatok 

érdekérvényesítő képességén alapuló nyomás nélkül a hajléktalanság aligha került volna 

az országos politika szintjére. Elemzésünkben ennek a kettősségnek a gyökereire, és 

lehetséges következményeire is megpróbálunk rámutatni. 

 

Ugyanakkor elemzésünkben a hajléktalanságot nem önmagában, hanem a hazai 

szegénypolitika keretében, annak kormányokon átívelő folyamataival, változásaival 

együtt vizsgáljuk. 2006-2011 között megváltozott a szegénypolitikai diskurzus, 

összhangban azzal, hogy a nemzetközi környezetben is a workfare (munkaalapú) 

társadalom kialakítására irányuló törekvés vált irányadóvá. Véleményünk szerint a 

magyarországi szociálpolitikában bekövetkezett változások értékelése nem lehetséges a 

nyugat-európai folyamatok bemutatása nélkül. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, 

hogy a szociálpolitika nem egyszerűsíthető le csupán a szegénypolitikára. Mi mégis 

elsősorban a szegénypolitikai folyamatokat vizsgáljuk, hiszen ezek közvetlenül érintik a 

hajléktalanságot. 

 

                                                             
3 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2010. (XII.17.) számú 

önkormányzati rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) 

rendelet módosításáról. 
http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf,http://www.bud

apest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B76709 

http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B76709
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B76709
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1.2. A szegénypolitika 2006-2011 között 

1.2.1. Helyzetkép a magyar lakosság elszegényedésének 

mértékéről és tendenciájáról 

Az alábbiakban a magyarországi szegénypolitika tendenciáit, az egyes kormányoknak 

ezzel kapcsolatos gyakorlati intézkedéseit és retorikáját vázoljuk fel a 2006-2011 közötti 

időszakra vonatkozóan. Álláspontunk szerint a szociál- és foglalkoztatáspolitikában 

történt intézkedéseket alapvetően meghatározta a nemzetközi környezet, a külföldi 

példák, mindenekelőtt – a Gyurcsány-kormány időszakában – a „harmadik út”, vagy a 

progresszív baloldali elmélet, valamint a munkaalapú jóléti állam ideája, ezért ezek 

magyar kormányokra gyakorolt hatásainak bemutatására is vállalkozunk. Érdemes 

világosan megkülönböztetnünk egymástól a szegény- és a szociálpolitikát. A 

szociálpolitika sokkal tágabb területet ölel fel, amelynek körébe egyéb feladatok (pl. a 

munkavállalók védelme, a társadalombiztosítási rendszerek és a szociális 

ellátórendszerek fenntartása, a családpolitika) mellett beletartozik a szegényekről, 

ellátásra szorulókról való gondoskodás is. A szegénypolitika alakításában 2004 óta még 

egy szereplő vesz részt: az Európai Unió. Magyarországnak az európai integrációban való 

részvételére tekintettel jelezzük azokat az uniós elveket és direktívákat, amelyeket a 

magyar kormányoknak a szegénypolitika folytatása során figyelembe kell venniük. 

 

Mindenekelőtt érdemes tisztázni a szegénység fogalmát. Mivel a szegénység megítélése 

országonként különböző lehet, ezért a szociológia és a szociálpolitika bevezette a relatív 

szegénység fogalmát, annak az állapotnak a jelölésére, amelyben az adott egyén vagy 

család életszínvonala elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól. A relatív 

szegénység fogalma nem csupán az anyagi javak, hanem az adott társadalomban való 

éléshez szükséges kulturális javak, valamint az emberi kapcsolatok hiányát vagy 

szűkösségét is magában foglalja. A szegénység ilyen, viszonylagos fogalmán alapul az EU 

szegénység-meghatározása is: az uniós szegénységdefiníció az átlagjövedelemtől való 

eltérést veszi alapul.4 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009-ben célul tűzte ki a társadalmi 

kirekesztés és a szegénység elleni küzdelmet, és ajánlásokat fogalmazott meg ezzel 

kapcsolatban, egyebek között javasolva a rászorulók részére új szociális ellátási formákat 

(minimumjövedelem és méltányos nyugdíj), a női foglalkoztatottság növelését, a 

hátrányos helyzetűek (pl. fogyatékkal élők, korai iskolaelhagyók, romák) segítését, a 

                                                             
4Heilemann Ulrich – Rappen, Hermann: Szegénység. In. Hasse, Rolf H.-Schneider, Hermann – Weigelt, Klaus 

(szerk.): A szociális piacgazdaság lexikona. Bp., 2006. 428. o. 
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gyermekszegénység elleni küzdelmet, a társadalmi befogadás növelését, a 

megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelmet.5 

 

Az Európai Unió azt vállalta, hogy 2020-ig 20 millió európai lakost emel ki a 

szegénységből.6 Ennek a célnak az elérésére az Unió meghirdette a „Szegénység elleni 

európai platformot”, amelyik egy területi és szociális kohézió megalapítása révén 

biztosítani kívánja a növekedés, a munkahelyteremtés feltételeit, és a szegények méltó 

élethez való jogát. Emellett az Európai Parlament 2008. október 9-én elfogadott jelentése 

2015-ig kilátásba helyezte a hajléktalanság felszámolását az európai tagállamokban.7 

 

Magyarország vállalása szerint 2020-ig félmillióval kell csökkenteni a szegények és a 

társadalmi kirekesztésben élők számát.8 De vajon hányan élnek egyáltalán 

szegénységben Magyarországon, hányan tekinthetők szegénynek? A KSH 1991 óta 

közzéteszi az éves létminimumértéket, amelyen a szegénység hazai mérése alapul. Az 

egy fogyasztási egységre számított létminimum-számítás szerint 2010-ben a lakosság 

37%-a élt kevesebb, mint napi 78 736 Ft-ból, vagyis ennyi magyar állampolgár számít 

szegénynek.9 Összehasonlításul közöljük a négy évvel korábbi létminimum-értéket: 

2006-ban 60 128 Ft volt az egy főre számított létminimum összege, vagyis a szegénységi 

küszöb kis mértékben emelkedett a 2006-os állapothoz képest.10 A KSH adatai szerint 

egy négyfős – két szülőből és két gyermekből álló – háztartás létminimumértéke 2010-

ben 228 334 Ft volt, míg az egytagú nyugdíjas háztartások 70 862 Ft-ból éltek.11 

A nemzetközi és a hazai gazdasági környezet nem mutat arra, hogy a lakosság jóléti 

színvonala rövid időn belül emelkedni fog. 2007-ben a gazdasági növekedés megtorpant, 

majd a 2008 végén begyűrűző válság hatására tovább lassult a növekedés üteme. A 

munkanélküliségi mutató a korábbi évekhez képest 2011-ben stagnált, azonban a 

reáljövedelmek nem növekedtek. A magyar gazdaság teljesítőképességének javulása és 

a lakossági fogyasztás elmaradt a várakozásoktól, noha a második Orbán-kormány 

gazdaságpolitikáját a középosztály fogyasztására alapozta. A GKI a 2012-es évre a 

fogyasztás további, 3%-os csökkenésével számol.12 

 

                                                             
5Program Európa számára: A civil társadalom javaslatai. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2009. 
6Európai Bizottság közleménye. Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. 6. 

o. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf 
7 A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt. 7. o. ÁJOB Projektfüzet. 

2009/2.http://www.obh.hu/allam/index.htm 
8http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/articles/2011/10/20111019_hu.htm 
9Létminimum, 2010. 2011. június, KSH. 2. o. http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf 
10Létminimum, 2006. Bp., 2007., KSH. 4. o. http://www.aokdsz.hu/dokumentumok/letmin06.pdf 
11Létminimum, 2010. 2011. június, KSH. 2. o. http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf 
12A háztartások jövedelmi és fogyasztási adatainak előrejelzése (2011-2014). 

http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-folyamatainak-elorejelzese-2011-

2014 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
http://www.obh.hu/allam/index.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/articles/2011/10/20111019_hu.htm
http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf
http://www.aokdsz.hu/dokumentumok/letmin06.pdf
http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf
http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-folyamatainak-elorejelzese-2011-2014
http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-folyamatainak-elorejelzese-2011-2014
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Az elszegényedés egyre nagyobb kihívásként jelentkezik Magyarországon. A deprivációtól 

és a munkahelyek elvesztésétől való félelem rányomja a bélyegét az emberek 

közérzetére. Egy, a Szonda Ipsos által végzett felmérés szerint 2011 végén a magyar 

állampolgárok leginkább a munkanélküliségtől (74%) és elszegényedéstől (68%) 

rettegtek.13 A 2012-es év újabb nehézségeket tartogatott: a 27%-os áfa emelés, 

valamint a 2012. januári benzináremelés újabb megterhelést jelentett a kiskeresetűek, 

az alacsony jövedelmű rétegek számára.  

 

Külön kell szólni a munkanélküliségről. A szocialista rendszerben a tartós 

munkanélküliség ismeretlen volt, a rendszerváltással azonban a munkanélküliség és a 

mélyszegénység újratermelődött, a Kádár-kori középosztály lassú lecsúszása, a nagyipar 

leszerelése, az ipari munkahelyek tömeges megszűnése következtében. Az 1990-es évek 

eleji sokkhatás után, az 1990-es évek közepétől lassan csökkent a tartós munkanélküliek 

és a segélyezettek aránya. A két csoport aránya a 2000-es évek elején stagnált, majd 

2003 óta a tartós munkanélküliek, 2006 óta a segélyezettek száma folyamatosan 

emelkedő tendenciát mutat.14 Jelenleg nem látszik, hogy ezen a folyamaton akár a 

szociális segélyezés rendszerének ésszerűsítésével, akár a foglalkoztatáspolitika 

átalakulásával sikerül változtatni. 

 

A 2000-es években a workfare szemlélet jegyében – amelynek lényegét a következő 

fejezetben fejtjük ki – megszorításokra került sor a szociális segélyezés rendszerében. 

Ennek elindítója az első Orbán-kormány volt, és lényegében 2004-től a Gyurcsány-, majd 

a Bajnai-kormányok is folytatták a restriktív intézkedéseket. 2000-ben például a 

rendszeres szociális segély és a jövedelempótló támogatást összevonták, a munkanélküli 

segélyt kilenc hónapra redukálták.15 Lehetővé vált a segélyezettek közmunkára 

kötelezhetővé tétele is. A vizsgálatok szerint ezek a szigorítások nem járultak hozzá az 

álláskeresési esélyek növekedéséhez, viszont a szegénység mértékének növekedéséhez 

igen.16 

1.2.2. A munkaalapú (workfare) társadalom kiépítésének módjai 

Magyarországon 

Az 1990-es évek végén és a 2000-es években a magyar kormányok előtt álló külföldi 

példák a szociális juttatások rendszerének megszigorítását inspirálták. Gyurcsány Ferenc 

                                                             
13Az elszegényedéstől rettegnek, a globalizáció negatív hatásaitól félnek a magyarok. 

http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-nem-f-lnek-a-

magyarok/ 
14A közcélú foglalkoztatottság kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. 

Kutatási jelentés. Kutatásvezető: Scharle Ágota. 2011. augusztus 30. 4. o. 
15 Uo. 8. o. 
16 A közcélú foglalkoztatottság kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. 

Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet. 2011. március, Hétfa Elemző Központ. 2. o.  

http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-nem-f-lnek-a-magyarok/
http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-nem-f-lnek-a-magyarok/
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nevéhez kötődik a „harmadik út” adaptálása a magyar környezetbe. Az Anthony Giddens 

nevével fémjelzett új baloldali filozófia azon alapult, hogy a posztmodern korban a 

baloldaliság hagyományos jellemzője, a rendszerkritika érvényessége megszűnt, a 

globális kapitalizmusnak nincsen alternatívája, és a baloldalnak igazodnia kell a 

megváltozott gazdasági feltétekhez, a globalizáció által jelentett kihíváshoz.17 Ez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy a „harmadik út” képviselői engedményeket tettek a 

munkáltatóknak, annak érdekében, hogy a piaci szereplőket megnyerjék politikájuk 

számára.  

 

A leszakadó társadalmi rétegek számára a segélyezés helyett a munkaerőpiacra való 

visszavezetést, az öngondoskodást, valamint az „élethosszig tartó tanulást” ajánlották 

megoldásként. Az új baloldali politika, a „harmadik út” a hagyományos szociáldemokrata 

politikával szemben a társadalmi igazságosság és a piaci verseny között az utóbbinak 

juttatott elsőbbséget. Külföldi példák álltak a magyar kormány előtt.  

Utalhatunk a Clinton-kormányzat által kiadott „A személyes felelősség és 

munkalehetőség törvényére” (1996), a német Schröder-kormány Hartz-IV programjára 

(2002), valamint a Blair-kormány „Jóléti Törvényre” (2007).18 

 

A német Hartz-IV. program egy differenciált munkanélküli és szociális segélyezési 

rendszert vezetett be 2005 januárjától. A reformot a piaci szemléletmód közvetlenül 

meghatározta, aminek több mint szimbolikus jele, hogy a 2002 februárjában megalakult 

Hartz-bizottság elnöke a névadó, Peter Hartz a Volkswagen személyzeti igazgatója volt. A 

munkanélküli-segélyt differenciálták, kettéválasztva egy Arbeitslosengeld I. és egy 

Arbeitslosengeld II. összegre, utóbbi folyósításának a feltétele a rászorultság, vagyis 

akkor folyósítható, amennyiben az egyén egy bizonyos életszínvonal alatt él. A német 

rendszerben a munkanélküliek kötelezettsége kiegészül egy szerződéssel, amelyik rögzíti, 

hogy a munkanélküli személy bármilyen felkínált munkát elfogad. Az Arbeitslosengeld I. 

munkanélküli segély folyósítási idejét általánosan 12 hónapban rögzítették.19 A brit Jóléti 

Törvény előírta a munkanélküli segélyért folyamodók számára, hogy igazolják azt, hogy 

munkát keresnek.20 Az érintett jogszabályok deklarált célként a foglalkoztatás növelését 

és a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklését fogalmazták meg, a 

„kevesebb segélyt, több esélyt” elv jegyében.  

 

                                                             
17 Galló Béla: Lehet-e a XXI. században rendszerkritika nélküli baloldaliság? In: Széphalmi diéta. Előadások 

2004-2005. 133. o. 
18 Pavics Lázár: A hazai foglalkoztatás tragikus helyzete és az okok vizsgálata. Bp., 2010. július. Készült a 

„ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS – Környezetgazdászok kiútkeresése” című kutatás keretében a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére. 399. o. 
19http://www.sozialleistungen.info/hartz-iv-4-alg-ii-2/was-ist-hartz-iv.html 
20 Uo. 399. o. 

http://www.sozialleistungen.info/hartz-iv-4-alg-ii-2/was-ist-hartz-iv.html
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A reformok célja a „munkaalapú” (workfare) jóléti állam kialakításának, a munkáltatók 

számára kedvező gazdasági és jogi környezet megteremtésének programjába illeszkedett 

bele. A workfare szemlélet szerint a segélyezettek számára is biztosítani kell a munkát.21 

A „harmadik út” ismertetett brit és német példái ehhez a diskurzushoz kapcsolódtak. 

Ezekhez a külföldi példákhoz kötődtek a Gyurcsány-kormány foglalkoztatás- és 

szociálpolitikai alapelvei is, noha a workfare szemlélet jegyében végrehajtott restriktív 

intézkedéseknek már korábban is voltak előzményei (pl. 2000-ben bevezetésre került a 

„segély helyett munkát” program, amelyik megvonta a segélyt a munkát nem vállaló 

munkanélküliektől, az kaphatott segélyt, aki elvállalta a számára felajánlott munkát).22 

A blairi-giddensi „harmadik út” adaptálását jelezte a Gyurcsány-kormány által bevezetett 

Út a munkához program. Az Út a munkához program magán viselte a „harmadik utas” 

brit és német kormányok foglalkoztatás- és szociálpolitikai programjának alapelemeit. A 

brit, a német, és azokat közvetlenül inspiráló amerikai példa nyomán a magyar 

kormányzat is a segélyezés helyett a munkaerőpiacra való visszavezetést tekintette 

prioritásnak. Ahogyan a program készítői megfogalmazták, a„program kiemelt célja, 

hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan 

munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely 

közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb 

kerüljenek a munka világához.”23 

 

Az Út a munkához program alapelve, hogy aki képes és akar dolgozni, az munkával 

járuljon hozzá a közteherviseléshez, ugyanakkor leszögezi, hogy a rászorulók továbbra is 

jogosultak a minimális ellátásra. Mindemellett a program új, ösztönző rendszert és 

szankciókat helyez kilátásba. A program kötelezte a települési önkormányzatokat, illetve 

társulásaikat közfoglalkoztatási tervek készítésére.24A munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb településeket és térségeket, valamint társadalmi csoportokat előnyben 

részesítette a program. Megalkotói szerint a közfeladatokban való aktív részvétel 

hozzásegíthet a nyílt munkaerőpiacra való visszatéréshez, ezért komplex intézkedések 

sorozatával kívánták elérni azt, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek 

a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási 

formában, és ezért rendszeres jövedelemhez jussanak.  

 

Ahhoz, hogy a közfoglalkoztatás szervezett keretek között történhessen, és az egyéni 

élethelyzetet, képességeket figyelembe véve, a munkára való ösztönzést segítse, a 

                                                             
21 Ferge Zsuzsa: Rögös út a munkához. Népszabadság, 2008. április 13. 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf 
22http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf 
23http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program/35-ut-a-munkahoz-program.html 
24Uo. 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf
http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program/35-ut-a-munkahoz-program.html
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szociális ellátórendszereknek is hozzá kell járulnia, ezért újraszabályozták az „aktív 

korúak” érdekében biztosított szociális ellátásokat. A munkaképesnek talált segélyezettek 

2009 márciusától már nem a hagyományos szociális segélyt kapják, hanem egy ún. 

„rendelkezésre állási támogatást” (RÁT) biztosítanak számukra, amelynek összege fele 

volt a szociális segélynek (szociális segély: 57 ezer Ft, RÁT: 28 500 Ft). Az 

önkormányzatoknak jogukban állt a RÁT-osokat közmunkára hívni. Amennyiben 

elvállalták a biztosított közmunkát, legalább a minimálbérnek megfelelő összeget (71 500 

Ft) kaptak.  

 

Azonban a közmunka-lehetőség visszautasítása, a nem megjelenés szankciót vont maga 

után: előbb egy hónapra, majd két évig zárták ki az illetőt minden 

segélyből.25Rendszeres szociális segélyre az volt jogosult, aki egészségkárosodás folytán 

munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, 55. életévét betöltötte, vagy 14 év 

alatti kiskorú gyermeket nevel. A segély összege a családi jövedelmétől függött, de nem 

haladhatta meg a kötelező legkisebb minimálbér nettó összegét. A rendelkezésre állási 

támogatás pedig azokra vonatkozott, akik közfoglalkoztatásban önhibájukon kívül nem 

vehettek részt, és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesülhettek, vagy olyan 

képzésben vettek részt, amelyhez keresetpótló juttatást nem igényelhettek.26 

 

A Gyurcsány-kormány a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak számára 

minimálbért nyújtott. Ahogyan arra az Út a munkához program bírálói rámutattak, ez a 

megoldás nem javította a közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci pozícióját, mert a 

közmunkások jelentős része nem képes kilépni a munkaerőpiacra, a közfoglalkoztatás 

viszont csak alibi jellegű tevékenységet biztosít. A tartós munkanélküliek egy jelentős 

részénél az ösztönző rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szociológusok 

kritizálták a programot. Ferge Zsuzsa megfogalmazása szerint a „jórészt falusi gettókba 

szorult százezrek” munkaerőpiacra való visszavezetése „nem olyan feladat, amely 

néhány kormányrendelettel megoldható volna.”27 

Az Út a munkához programról készített hatásvizsgálatok egyértelműen cáfolták azt, hogy 

a közfoglalkoztatás mély hatást gyakorolt volna a tartós munkanélküliség alakulására. 

Ezt megerősítették azok a vizsgálatok is, amelyeket a program előtt az önkormányzati 

közfoglalkoztatási programok hatásáról készültek. A KSH MEF adatai arra utalnak, hogy 

az egyes negyedévekben csak a RÁT jogosultak 1-5%-a helyezkedett el valamely nem 

                                                             
25Út a munkához program. http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program.html 
26 A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. 

Kutatásvezető: Scharle Ágota. 2011. augusztus 30.Budapest Intézet-Hétfa Elemző Központ. 24. o. 

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf 
27Rögös út a munkához. Népszabadság. 2008. április 13. 

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf 

http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program.html
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf
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támogatott állásban, és a támogatott állásban dolgozók 20-40%-a ismét visszakerült a 

regisztrált munkanélküliek közé.28 

 

A második Orbán-kormány szintén a foglalkoztatás növelését tűzte ki célul, amelyet 

szimbolikusan és kommunikációs szinten az „egy millió új munkahely tíz év alatt” 

szlogenje jelölt.29 A kormány Nemzeti Közfoglalkoztatási Program néven folytatta az Út a 

munkához program céljának megvalósítását. 2011. január 1-jén megszűnt a közcélú 

foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és 

a hagyományos központi közmunkaprogram. Azonban a Nemzeti Közfoglalkoztatási 

Program szakértők szerint nem hozta meg a várt eredményeket, ezért a 

közmunkaprogram átalakult. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium azóta 

lemondott államtitkára 2011. szeptember 10-én bejelentette, hogy a 2012-ben elindult 

Start program keretében biztosítják a vidéken élő munkanélküliek visszavezetését a 

munkaerőpiacra. Ahogyan a Start program honlapja megfogalmazza, a 

közmunkaprogram célcsoportját a tartós munkanélküliek és az álláskeresési ellátásból 

már kiszorult aktív személyek alkotják, akik számára foglalkoztatást biztosítanak „olyan 

munkakörben, ami települési, közösségi célokat valósít meg.”30 A halmozottan hátrányos 

helyzetű kistérségekben napi nyolcórás közmunkaprogramot biztosítanak a 

munkanélküliek számára, mintegy 40 ezer fő bevonásával.31 A közmunkaprogram egyik 

deklarált célja a falu népesség-megtartó képességének a növelése, a falusi 

elszegényedés megakadályozása.32 

1.2.1.1. Az Út a munkához program eredményei 

A program elindulása előtt 440 0000 regisztrált munkanélküli volt Magyarországon.33 A 

segélyezettek fele eleve munkaképtelen volt, másik részét sikerült ugyan bevonni a 

közmunkaprogramba, de azt nem sikerült elérni, hogy a résztvevők később a piaci 

szférába átlépjenek, és ott helyezkedjenek el. Így ebből a szempontból 

eredménytelennek nevezhető a program. Kérdéses persze, hogy mennyire van értelme 

egy közmunkaprogram hatékonyságát csak ebből a szempontból mérni, hiszen ahogy 

Szűcs Erika, az akkori szociális és munkaügyi miniszter is megfogalmazta, ideje lenne 

                                                             
28A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. 

Kutatásvezető: Scharle Ágota. 2011. augusztus 30.Budapest Intézet-Hétfa Elemző Központ. 75. o. 

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf 
29Egy millió új munkahely tíz év alatt. 2010. szeptember 20. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=152995 
30Programok bemutatása/Út a munkához. http://www.startprogram.hu/index.php?p=linkek&l=5 
31Start munkaprogramok indulnak. 2011. november 15. 

http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/start_munkaprogramok_indulnak 
32Vissza a földhöz – Indul a Start munkaprogram. 2011. szeptember 10. http://gazdasagiradio.hu/cikk/68287/ 
33Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 2009. augusztus-október.  

Gyorstájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. 1. o. 

http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf 

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=152995
http://www.startprogram.hu/index.php?p=linkek&l=5
http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/start_munkaprogramok_indulnak
http://gazdasagiradio.hu/cikk/68287/
http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf
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szembenéznie az országnak azzal a problémával, hogy munkaerő-tartaléka nehezen 

mozgósítható egy korszerű, fejlett gazdaság megvalósítására.  

Az Út a munkához program elindítása előtt a közmunkák az ellátott tartós 

munkanélküliek 12-13%-ának tudtak munkát adni. Az Út a munkához program első 

évében 60 ezer főt vontak be a közcélú foglalkoztatottak közé.34 Ugyanakkor ez nem 

jelenti azt, hogy a közcélú foglalkoztatottak munkaerő-piaci gondjai megoldódnak. Az 

adott negyedévben a támogatott foglalkoztatásban dolgozók 30-40%-a a következő 

negyedévben ismét munkanélküli lesz.35 

Miben látjuk a magyarországi workfare rendszer kudarcát? Egyfelől míg a modellnek 

tekintett nyugati államokban (Egyesült Államok, Nagy-Britannia) a jóléti konszenzust már 

az 1980-as években komoly támadás érte, és az 1990-es években egy új konszenzus 

jegyében a baloldali pártok engedményt tettek a piac munkáltatói szereplőinek, addig 

Magyarországon a workfare reformokat nem előzte meg egy ilyen előkészítés. Ennek 

pedig az oka az, hogy Magyarországon a rendszerváltás idején éppen a nyugati jóléti 

államok jelentették a követendő példát a magyar politika és a társadalom számára. 

Németországban a Hartz-IV reform valóban egy jól teljesítő jóléti állam létező 

foglalkoztatás- és szociálpolitikai kihívásaira, fenntartási gondjaira igyekezett választ 

adni, míg Magyarországon a lakosság által élvezett jóléti vívmányok mennyisége és 

minősége nem közelítette meg a német szintet. Ebben a társadalmi közegben a 

segélyezés restriktív gyakorlata, büntető, szankcionáló jellegű elemek bevezetése 

szükségszerűen nem találkozhatott a lakosság vágyaival.  

1.2.1.2. Munkanélküliség és foglalkoztatás 

2010-hez képest a 2011-es évben stagnált a munkanélküliek száma: míg az előző évben 

465 400 főt soroltak a vegyes összetételű munkanélküli (nyugdíjas, nappali tagozatos 

tanuló, valamilyen ellátást igénybe vevő) kategóriába, addig 2011-ben 461 800 főt tett ki 

a munkanélküliek tábora.36 2010. január-augusztus hónapban a munkanélküliek száma a 

15-64 évesek körében 8 ezer fővel volt kevesebb (463 ezer fő), mint az előző év hasonló 

időszakában. A foglalkoztatottak száma 32 ezer fővel volt magasabb az előző év hasonló 

időszakában tapasztaltnál.37 A munkanélküliségi ráta 2009 első negyedévétől 2010 

harmadik negyedévéig emelkedett, majd stagnált (10,9%-on), 2011 első negyedévében 

                                                             
34Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 2009. augusztus-október. Gyorstájékoztató a Központi Statisztikai 

Hivatal legfrissebb adataiból. 3. o. http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf 
35A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. 

Kutatásvezető: Scharle Ágota. 2011. augusztus 30.Budapest Intézet-Hétfa Elemző Központ. 40. 

o.http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf 
36Statisztikai tükör. V. évfolyam, 91. szám. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal. 2011. december 20. 1. 

o. http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/fmf/fmf21109.pdf 
37A KSH jelenti, Gazdaság és társadalom. 2011/8. KSH, Bp. 10. 

o.http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21108.pdf 

http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/fmf/fmf21109.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21108.pdf


ORSZÁGJELENTÉS 2010 - 2011 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 
 

 
13 

ismét növekedett, majd csökkent.38 A jelenlegi foglalkoztatottsági ráta (56,4%) 

emelkedést jelez a 2009-es (55,5%) és a 2010-es adathoz (56,0%) képest, de még 

mindig elmarad a válság előtti szinttől (57,3%).39 Magyarországon a válság előtt is 

alacsony volt a foglalkoztatás az EU-s átlaggal való összehasonlításban (2009-ben 

Magyarországon a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási rátája 55,4%-os volt, míg az EU-

ban ez az arány 64,8%-os volt).40 A KSH adatai szerint a munkanélküliség 2010. 

szeptember-november végén 10,6%-os volt, ami a legalacsonyabb munkanélküliségi 

adat volt 2009 utolsó negyedéve óta.41 A közfoglalkoztatottak száma meredeken 

növekedett a 2010-es évben (2010. január: 53,3 ezer fő, február: 62,9 ezer, március: 

75,8).42 

                                                             
38Uo. 28. o.http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21108.pdf 
39Uo. 1.o. 
40Statisztikai tükör. IV. évfolyam, 14. szám. Összeállította: KSH. 2010. február 4. 1. o. 

http://tudasbazis.org.hu/doktar/hirek_aktualitasok/munkaeropiaci_hkep_2009.pdf 
41http://hvg.hu/gazdasag/20120105_ksh_foglalkoztatottsag 
42Pavics Lázár: A hazai foglalkoztatás tragikus helyzete és az okok vizsgálata. Bp., 2010. július. Készült a 

„ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS – Környezetgazdászok kiútkeresése” című kutatás keretében a Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére. 396. o.  

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21108.pdf
http://tudasbazis.org.hu/doktar/hirek_aktualitasok/munkaeropiaci_hkep_2009.pdf
http://hvg.hu/gazdasag/20120105_ksh_foglalkoztatottsag
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Ugyanakkor az Eurostat adatai szerint uniós összehasonlításban a fiatalok körében a 

munkanélküliség nem csökkent, sőt növekedett 2008-2011 között: 

 

                               Youth unemployment rate Youth unemployment ratio 

 2008 2009 2010 201102* 2008 2009 2010 

EU-27 15,8 20,1 21,1 21,0 6,9 8,7 9,0 

Euro area 16,0 20,2 20,9 20,5 6,9 8,7 8,7 

Belgium 18,0 21,9 22,4 18,3 6,0 7,1 7,3 

Bulgaria 12,7 16,2 23,2 27,0 3,8 4,8 6,7 

Czech 
Republic 

9,9 16,6 18,3 18,7 3,1 5,3 5,7 

Denmark 7,6 11,2 13,8 14,0 5,5 8,0 9,3 

Germany 10,6 11,2 9,9 8,9 5,5 5,8 5,1 

Estonia 12,0 27,5 32,9 21,8 5,0 11,0 12,6 

Ireland 13,3 24,4 27,8 29,8 6,7 11,3 11,6 

Greece 22,1 25,8 32,9 42,9 6,7 8,0 10,0 

Spain 24,6 37,8 41,6 45,0 11,7 17,1 17,8 

France 19,3 23,9 23,7 23,3 7,2 9,2 8,9 

Italy 21,3 25,4 27,8 27,7 6,6 7,4 7,9 

Cyprus 8,8 14,0 17,2 20,0 3,8 5,7 6,8 

Latvia 13,1 33,6 34,5 30,2 5,6 14,0 13,9 

Lithuania 13,4 29,2 35,1 33,2 4,1 8,9 10,4 

Luxembourg 17,3 16,5 15,6 14,0 5,2 5,5 3,5 

Hungary 19,9 26,5 26,6 25,1 5,0 6,5 6,6 

Malta 11,8 14,4 13,1 14,7 6,4 7,4 6,7 

Netherlands 6,3 7,7 8,7 7,0 3,9 4,8 6,0* 

Austria 8,0 10,0 8,8 8,3 4,9 6,0 5,2 

Poland 17,3 20,6 23,7 24,9 5,7 7,0 8,2 

Portugal 20,2* 24,8* 27,7* 28,7 6,8 7,9 8,2 

Romania 18,6 20,8 22,1 22,8 5,7 6,4 6,9 

Slovenia 10,4 13,6 14,7 14,3 4,5 5,6 5,9 

Slovakia 19,0 27,3 33,6 32,7 6,2 8,6 10,4 

Finland 16,5 21,5 21,4 20,1 8,8 10,9 10,6 

Sweden 20,2 25,0 25,2 22,8 10,7 12,8 13,0 

United 
Kingdom 

15,0 19,1 19,6 20,4 9,2 11,4 11,6 

*The quarterly youth unemployment rate is seasonaly adjusted. 
e: estimate 
Source: Eurostat (une_rt_a.lfsi_act_a) 
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A magyarországi nyilvántartott álláskeresők száma a 2011-es év első félévében 

fokozatosan csökkent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint.43 

 

 

 

                                                             
43Munkanélküli körkép: Megállt a csökkenő tendencia, júliusban nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. 2011. 

augusztus 21. http://szak-

pol.blog.hu/2011/08/21/munkanelkuli_korkep_megallt_a_csokkeno_tendencia_juliusban_nott_a_nyilvantartott

_allaskeresok_szama 

http://szak-pol.blog.hu/2011/08/21/munkanelkuli_korkep_megallt_a_csokkeno_tendencia_juliusban_nott_a_nyilvantartott_allaskeresok_szama
http://szak-pol.blog.hu/2011/08/21/munkanelkuli_korkep_megallt_a_csokkeno_tendencia_juliusban_nott_a_nyilvantartott_allaskeresok_szama
http://szak-pol.blog.hu/2011/08/21/munkanelkuli_korkep_megallt_a_csokkeno_tendencia_juliusban_nott_a_nyilvantartott_allaskeresok_szama
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai érzékeltetik, hogy az álláskereső népesség 

egyenlőtlenül oszlik meg az ország területén. A kedvezőbb földrajzi fekvésű, nyugati 

piacokhoz közelebb fekvő Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb az álláskeresők száma, a 

rosszabb infrastrukturális adottságokkal rendelkező Észak-Alföldön és Észak-

Magyarországon pedig a legmagasabb: 
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A nyilvántartott álláskeresők száma a legnagyobb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

(66 392 fő) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (58 049 fő), a legalacsonyabb Vas 

megyében (8 317 fő) és Győr-Moson-Sopron megyében (10 642 fő): 

 

 

A szociális segélyezés és a munkanélküli ellátás terén jelentős változások léptek életbe, 

amelyek összességében hátrányosan érintették a segélyre szorulókat. A munkanélküli-

segély összegének 90 napra csökkentése, a munkaképesség felülvizsgálása, a tartós 

munkanélküliek közhasznú munkára kötelezése a workfare szemléletet tükrözi, és 

lényegében megoldási javaslatában megegyezik a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok 

elveivel. Ugyancsak a workfare szemlélet győzelmének tekinthető, hogy 2012. január 1. 

óta minden tartós munkanélküli köteles elfogadni a munkaügyi szervezet által felajánlott 

munkát. Ez jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest, amelyik előírta, hogy a 

munkát kereső személy számára csak végzettségének megfelelő, vagy eggyel 

alacsonyabb szintű munkakört köteles elfogadni.44 

 

Az Út a munkához program és a második Orbán-kormány szociálpolitikája és 

foglalkoztatáspolitikája lényegében nem különbözik. Mindkét kormány elsősorban a 

foglalkoztatottak létszámának bővítését tekintette céljának, amelyet a hazai 

foglalkoztatásnak az EU átlagához képest alacsony szintje alátámasztott. 

                                                             
44Milyen munkanélküli ellátásra számíthatunk 2012-

ben?http://www.berbarometer.hu/main/Milyen%20munkanelkuli%20ellatasra%20szamithatunk%202012-1.pdf 

http://www.berbarometer.hu/main/Milyen%20munkanelkuli%20ellatasra%20szamithatunk%202012-1.pdf
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1.2.3. A devizahitelesek kérdése 

A válság következtében növekedett a devizahitelesek részéről a késedelmes 

visszafizetések aránya. A 90 napon túli késedelemben levő jelzáloghitelek aránya 

meredeken emelkedett 2008-2010 között: 2008 végén 2,9%, 2009. december végén 

6,5%, 2010. szeptember végén pedig 9% volt ez az arány. 2011. január-augusztus 

között a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 84 milliárddal nőttek a devizahitelek 

törlesztő részletei a 2010-es azonos időszakhoz képest.45 A kormány a helyzet kezelésére 

kilakoltatási moratóriumot vezetett be 2010 augusztusától 2011. április 15-ig.46 A 

munkanélküliségi ráta változását a devizahitelek visszafizetési aránya is megérezte 2011-

ben. A 90 napon túl nem fizető devizahitelek összege jelentősen növekedett 2011 

második negyedévére: 798 milliárd Ft-ról 912 milliárd Ft-ra. 2011 augusztusában a KSH 

adatai szerint 576 ezer háztartás rendelkezett lakáscélú jelzáloghitellel. A devizahitel-

probléma több mint a lakosság egytizedét érinti (1 millió 800 főt). A gyermekes családok 

több mint egynegyede rendelkezik jelzáloghitellel. A kétgyermekes családok 23%-ának, a 

háromgyermekesek 28%-ának vannak fizetési nehézségei.47 

 

A devizahitelesek védelmére bevezették az Otthonvédelmi Akciótervet. Az Akcióterv öt 

pillért tartalmaz, amelyek a devizahitelesek megsegítését célozzák: ezek közé tartozik az 

árfolyamvédelem bevezetése, a havi törlesztő részletek meghatározása, a 

kamattámogatási rendszer, a Nemzeti Eszközkezelő Társaság felállítása, a kilakoltatási 

moratórium feloldása kvótarendszerrel és a deviza alapú jelzáloghitelezés újbóli 

engedélyezése (utóbbi abban az esetben, ha az adós bruttó jövedelme, amely euróban 

keletkezik, meghaladja a minimálbér 15-szörösét).48 2011. szeptember 19-én az 

Országgyűlés megszavazta, hogy a devizákban eladósodott lakáshitelesek rögzített 

árfolyamon törleszthessék az adósságukat.49 A kormány kamattámogatással is segíti a 

devizahiteleseket, öt évre szóló időkeretben. A kamattámogatás feltétele, hogy az 

ingatlan az adós életvitelszerű lakhatását szolgálja, ténylegesen is az adott ingatlan 

lakcímére van bejelentve a lakása, legalább egy kiskorú van a háztartásban, és a fedezeti 

ingatlan értéke a szerződés megkötése idején nem haladja meg Budapesten a 20 millió, 

vidéken pedig a 15 millió Ft-ot.50 

                                                             
45KSH: Kiskereskedelmi értékesítés augusztusban. http://oksz.hu/ksh_aug_igen_nem.htm 
46Otthonteremtési stratégia. szakmai vitairat. 2011. május 1. 

http://www.kormany.hu/download/0/d7/30000/otthonteremtesi_strategia.pdf 
47Családok tízezreit fenyegeti a kiköltöztetés veszélye. 2011. augusztus 18. http://kp.hu/csaladok-tizezreit-

fenyegeti-a-kikoltoztetes-veszelye/ 
48http://www.hitelsegitseg.hu/, Otthonvédelmi akcióterv – Le Monde vélemény. 2011. január 6. 

http://profitline.hu/hircentrum/hir/234776/Otthonvedelmi-akcioterv---Le-Monde-velemeny 
49Devizahitelek: Megszavazták a végtörlesztést. 2011. szeptember 19. http://nol.hu/belfold/vegtorlesztes 
50Megállapodtak a devizahitelesek ügyében – Önnek is segít? 2011. december 15. 

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/megallapodtak-a-devizahitelesek-ugyeben-onnek-segit-364625 

http://oksz.hu/ksh_aug_igen_nem.htm
http://www.kormany.hu/download/0/d7/30000/otthonteremtesi_strategia.pdf
http://kp.hu/csaladok-tizezreit-fenyegeti-a-kikoltoztetes-veszelye/
http://kp.hu/csaladok-tizezreit-fenyegeti-a-kikoltoztetes-veszelye/
http://www.hitelsegitseg.hu/
http://profitline.hu/hircentrum/hir/234776/Otthonvedelmi-akcioterv---Le-Monde-velemeny
http://nol.hu/belfold/vegtorlesztes
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/megallapodtak-a-devizahitelesek-ugyeben-onnek-segit-364625
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Simor András jegybankelnök a kormányzati intézkedést helyesnek nevezte, ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy a devizahitelesek problémájának megoldásánál a rászorultsági elvet 

kell figyelembe venni. Simor javasolta a jelenlegi devizahitelezés reformját, amelynek 

keretében új modellel váltanák fel a jelenlegi jelzálogbankokat. A jegybankelnök 

javaslatot tett egy deviza-megfelelési mutató bevezetésére is.51A kormány és a 

Bankszövetség adósmentő megállapodást írtak alá a devizahitelesek megsegítéséről. Az 

öt évre szóló megállapodással 30-35%-kal csökkentik az adósságszolgálati terhet.52 A 

devizahitelesek problémájára napjainkban sincsen kedvező megoldás. Nyolcszázezer 

állampolgár továbbra is kiszolgáltatottja a frankhitelek visszafizetésének.  

1.2.4. A lakhatáshoz való jog 

A lakáspolitika témaköréhez hozzátartozik a lakhatáshoz való jog megítélése is. 

Magyarországon 2000 óta nem része a lakhatáshoz való jog a szociális biztonsághoz való 

jognak, miután az Alkotmánybíróság a 42/2000. (XI. 8.) AB határozattal úgy döntött, 

hogy a szociális biztonsághoz való jogból nem vezethető le részjogként a lakhatáshoz 

való jog, vagy, ahogyan a dokumentum megfogalmazta: a lakhatáshoz való jog 

„biztosítása tekintetében az állam kötelezettsége és ebből következően a felelőssége nem 

állapítható meg”.53 Mindez nemzetközi viszonylatban egyáltalán nem számít magától 

értetődőnek, hiszen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25. cikkelyének első 

bekezdése is deklarálja a lakáshoz való jogot, úgy, mint az egyént és családját megillető 

életszínvonal előfeltételét – hasonlóan az élelemhez, a ruházathoz, a lakáshoz és a 

szükséges szociális szolgáltatásokhoz.54 Emellett néhány állam (pl. Hollandia, 

Franciaország, Oroszország, Banglades) alkotmánya is rögzíti a lakáshoz való jogot. 

Ugyancsak az életszínvonal alapvető feltételeként rögzíti a lakáshoz való jogot az ENSZ 

Gazdasági, szociális és kulturális jogok egyezségokmánya. 55 

 

A deklarációhoz nem kötődnek konkrétumok, és a megfogalmazásból – azt az adott 

környezeti (kulturális, földrajzi stb.) feltételekhez igazítva – többféle értelmezési mód 

vezethető le. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által egy konkrét ügyben (James és 

társai ügy) megfogalmazott egyik értelmezés szerint az állam jogosult lehet beavatkozni 

a lakáspiac működésébe. Ugyanakkor egy másik ügyben (Guzzardi-ügy) az Emberi Jogok 

                                                             
51Végre a legrászorultabb devizahiteleseken kellene segíteni. 2011. december 8. 

http://hvg.hu/gazdasag/20111208_SimorAndras_Horgonykonferencia_devizahite 
52A bankok és a kormány közösen lép fel a devizahitelesek érdekében. 2011. december 

16.http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/12/16/08/A_bankok_es_a_kormany_kozosen_lep_fel.aspx 
5342/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABK 2000. november, 447. 

http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s

9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/n

etahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G 
54Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. http://web.amnesty.hu/ejeny.pdf 
55Az ENSZ Gazdasági szociális és kulturális jogok egyezségokmánya. 

http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/202 

http://hvg.hu/gazdasag/20111208_SimorAndras_Horgonykonferencia_devizahite
http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/12/16/08/A_bankok_es_a_kormany_kozosen_lep_fel.aspx
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://web.amnesty.hu/ejeny.pdf
http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/202
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Európai Bírósága deklarálta, hogy az Emberi jogok európai egyezményéből nem 

vezethető le a lakhatáshoz való jog. Azonban ez a bírósági döntés is leszögezi, hogy 

senki nem kényszeríthető méltatlan, megalázó körülmények közé.56 Mint látható, a 

„lakáshoz” vagy „lakhatáshoz” való jog konkretizálása értelmezési akadályokba ütközik.  

Az Alkotmánybíróság határozata kimondta, hogy a lakhatáshoz való jog 

részjogosítványként nem következik a megélhetési minimum garantálásából.57Az 

Alkotmánybíróság a hajléktalanság kezelését az állam, illetve az állami szociális ellátás 

hatáskörébe utalta. Vagyis az Alkotmánybíróság a hajléktalanságnak csupán tüneti 

kezelését rögzítette, amikor az állam egy vészhelyzet elhárítása érdekében köteles a 

hajléktalan ember számára szállásról gondoskodni.  

Ebből az értelmezésből az következik, hogy az államnak csak akkor kell segítséget 

nyújtania, ha közvetlen életveszély áll fenn.58Nyilvánvaló, hogy a fenti értelmezés szűken 

értelmezi az állam szerepét, amelyik ráadásul nem kényszeríthető ki. A lakáshoz való jog 

kikényszerítése leginkább Franciaországban működik. A francia állampolgárnak be kell 

jelentenie a bérlakás-igényét az adott önkormányzat szociális osztályán. Az 

önkormányzat számára három hónap, sürgős esetben hat hét áll rendelkezésre, hogy 

teljesítse ezt az igényt. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a kérelmező bíróság elé 

viheti az ügyet.59 

1.3. A romakérdés 
Noha tisztában vagyunk azzal, hogy a hajléktalanság jellemzően nem a roma népesség 

problémája, és az önmagában is komplex romakérdés megoldása nem lehet a hajléktalan 

ellátás feladata, azonban a hajléktalanügy társadalmi kontextusának az ismertetése nem 

lehet teljes a romakérdés szempontjának figyelembevétele nélkül. Az elmúlt időszakban 

a hajléktalanok között a magukat romának valló személyek aránya emelkedést mutat 

(2008-ban becslések szerint minden ötödik hajléktalan roma volt).60 A kérdés nehezen 

                                                             
56 Kardos Gábor: A lakhatáshoz való jog. A nemzetközi jog felfogása és a magyar Alkotmánybíróság határozata. 

1. o. Fundamentum. 2001/1. 99. o.http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF 
5742/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABK 2000. november, 447. 

http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s

9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/n

etahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G 
5842/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABK 2000. november, 447. 

http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s

9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/n

etahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G, Kardos Gábor: A lakhatáshoz való jog. A nemzetközi jog 

felfogása és a magyar Alkotmánybíróság határozata. 1. o. Fundamentum. 2001/1. 101. 

o.http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF 
59Franciaország: A lakhatáshoz való jog a gyakorlatban. 2010. november 18. 

http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-franciaorszag-a-lakhatashoz-

valo-jog-a-gyakorlatban.html 
60FogLak Projekt: a méltóság programja. http://epiteszforum.hu/node/11215 

http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-franciaorszag-a-lakhatashoz-valo-jog-a-gyakorlatban.html
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-franciaorszag-a-lakhatashoz-valo-jog-a-gyakorlatban.html
http://epiteszforum.hu/node/11215


ORSZÁGJELENTÉS 2010 - 2011 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 
 

 
21 

dönthető el, hogy a roma hajléktalanok arányának növekedése a hagyományos roma 

közösségek bomlására figyelmeztet, vagy pedig egyszerűen azt jelzi, hogy a romák a 

vidéki, falusi Magyarországról a munkanélküliség és a kilátástalanság következtében 

nagy számban költöznek a biztosabb megélhetéssel kecsegtető Budapestre és más 

nagyvárosokba, ahol azonban nem tudnak lakást szerezni.  

 

Ez a szociális menekülés a nagyvárosba más kisebbségi csoportok történetéből is ismert 

(pl. amikor az 1900-as években az afroamerikai szegények jelentős része elhagyta a 

válság által nagyobb mértékben sújtott déli államokat, és a gazdaságilag prosperáló 

északi nagyvárosokban koncentrálódott). 

Másrészt Északkelet-Magyarországon az elmúlt években a roma és nem roma közösségek 

közötti feszültségek növekedése hosszú távon azzal fenyeget, hogy a romák vándorlása a 

nagyvárosok felé tömeges méreteket ölthet, amelyik újabb kihívás elé állítja a nagyvárosi 

munkaerőpiacot, a lakáspolitikát és a szociális ellátórendszereket.  

 

Mindez szorosan összefügg az északkelet-magyarországi és dél-baranyai térség 

leszakadásával, azzal, hogy az itt élők többsége – romák és nem romák egyaránt – a 

szocialista extenzív iparosítás kifulladásával, a betanított és segédmunkaerő leépítésével, 

a termelőszövetkezetek felbomlásával elveszítette a létalapját. Így a romakérdés nem kis 

részben regionális kérdés: a leszakadó északkeleti és dél-baranyai régiók 

elszegényedésének a problémája. Azonban ez a kérdés mára kilépett a regionális 

szintről, és országos szintre emelkedett. A hajléktalansággal ellentétben a romakérdés 

nem utalható a hagyományos értelemben vett szegénykérdés körébe, hiszen regionális, 

kulturális aspektusokkal is rendelkezik, és sokkal több szakpolitika – gazdasági, 

vidékfejlesztési, oktatás-, munka-, egészségügyi, lakáspolitika – eszközrendszerének a 

felhasználását igényli. 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009-es ajánlásában a romakérdés kezelését 

a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem keretében tárgyalta, és ajánlotta az európai 

intézmények számára, hogy dolgozzanak ki intézkedési jogalapot, valamint koherens 

stratégiát.61 2011-ben, a magyar soros elnökség időszakában elfogadták az uniós 

romastratégiát, amelyik négy területen – az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és 

a lakhatás területén – fogalmaz meg világos irányokat a tagállamok számára.62 

 

                                                             
61Program Európa számára: a civil társadalom javaslatai. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2009.  
62A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A nemzeti romaintegrációs stratégiák keretrendszere 2020-ig. 

http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_20

20-ig.pdf 

http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf
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Magyarországon a 2001-es népszámláláson 190 ezer fő (a lakosság 7,5%-a) vallotta 

magát roma/cigány (beás, romani) identitásúnak. Hozzá kell tenni, hogy pontos adatok 

nem állnak a rendelkezésre, hiszen a népszámlálási adatok önbevalláson alapulnak. A 

2010-es identitásvizsgálat szerint növekedett azoknak az aránya, akik magukat 

romaként/cigányként határozzák meg.63 

 

Ez a népességnövekedés a mélyszegénységben élő romák számának növekedését 

eredményezheti, és a nyomor elől a városba menekülés következtében egyre több roma 

kényszerül hajléktalansorba. Így tendenciaszerűen – ha nem sikerül felzárkóztatni az 

ország leszakadó északkeleti és dél-baranyai térségeit – a romák városba áramlásával, 

és körükben a hajléktalanok arányának növekedésével lehet számolni.64 

 

Mindazonáltal a romakérdés megoldását nem lehet a hajléktalan-ellátó 

intézményrendszertől várni. Egyrészt a romakérdés sokgyökerű probléma, amelyet csak 

átgondolt regionális politika és szociálpolitika, valamint az integrált oktatás révén lehet 

kezelni. Másrészt a két probléma földrajzi környezete is eltérő, hiszen míg a 

hajléktalanság jellemzően városi jelenség, addig a romakérdés legkiélezettebb 

formájában a vidéki Magyarországon, a leszakadó, gettósodó falvakban jelentkezik. A 

roma lakosság aránytalanul oszlik meg az ország területén, egyharmaduk a legrosszabb 

gazdasági, infrastrukturális és iskolázottsági adottságokkal rendelkező kelet-

magyarországi régióban, Borsod-Abaúj, Heves és Nógrád megyében él.65 

 

                                                             
63http://www.idetartozunk.hu/sajto/106-fnhu-2011-09-16 
64Lengyel Gabriella: Cigánynak vélt hajléktalanok. 2005/3. http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganynak-velt-

hajlektalanok 
65http://www.verpelet_rpm.abbcenter.com/?id=56432&cim=1# 

http://www.idetartozunk.hu/sajto/106-fnhu-2011-09-16
http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganynak-velt-hajlektalanok
http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganynak-velt-hajlektalanok
http://www.verpelet_rpm.abbcenter.com/?id=56432&cim=1
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A cigány (roma) népesség területi elhelyezkedése Magyarországon. Forrás: 

KSH, 2001-es népszámlálás 

 

Jelenleg a hajléktalanság nem tekinthető ugyan tipikus roma problémának, de bizonyos 

kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok a romák arányának növekedéséhez 

vezethetnek. Prognosztizálható, hogy amennyiben nem sikerül megállítani a kelet-

magyarországi és a dél-baranyai térségek leszakadását, akkor közép- és hosszútávon a 

pusztuló falvak lakosságának – köztük a romáknak – a nagyarányú belső migrációjával 

kell számolni. A leszakadó régiókból a perspektíva nélküli lakosság tömegesen költözhet 

be a munkavállalás és a megélhetés szempontjából nagyobb biztonságot jelentő 

nagyvárosokba. Tartós megoldást csak a romakérdés regionális metszetének a 

fajsúlyossá tétele, a kelet-magyarországi régió gazdasági, infrastrukturális, oktatási és 

egészségügyi helyzetének a javítása, a megélhetést biztosító korszerű mezőgazdaság és 

a helyi ipar támogatása, a mezőgazdaság lakosságmegtartó szerepének erősítése, és 

elsősorban az integrált oktatás biztosítása jelenthet. A központi kormányzatnak, az egyes 

szakpolitikákért felelős tárcáknak, az országos, a megyei és helyi szociális 

ellátórendszernek van szerepe és feladata a romakérdésben. A hajléktalanellátó 

intézmények ezt a problémát nem képesek kezelni, mivel ez nem az ő feladatuk. 
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2. A hajléktalankérdés politikai és társadalmi 

környezetének változásai 2010-2011-ben 
2010-ben a hajléktalankérdés jellege érezhetően változáson ment keresztül a 

közbeszédben. A hajléktalanság ügye, amelyik egészen addig önkormányzati – 

elsősorban fővárosi – problémaként jelentkezett, kikerült az országos politika színpadára. 

Az önkormányzatok részéről egy sajátos nyomás nehezedett az országos politikára, így a 

törvényhozók nem térhettek ki a problémával való foglalkozás elől. A hajléktalanságról 

való beszédmód is megváltozott. A hajléktalanság a diskurzusban egyre gyakrabban 

jelent meg zavaró tényezőként, sőt a csepeli erdőben történt, hajléktalanokhoz kötődő 

bűntények után a bűnözéssel mosták össze a hajléktalanságot („hajléktalanbűnözés”). A 

csepeli gyilkosságsorozat 2011. augusztusi napvilágra kerülését követően maga Tarlós 

István főpolgármester legitimálta a „hajléktalanbűnözés” fogalmának a közbeszédben 

való elterjedését, kijelentve, hogy „létezik hajléktalanbűnözés”, és hogy „mára a 

hajléktalanok radikalizálódtak”.66 

 

Ebben a diskurzusváltásban fellelhető a workfare szemlélet ismertetőjegye: a 

rászorultakat nem segíteni kell, hanem rendszabályozni kell őket, és lehetőleg lokális 

szinten kezelni a kérdést. Ha bűneset történik, akkor az adott csoport egésze 

kriminalizálható. A workfare szemlélet jegyében a szegény- és kriminológiai kérdés a 

lokális szint problémájaként kerül napirendre. Ugyanakkor az önkormányzatok nyomása 

alatt az Országgyűlés és a kormány nem térhetett ki a hajléktalansággal való foglalkozás 

elől, így az országos politikai kérdéssé vált. Ebben a fejezetben vázlatosan ismertetjük a 

hajléktalanpolitika közigazgatási szereplőinek mozgásterét, valamint azt, hogyan reagált 

a kérdésre az országos politika és az önkormányzati szint, az utóbbi esetben külön 

tárgyaljuk Budapestet, annak kerületeit, valamint két nagyvárost. 

2.1. A hajléktalanpolitika közigazgatási szereplői 

2.1.1. Az állam 

Az állam funkciója több változáson ment keresztül a történelem folyamán. A modern 

állam nemcsak hatalmi, hanem jóléti feladatokat is ellát. Természetesen az állam 

szociális feladatai ellátásának a gazdaság teljesítőképessége is határt szab. 

Magyarországon az állam az intézményes szociálpolitika elsődleges hordozója. A 2012. 

január 1-jétől hatályos Magyarország Alaptörvénye XIX. cikke deklarálja a szociális 

biztonsághoz való jogot (mint előbb láttuk, a lakhatáshoz való jog ebbe a körbe nem 

                                                             
66Tarlós: Létezik hajléktalanbűnözés. 2011. 08. 29. 

http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/29/tarlos_letezik_hajlektalanbunozes/ 

http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/29/tarlos_letezik_hajlektalanbunozes/
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tartozik bele, mert az Alkotmánybíróság szerint nem vezethető le egyenesen részjogként 

a szociális biztonság jogából).67 

 

Az állam szociális teljesítőképességének az államháztartás helyzete szab határt. 

Magyarországon az állam szociális szerepvállalása jelentős mértékű, de kitett a négyéves 

ciklusoknak. 1994 óta minden kormány – a Medgyessy-kormány kivételével – a ciklus 

elején takarékossági intézkedéseket, megszorításokat vezetett be, majd a ciklus második 

felében megkezdődött a takarékosság fellazítása. A szociális ígéretek ad hoc jellegűek, a 

választók vélt vagy valós igényeihez, elvárásaihoz igazodnak, és legnagyobb 

problémájuk, hogy nem szerveződnek össze egy koherens rendszerré. A szociális 

ígéretek nemcsak a költségvetési hiányt szabadítják el, hanem emellett nélkülözik a 

tervezés fázisát. A Medgyessy-féle száznapos program intézkedései (pl. a nyugdíjasok 

számára egyszeri, 19 ezer Ft juttatás, 50%-os közalkalmazotti béremelés, új 

közalkalmazotti bértábla bevezetése) a közalkalmazottak és a nyugdíjasok helyzetén 

kívánt javítani, az első és a második Orbán-kormány programjai pedig a középosztály 

megerősítését, támogatását tűzték ki célul. A keresletélénkítés, a fogyasztásbővítés céljai 

határozták meg a 2000-2004 közötti gazdaságpolitikát. Ugyanakkor a 

mélyszegénységben élők helyzetén tartósan nem sikerült változtatni egyetlen ciklus alatt 

sem.68 

 

A Medgyessy-kormány által képviselt jóléti rendszerváltás ígérete nagyon hamar 

beleütközött a költségvetési realitás korlátaiba. A Gyurcsány-, a Bajnai- és az Orbán-

kormányok pedig egyaránt a workfare szemlélettel közelítettek a munkaerőpiac és a 

szociálpolitika kérdéseihez. A 2000-2004 közötti időszakban a költségvetési hiány 

növekedett. Az államháztartás 2011.évi pénzforgalmi hiánya 173,4 milliárd forint volt, 

nem számolva helyi önkormányzatok hiányát.69 

2.1.2. Az önkormányzatok 

Magyarországon az ország területéhez mérten viszonylag fragmentált az önkormányzati 

rendszer: 3200 területi önkormányzat működik az országban. Ez a szélsőséges 

fragmentáció számos problémát vet fel, így az önkormányzatok finanszírozhatóságát is. 

Az önkormányzatok részben az állami költségvetési támogatásból, az állam által 

átengedett központi adóbevételekből, normatívákból, részben saját bevételeikből 

gazdálkodnak. Saját bevételeik az összes bevétel negyedét teszik ki, így az állami 

                                                             
67Magyarország Alaptörvénye. 8. o. Magyar Közlöny. 2011/43. 10662. o. 

http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf 
68Karsai Gábor: Gazdaság, mozgástér a választások után. Beszélő. 2006/3. 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/gazdasagi-mozgaster-a-valasztasok-utan 
69Másfélezer milliárd az államháztartás hiánya önkormányzatok nélkül. 2012. január 10. 

http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-

tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul 

http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
http://beszelo.c3.hu/cikkek/gazdasagi-mozgaster-a-valasztasok-utan
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
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költségvetési támogatás mértéke jelentős. Mindezzel szemben az önkormányzatok 

jelentős kötelezettségeket viselnek. A helyi önkormányzatok ellátnak kötelező 

feladatokat, amelyeket a törvény az önkormányzatok hatáskörébe utal: így az 

önkormányzatok gondoskodnak az alapfokú oktatás, az egészségügyi ellátás, a szociális 

alapellátás, a kommunális szolgáltatások (ivóvíz, villanyvilágítás) biztosításáról. Ezeken 

kívül az önkormányzatok elláthatnak olyan helyi közszolgáltatási feladatokat, amelyeket 

a törvény ugyan nem utalt kötelezően az önkormányzatok hatáskörébe, de bizonyos 

okból mégis előnyös lehet, ha az önkormányzatok gondoskodnak ezekről a feladatokról: 

ilyen kérdések lehetnek többek között a településfejlesztés- és rendezés, csatornázás, 

közbiztonság, helyi oktatási és kulturális feladatok ellátása.70 

 

A hajléktalanokról való gondoskodás, és főleg a hajléktalanság megelőzése tekintetében 

nincsenek világosan meghatározva a feladatok. A hajléktalanság kérdése sok 

szakpolitikai aspektussal rendelkezik, így bizonyos feladatokat (pl. a hajléktalanság 

köztisztasági, egészségügyi kockázatainak megelőzése és kezelése, a hajléktalan 

személyek egészségügyi ellátása) a települési önkormányzatok, más feladatokat (a 

hajléktalan személyek foglalkoztatása, számukra a munkalehetőségekhez való hozzáférés 

biztosítása, lakásépítés) pedig részben az állam, részben – készség és kellő anyagi erő 

esetén – a települési önkormányzatok lát(hat)nak el.  

 

Az önkormányzatok feladatai ellátásának a gazdálkodás mértéke szab határt. 2006-tól 

kezdve az önkormányzatok eladósodása növekedett. A folyamat mögött a rövid és 

hosszú lejáratú értékpapír-kibocsátás állt. 2008 végén a helyi önkormányzatoknak a 

kereskedelmi bankokkal szemben fennálló devizakötelezettségei meghaladták a 90 

milliárd forintot. 2009-ben a megyei önkormányzatok által a kötvénykibocsátásból fakadó 

adósságállomány 98,3 milliárd forintot tett ki, a teljes adósságállományuk 79,5%-át, míg 

az önkormányzatoknak összességében a kötvénykibocsátásból eredő 2009. évi 

adósságállománya elérte a 470 milliárd forintot (teljes adósságállományuk 46,4%-át).71 

A megyei önkormányzatok költségvetési hiánya hozzájárul az államháztartás hiányához 

is: az állam átvállalta az eladósodott megyei önkormányzatok adósságait, 193 milliárd 

forint értékben.72 A helyi önkormányzatoktól átvállalt adósság következtében a központi 

költségvetés 510 milliárd forinttal többet költött, mint 2010 decemberében.73 

                                                             
701990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV 
71Dr. Kovács Gábor: A magyarországi helyi önkormányzatok hitelfinanszírozása a válság tükrében. 5. o. 

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/kovacs_gabor.pdf 
72Másfélezer milliárd az államháztartás hiánya önkormányzatok nélkül. 2012. január 10. 

http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-

tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul 
73http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-

tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV
http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/kovacs_gabor.pdf
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul
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A második Orbán-kormány az önkormányzati politikában is változásokat tervezett. 2011 

novemberében Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter törvényjavaslatot 

nyújtott be, amelynek értelmében a törvény rendelkezhet arról, hogy a helyi 

önkormányzat tulajdona az államnak vagy más helyi önkormányzatnak felajánlható.74 

 

A második Orbán-kormány által elfogadott, és 2013. január 1-jével hatályba lépő új 

önkormányzati törvény azzal a céllal született meg, hogy világosan elhatárolja a területi 

önkormányzatok és az állam hatáskörébe tartozó feladatokat, és megteremtse az 

önkormányzatok finanszírozhatóságát. A törvény szerint a jövőben megszűnik a 

települési önkormányzat azokon a településeken, ahol kétezer fő alatti a lakosságszám.  

Ez a törvény, bár nyilván beavatkozik az önkormányzatok autonómiájába, kísérletet tesz 

az eddigi átláthatatlan finanszírozási helyzet megoldására.75 2013 januárjától kialakításra 

kerülnek a települések és a megyék közötti államigazgatási szintek, az ún. járások, 

amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok tehermentesítését, ennek keretében sor 

kerül az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztására.76 

 

Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás, valamint a járási szint 

kialakítása megoldást jelenthetne arra a problémára, hogy a kisebb települések egy 

jelentős részén az önkormányzat nem képes a szociális feladatok helyben történő 

ellátására. A kisebb települések erre a problémára gyakran azzal reagálnak, hogy maguk 

is ösztönzik azoknak az eltávolodását a közösségtől, akikről nem tudnak gondoskodni. 

Ezzel pedig maguk is okozói a hajléktalanná válásnak. Amennyiben az állam, a helyi 

önkormányzat és a két szint között meghúzódó járás feladatait világosan elhatárolják a 

szociális ellátás szférájában, akkor lehetőség van arra, hogy a rászorulókról helyben, az 

adott járáshoz került szociális intézmények gondoskodjanak, és ne legyen szükség a 

közösségből való kiszakadásra.77 

                                                             
74 Az államhoz kerül a megyei önkormányzatok vagyona. 2011. november 9. 

http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2447-az-allamhoz-kerul-a-megyei-

onkormanyzatok-vagyona 
75 Önkormányzati törvény 2013. január 1-től: ilyen lesz az új rendszer. 2011. december 22. 

http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-ilyen-lesz-az-uj-

onkormanyzati-rendszer.html 
76 Kormányhatározat a járások kialakításáról. A Kormány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozata a járások 

kialakításáról. 2011. szeptember 2. http://www.koziglap.hu/index.php?name=News&file=print&sid=827 
77 A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme. Jogvédelmi füzetek. 2009. szeptember. Betegjogi, 

Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány. 20. o. 

http://www.jogvedok.hu/www/files/a7e5229475b78647801178dbfa8665e8.pdf 

http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2447-az-allamhoz-kerul-a-megyei-onkormanyzatok-vagyona
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2447-az-allamhoz-kerul-a-megyei-onkormanyzatok-vagyona
http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html
http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html
http://www.koziglap.hu/index.php?name=News&file=print&sid=827
http://www.jogvedok.hu/www/files/a7e5229475b78647801178dbfa8665e8.pdf
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2.2. A hajléktalanpolitika színterei 

2.2.1. Az országos politika 

A hajléktalanság 2010-ig fővárosi problémaként jelentkezett a közbeszédben. A 2010-es 

választás után fordulat történt a hajléktalanügy megítélésében: immár a kérdés kilépett 

az országos politika szintjére. 2010 decemberéig elsősorban a parlament foglalkozott a 

hajléktalankérdéssel. Így 2010. december 18-án az Országgyűlés elfogadta a 

Belügyminisztériumnak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XX. 

törvény módosításáról szóló javaslatát. Ez a módosítás megelőlegezte a fővárosi 

önkormányzat által kiadott, a közterület életvitelszerű használatát kriminalizáló 

rendeletmódosítást, hiszen az Országgyűlés által deklarált 2007. évi CXVI. törvény 

szabálysértési eljárást helyezett kilátásba a közterület nem rendeltetésszerű használata 

esetén.78 

 

Kormányzati szinten kifejezetten a hajléktalanság kérdésében való megszólalást keveset 

találni. A témát, helyi jellegéből fakadóan, országos szinten is a probléma megoldását 

sürgető kerületi polgármesterek, országgyűlési képviselők, valamint Tarlós István 

főpolgármester képviselte. A miniszterek közül Pintér Sándor belügyminiszter exponálta 

magát, akinek megszólalásai, pozíciójából adódóan, a rendvédelmi tematikába 

illeszkednek bele. Így 2011. szeptember 23-án a belügyminiszter a hajléktalanság 

témakörében rendezett józsefvárosi népszavazást megelőző sajtótájékoztatón 

kijelentette, hogy a „kormány és az önkormányzat célja is az, hogy visszaadjuk a 

közterületet a fővárosiaknak”.79 

 

2011. december 9-én az Aszódi utcai hajléktalanszálló megnyitásakor, amikor tüntetők 

fogadták, és a rendőri előállító szoba megszüntetését követelték, Pintér azt felelte, hogy 

„nem lesz Csepel-sziget, ahol megölik egymást, nem lesz, ahol kirabolják egymást".80
A 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve Balog Zoltán Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkár hajléktalansággal és a hozzá kapcsolódó szociálpolitikai kérdésekkel 

kapcsolatos megnyilvánulásai szakmai jellegűek, nélkülözik a rendészeti szempontokat.     

 

A hajléktalanpolitikában kezdettől a kerületek játszottak kezdeményező szerepet, és a 

kormányzat igyekezett megfelelni a kerületek elvárásainak. Mindez nem véletlen, hiszen 

                                                             
78http://www.complex.hu/kzldat/t1000116.htm/t1000116.htm 
79Pintér Sándor: A hajléktalanokat vissza kell vezetni a társadalomba. 2011. szeptember 23. 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-sandor-a-hajlektalanokat-vissza-kell-vezetni-a-

tarsadalomba 
80Nyomortelepet akarnak csinálni a kerületből. 2011. 12. 9. http://www.origo.hu/itthon/20111209-aktivistak-

vartak-pinter-sandort-az-aszod-utcai-hajlektalanszallo-elott.html 

http://www.complex.hu/kzldat/t1000116.htm/t1000116.htm
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-sandor-a-hajlektalanokat-vissza-kell-vezetni-a-tarsadalomba
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-sandor-a-hajlektalanokat-vissza-kell-vezetni-a-tarsadalomba
http://www.origo.hu/itthon/20111209-aktivistak-vartak-pinter-sandort-az-aszod-utcai-hajlektalanszallo-elott.html
http://www.origo.hu/itthon/20111209-aktivistak-vartak-pinter-sandort-az-aszod-utcai-hajlektalanszallo-elott.html
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a hajléktalanság az országos politika szintjén nem, vagy kevésbé érzékelhető jelenség, 

az a helyi társadalomban jelentkezik problémaként. Miután az országos politika, a 

jogszabályi környezet kialakításán és a hajléktalan-ellátás intézményeinek támogatásán, 

fenntartásán kívül nem tett erőfeszítést a kérdés kezelése érdekében, ezért a 

hajléktalankérdés „alulról”, az önkormányzatok és a helyi társadalom felől artikulálódott. 

A hajléktalankérdést az önkormányzatok csatornázták be az országos politikába. 

 

2011. június 14-én tizenkét kormánypárti képviselő törvényjavaslatot nyújtott be a 

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról. A törvényjavaslat 

kezdeményezte, hogy a hajléktalanok életvitelszerű közterületen lakását sújtsák 

elzárással, vagy 150 ezer Ft pénzbírsággal. Az indítványozók összetétele tükrözte, hogy a 

probléma a helyi politika, nem pedig az országos politika szintjén merült fel. A 

törvényjavaslatot kezdeményező kormánypárti képviselők közül tízen kerületi 

polgármesterek, egy fő alpolgármester, egy pedig önkormányzati képviselő.81 A 

kezdeményezők közül Kocsis Máté józsefvárosi polgármester és Papcsák Ferenc zuglói 

polgármester is cáfolták azt a vádat, hogy a törvényjavaslat szegényellenes lenne. 

Ehelyett arra helyezték a hangsúlyt, hogy a törvény a hatékonyabb fellépésre ösztönzi a 

városokat.  

2011. november 14-én az Országgyűlés 293 szavazattal, 61 ellenében módosította a 

szabálysértési törvényt. Egy, a Jobbik által benyújtott javaslat is bekerült a törvénybe, 

amelyik szerint a büntetés nem alkalmazható, abban az esetben, ha az adott 

önkormányzat nem teljesíti a hajléktalan-ellátás feltételeit.82 

 

Konklúzióként levonhatjuk, hogy a hajléktalankérdésben az országos szintű politika végig 

a települési önkormányzatok „után futott”. A kérdés napirendre kerülését az 

önkormányzatok kezdeményezték, amelyeknek a vezetői úgy érezték, hogy nem kapják 

meg a kormányzattól a szükséges segítséget a hajléktalan-ellátáshoz, valamint a közrend 

biztosításához. Megkockáztathatjuk a kijelentést, hogy az önkormányzati szint, a helyi 

társadalom nyomása nélkül az országos politika nem is vette volna napirendjére a 

kérdést. Az érintett önkormányzati vezetők kommunikációjában visszatérő elem volt, 

hogy mivel az országos politika nem képes hatékonyan ellátni a feladatát, ezért a 

településeknek, illetve kerületeknek maguknak kell fellépniük a hajléktalanság 

enyhítésében. Az önkormányzati vezetők koherens érvelést alkalmaztak, abban 

egyszerre utaltak a rendészeti eszközök használatának a szükségességére, illetve arra, 

hogy az államnak kötelessége a hajléktalanellátó intézmények bővítésével 

                                                             
81Képviselői önálló indítvány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról. 

http://www.parlament.hu/irom39/03525/03525.pdf 
82Nincs kegyelem: fedéllel büntetik a hajléktalanokat. 2011. 11. 

14.http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/113977/1/belfold/Nincs_kegyelem_fedellel_buntetik_a_hajlektalanokat  

http://www.parlament.hu/irom39/03525/03525.pdf
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/113977/1/belfold/Nincs_kegyelem_fedellel_buntetik_a_hajlektalanokat
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tehermentesíteni az önkormányzatokat. A polgármesterek nyilatkozataikban mindig 

igyekeztek leszögezni, hogy az általuk kezdeményezett jogszabályok nem 

szegényellenesek. 

2.2.2. Budapest 

 „Budapest kénytelen előremenni, hiszen itt koncentrálódik a baj”, jelentette ki Ikvai-

Szabó Imre főpolgármester-helyettes 2008-ban. Budapest valóban központi szerepet tölt 

be a hajléktalanság és a hajléktalan-ellátás kérdésében. Nyugaton is általános, hogy a 

hajléktalanság a fővárosban és a nagyvárosokban koncentrálódik. Budapest esetét az 

teszi speciálissá, hogy az ország egyetlen valódi gazdasági, pénzügyi és kulturális 

központja, így a nyugati országok többségével ellentétben dominánsabb szerepet tölt be 

az ország életében. Nem csoda, hogy a hajléktalanok száma Budapesten kiemelkedő, de 

növekszik más nagyvárosokban is. 2011-ben a hajléktalan emberek 40%-a a fővárosban, 

60%-uk más városokban élt.  

 

A Menhely Alapítvány 2011. februári felmérése 7 755 otthontalan embert számolt 

össze.83 A budapesti hajléktalanpolitikában a fordulat a 2010-es választás után 

következett be. A fordulat összefüggött a „rend” jelszavával kampányoló Tarlós István 

főpolgármesterré választásával. Több kerületben is sor került a hajléktalanok 

kriminalizálására, életfeltételeik szűkítésére.  

 

Tarlós István a „Nemzet Fővárosa – Biztonság, Esély, Rend, Szolidaritás” című választási 

programjában szemléletváltást hirdetett meg, amelyet a korábbi liberális várospolitikával 

szemben fogalmazott meg. Tarlós álláspontja szerint „Budapestnek 

szellemiségváltozásra, rendre, reményre van szüksége”, „a sokszínűség jó, de a káosz 

nem sokszínűség”, „a liberalizmusra sok ember fogékony, de az anarchia nem 

liberalizmus”, illetve „a felelősség igényétől megfosztott szabadságértelmezés az ember 

természetes létezési közegét alakítja át”.84Az akkori főpolgármester-jelölt úgy érzékelte, 

hogy megszűnőben van a társadalmi kohézió.85 

 

Tarlós városfilozófiájában, saját megfogalmazása szerint, a közérdek megelőzi az egyéni 

érdeket, a rend és az erős város fogalma összekapcsolódik, és kiegészül a tiszta, 

rendezett, környezettudatos, biztonságos, élhetőbb és emberközeli város képével. Tarlós 

szerint a városlakók többsége rendre, biztonságra és kiszámíthatóságra vágyik, és 

alapvetően idegenkedik a deviánsnak tekinthető magatartásformáktól, és azok 

                                                             
83http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-

szama.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201201 
84A Nemzet Fővárosa. Biztonság, Esély, Rend, Szolidaritás. Tarlós István Budapest-programja. 7-8. 

o.http://www.tarlosistvan.com/documents/ti_bp_programja_pdf_667_20091028152643_162.pdf 
85 Uo. 7. o. 

http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-szama.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201201
http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-szama.html?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201201
http://www.tarlosistvan.com/documents/ti_bp_programja_pdf_667_20091028152643_162.pdf


ORSZÁGJELENTÉS 2010 - 2011 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 
 

 
31 

megfékezését kívánja. A főpolgármester szerint az emberek közötti szolidaritás 

szétesőben van, a morál kezd magánüggyé válni, és a jogkövető magatartás válik 

kivétellé, a rendezetlenség normává, ezért programjában alapvető célként tűzte ki a 

közterületen való rendvédelmi jelenlét megerősítését, a jogellenes cselekmények 

számának csökkentését, ennek eredményeként pedig a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének növekedését.     

 

Tarlós programjának közbiztonságról szóló fejezetében prioritásként említi meg a 

hajléktalanság elleni küzdelmet: „hatékony erőfeszítéseket teszünk a 

hajléktalanprobléma kezelésére, a bérkoldulás visszaszorítására.” Egyúttal a 

főpolgármester-jelölt meghirdette az aluljárók kitakarítását.86 A hajléktalankérdés a 

program szociális kérdésekkel foglalkozó fejezetében szintén előkerül, abban az 

összefüggésben, hogy a kérdés megoldatlan Budapesten. Ugyanakkor pozitív 

fejleményként említést tesz a főváros területén kialakult szerződéses hajléktalan-ellátási 

rendszerekről.87 A problémák megoldása és a célkitűzések terén a program leszögezi, 

hogy az uniós támogatásokat elsősorban a munkából kikerült embereknek a munka 

világába való visszavezetésére kell fordítani. A hajléktalanságról a program annyi 

konkrétumot közöl, hogy az Európai Unió 2015-ig fel akarja számolni az utcai 

hajléktalanságot, amelyhez Budapestnek csatlakoznia kell.88 

 

Tarlós szerint az életviszonyokat rendező jogszabályok, rendeletek gyengék, 

ellentmondásosak és nem koherensek, az eljárásrend lassú, a szankciók alkalmazása és 

a megelőzés szinte lehetetlen. Megfogalmazásában a rend „olyan jogszabályok 

létrehozását, alkalmazását és betartatását jelenti, amelyek a közjót szolgálják”.89 Ennek 

érdekében a jogsértések és szabálysértések szankcionálását lehetővé tevő szabályok 

egyszerűsítését, illetve a helyszíni bírságolás lehetőségének bővítését, a visszaeső 

bűnözők szigorúbb büntetését, és a nem budapesti elkövetők időleges kitiltását tűzte ki 

célul. Tarlós általában véve is erősíteni kívánta a rendészeti jellegű eszközök 

alkalmazását az együttélés szabályainak betartatása, a nem jogkövető magatartásformák 

visszaszorítása, a közbiztonság megerősítése és közterületekkel kapcsolatos problémák 

rendezése érdekében. 

 

Ebbe az általánosan is felerősödő rendészeti tematikába illeszkedik bele az aluljárók, 

parkok, egyéb érintett közterek kapcsán a hajléktalanság részben rendészeti kérdésként 

való megközelítése és kommunikálása. Az aluljáróknak a rendvédelmi szervekkel 

                                                             
86 Uo. 11. o. 
87 Uo. 26. o. 
88Uo. 26. o. 
89Uo. 41.o. 
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együttműködve történő „kitakarításával”, az addig szociális kérdésnek tekintett 

hajléktalanság kiegészült egy erőteljes rendészeti perspektívával is. Tarlós nem is 

titkolta, hogy a rendészeti és a szociális szempontokat egymással kiegészítve, egységben 

kívánja kezelni: „a szó szoros értelmében és bűnügyi szempontból is kitakarítjuk az 

aluljárókat, párhuzamosan a hajléktalan-probléma szakmai alapú, humánus feltételeinek 

biztosításával, ám következetes határozottsággal.”90Ugyanez a prioritás jelenik meg 

abban a kijelentésben is, hogy „komoly és hatékony erőfeszítéseket teszünk a 

hajléktalanprobléma kezelésére (alapítványokkal, civil szervezetekkel együttműködve, de 

hatósági eszközökkel is), a közterületi koldulás, italozás, az engedély közterületi 

reklámozás, graffitik, a szemetelés visszaszorítására.”91 

 

Tarlós István kijelentette, hogy a hajléktalanság egyszerre szociális és rendészeti kérdés. 

A 2011 augusztusában kiadott Zöld Könyvben azzal érvel, hogy azok, akik kizárólag 

szociális problémának tekintik a hajléktalanságot, két dolgot is figyelmen kívül hagynak. 

Egyrészt egységesen kezelik az összes hajléktalant, függetlenül attól, hogy ki miért vált 

hajléktalanná, másrészt a munka kérdésében nem fogadható el az álláspont, hogy a 

társadalomnak gondoskodnia kell a hajléktalanról, de cserében nem kell elvárni tőle, 

hogy dolgozzon, akkor sem, ha munkaképes, pedig ez szerinte megegyezik több európai 

ország szabályozási gyakorlatával. Tarlós nézőpontja szerint a hajléktalankérdés nem 

oldódik meg a hajléktalanok lakáshoz juttatásával, hanem komplex, a tartós 

beilleszkedésüket elősegítő programokra van szükség, amelyek a munkához jutásukat is 

elősegítik.92A rendészeti és szociálpolitikai prioritásokra alapuló kettős kommunikáció 

végighúzódik a fővárosi és a kerületi hajléktalanpolitikán.  

 

2011. március 25-én a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Szentes Tamás főpolgármester-

helyettes javaslatát, amelynek értelmében a főváros nyolc hónapos felmondási idővel 

szerződést bontott a hajléktalan-ellátó civil szervezetekkel. Ezzel megszüntették az 

Oltalom Karitatív Egyesülettel, a Léthatáron Alapítvánnyal, a „RÉS” Szociális és Kulturális 

Egyesülettel, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével, a Fiatalok 

Önsegítő Egyesületével, a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, a Menedék Alapítvánnyal, a 

Tiszta Forrás Alapítvánnyal, a Twist Olivér Alapítvánnyal, a Fővárosi Szociális 

Közalapítvánnyal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi 

Régiójával, valamint a Menhely Alapítvánnyal kötött szerződéseket. A közgyűlési 

                                                             
90Uo. 123. o. 
91Uo. 34. o. 
92Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában – az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus. 24. o.  
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határozat életképtelenségét mi sem mutatta jobban, mint hogy a felmondási idő éppen a 

tél beálltával, december 8-án járt le.93 

 

Kocsis Máté józsefvárosi polgármester kijelentette, hogy a fővárosnak és az egyes 

kerületeknek egyaránt van feladatuk a hajléktalanság kezelésében. A polgármester 

kijelentette, hogy „ha egy közösség nem vállal felelősséget saját, elesett tagjaiért, 

hanem egyfajta központi hajléktalanellátó rendszerbe irányítja őket, ahonnan nagyon 

kevés a kivezető út, akkor a hajléktalanok száma évről évre nő, helyzetük pedig évről 

évre romlik.”94A polgármester hangsúlyozta, hogy a kerületeknek meg kell osztaniuk a 

felelősséget: nem lehet a teljes fővárosi hajléktalanságot Józsefvárosra terhelni, szerinte 

ugyanis a jelenben ez a folyamat érvényesül. Ebben az érvelésben már kicsendül, hogy a 

kerületek vállalták a kezdeményező szerepet a hajléktalankérdés kezelésében.  

 

A témában érintett kerületi polgármesterek hajléktalanságról alkotott felfogása és 

kommunikációja nem tér el jelentősen Tarlós Istvánétól. A hajléktalanokkal szembeni 

rendészeti fellépést a közösség érdekeinek védelmével indokolják, és a hajléktalanok 

emberi jogainak védelmében felhozott érvekkel a közösség többi tagjának jogvédelmét 

helyezik szembe. Érvelésükben a hajléktalanok kriminalizálását lehetővé tevő rendeletek 

nem a hajléktalanok ellen irányulnak, hanem a többség jogainak védelmét és a 

közérdeket szolgálják, mert minden embernek jogában áll, hogy használja a köztereket 

és az, hogy tiszta, rendezett, biztonságos és egészséges környezetben élhessen. A 

polgármesterek szerint a lakókat zavarják a hajléktalanok, sok panasz érkezik, a 

guberálók kiborítják a kukákat, szemetelnek, amivel együtt jár a fertőzésveszély.  

 

Tarlós István és a kérdésben exponált polgármesterek felfogásában kezdettől egyszerre, 

egymást kiegészítve voltak jelen a rendészeti és a szociálpolitikai prioritások. A már 

korábban ismertetett workfare felfogásban jog és kötelesség kiegészítik egymást, a 

kötelesség nem tehernek minősül, hanem a többi emberrel való szolidaritásnak. 

Ugyanezek az elvek húzódnak meg a kormányzat restriktív szociálpolitikai döntései 

mögött is: a közösség segítséget nyújt az egyénnek, de az egyénnek is felelősséget kell 

vállalnia saját sorsáért, és erőfeszítéseket tennie helyzetének javítása érdekében. Ez a 

felfogás befolyásolta a kerületek által folytatott hajléktalanpolitikai intézkedéseket is. 

Több fővárosi önkormányzat is a hajléktalan emberek hatósági nyomás alá helyezése 

mellett döntött, de Józsefváros, Zugló, Újpalota és Csepel járt elöl a hajléktalankérdés 

rendészeti kezelésében. 

                                                             
93http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B7670

9 
94Kocsis Máté: Meg kell előznie a hajléktalanná 

válást.http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/30/09/Kocsis_Mate_meg_kell_elozni_a_hajlektalanna_valast.aspx 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B76709
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B76709
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/30/09/Kocsis_Mate_meg_kell_elozni_a_hajlektalanna_valast.aspx
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2.2.2.1. Újpalota 

Az újpalotai önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 29.-én döntést hozott arról, 

hogy a helyi kiserdőből ki kell költöztetni az ott illegálisan, maguk építette kunyhókban 

élőket, miután – a hivatalos indoklás szerint – a környékbeli lakosok panaszkodtak arra, 

hogy sem pihenni, sem sportolni nem lehet a kiserdőben. A Szolidáris Kisnyugdíjasok 

Egyesülete 2010-ben fotókat készített a kiserdőben uralkodó állapotokról. László Tamás, 

a kerület polgármestere azt nyilatkozta, hogy a területet sportolás és pihenés céljából 

kívánják hasznosítani. A kiserdő kiürítését, és az ott élők elhelyezését az Újpalotai 

Családsegítő Szolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen, a Pilisi Parkerdő 

ZRt. támogatásával végezte.95A felmérés során az erdőben talált emberek kb. 

egyharmada az elhelyezést elutasítva távozott. Az együttműködő kb. 40 főt személyre 

szabott megoldásokat keresve igyekeztek elhelyezni, ami néhány esetben olcsó 

albérletet, de a legtöbbször különböző átmeneti szálláshelyekre, pl. munkásszállóra, 

átmeneti szállóra történő elhelyezést jelentett néhány hónapos, csökkenő összegű 

lakhatási támogatással. A programot 5 millió forinttal az önkormányzat finanszírozta, az 

erdőrészlet megtisztítását 1 millió forint keretösszeggel az erdőgazdálkodó cég vállalta. 

2.2.2.2. Józsefváros 

 „Az országban nemcsak hajléktalanok vannak, hanem otthonnal rendelkező, normális, 

polgári életet élő családok is, és utóbbiak jelentik a társadalom döntő többségét. 

Elszabadultak a közterületi viszonyok, de nem hagyhatjuk, hogy tovább fajuljon a 

helyzet. Ha nem szorítjuk ki a hajléktalanokat, akkor ők szorítják ki a józsefvárosiakat”96 

(Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere). 

Először Józsefváros önkormányzata léptetett életbe egy olyan rendeletet 2010 őszén, 

amellyel korlátozni igyekezett a hajléktalan emberek jogait. Ezt követően 2011 nyarától a 

hajléktalansággal kapcsolatos ügyek fővárosi tematizálását Tarlós István 

főpolgármestertől fokozatosan Kocsis Máté józsefvárosi polgármester vette át. Az 

önkormányzati vezető aktivitása a kérdésben nem csodálható, tekintve, hogy a 

hajléktalanság Józsefvárosban kiemelt problémaként jelentkezett. A polgármester a 

kerületben élő hajléktalanok számát 2700-ban jelölte meg. Kocsis egyebek között azzal 

érvelt, hogy a kerület oroszlánrészt vállal a hajléktalanság problémájában, de a 

hajléktalan-ellátás rendszere nem bírja el a probléma súlyát. A polgármester 

igazságtalannak nevezte, hogy Józsefvárosra egyedül nehezedik a probléma, és nyíltan 

megfogalmazta a kerületbe máshonnan betelepülő hajléktalanok diszkriminálását, 

kijelentve, hogy minden település maga gondoskodjon a saját hajléktalanjairól. Egyúttal 

kijelentette, hogy azokat fogják ellátni a kerületben, akik a hajléktalanná válás előtt is a 

                                                             
95 Játszótér, tanösvény lesz a kiserdőben. 2011. november 29. 

http://www.bpxv.hu/index.php?page=kerulet&id=4550 
96http://hvg.hu/itthon/20110923_jozsefvarosi_nepszavazas_elott 

http://www.bpxv.hu/index.php?page=kerulet&id=4550
http://hvg.hu/itthon/20110923_jozsefvarosi_nepszavazas_elott
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kerület lakosai voltak.97 Azonban sokan felhívták a figyelmet arra, hogy a kerületen 

kívülről jött hajléktalanok diszkriminációja nemcsak igazolhatatlan, hanem 

megvalósíthatatlan is. 

A kukázás tiltása 

A mélyszegénységhez köthető közterületi tevékenységek kriminalizálása, mint a néma 

koldulás és a kukázás tiltása, már a 2000-es évek közepétől elterjedt számos 

önkormányzat esetében. A józsefvárosi önkormányzat képviselő-testülete által 

kibocsátott 55/2010. rendelet a közterületen kihelyezett hulladéktárolók kiürítését 

szankcionálta.98Ez az önkormányzati tiltás az országgyűlési jogok biztosa szerint alapvető 

jogokat sértő gyakorlat,és mivel 60 napon belül az önkormányzat nem bírálta felül a 

jogszabályi rendelkezését, kérve az Alkotmánybírósághoz fordult a vonatkozó 

szabályozás megsemmisítését.99 2011. december 28-án az Alkotmánybíróság mintegy 

visszaigazolta a biztos megállapításait a 2004-ben elfogadott, hasonló tartalmú kaposvári 

rendelettel kapcsolatban.100 

Budapest Főváros Kormányhivatala 2011. május 23.-i levelében törvényességi 

észrevételt fűzött a rendelethez, amelyben törvénysértőnek ítélte azt, hogy az 

önkormányzat a szabálysértési törvényben már megállapított tényállást 

(hulladékgyűjtőkből szemét kiborítása) szabályozza újra, de a jogszabály többi részét 

nem marasztalta el.101  Ennek hatására Józsefváros megváltoztatta a tiltó rendeletet, de 

a kukázást tiltó lényegi részei érvényben maradtak, sőt, a módosításban szabálysértéssé 

nyilvánították a koldulást a kerület területén, és a hajléktalan emberek által gyakran 

látogatott közterületein megtiltották a dohányzást is.102 

Helyi népszavazás a hajléktalansággal kapcsolatban 

2011. május 17-én Kocsis Máté népszavazást írt ki elképzelései támogatására. A 

polgármester a kampány során bevándorló hajléktalanokról beszélt, és más 

önkormányzatok felelősségét emlegette. A kerület mintegy 80 ezer lakosa három 

kérdésben fejthette ki véleményét. A kérdések megfogalmazása már eleve az „igen” 

szavazat felé orientálta a kerületi polgárokat: „támogatja-e Ön Józsefváros azon 

rendeletét, mely tiltja és bünteti a kukázást és a kukák kiborítását”, „támogatja-e Ön, 

                                                             
97Ha nem látjuk, nem is léteznek? – népszavazás a hajléktalanok eltávolításáról. 

http://www.hrportal.hu/article_print.phtml?id=92122 
98Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2010. (XII. 17.) számú 

önkormányzati rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és köztisztaságról szóló 62/ 2007 (XI.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf 
99 HVG.hu 2011. Visszás az ombudsman szerint a guberálás szankcionálása a Józsefvárosban. 
100HVG.hu 2011(2). Kukázást büntető rendelkezést semmisített meg az Ab. 
1018ker blog 2011. Törvényességi észrevétel.  
102 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011. (X.10.) 

önkormányzati rendelete. 

http://www.hrportal.hu/article_print.phtml?id=92122
http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf
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hogy közterületen életvitelszerűen ne lehessen tartózkodni”. A harmadik kérdés a 

hajléktalan-ellátással kapcsolatban a kerület tehermentesítésére vonatkozott: 

„támogatja-e Ön, hogy a Polgármester tárgyalásokat folytasson a Fővárosi 

Önkormányzat vezetésével a hajléktalan-ellátás színvonalának emelése és Budapest 

területén történő arányos elosztása érdekében.” A népszavazás ellen A Város Mindenkié 

csoport, a Menhely Alapítvány, valamint a Tízek Tanácsa közös kampányt folytatott. A 

céljuk nem a népszavazás bojkottjának megszervezése, hanem a nem válaszok 

túlsúlyának biztosítása, a kerületben élő hajléktalan emberek aktivizálása volt.  

 

A szavazásra 2011. szeptember 25-én, alacsony részvételi arány mellett került sor. A 

népszavazások lélektani logikájának megfelelően azok vettek részt nagyobb számban a 

referendumon, akik igennel feleltek a kérdésre, és a meghozott rendeletek érvényben 

hagyását kívánták: a szavazók 85,9%-a támogatta a kukázást tiltó rendeletet, 88%-uk a 

közterületen életvitelszerűen lakhatást tiltó rendeletet.103Az érdeklődés hiányában 

érvénytelen népszavazást mindkét oldal igyekezett sikerként beállítani, holott egyiküknek 

sem jelentett átütő eredményt. A bírálók és a polgármester támogatói egyaránt sikerként 

mutogathattak a népszavazás eredményére: az előbbiek a polgárok józanságáról 

beszéltek, hogy távolmaradásukkal tiltakoztak a hajléktalanok kriminalizálásával 

szemben, és az érvénytelenségben a restriktív hajléktalanpolitika kudarcát láthatták, míg 

az utóbbiak az igen szavazatok magas arányára helyezték a hangsúlyt. A polgármesteri 

hajléktalanpolitika kritikusai ugyancsak örömüknek adhattak hangot annak kapcsán, 

hogy a harmadik kérdésre, amelyik a főváros és a kerület hajléktalan-ellátásának 

összeghangolását célozta, a kerület lakosainak 95%-a mondott igent.104 Kocsis Máté 

kijelentette, hogy a referendumon résztvevő kerületi választópolgárok 80%-a igent 

mondott a két rendeletre, ezért azokat nem hajlandó visszavonni.105 

 

A polgármester további intézkedéseket foganatosított, így 24 órás közrendvédelmi akciót 

indított a szabálysértések kiküszöbölésére a népszavazás másnapján. Az egy hónaposra 

tervezett közrendvédelmi program keretében 24 órában nyitva tartó szabálysértési irodát 

hoztak létre a kerületben, ahova a más állományból átirányított rendőri erőkkel 

megerősített kerületi rendőrség és közterület-felügyelet folyamatosan állította elő a 

feltételezés szerint közterületet életvitelszerűen használó, valamint egyéb kisebb súlyú 

bűncselekményt elkövető hajléktalan embereket. Az önkormányzat közlése szerint a 

programban első két hetében 528 esetben indítottak eljárást ehhez hasonló 

szabálysértési ügyekben, melyek közül 276 alkalommal közterületen életvitelszerű 

                                                             
103A népszavazás ellenére is keményít a VIII. kerület. 2011. szeptember 26. 

http://hvg.hu/itthon/20110926_nepszavazs_nyolcadik_kerulet 
104Uo. 
105Uo. 

http://hvg.hu/itthon/20110926_nepszavazs_nyolcadik_kerulet
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tartózkodás miatt kísértek be szabálysértőt.106  A sajtóhírek szerint a program jelentős 

terheket rótt az önkormányzat szabálysértési hatóságára, a rendőrségre és a közterület-

felügyeletre is. Ezek kompenzálására összesen 18,5 millió forintot csoportosított át az 

önkormányzat. A törekvést 2011. október 6-án erősítette meg egy rendelet, amelyik 

megtiltotta a kéregetést a közterületeken, parkokban, aluljárókban, valamint a 

dohányzást bizonyos, a hajléktalan emberek által kiemelten látogatott közterületeken, 

parkokban (Gutenberg tér, Horváth Mihály tér, Kálvária tér, Mátyás tér, Teleki László tér, 

II. János Pál pápa tér, Rezső tér).107 A módosító rendelet 5. paragrafusa a koldulás 

fogalmát tágan értelmezi, nem csupán pénz, hanem „egyéb dolog” átadására történő, 

„szóban, írásban vagy ráutaló” magatartásban megnyilvánuló magatartást is koldulásnak 

minősíti. A homályos fogalmazásba belefér az élelmiszer iránt megnyilvánuló kérés 

kriminalizálása is.108 

 

A Józsefvárosi Képviselő-testület 2011. október 20.-án fogadta el a VárosKÉP Programot, 

melynek egyik elemeként, minden bizonnyal a közrendvédelmi program kiegészítéseként 

indult el a JÓFIÚK Közrendvédelmi Csoport. Az alprogram keretében a Józsefvárosi 

Városüzemeltetési Szolgálat 3 db használt terepjárót vásárolt, azokat felújította és 

feketére festette. A gépjárművek tetejére nagy erejű reflektorokat szereltek, és velük 

járőrözés keretében bűnmegelőzési feladatokat lát el a program 10 alkalmazottja, akik 

biztonsági őrökből, közterület-felügyelőkből és rendőrökből kerültek kiválasztásra.  

A józsefvárosi hajléktalanpolitikával szemben tiltakozó akciók jöttek létre. A 

hajléktalankezelés ellen tiltakozást szervezett A Város Mindenkié csoport. A mozgalom 

2011. november 11-én tüntetést szervezett Kocsis Márk józsefvárosi polgármester 

irodája elé, tiltakozva az előterjesztés miatt. A tiltakozók szimbolikus célja az volt, hogy 

„börtönné változtassák” Kocsis Máté irodáját. A demonstrációt követően a mozgalom 

szimpatizánsai ülősztrájkot tartottak az önkormányzat épületében. A tiltakozókat 

rendőrök vezették el a helyszínről.109 

A Lélek Program 

A Józsefvárosi Önkormányzat a közrendvédelmi programot követően 2011. november 1-

től elindította a Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési 

Közösségi (LÉLEK) Programot, amelynek keretében az otthonvesztése előtt legalább 5 

évig a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, munkaképes és együttműködő 

hajléktalan embereket támogatnak. A program keretében egy adminisztratív, információs 

                                                             
106Még nem zártak be józsefvárosi hajléktalant. Index 2011. 
107Uo. 
108Uo. 
109Börtönné változott a józsefvárosi önkormányzat. 

http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/11/11/bortonne_valtozott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_epulete 

http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/11/11/bortonne_valtozott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_epulete
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és koordinációs feladatokat ellátó LÉLEK-pontot hoztak létre, valamint felújítottak egy 

önkormányzati épületet, amelyben 34 személy részére alakítottak ki átmeneti 

szálláshelyet. A program keretében a résztvevők a Józsefvárosi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központjának koordinációjával, a Baptista Szeretetszolgálat és az 

Üdvhadsereg szociális támogatása mellett önkormányzati cégeknél városüzemeltetéshez 

kapcsolódó munkát kapnak, és megfelelő együttműködés esetén 1 év múlva 

önkormányzati lakásokba költözhetnek110. A programra közel 61 millió forintot költött az 

önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium forrásaiból is támogatták közel 150 

millió forinttal. A minisztériumi támogatás fejében 5 éves fenntartási kötelezettséget 

vállalt az önkormányzat, amelyik a becslések szerint évi 33-40 millió forintba fog kerülni. 

A programot 2012-ben további két kerületi önkormányzat, a Ferencvárosi és a Kőbányai 

Önkormányzat is hasonló programot indított be. A LÉLEK program rendkívül fontos lépést 

jelent, mert több önkormányzatnál is szisztematikusan csatornázza be a közösségi 

lakásállományt a hajléktalan emberek lakhatásba helyezése érdekében, amire korábban 

nem volt példa. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a nagyon szigorú belépési 

szabályok (a hajléktalanná válást megelőzően 5 évig az adott területen állandó 

lakóhellyel rendelkezett) erősen korlátozzák a programok által elérhető emberek 

körét.111 Ennek a fő oka a lakcímekkel kapcsolatos önkormányzati gyakorlatokra 

visszavezethető anomáliák, amelyből kifolyólag sok hajléktalan ember lehet, akiknek 

nincs egy huzamban 5 évig bejelentett lakcíme sehol.  

2.2.2.3. Zugló 

2011. október 18-án, nem sokkal a szabálysértési törvény már említett módosítását 

követően, a Zuglói Önkormányzat is hatalmi eszközöket vetett be a hajléktalan 

emberekkel szemben. Ezekben a napokban tucatnyi viskót, összesen 16 ember otthonát 

bontották el közhasznú munkások az önkormányzat megbízásából a Francia út és az 

Egressy út kereszteződésénél. A bontási akciókon a rendőrség és a kerületi közterület-

felügyelet mellett Papcsák Ferenc polgármester és Rozgonyi Attila alpolgármester is 

személyesen vett részt. Papcsák Ferenc polgármester szerint a hajléktalantelep szociális, 

közegészségügyi, hatósági és rendészeti problémát jelent. A hajléktalan emberek 

bűnözőkkel való összemosását hatásosan szolgálta a polgármester bejelentése, amely 

szerint személyesen volt jelen, amikor a telepen egy bűnözőt letartóztattak. Bár a lakók 

némelyike évek óta élt ezekben a maguk által épített viskókban, és már több alkalommal 

                                                             
110LÉLEK-ház, ahol esélyt kapnak a józsefvárosi hajléktalanok. 2012. január 6. 

http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1633-lelek-haz-ahol-eselyt-kapnak-a-jozsefvarosi-

hajlektalanok.html 
111Megnyitotta kapuit a Lélek Ház. 2011. december 15. 

http://www.jozsefvaros.hu/hir/699/megnyitotta_kapuit_a_lelek_haz/ 

http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1633-lelek-haz-ahol-eselyt-kapnak-a-jozsefvarosi-hajlektalanok.html
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1633-lelek-haz-ahol-eselyt-kapnak-a-jozsefvarosi-hajlektalanok.html
http://www.jozsefvaros.hu/hir/699/megnyitotta_kapuit_a_lelek_haz/
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is el akarták bontani lakhelyüket az elmúlt évek során, jogvédők segítségével egészen 

addig sikerült ezt megakadályozniuk. 

Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa kifogást emelt az elbontás miatt. Az 

ombudsman megállapítása szerint a kunyhók elbontása önkényesen, igazolás és az 

érintettek számára nyújtott garanciák nélkül történt, az önkormányzat nem gondoskodott 

a hajléktalanok számára alternatív szálláshelyek biztosításáról. 2011. december 13-i 

jelentésében a bontási eljárást törvénytelennek ítélte.112 Véleménye szerint az 

önkormányzat „önkényes módon, kellő jogszabályi alap és felhatalmazás nélkül 

intézkedett a kerületben, az általa a MÁV Zrt-től bérelt területen található 

„hajléktalantelep” felszámolásáról, az ottani építmények elbontásáról, a különösen 

kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalan emberek ingóságainak hulladékként történő 

elszállításáról. Ahogyan az ombudsmani jelentés megállapította, a Francia út és az 

Egressy út kereszteződésénél fekvő terület tulajdonosa, a MÁV Zrt. nem kért 

birtokvédelmet a hajléktalanokkal szemben, és az önkormányzatnak nem volt jogi 

lehetősége az általa bérelt terület kiürítésére. A bérleti szerződésben szereplő egyes 

kötelezettségre „alapozott”, de az érintett személyek számára hatósági jellegűnek 

beállított intézkedések a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményével 

ellentétesek, továbbá alkalmasak voltak arra, hogy az ott életvitelszerűen tartózkodó 

hajléktalan emberek tisztességes eljáráshoz, valamint tulajdonhoz való jogával 

összefüggő visszásságot okozzanak.”113 Szabó Máté felkérte a budapesti kormányhivatal 

vezetőjét, hogy a hajléktalantelep jogellenes felszámolásával kapcsolatban folytasson le 

vizsgálódást, és felszólította a zuglói polgármestert, hogy gondoskodjon a hajléktalanok 

számára a megfelelő szállások kidolgozásáról.114 Az ombudsman vizsgálatában 

megállapította, hogy a hajléktalan-ellátó intézmények a téli időjárás beálltával 

megtelnek, és a zuglói önkormányzat nem tett erőfeszítéseket a kiköltöztetett 

hajléktalanok ellátására. 

2.2.2.4. A csepeli fejlemények 

A zuglói eseményeket követően Csepel Önkormányzata tervezett jogi eljárás nélküli 

kunyhóbontásokat. 2011. december 13-án szemételtakarítás címén tervezték felszámolni 

30 ember lakhatását: kunyhókat, sátrakat és egy elhagyatott magántulajdonú épületet 

akartak kiüríteni.  A Város Mindenkié csoport és a Börtön Helyett Lakhatást állampolgári 

hálózat közös nyomásgyakorlással vették rá a kerület vezetését, hogy álljon el a tél 

kezdetére időzített kilakoltatástól, valamint a lakókkal közös takarítóakciót szervezett, 

                                                             
115 Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala 2011. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 

Jelentése az AJB-4326/2011. számú ügyben. 

113Uo. 12. oldal. 
114Uo. 
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aminek során megtisztították a kérdéses erdőrészletet. Ábel Attila alpolgármester szóbeli 

ígéretet adott az aktivistáknak a kunyhóbontás későbbre halasztására. 

2.2.3. Más városok 

2.2.3.1. Kaposvár 

Kaposvár önkormányzata már 2005-ben igyekezett büntetőjogi eszközzel korlátok közé 

szorítani a hajléktalanságot. A város önkormányzata 33/2005-ös rendelettel a guberálást 

pénzbírsággal, illetve annak nem fizetése esetén elzárással sújtotta. Szabó Máté, az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosa az önkormányzati rendelet miatt az 

Alkotmánybírósághoz fordult, mivel megítélése szerint az súlyosan csorbította a célzott 

csoport alkotmányos jogait. 

 

2011. december 28-án az Alkotmánybíróság a 166/B/2011. AB határozattal 

alkotmányellenesnek nyilvánította a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

kiadott, a guberálást szabálysértéssé minősítéséről szóló 33/2005 (VI. 27.) 

rendeletet.115A testület úgy ítélte meg, hogy a guberálás – amelyet „az életben 

maradáshoz szükséges javak megszerzésére irányuló”„kényszerű cselekvésnek” minősít 

– nem sérti sem mások jogait, sem a közrendet, és „nem jár szükségképpen együtt a 

környezet szennyezésével, ezért általában és önmagában a környezetvédelem, 

köztisztaság szempontja nem indokolja a guberálás szankcionálását”.116 A testület 

kinyilvánította, hogy a guberálás szabálysértéssé minősítése megbélyegzi a 

hajléktalanokat. Minderre tekintettel a testület megsemmisítette az érintett 

önkormányzati rendeletet. 

 

Répás Orsolya, a kaposvári városháza szóvivője kifejtette, hogy az önkormányzat kész a 

rendelet módosítására, ugyanakkor leszögezte, hogy a guberálás kellemetlenséget okozó 

következményeit (szemét szétszórása, egészség veszélyeztetése) továbbra is 

szankcionálják, így végső soron az önkormányzat továbbra is lát kiskaput a guberálás 

üldözésére.117 

2.2.3.2. Szeged 

Szeged belvárosában 2005 óta tilos a koldulás, majd 2009. december 15-én – az 

57/1999. közgyűlési rendelet módosításával – az önkormányzat megtiltotta az utcai 

zenélést. Bár a hajléktalanok és a koldusok, kéregetők eltérő csoportot alkotnak, hiszen 

az előbbiek egy jó részének van munkából szerzett jövedelme, azonban mégis szükséges 

említést tenni a szegedi rendeletről. A szegedi közgyűlés döntése ugyanis jól érzékelteti, 

                                                             
115166/B/2011. AB határozat. http://www.mkab.hu/admin/data/file/1160_01661104.pdf 
116http://www.mkab.hu/admin/data/file/1160_01661104.pdf 
117Guberálni továbbra is tilos Kaposváron. 

http://hirszerzo.hu/hirek/2011/12/28/20111228_guberalas_ab_kaposvar 

http://www.mkab.hu/admin/data/file/1160_01661104.pdf
http://www.mkab.hu/admin/data/file/1160_01661104.pdf
http://hirszerzo.hu/hirek/2011/12/28/20111228_guberalas_ab_kaposvar
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hogy az egyes települési önkormányzatok egyre szűkebb körre igyekeznek szorítani az 

általuk deviánsnak, a lakosságot sértőnek vélt magatartási formákat. A megyei jogú 

város önkormányzata a szabálysértőket akár 25 ezer Ft bírság megfizetésére is 

kötelezheti. A rendeletalkotók arra hivatkoztak, hogy a koldusok rontják a városképet, 

illetve zavarják a lakosságot.118 

2.2.3.3. Tatabánya 

Budapest és Kaposvár példája más városokban is követésre talált. A tatabányai 

önkormányzat a 2011. augusztus 25-én hozott rendeletével szabálysértésnek minősítette 

a közterületen életvitelszerűen tartózkodást, a szeméttárolók kiürítését. A rendelet 

megsértőit megdöbbentően magas, háromezertől 50 ezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújthatják. A korábban szociális munkásként tevékenykedő alpolgármester, Bereznai 

Csaba úgy értékelte, hogy a jogszabállyal az önkormányzatnak nem a hajléktalanok 

büntetése a célja, hanem az, hogy ösztönözzék őket a hajléktalanszállók 

igénybevételére. Bereznai némileg meglepő érvelése szerint a jogszabály életmentő is 

lehet, hiszen ennek révén megakadályozható, hogy valaki az utcán fagyoskodjon.119 Az 

önkormányzat MSZP-s és Jobbikos képviselője egyaránt bírálata a rendeletet. Az 

ellenzéki képviselők hangsúlyozták, hogy a jogszabály a legelesettebb rétegeket 

kriminalizálja, és a kérdés kezeléséhez kormányzati segítség szükséges. A szocialista 

Lukács Zoltán betarthatatlannak minősítette a jogszabályt.120 Az önkormányzat nyugat-

európai mintára kialakított ún. zsilipszobákat, amelyek tüdőszűrés nélkül, vagy akár 

ittasan is szállást nyújtanak a hajléktalan emberek számára, továbbá házaspárok is 

igénybe vehetik őket. Balatoni Ágnes, az Utcai Szociális Segítők Egyesületének elnöke azt 

nyilatkozta, hogy 14 férőhelyes zsilipszoba működik, és újabb 2-3 blokkot helyeznek el a 

városban.121 

                                                             
118Gazsi Adrienn: A koldulás korlátozása jogi és szociális szempontú megközelítésben. Esély. 2005/3. 83. o.  
119Bezsilipelnék a fedél nélkülieket. http://nol.hu/belfold/20110903-bezsilipelnek_a_fedel_nelkulieket 
120Kitiltják a közterületekről a hajléktalanokat. http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/kitiltjak-a-

kozteruletekrol-a-hajlektalanokat-396610 
121Konténervárosokban lakhatnak a hajléktalanok. 2011. augusztus 31. 

http://hajléktalan.hu/component/content/1375.html?task=view 

http://nol.hu/belfold/20110903-bezsilipelnek_a_fedel_nelkulieket
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/kitiltjak-a-kozteruletekrol-a-hajlektalanokat-396610
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/kitiltjak-a-kozteruletekrol-a-hajlektalanokat-396610
http://hajléktalan.hu/component/content/1375.html?task=view
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Konklúziók 
Az ismertetett példák alapján egyértelmű, hogy a hajléktalanság tematizációjában 

egyaránt kitapinthatóan jelen van a rendészeti és a szociális szempont, és e kettő – 

mintegy a szociális eszközökkel és retorikával védelmezve a restriktív eljárásokat – 

kiegészíti egymást. A hajléktalanság elleni küzdelemben az érintett önkormányzatok és 

városvezetők egyszerre kínálnak rendészeti és szociális megoldásokat. Az 

önkormányzatok maguk intézkedtek a hajléktalan-ellátás új formáinak 

megszervezésében (a LÉLEK program a Józsefvárosban, a zsilipszobák Tatabányán). 

Országos hajléktalanpolitika hiányában az önkormányzatok lépnek fel 

kezdeményezőként, akár restriktív, stigmatizáló eszközökről, akár a hajléktalanok 

szociális ellátásáról van szó, az országos szintű politika „fut az események után”. 

 

A restriktív eszközök gyengesége – nyilvánvalóan jogkorlátozó jellegük mellett –, hogy 

alkalmatlanok a probléma megoldására, csak tüneti kezelést jelentenek, azt is csupán 

időlegesen és egy adott térben. Ha a kukázást megtiltják és szankcionálják a 

Józsefvárosban, Kaposvárott vagy Tatabányán, azzal csak a hajléktalanokat űzik ki az 

adott kerületből, településről, de nem járulnak hozzá a probléma valódi, tartós, jogi 

szempontból kifogástalan rendezéséhez. A hajléktalan emberek a jogaikat korlátozó 

intézkedésekre válaszul továbbállhatnak, hiszen a rendőrnek nincsen joga korlátozni őket 

a mozgásukban. Így azok az önkormányzatok, amelyek a jogkorlátozó intézkedéseket 

életbe léptették, a problémát „exportálják” egy másik kerületbe, vagy egy másik 

városba, miközben nyilvánvaló, hogy ettől nem lesz kevesebb hajléktalan. Az 

önkormányzatoknak tehát el kell dönteniük: a kiűzés áll-e elsődlegesen a szándékukban, 

vagy pedig a probléma enyhítése, hosszú távú célként felszámolása élvez prioritást? 

Jelenleg a célok meghatározása nem világos, és ennek megfelelően az eszközök is 

esetlegesek. 
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3. Prognózis 
A magyar hajléktalanság és hajléktalan-ellátás problémája nem elszigetelt jelenségek 

rendszere, hanem beleilleszkedik a nemzetközi környezetbe. A válság következtében 

mindenütt növekedett a hajléktalan lakosság száma (pl. az Egyesült Államokban 15%-

kal). Egyre több problémát jelent, hogy a hajléktalanság jelensége maga is 

multikulturálissá vált: több nagyvárosban – különösen Londonban – növekedett a 

hajléktalanok között a külföldi (Londonban főleg kelet-európai) hajléktalanok száma, az ő 

esetükben még reménytelenebb az eredeti közösségbe való visszavezetés helyzete, a 

nyelvtudás hiánya vagy nem elégséges volta megnehezíti a beilleszkedésüket. Ráadásul 

mindez egy olyan időszakban zajlik, amikor a jóléti állam problémamegoldó képességébe 

vetett hit Európa-szerte megrendül, és Hollandiától Finnországon keresztül 

Magyarországig egyre több országban kerülnek a kormányzati hatalom közelébe, de 

legalábbis parlamentbe olyan erők, amelyek a workfare társadalommodell alapján a 

szociális kiadásoknak az ún. „érdemtelenek” rovására történő megvágását, a hátrányos 

helyzetű rétegek (pl. hajléktalanok, bevándorlók, mélyszegénységben élők) munkára 

ösztönzését és adott esetben stigmatizációját támogatják. 

Mindezekre tekintettel összességében kedvezőtlen prognózist állíthatunk fel. 

Magyarországon és az Európai Unióban is növekedni fog a hajléktalanság, és a következő 

problémákkal kell szembenézni a hajléktalanpolitika irányítóinak:  

3.1. Az elszegényedés mértéke 
A magyar hajléktalanság alakulását is befolyásolják az Európai Uniót sújtó válság 

hullámverései. Valószínű, hogy a válság magyarországi hatásaként szélesedni fog az 

elszegényedő rétegek tábora, és az alsó középosztály lecsúszása folytatódni fog. Erre 

figyelmeztet az a fejlemény, hogy 2012 januárjában Győrben 150 szociális bérlakásban 

élő családot fenyegetett a kiköltöztetés, mert nem tudják fizetni a városüzemeltetési 

társasággal szemben felhalmozott tartozásukat. A családok márciusig kaptak haladékot a 

kiköltözésre.122 

3.1. A devizahitelesek elszegényedése 
Továbbra is kilátástalan a devizahitelesek problémája. Győri Péter, a Budapesti 

Hajléktalanügyi Konzorcium vezetője pozitívumként utalt arra, hogy nem kötelezett be a 

devizahitelesek tömeges mértékű elnyomorodása.123 Nem lehetünk azonban biztosak 

abban, hogy ez nem fog bekövetkezni a 2012-es évben. Matolcsy György 

nemzetgazdasági miniszter január 9-én bejelentette, hogy a kormány nem tesz további 

                                                             
122Százötven győri családot lakoltatnak ki. http://hvg.hu/itthon/20120118_gyori_kilakoltatas 
123Hajléktalanok – Idén folytatódott az elnyomorodásuk. http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-

magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html 

http://hvg.hu/itthon/20120118_gyori_kilakoltatas
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html
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intézkedéseket a devizahitelesek megmentése érdekében. Ez, tekintve, hogy még mindig 

nyolcszázezer állampolgár kénytelen visszafizetni a frankhiteleket, súlyos 

következményeket tartogat még a jövőben. 

3.2. Belső migráció 
A hajléktalanok száma immár nemcsak Budapesten, hanem más városokban is 

növekszik. A 2010-es hajléktalanszámlálás adatai szerint különösen sok hajléktalan él a 

lakossághoz viszonyítva Esztergomban, Miskolcon, Veszprémben és Dunaújvárosban.124 

Mivel a városi tér több megélhetési lehetőséget, és nagyobb biztonságot nyújt, ezért 

feltételezhető, hogy a vidékről a legszegényebbeknek a városokba áramlása növekedni 

fog. Ennek a nyomor előli menekülésnek a nagyvárosok, elsősorban Budapest lesz a 

célpontja. Amennyiben a hajléktalan-ellátás megnehezül, akkor meggyengül az a háló, 

amelyik felfogja a népességnek ezt a gyökértelenné vált, önhibáján kívül perspektíva 

nélküli részét. 

3.3. A romák arányának növekedése 
Az elkövetkező években a hajléktalan népességen belül egy lassú, de stabil etnikai 

arányeltolódás is jósolható. Prognosztizálható a romák arányának növekedése a 

hajléktalanok táborán belül. A roma lakosság jelentős része mélyszegényben él, 

alulképzett, vagy képzetlen. Ráadásul a roma lakosság 30%-a az ország északkeleti 

megyéiben (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén) tömörül, ahol – a szocialista 

korszakban kialakult nagyipar leépítése és a hiányos infrastruktúra következtében – 

lehetőség sincsen a kitörésre. Amennyiben ez a régió nem kap a jövőben komoly 

segítséget, és nem sikerül ezt a régiót az ipar, az agrárszféra és az infrastruktúra terén 

felzárkóztatni Budapesthez és a nyugati régióhoz, úgy a roma lakosság a földrajzi 

helyzetváltoztatásban láthatja a megoldást.  

3.4. Az országos politika jelentősége a kérdésben 
A hajléktalankérdés tehát továbbra sem fog lekerülni az országos politika napirendjéről, 

sőt valószínűleg még inkább növekedni fog ennek a kérdésnek a jelentősége a 

szegénypolitikán belül. A kormányzat, annak érdekében, hogy eleget tegyen az 

önkormányzatok követeléseinek, és elébe menjen az önkormányzati lobbi kívánságának, 

kénytelen lesz hatékony megoldási formákat keresni a hajléktalanság kezelése 

érdekében. Ennek hosszú távon az lehet a kedvező hatása, hogy az állam az eddigieknél 

nagyobb támogatást nyújt azoknak a szolgáltatóknak, amelyek a hajléktalan-ellátással 

foglalkoznak.  

                                                             
124Robbanásszerűen nőtt a hajléktalanok száma vidéken 

http://www.nol.hu/belfold/robbanasszeruen_nott_a_hajlektalanok_szama_videken 

http://www.nol.hu/belfold/robbanasszeruen_nott_a_hajlektalanok_szama_videken
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Az állam előbb-utóbb felismeri, hogy a kérdés nem kezelhető csupán restriktív 

eszközökkel, hanem a szegénypolitika új útjainak a keresésére, a hajléktalan-ellátással 

foglalkozó civil szervezetek állami támogatására van szükség. 
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II. A hajléktalanügyi országjelentés 

Bevezetés 
A hajléktalanságot, mint elsősorban a megfizethető lakhatás hiányát vizsgálva, jelen 

tanulmány a lakáspolitika és hajléktalanság szoros összefüggését húzza alá. Amellett 

érvelünk, hogy a két terület integrált szabályozása és a kormányzati forrásokra 

válsághelyzetben leginkább rászoruló csoportok meghatározása nélkül nem érhető el 

sikeres hajléktalan-ellátás, de még csak sikeres megelőzés sem.  

Ennek megfelelően az országjelentés szakmai részének első fejezetében a 2010-es és 

2011-es években a lakáspolitika területén megfigyelt változásokat elemezzük. Ebben a 

részben kitérünk a lakásszektor egészének jellemzői mellett a kormányzati stratégia 

sajátosságaira, az önkormányzati bérlakáspiac változásaira és a hajléktalanságba 

süllyedéstől megóvó kormányzati források allokációjára is. Majd ezt követően a tartósan 

üresen álló lakások felhasználási lehetőségeire hozunk jó példát. 

A második fejezetben a hajléktalanügyet közvetlenül érintő politikai, szakmai és pénzügyi 

változásokat elemezzük a pénzügyi források szűkülésétől és egyenetlenségeitől az 

ágazati érdekérvényesítésen át az új szakmai kihívásokig és lehetőségekig.  

A harmadik fejezetben a fővárosi politikai életben mutatjuk ki a hajléktalanság 

témájának központba helyeződését. Ez a kormányváltást követő politikai hangsúlyok 

represszív irányba tolódását, a kriminalizációs tendenciák felerősödését jelenti. A fejezet 

második felében a hajléktalan-ellátás még csak körvonalazódó reformja is szóba kerül. 

A negyedik fejezetben Írország példáján keresztül mutatjuk meg a gazdasági válságban 

is lehetséges lakhatással kapcsolatos szakmapolitikai váltás egyik irányát. 

Az ötödik fejezetben ajánlásainkat fogalmazzuk meg a döntéshozók felé.  
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1. Lakáspolitika 
A hajléktalan-ellátást érintő körülmények és kormányzati tevékenységek, valamint az 

ellátórendszer belső változásainak értékelésekor megkerülhetetlen az ország lakhatási 

helyzetének és politikájának vizsgálata, hiszen a hajléktalanság újratermelődése szoros 

összefüggésben áll ezen szakpolitikák kormányzati tevékenységek rangsorában betöltött 

helyével, súlyával, elérhető forrásaival, valamint ezeknek a forrásoknak a megfelelő 

célzottságával. Régi közhely, hogy a hajléktalan-ellátás nem képes felszámolni a 

hajléktalanságot, ha nem támogatja egy könnyen mozgósítható, jól körvonalazott, és a 

hajléktalanság veszélyzónájában élő, lakásszegény embereket célcsoportjának tartó 

országos lakáspolitika, mind kormányzati, mind helyi szinteken. Mint elemzésünkben 

látszik, hazánkban ez a támogatás jelentős részben hiányzik. 

1.1. Lakásszektor 
A lakásszektor egésze már a gazdasági válság előtt sem mutatott kielégítő képet. Bár 

mennyiségi lakáshiányról már nem lehet beszélni, minőségi problémák azonban erősen 

rontják az összképet. Már évtizedek óta, és még a legkiemelkedőbb esztendőkben sem 

épült elég új lakás a régiek kiváltására. Jellemző továbbá, hogy az EU-tagok közül 

egyedül hazánk háztartásai voltak azok, amelyek összességükben még 2000-2007 között 

is romló ODEX energiahatékonysági mutatókkal rendelkeztek.125 

Ettől nem függetlenül a hazai közüzemi eladósodottság mértéke, amelyik magában 

foglalja a fűtés, az elektromos áram, a gáz, a víz és a szemétszállítás díját, ellentétben 

az EU-hoz hazánkkal együtt 2004-ben csatlakozott országok átlagával, folyamatosan nő. 

A legutóbbi adatok szerint a közüzemi eladósodottság 2008-ban az EU-ban a 

legmagasabb arányú volt: a háztartások 18%-a és a lakosok 21%-a, azaz minden ötödik 

ember jelentős közüzemi eladósodottságot halmozott fel közüzemi számláin.126 Ebből a 

CEU kutatói arra következtettek, hogy hazánkban jelentős problémát jelent az ún. 

energiaszegénység,ami az egészséges és komfortos otthon megteremtéséhez szükséges 

források (olyan közüzemek, mint a fűtés és ivóvíz, megfelelő szigetelés és nyílászárók, 

stb.) hiányát jelenti.127 

Ez a helyzet szegénységi csapdában tarthatja a benne élő csoportokat, miközben rossz 

minőségű lakhatásra költik jövedelmük jelentős részét, ráadásul környezeti szempontból 

fenntarthatatlan módon. Tehát ez a megfizethetőségi probléma az otthontalanság, azaz a 

lakáson belüli hajléktalanság egyik fontos összetevője lehet a túlzsúfoltság mellett. 

További vizsgálatokat igényelne, hogy az ilyen helyzetben élő emberek felnőttként 

                                                             
125Sergio Tirado Herrero - Prof. Diana Ürge-Vorsatz 2009. 
126 European Commission 2008. 
127 Fellegi Dénes, Fülöp Orsolya 2012. SZEGÉNYSÉG VAGY ENERGIASZEGÉNYSÉG? Az energiaszegénység 
definiálása Európában és Magyarországon. Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ.  
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mekkora eséllyel kerülnek utcára vagy intézménybe, vagyis, hogy mekkora részben 

jelent az energiaszegénység veszélyeztető tényezőt, akár lépcsőfokot a FEANTSA 

tipológiában található egyéb hajléktalan élethelyzetek felé.128 

1.1.1. Önkormányzati bérlakás-piac helyzete és változásai 

Minden lakáspolitika egyik legfontosabb eleme a közösségi bérlakáspolitika, amelyik a 

legközvetlenebb támogatási forma, hiszen az alacsony jövedelmű rétegek számára a 

piacinál alacsonyabb költséggel biztosítja a lakhatáshoz való hozzáférést, így csökkentve 

a lakhatás árujellegét. 

Magyarországon a bérlakások aránya a teljes lakásállományon belül6-8%-os, amelyik 

kifejezetten alacsonynak számít Európában. Ennek egyik kiváltó oka a magántulajdonhoz 

való ragaszkodás, amelyik meghatározza a lakáspiacra elégséges forrásokkal belépő 

szereplők céljait. A tehetősebb otthonszerzők céljai egyrészt hatással vannak a 

lakáspolitikára, amelyik megpróbálja ezt kielégíteni, így a források a tulajdonszerzést 

támogató programokban kerülnek felhasználására. Ez relatív versenyhátrányt jelent a 

bérlakásban élők részére – ez a lakbér közel egyharmadát jelenti.129 

Ez a tulajdon-központúság öltött testet az első FIDESZ- kormány által beindított államilag 

támogatott lakáshitel-konstrukciókban, elhitetve tömegekkel, hogy ez a rendszer 

fenntartható. A költségvetés számára a néhány év elteltével az MSZP által leállított 

program a mai napig több tízmilliárd forintba kerül évente. A rendszerbe forráshiányos, 

lakásszegény háztartások gyakorlatilag nem kerülhettek be.  

Jövedelmi szempontból igazságtalan és regresszív voltát mi sem festheti le jobban, mint 

az, hogy a rendszer zenitjén, 2002-ben a támogatásokhoz kapcsolódó SZJA- kedvezmény 

alapján Hegedűs kiszámolta, hogy a támogatások 60%-a a két legtehetősebb jövedelmi 

tized lakásszerzését támogatta– azokét, akik valószínűleg önerőből is meg tudták volna 

valósítani beruházásaikat. 130 

A közpénz ilyen irányú felhasználása minden bizonnyal megegyezett a FIDESZ politikai 

céljaival, de az ország teherbíró-képességével nem. Nem mellékesen erősen csökkentette 

a valóban rászorulók számára elérhető lakáspolitikára nevesített forrásokat. 

Az elterjedt tulajdonszerzés általi lakhatási megoldások másrészt behatárolják a 

lakásvásárláshoz megfelelő forrásokkal nem rendelkező háztartások döntéseit is, hiszen a 

beszűkült bérlakáspiac erősen korlátozza választási lehetőségeiket: a jövedelmekhez 

                                                             
128ETHOS - A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiája 2005. 
129Hegedűs József – Somogyi Eszter – Teller Nóra 2008. Reformjavaslatok egy korszerű szociális lakáspolitika 
kialakítására. Városkutatás Kft. 
130Hegedűs József 2003. A SZJA lakáshitel törlesztéséhez járó adókedvezmény jövedelmi 

hatása 2002-es adóbevallások szerint. Városkutatás Kft. 
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képest magasan tartja a bérleti díjakat. Azok a személyek, akiknek a háztartásuk 

jövedelme – átmenetileg vagy tartósan - nem elégséges a magánbérlemények piacára 

való belépéshez vagy bennmaradáshoz, jelenleg a hajléktalanságtól való 

megmenekülésüket szinte csak az önkormányzati bérlakásoktól remélhetik. 

Hazánkban a rendszerváltás óta – miután az állam önkormányzati tulajdonná 

nyilvánította őket – folyamatosan csökken a közösségi tulajdonú bérlakások száma. 

Jelenleg a teljes lakásmennyiséghez viszonyítva a lakások 2,75%-a van önkormányzati 

tulajdonban.131Bár Budapesten található az önkormányzati tulajdonú lakások 38,7%-a, 

ami országos viszonylatban kiemelkedően magas, 5,1%-os aránynak felel meg, ám itt is 

biztos csökkenés figyelhető meg.132 

A költségracionalizálás jegyében fogant és néhány fővárosi kerületben tömeges 

visszaélések gyanúját felvető önkormányzati bérlakás-privatizációs gyakorlat a 

megmaradó lakásvagyon koncentrálódását és gettósodását eredményezte számos 

helyen, ezzel még nehezebbé téve az ezen lakásokban élők társadalmi mobilitását. A 

privatizációnak köszönhetően az ezredfordulóra megmaradó közösségi lakásvagyonban 

élők jelentős részét amúgy is azok jelentették, akiknek már a rendszerváltásnál sem volt 

lehetősége megvásárolni a napjainkban is a piaci árhoz képest akár jelentős 

kedvezménnyel kiárusított lakóingatlanokat, így általában a legrosszabb minőségű és 

állapotú lakásokban a legszegényebb csoportok maradtak önkormányzati 

bérlakásokban.133 

Ez a privatizációs folyamat részben az önkormányzatok bérlakás-rendszerének 

működtetésével kapcsolatos költségek (pályázati rendszer adminisztrációja, 

lakbérhátralékok, karbantartás költségei, stb.) jelentős és az állam által nem 

ellentételezett voltából adódik, másrészt a politikai porondon a lakhatás, mint tematika 

tulajdonképpeni mellőzöttségéből. Utóbbi oknak tulajdonítható, hogy évek óta nem volt 

az Országgyűlés által elfogadott, komplex szemléletű és megfelelő eszközrendszerrel 

ellátott országos lakáspolitikai dokumentum, ami stratégiai alapokra helyezte volna a 

lakhatási problémák megoldását. 

1.1.2. Az otthonteremtési stratégia kritikája 

Az országos stratégia megalkotásának irányába tett első lépésként értékelhető a 

Nemzetgazdasági Minisztérium keretében létrejött Otthonteremtési Tanácsadó Testület, 

valamint szakmai javaslatait összegző, 2011 első félévében kiadott Otthonteremtési 

                                                             
131A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014. 

Budapest Főváros Önkormányzata. 

132Uo. 
1331993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról. 
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stratégia c. vitairata. A Habitat for Humanity Magyarország elemzésével összhangban 

elemzésünk szempontjából annyit lehet megállapítani a szövegről, hogy szellemiségében 

az évtizedek óta megszokottá vált trend folytatódik, amennyiben a lakhatás kérdését 

kizárólag gazdaságélénkítési szempontból vizsgálja, a társadalompolitikai és emberi jogi 

szempontok elvétve sem kerülnek terítékre.134Ennek megfelelően a célcsoportok 

felsorolásánál sem törekedtek a lakhatási szegénységtől szenvedő csoportok teljes körű 

beemelésére a stratégiába. Ettől nem független, hogy a dokumentumot jegyző közel 

negyven szereplő túlnyomó része a lakáshitelezésben érdekelt pénzintézetet, építőipari 

vállalkozást, illetve az államigazgatást képviselte, mindössze két civil szervezet 

részvételével. 

1.2. Lakhatási támogatások 
Ha elfogadjuk, hogy a társadalompolitika részeként a lakhatási politikának főként a 

lakáspiacon nehezebben érvényesülő csoportokat kell támogatnia, akkor a szociális 

bérlakásokon túl egyéb fontos támogatási eszközöket azonosíthatunk, amelyek fő célja 

lakásban tartani az alacsony jövedelmű csoportokat. Ennek oka az a felismerés, hogy 

társadalmi költségekkel jár egy kialakult probléma kezelése, mint az adott probléma 

megelőzése – nem beszélve a probléma által okozott személyes nehézségekről. Ezen 

eszközök közül kettőre térünk ki, mert a legjelentősebb változások is itt történtek. 

A szociális alapú gáz- és távhő-ártámogatást indítása óta sok kritika érte, egyrészt a 

rossz célzottsága miatt: tág és ellenőrizetlen jövedelmi határokon belül lehetett igényelni 

a jelentős forrásokat lekötő támogatást; másrészt mert eredetileg a fogyasztást ösztönző 

támogatási elv érvényesült: minél többet fogyasztott valaki, annál jelentősebb 

támogatáshoz jutott hozzá. Ez környezetvédelmi és fenntarthatósági problémákat 

involvált. A támogatással kapcsolatos költségek az MSZP-kormányok alatt meredeken 

emelkedtek, majd szigorító módosításokat követően a FIDESZ-kormány végül 2011. 

augusztus 31-ével (két hosszabbítással) megszűntette ezt a támogatási formát, illetve 

szeptembertől a feladat beépült a lakásfenntartási támogatásba.135 

Ez előrevetíti, hogy a lakásfenntartási támogatás normatív rendszere jelentős 

változásokon esett át 2011-ben. A még 2010 novemberében elfogadott első 

változtatások 2011. szeptember elsején léptek életbe.136 Ezek értelmében a normatív 

lakásfenntartási támogatás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmi határa a 

mindenkori nyugdíjminimum 150%-ról annak 250%-ra módosult, így szélesebb rétegek 

lettek jogosultak a támogatás lehívására. Ez a változtatás jobb célzásúvá tette a 

                                                             
134Habitat for Humanity 2011. A Habitat for Humanity Magyarország észrevételei és javaslatai az 
Otthonteremtési Stratégia szakmai vitairatával kapcsolatban. 
1351993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
136Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 2011. Többen 

kaphatnak lakásfenntartási támogatást. 
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támogatást, mivel a támogatási határ fölött élők nem kerültek sokkal rosszabb helyzetbe, 

mint a támogatott háztartások.137 A fogyasztási egység fogalmának bevezetésével 

preferálta az egyszemélyes háztartásokat a soktagú háztartásokkal szemben. Könnyítést 

jelentett a pályázóknak, hogy nem kellett igazolni, hogy a lakásfenntartás havi költsége a 

háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladja. További lépés volt a támogatás jobb 

célzása érdekében, hogy a törvénymódosítás az önkormányzatok feladatává tette a 

vagyon- és jövedelemvizsgálatot. A törvény értelmében a támogatást elsősorban 

természetben, pl. az önkormányzattól a közműcég felé közvetlen utalásban vagy 

önkormányzati tűzifa nyújtásában kell teljesíteni. 

A második változtatás a már említett gázár-támogatás rendszerbe emelése volt, amelyik 

a lakásfenntartási támogatás háztartásra vetített sokkal csekélyebb támogatási volumene 

miatt csak szóban történt meg. Ez a módosítás kibővítette a lakásfenntartási támogatás 

feladatait és egyúttal igazságosabbá tette azt: így már nemcsak a gázfűtéssel 

rendelkező, gyakran jobb helyzetben lévő rászoruló csoportok fértek hozzá a 

támogatáshoz, hanem a fával vagy egyéb anyaggal fűtők is. Azonban mivel a 

lakásfenntartási támogatás kifizetésre szolgáló, a lakáspolitikai forrásokon belül 

alacsonynak számító forrásait nem növelték, így ezek a változtatások a bővülő számú 

célcsoportra vetítve a gyakorlatban csökkenő támogatási összegeket jelentettek. 

További problémát jelent a lakásszegény csoportok számára, hogy 2011 decemberében a 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról keretében megszűntették a méltányossági lakásfenntartási 

támogatást, amelyik a támogatási rendszer önkormányzatok általnyújtható formája volt. 

Az 1993. évi III. törvény módosításával ez a változtatás 2012. január elsejétől tovább 

sújtotta a jövedelmükhöz képest magas és növekvő lakhatási költségekkel szembesülő 

csoportokat. 

1.3. Üres lakások 
Jelentős kihasználatlan erőforrást jelentenek a tartósan üresen hagyott lakások. Ezek 

nemcsak a potenciális bérlakás-állomány nagyságát csökkentik, ezzel növelve a bérleti 

díjakat, de területileg koncentráltan leronthatják bizonyos környékeken az 

ingatlanárakat, valamint a közbiztonságot, nem beszélve elhanyagoltságukból adódó 

veszélyességükről.  

Mivel a 2011-es népszámlálás adatai még nem ismertek, ezért a 2001-es cenzus adataira 

támaszkodva lehet valószínűsíteni, hogy országos szinten több tízezer üres lakás van, 

                                                             
137Hegedűs József – Eszenyi Orsolya – Somogyi Eszter – Teller Nóra 2009. Lakhatási szükségletek 

Magyarországon. Városkutatás Kft. 
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jelentős részben magántulajdonban. Ez a fent említett jelentős társadalmi költségek 

mellett komoly pazarlást is jelent. 

Az üres lakásokon belül külön típust jelentenek az üresen álló önkormányzati bérlakások. 

A Város Mindenkié csoport önkormányzatoktól igényelt adatok alapján138 összesített 

közleménye szerint a fővárosban legalább 2000 önkormányzati bérlakás állt üresen 

2010-ben.139 Egy hasonló eljárással dolgozó újságíró közel megegyező adatokat közölt 

egy évvel később.140 

1.4. Egy jó példa: A Szociális Lakásügynökség 
A Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektötlete 2011-

ben nyerte el végleges formáját, amelyik a következő lakhatási rendszerproblémára 

kívánt választ adni: a gazdasági és lakáshitelezési válság egyszerre növeli a közösségi 

tulajdonú, elérhető bérleti díjakkal operáló bérlakások iránti keresletet, valamint 

csökkenti az állam és az önkormányzatok forrásait ilyen lakások létesítésére. A két 

szervezet szerint elsősorban az üres magántulajdonú lakások tulajdonosait kell 

megnyerni a társadalmi igények kielégítése céljából. A Szociális Lakásügynökség (SZOL) 

modell lényege, hogy alternatív megoldást nyújt a szociális bérlakásszektor igény szerinti 

és flexibilis bővítésére, elsősorban a már meglévő lakásállomány hasznosítása révén, és 

amennyiben a kereslet indokolja, új lakások építésével.   

A SZOL olyan szervezeteket takar, amelyek háromféle tevékenységet kapcsolnak össze:  

(1) az ingatlanok közvetítését, bérlők és bérbeadók összekapcsolását, a bérleti 

jogviszony biztonságának biztosítását implicit garanciákkal;  

(2) az ingatlanok kezelését;  

(3) szociális munkát az adósságcsapdába került családok segítése, kísérése érdekében, 

az újabb eladósodás megelőzése céljából. 

A SZOL közvetítő szervezetként köti össze a bérbeadót és a bérlőt, garanciát nyújtva a 

bérbeadónak a lakbérek és rezsiköltségek időben történő rendezésére, a lakás 

minőségének megőrzésére és a bérleti szerződés lejártát vagy megfelelő esetben 

felmondását követően a lakás kiürítésére. A bérlői oldal szempontjából pedig olyan 

lakásbérleti biztonságot nyújt, amelynek egyik eleme a felmondás körülményeinek teljes 

átláthatósága és kiszámíthatósága, másik eleme pedig egy jövedelemfüggő 

lakbértámogatás biztosítása, így biztosítva a magánpiacon elérhető jobb minőségű 

                                                             
138A Város Mindenkié 2010. Közérdekű adatokat igénylünk.  
139A Város Mindenkié 2011. Zéró kilakoltatás! Pezsgős koccintás a kilakoltatási moratórium részleges lejártának 

napján. 
140Mindennapi.hu 2011. Itt a lista: ennyi önkormányzati bérlakás áll üresen.  
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lakások elérését az érintettek számára. Mindezen tevékenységek ma megoszlanak több 

szereplő, pl. önkormányzat és civilek között, ami azt jelenti, hogy az ellátandó 

tevékenységeknek van szervezeti beágyazottsága, de hiányzik az összehangolása. 

A SZOL-modellre számos példát találunk Nyugat-Európában (különösen Belgiumban és 

Hollandiában), és Magyarországon sem előzmény nélküli. Tipikusan a hajléktalanságból 

kivezető lakásmegoldások vagy a migránsok beilleszkedési programjai körében, azaz ún. 

„magas kockázatú csoportok” esetében van tapasztalat a működőképességére.  

A projekt az előkészítési szakaszig jutott el az általunk vizsgált időszakban, több vidéki 

önkormányzat partnerként jelentkezett a közös munkához. 
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2. Hajléktalanügy 

2.1. A „Február 3.” adatok rövid összefoglalása 
A Február Harmadika Munkacsoport, amelyik a szociális szakma tagjaiból áll, 1999 óta 

minden év februárjában kérdőíves adatfelvételt készít a hajléktalanellátók bevonásával a 

szállásnyújtó intézményekben és közterületen. A felmérés célja olyan kemény (életkor, 

iskolai végzettség, nemi arány, stb.) és puha (munkavállalás, pénzügyi döntések, stb.) 

indikátorok létrehozása, amelyek megbízható adatokat szolgáltatnak a hajléktalan 

emberek életének ismeretlen területeiről. Fontos tudni, hogy a cenzus nem lehet teljes 

körű, mivel még az ország nagyobb településeit teljesen lefedő, tökéletesen felkészült 

utcai munkás szolgálatokkal sem lehet minden utcán élő embert feltérképezni, tehát arra 

a kérdésre, hogy hányan élnek hajléktalanként hazánkban, a felmérés nem tud választ 

adni. Sajnos jelentős a részvételi hajlandóság változása a szervezetek részéről, de ennek 

ellenére a folyamatos és közel azonos kérdések lehetőséget adnak a főbb tendenciák 

felrajzolására.  

A vizsgált két évben általában az évek óta megfigyelhető folyamatok folytatódtak. 

Tovább nőtt a hajléktalanpopuláción belül a nők aránya, nagyjából minden ötödik 

hajléktalan ember nő. A hajlék nélkül élők átlagosan idősebbek lettek, az átlagéletkor 

közeledik az 50. évhez. A csoportjukban átlagos iskolai végzettség tovább romlott, mert 

növekszik a 8 általános osztályt, illetve azt sem végzettek aránya. Érdekes adat, hogy a 

közhiedelemmel ellentétben jelentős a romaként azonosított hajléktalan emberek aránya, 

ez az érték elért a 20-25%-os sávba. 

Egy új szeletét ragadta meg a hajléktalanság veszélyének Gurály Ottó modellje, melyet a 

Február Harmadika Munkacsoport adatfelvételei alapján végzett. Számításait hajléktalan-

ellátásban dolgozó édesapja, Gurály Zoltán ismertette a Hajléktalanokért Közalapítvány 

éves konferenciáján.141 A kidolgozott modell alapján állította, hogy az elmúlt évtizedben 

egy közel 50 ezer fős csoportja alakult ki azon embereknek, akik hosszabb-rövidebb 

időre megtapasztalták az effektív hajléktalanságot, tehát az elmúlt 10 évben egy vagy 

több napra az utcán vagy hajléktalan-ellátó intézményben voltak kénytelenek tölteni az 

éjszakát. A potenciálisan hajléktalanok csoportjából minden ötödik egyén válik egy év 

alatt effektív hajléktalanná hosszabb-rövidebb időre.  

 

A lakásszektor és a lakáspolitika már vázolt elégtelenségei alapján ez az eredmény talán 

nem meglepő, de fontos viszonyítási szempont, és további kutatási terepet jelölhet ki a 

                                                             
141Gurály Zoltán előadása a Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciáján 2011. 
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szociálpolitika számára. Az igazi kérdés már régen nem az, hogy hány hajléktalan ember 

él Magyarországon, hanem hogy hányan vannak olyan helyzetben, hogy hajléktalanná 

váljanak, ezzel újrateremtve a problémát, amivel a hajléktalan-ellátó rendszernek meg 

kell birkóznia. Ez egyértelműen jelzi a hajléktalan-ellátás funkcionális határait, 

ugyanakkor később ez lehet a szakpolitikai újrakezdése a hajléktalan-definíció 

átgondolásának és kiterjesztésének, hogy a mindenkori források talaján egymással 

összehangolt, sikeres és a mai hajléktalan-ellátáson túlmutató megelőző, valamint 

reintegráló programok alakulhassanak ki.  

2.2. A szakmai és pénzügyi keretek változásai 
2009-hez hasonlóan a vizsgált időszakban is folytatódott a hajléktalan-ellátás pénzügyi 

alapját jelentő állami működési normatívák nominális szinten tartása, ami az inflációs 

hatások miatt reálértékű csökkenést jelentett, és tovább nehezítette a szférában dolgozó 

szervezetek működését. 

Jelentős változás volt, hogy a kormányzat némiképp lazított az 1/2000. SZCSM 

rendeletben meghatározott, az ellátórendszerben elvárt kötelező minimum személyi 

feltételeken, ezzel nagyobb játékteret engedve az intézményekben humánpolitikát 

kialakító vezető szakemberek számára. Könnyebbítettek néhány adminisztratív (pl. 

szakmai program formai feltételeit érintő) feltételen is, a hivatalos indoklás szerint a 

racionalitás és a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülése végett. 

2.2.1. Megszűnik a bázisszállás. 

2011. január elsejétől megszűnt a bázisszállás, mint szolgáltatási forma jogszabályi 

alapja. A bázisszállás sikertelen ellátási kísérletnek tekinthető, miután három éves 

pályafutása alatt egy ilyen szolgáltatást sem indítottak az ellátó szervezetek. A 2007-ben 

létrejött142 ellátási forma elfogadása miatt mondott le annak idején Vecsei Miklós, 

hajléktalanügyekért felelős miniszteri megbízott.143 

2.2.2. Érdekvédelmi fórum 

2011. január 1-jétől érdekvédelmi fórumot csak a tartós bentlakásos intézményekben 

kötelező működtetni, tehát a hajléktalan-ellátás túlnyomó többségét jelentő átmeneti 

szálláshelyeken nem. A hivatalos indoklás szerint az ellátotti érdekeket védeni hivatott 

szerv működtetése ugyanis nehezen valósítható meg az átmeneti elhelyezést nyújtó 

                                                             
142339/2007. Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről szóló 

260/2007. (X.4.) Korm. Rendelet módosításáról 

143 Origo 2007. Lemondott a hajléktalanügyi megbízott.  
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intézményekben, ahol a jogviszony viszonylag rövid időn keresztül áll fenn, a lakók 

folyamatosan változnak, így nem tudnak hosszabb távon érdekképviseleti funkciót ellátni. 

Ez a változás a legtöbb intézményben az egyébként is csak névleg működő érdekvédelmi 

fórumok megszűnéséhez vezetett, amelyik jelentősen nehezítette a hajléktalan ügyfelek 

érdekeinek érvényesítését, valamint nehezíti a közösségi szociális munka 

megvalósulását. Ezzel párhuzamosan zajlott az egyes jogsérelmek kivizsgálására és 

orvoslására hivatott ellátott-jogi képviselőket foglalkoztató Betegjogi, Ellátottjogi és 

Gyermekjogi Közalapítvány megszűntetése és feladatainak átadása a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak. 

2.2.3. A két hajléktalanügyi közalapítvány bizonytalan sorsa és 

szerepe 

Az előbb említett közalapítványon túl számos más háttérintézményt is megszüntetésre 

vagy átalakításra ítéltek. A kormányváltást követően újra felerősödött kormányzati 

szinten a központosítási törekvés, ami már több ízben fellángolt a kormányzati tulajdonú 

közalapítványok megalapítása óta eltelt évtizedben. Az ezredforduló decentralizációs 

tendenciáit követően a csökkenő kormányzati források mellett ebben az időszakban 

számos alkalommal maradt el a központosítási törekvés során a közalapítványok 

megszüntetése, amelyik a minisztériumok és közvetlenebb felügyeletük alatt álló 

háttérintézményeik hatáskörébe utalta volna az előbbiek fejlesztési és egyéb forrásait, 

csökkentve az esetleges párhuzamos kapacitásokat és a különböző szakmacsoportok 

önkormányzatiságának kezdeményeit.  

A TÁMOP-5.3.3 EU-s pályázatok szakmai-módszertani támogatását végző TÁMOP-5.3.2 

projekt mellett a hajléktalan-ellátás fejlesztési forrásainak jelentős részét is két 

közalapítvány kezeli. A közép-magyarországi régió esetén az Összefogás a Budapesti 

Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (Összefogás Közalapítvány), 

míg főként a további hat régió, valamint bizonyos esetekben az országos kiterjedésű 

fejlesztési programokat a Hajléktalanokért Közalapítvány valósította meg pályázati 

rendszerek kidolgozásával. A két közalapítványt az előző országjelentésben már 

bemutattuk.  

A 2010 decemberében született 1316/2010. sz. kormányhatározat144 számos 

közalapítványt szüntetett meg, feladataikat más kormányzati szervekhez utalva. Ezek 

közé tartozott a két hajléktalanügyi forrásközpont is, azonban néhány szerencsés 

közalapítvány függetlenségét megóvásra érdemesnek ítéltek a döntéshozók. A döntést 

megalapozta az Állami Számvevőszék által minden állami tulajdonú közalapítványnál 

                                                             
1441316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal 

kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati 

eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről  
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lefolytatott vizsgálat, ami alapján a megfogalmazott fő kritika szerint nem sikerült az 

eredetileg kitűzött célt elérni: a külső források társadalmi célok érdekében történő 

bevonása akadozott, illetve történtek szabálytalanságok is.145 

Bár ezután megindult a lobbi a két hajléktalanügyi közalapítvány megmentése 

érdekében, a végleges döntésekre hosszú időt kellett várni, ami feszültté tette az 

ellátókat. A megszüntetés ugyanis bizonytalanná tette a téli krízisidőszak 

pluszkapacitásainak támogatását, mert nem volt lehetséges néhány hét alatt egy teljesen 

új struktúrát felépítve biztosítani a megnövekedett igénybevételhez igazodó 

szolgáltatások működését. A végső döntés során a Hajléktalanokért Közalapítvány 

megmaradt jelenlegi formájában, de új kuratórium megválasztására került sor, míg az 

állam 2012. április 30.-i dátummal kiszáll a Fővárosi Önkormányzattal közösen alapított 

Összefogás Közalapítványból, amelynek további sorsa kérdéses.  

Ezt követően a közalapítványok számára a költségvetési törvény mellékletében található 

források érkezése akadozott. Az eljárás nagyon nehéz telet vetített előre, ami részben 

biztosan megvalósult: a 2011-2012 télre elkülönített pályázati források csekély része 

került kifizetésre 2011. december 31-ig. A megnövekedett igények kielégítését az amúgy 

is forráshiánnyal küzdő szervezeteknek önerőből kellett fedezniük, számos esetben azt 

sem tudva, hogy benyújtott pályázatuk nyertes-e és remélhetnek-e a későbbiekben 

állami támogatást tevékenységük finanszírozására. 

2.2.4. Utcai szociális munka pályázati rendszerbe terelése 

Azonban a pénzügyi feltételeket is érintő szakmapolitikai változások nem álltak meg. 

2011 közepétől vált közismertté, hogy a kormányzata 2004 óta normatív alapon 

támogatott utcai szociális szolgálatok finanszírozását a továbbiakban pályázati 

rendszerben képzeli el. Ez lehetőséget teremtett a szigorúbb kormányzati kiválasztás 

érvényesítésére, a cél kimondottan a valójában tevékenységet nem, vagy alacsony 

színvonalon végző utcai szolgálatok számának csökkentése volt. Az utcai szolgálatok 

száma valóban megnőtt az utóbbi években, 2011 végére már 120-nál is több csapat 

teljesített szolgálatot országosan, nem kis részben a törvényi kritérium, 50 ezer fő 

lélekszámnál kisebb településeken.  

A kormányzatnak lehettek volna és voltak is puhább eszközei, hogy kiszűrje az állítólagos 

visszaélőket, pl. a különböző háttérszervezetek (Magyar Államkincstár, Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, stb.) ellenőrzéseinek célzottabbá és hatékonyabbá 

tétele által, ám az uralkodó logika alapján a közvetlen hatalomgyakorlás eszközéhez 

nyúlt. Sajnos a hatalom központosítását kísérő bizonytalanság közben, részben a 

                                                             
145ma.hu 2011. Nem voltak „jó gazdák” a közalapítványok? 
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szerencsétlen időzítés miatt (ti. a két dotálási forma 2012 januárjától, a téli krízisidőszak 

közepétől váltja egymást), a változtatás hajléktalan-ellátás alapjának számító 

életmentési funkciót sodorta veszélybe. Ennek ellensúlyozásaképpen a Hajléktalanokért 

Közalapítvány módosította a pályázati rendszerét, forrásokat vonva el más területekről. A 

módosítás célja az volt, hogy az átmenetet megkönnyítse a minisztériumi pályázati 

kiíráson nem nyertes utcai szolgálatoknak és ügyfeleiknek. A pályázói kör a 

közalapítványhoz a megfelelő, ellátási hiány bemutatásával kiegészített pályázati 

programmal jelentkezve, eseteiket a pályázaton nyertes ellátóknak átadva legtovább 

2012. április 30-ig működhetnek csökkentett óraszámban. 

2.2.5. A nappali melegedő támogatása csökken 

2011 decemberének utolsó napjaiban, a jövő évi költségvetés parlamenti vitájában került 

elfogadásra az a kormánypárti módosító javaslat, amelyik a nappali melegedők normatív 

finanszírozásának elszámolását változtatta meg. Az eddigi gyakorlat helyett, amelyik havi 

átlagban az engedélyezett férőhelyek háromszorosában határozta meg az igazoltan 

ellátott ügyfelek után lehívható állami támogatást, 2012. január elsejétől az elszámolás 

alapja a napi átlag lesz, és az elszámolás alapja nem lehet nagyobb, mint az 

engedélyezett férőhelyek 150%-a. Ez komoly finanszírozási veszteséget jelent az 

üzemeltető szervezetek számára, amellyel a kormányzat az utcai szolgálatok mellett a 

hajléktalan-ellátás másik dinamikusan növekvő számú ellátási formájának terjedését 

gátolhatja meg.  

2.2.6. Az átmeneti szállók finanszírozása ellátotti létszám alapján 

Szintén a jövő évi költségvetés tartalmazza azt a pénzügyi változtatást, amelyik az 

átmeneti szállók esetén az eddigi gyakorlattól eltérően nem a fenntartott férőhelyek 

számának alapján, hanem az ellátotti létszám alapján ítéli lehívhatónak az állami 

normatívát. Ez az esetleges üres helyek feltöltésére motiválja az átmeneti szállók 

vezetőit, ami egyrészt a feleslegesen fenntartott üres férőhelyek megszűnésével jár. 

Másrészt viszont elképzelhető, hogy olyan kisebb településeken, ahol az átmeneti szálló 

célcsoportjának tagjai (ti. jövedelemmel rendelkező hajléktalan emberek) kevesen 

vannak, a változtatás ellenérdekeltté teheti a szállót a szolgáltatást igénybevevők 

lakhatásba helyezésével kapcsolatban, mert ezzel a saját intézményének fennmaradását 

veszélyeztetheti.  
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2.2.7. Az egyházi kiegészítő normatíva 

Az előző országjelentésben már részleteztük a bevett vallási intézmények állami 

feladatként megvalósuló szociális és oktatási tevékenysége után járó kiegészítő normatív 

támogatást, valamint az ezzel járó dilemmákat.146 

A 2011. július 11-én elfogadott új, egyházi szervezetek jogállásáról szóló törvénnyel147 

számos egyház került ki az állam által elismert körből, így elveszítve a kiegészítő 

normatíva lehívására szóló jogosultságát. Ez a változás a hajléktalan-ellátással 

kapcsolatban néhány alkalommal a szolgáltatás megszűntetésével (pl. Evangéliumi 

Szolnoki Gyülekezet Egyház utcai szociális munkája), más esetekben a bevett egyházak 

térnyerésével (pl. Baptista Szeretetszolgálat) járt. Utóbbi folyamat tovább folytatja az 

egyházi szervezetek teher vállalásának évek óta megfigyelhető, de valójában jelentős 

részben csak de jure növekedését a szociális szférában (a törvényt 2011 decemberének 

legvégén lényegében hasonló tartalommal fogadta el az Országgyűlés, miután az 

Alkotmánybíróság december 19-i ítéletében hatályon kívül helyezte azt.) 

2.2.8. A Túlélőpontok 

2011 februárjában kiszivárgott egy Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért 

felelős államtitkár által szignált levél, amelyet minden városi polgármesterhez eljuttatott 

a minisztérium. A levélben a szaktárca vezetője ún. túlélőpontok kialakítására hívta fel a 

városi önkormányzatokat, amelyek az utcáról ellátó intézménybe nem akaró vagy nem 

tudó hajléktalan emberek ellátására vállalkoznának.148 

Bár a túlélőpontokat szociális funkcióval is rendelkező intézményként képzelték el, de a 

levélben található leírás szerint: „A szociális ellátások rendszerétől eltérően 

sajátosságként jelenik meg, hogy ezek az intézmények a szabálysértési előállításra is 

alkalmasak, vagyis olyan hajléktalan emberek elhelyezése is megoldható, akik 

önszántukból nem kívánják igénybe venni a szolgáltatásokat. A túlélőpontok jellegükből 

adódóan nem szociális intézmények, hiszen azokban rendőrségi előállítás és a 

szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó kötelezés nem valósítható meg.”149 Tehát olyan 

éjszakai ellátást nyújtó intézményeket képzelt el a szociális ügyekért felelős miniszteriális 

vezetés, amelyekre az ellátást elutasító hajléktalan emberek rendőri erővel 

előállíthatóak. Ez előre jelezte a később bekövetkezett közterület életvitelszerű 

használatának tiltását. Mivel a levélben utalás található a kormányzati részről szűkösen 

                                                             
146Hajléktalanügyi Országjelentés 2009. Hajléktalanokért Közalapítvány. 
1472011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról 

148Nemzeti Erősforrás Minisztérium, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya. Túlélőpontok 

kialakítása. 
149Uo. 
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elérhető forrásokra, ezért kifejezetten az ilyen, új típusú intézmény kialakítására önként 

jelentkező önkormányzatról nincsen tudomásunk.  

2.2.9. A TÁMOP-5.3.3 második kör 

Az előző országjelentésben már bemutatásra került a TÁMOP-5.3.3 pályázati kiírás, 

amelyik jövedelemmel rendelkező, relatív jobb helyzetben élő hajléktalan emberek 

számára komplex foglalkoztatási-lakhatási szolgáltatásokat nyújtó programok 

megvalósítását tette lehetővé.150 A bemutatás részeként írtunk az első pályázati kör 

nehézségeiről is. A második kör kiírására 2010 márciusában került sor, lényegében 

változatlan szakmai elvárásokkal (néhány kisebb adminisztratív könnyítéssel). A kiírást 

továbbra is bizonyos fokú érdektelenség fogadta a szakma részéről: összesen 3 nyertes 

pályázat született. A második kiírás alapján megvalósuló programok várható befejezése 

2012 második és harmadik negyedévében várható. 

2.2.10. Új EU-s pályázati kiírás tartósan utcán élők célcsoporttal 

A TÁMOP-5.3.3 pályázati konstrukció számára fenntartott források két kiírás során fel 

nem használt maradványösszegét a kormányzat további, a hajléktalan-ellátás 

fejlesztését célzó pályázatok elindítására csoportosította át. A kormányváltással járó 

politikai változások a törvényi értelemben vett hajléktalan emberek csoportján belül a 

magasabb jövedelemmel, viszonylagosan jó pozícióval rendelkező, a jelenlegi 

körülmények között nagyobb eséllyel rehabilitálható emberek helyett az ellátásokkal 

szemben bizalmatlanabb, tartósan közterületen élő emberek csoportját állította előtérbe.  

A kriminalizáció erősödésére válaszként a szociális igazgatás rendszere (a 

Hajléktalanokért Közalapítvány szakértőinek bevonásával) 2011 nyarán humánus 

megoldási kísérleteket lehetővé tevő pályázati kiírást hozott létre hajléktalan-ellátó 

intézményeknek. A pályázaton a különleges célcsoport miatt ezúttal csak konzorciumi 

partnerként indulhattak az igazgatási szempontból a gyermekvédelemhez tartozó, de a 

gyakorlatban hajléktalan családok számára szolgáltató családok átmeneti otthonai. 

A kiírás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozza a beruházásokat, amely 

forrásra szigorú korlátozások vonatkoznak. Emiatt korlátozottan, de lehetőség van a 

meglévő szállásnyújtó helyek (egy részének) fedél nélkül élők igényeire történő 

átszabásával járó, ún. első befogadó szálláshelyek kialakítására vagy egyéb, meglévő 

ellátásbeli kapacitások (tartós bentlakásos intézmények, stb.) felhasználásának és 

hatékonyságának javítására. Ugyanakkor lehetőség van a pályázati kiírás keretében a 

hazánkban újdonságnak számító Elsőként Lakhatás (Housing First) módszer 

                                                             
150 Hajléktalanügyi Országjelentés 2009. Hajléktalanokért Közalapítvány  
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magyarországi kipróbálására is, amelyet regionális műhelybeszélgetéseken a 

Hajléktalanokért Közalapítvány igyekezett megismertetni a szakmával.  

A pályázat előkészítése során a szakmai oldal a különleges célcsoportra hivatkozva 

sikerrel lobbizott kedvezőbb pályázati adminisztrációs és forrás-felhasználási 

feltételekért, mint az előző kiírások előkészítése során. A pályázat 2011 szeptemberében 

került kiírásra, a beérkezett pályázatok száma ismeretlen. Mivel a pályázatok bírálata 

2012-re tolódott, jelen tanulmány írása során még nem lehet tudni, hogy a beérkezett 

pályázatokból hány projekt lesz az Elsőként Lakhatás módszer tulajdonképpeni hazai 

pilot-programja, és hány szervezet pályázott a meglévő kapacitásuk terhére első 

befogadó szálláshelyek kialakításával. 

2.2.11. Az Elsőként Lakhatás megközelítés 

A TÁMOP-533 2011 őszi kiírásában is használt Elsőként Lakhatás (Housing First) 

megközelítés a „Housing led” (szó szerinti fordításban: lakhatás-vezette) eljárások 

csoportjába tartozik, amelyek lényege, hogy a lépcsőzetes támogatási modellel szemben 

az utcáról vagy éjjeli menedékhelyről közvetlenül bérlakásba irányítja az ügyfelet, és ott 

nyújtja számára a lakásban maradást és társadalmi integrációt elősegítő 

szolgáltatásokat. Ezek a lakhatás-központú megoldások tehát azzal az előfeltevéssel 

élnek, hogy a támogatási folyamat leghatékonyabban lakásban élő emberekkel 

folytathatók, mert a lakásban élés tapasztalata fontos reintegrációs faktor, amelyre 

könnyen épülnek az egyéb (pl. addiktológiai, pszichológiai) szolgáltatások.  

Tehát a leggyakoribb kritikával szemben nem a lakhatás hiányát nevezik a hajléktalanság 

egyedüli okának, csak azt feltételezik, hogy igazán nagyarányú sikeresség a 

társadalomba való visszavezetés folyamatában lakásban élő emberekkel érhető el. A 

hazánkban is elterjedt lépcsőzetes modell ezzel szemben elvárja az ügyféltől az 

együttműködést olyan szinten, hogy valamilyen szerepet (alkoholista, hajléktalan, stb.) 

fogad el magára nézve, és annak megváltoztatásáért kezeléseken és különböző 

folyamatokban aktívan részt vesz. Itt a lakhatás a végső motiváló tényezőként jelenik 

meg, amit az addig megtett együttműködés lépéseinek eredményeként 

aposztrofálhatunk. Tehát az ügyfél állandó együttműködése a feltétele a lakhatásba 

helyezés későbbi bekövetkezésének, ami a hospitalizáció (illeszkedés az intézményi 

életben elvárt szerepekhez) hatására és esetleges visszaesések során távolabb és 

távolabb kerülhet. 

Az Elsőként Lakhatás a fent leírt eljárások egy különleges alcsoportja, amelyben 

kifejezetten tartósan közterületen élő, pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegséggel 

rendelkező hajléktalan embereket helyeznek azonnal lakhatásba. Az eredeti programot a 

New York-i Pathways to Housing civil szervezet vezetője, Dr. Sam Tsemberis dolgozta ki 
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a ’90-es években. Tsemberis klinikai szakpszichológusként kifejezetten a rossz állapotban 

lévő mentális beteg hajléktalan emberek számára tervezte a programot, nem törődve az 

ellátók mindenkori hitetlenségével és gyakorlataival. 

Az eredeti programban a hajléktalan emberek tartósan támogatott lakhatásba kerülnek, 

amely lakások nem blokkokban, hanem szétszórtan helyezkednek el. Az ügyfelek a 

költözést követően részesülnek integrált támogatásban egy 9 fős ún. ACT csapat 

(Assertive Community Treatment, Asszertív Közösségi Gondozás) részéről, amelyben 

szociális munkásokon túl egyéb szakemberek (pszichiáter, addiktológus, orvos, ápoló, 

stb.) is részt vesznek, és amely csapat támogatásának része a lakóközösségi integráció 

is. A támogató csapat 24 órában elérhető.  

A bekerülési küszöb két feltételből áll: az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a kijelölt 

esetmenedzser havonta két alkalommal a lakásán meglátogatja; valamint hogy 

jövedelmének 1/3-át lakhatásra fordítja (de jövedelem nélkül is bekerültek a programba 

ügyfelek). Az ügyfél aktív részvétele az ügyfél lakásában vagy környezetében történő 

támogató tevékenységben nem feltétele a lakhatásban maradásnak. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a hajléktalan emberek autonóm partnerként való kezelésére, az ügyfelek önálló 

döntéseit tiszteletben tartják. Ennek megfelelően az ügyfél választja ki a lakást, amibe 

költözni szeretne (természetesen az elérhető választékból), valamint a szolgáltatást, amit 

igénybe szeretne venni. 

A program világosan az ártalomcsökkentést tűzi ki célnak, tehát nem kell vállalni az 

absztinenciát sem. Minden tevékenység fő célja az adott ügyfél lakhatásban tartása, mert 

ezt tekinti alapvető feltételnek az integrációs folyamathoz. 

2.2.12. Ágazati érdekérvényesítés: Tízek Tanácsa HAJSZOLT 

Egyesület 

A megváltozott politikai körülmények között a hajléktalanellátók érdekvédelmi 

szervezetei magasabb sebességre kapcsoltak. A fővárosi ellátók jelentős része által saját 

jelöltjeikből kétévente választott Tízek Hajléktalan Embereket Segítők Társasága (Tízek 

Tanácsa) 2010 márciusában az új tagok érkezésével nem csak a nemi arányokon javított, 

de aktívabb publikus véleménynyilvánításba is kezdett. Emellett a fővárosi csoport több 

témával foglalkozott még: pl. a lakcím-problémák témájában együttműködött a Menhely 

Jogvédő Fórummal és A Város Mindenkié csoporttal előadást tartva az éves konferencián; 

különböző állami háttérszervezetek ellenőrzése során felmerült anomáliák; salgótarjáni 

utcai szociális munkások képzése. 2010 októberében a Hajléktalanellátó Szervezetek 

Európai Szövetsége (FEANTSA) nyílt levélben tiltakozott a hajléktalan emberek ellen 
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beinduló közterületi kriminalizációval kapcsolatban, és integrált hajléktalanügyi stratégia 

elfogadását ajánlotta a kormánynak.151 

A Tízek Tanácsa több nyílt levelet fogalmazott meg a fővárosi kiegészítő szerződések 

felmondása ügyében, illetve a Soltész Miklós államtitkár által felvetett túlélőpontokkal és 

a józsefvárosi népszavazással kapcsolatban is. Nyilvánosan megszólaltak a nappali 

melegedők normatívájának csökkentésével és az utcai szociális munka pályázati 

rendszerbe terelésével kapcsolatban is, de talán legélesebb hangú nyílt levelük a már 

említett szabálysértési törvény kapcsán született meg.152 

A vizsgált időszakban a hajléktalan-ellátás országos érdekvédelmét zászlójára tűző 

Hajszolt Egyesület is több alkalommal szólalt meg. A két szervezet elsősorban az 

egyeztetési hajlandóságot hiányolta a kormányzat részéről. Közös ülésüket követően 

végül sor került 2011. szeptember 26-án az Országos Hajléktalanügyi Szakmai Tanács 

ülésének megrendezésére, ahol a Fővárosi Önkormányzat is képviseltette magát. A 

vizsgált két évben ez az egy hivatalos találkozó történt, ahol lehetősége nyílt a 

hajléktalan-ellátásnak érvelnie és érdekeit artikulálnia a döntéshozók felé országos és 

fővárosi viszonylatban. A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzultatív Tanács addig rendszeresen 

megtartott találkozóinak összehívására a polgármesterváltást követően nem került sor, 

ezért a Tízek Tanácsa kezdeményezett egy sajtó nyilvános ülést a fővárosi vezetéssel, 

sikertelenül.  

A két szervezet 2011. október végén nyilvánosságra hozott közös nyílt levelükben a téli 

krízisidőszak forrásainak hiányát hangsúlyozták: „a hajléktalan-ellátás 1990 óta kiépült 

rendszere, s maguk a hajléktalan emberek bármely eddigi évnél, bármely eddigi, a 

szociális ügyekért felelős minisztérium alatti időszaknál rosszabb kilátásokkal néznek a 

tél elé”.153  Végül a szabálysértési törvény módosítását 2011 decemberében a FEANTSA, 

valamint 16 uniós tagország hajléktalan-ellátó szervezeteinek ernyőszervezete a 

HAJSZOLT Egyesülettel közösen is bírálta.154 

                                                             
151FEANTSA 2010. Hungary: FEANTSA opposes draft law that restricts the rights of homeless people.  
152Tízek Tanácsa 2011. Nyílt levél a közterületen élő embertársaink bebörtönzése ellen. 
153HAJSZOLT Egyesület, Tízek Tanácsa 2011. Nyílt levél. 
186FEANTSA 2011. Against the Criminalisation of Homeless People in Hungary.  
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3. A főváros 

3.1. A Hálózat Alapítvány támogatása megszűnik 
A Fővárosi Önkormányzat a válság miatt a 2011-es önkormányzati költségvetés 

összeállítása során jelentős megszorításokra kényszerült. Témánk szempontjából a 

legfontosabb történés a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért (Hálózat) 

Alapítvány önkormányzati támogatásának megvonása, amelyik 150 millió forinttal járult 

hozzá az önkormányzat hozzávetőlegesen 500 milliárd forintos költségvetésének 

egyensúlyához.155 

Ez a viszonylag csekély összeg komoly ár, amennyiben a Hálózat Alapítvány az elmúlt 

évtizedben jelentősen járult hozzá a fővárosban élő lakásszegény családok 

lakásvesztésének elkerüléséhez különböző lakbérhátralék- és lakásrezsi programjával. 

Mivel az alapítvány 2012-ben sem jutott önkormányzati támogatásokhoz és a 

közműcégek által nyújtott források is elapadtak, ezért korlátozni kényszerült támogatási 

rendszerét.156A havi díjkompenzáción túl az alapítvány bő másfél évtizedes alapítása óta 

mindeddig 30 ezer hátralékos háztartásnak nyújtott összesen 2 milliárd forint 

támogatást, valamint családok ezreinek nyújtott krízistámogatást lakbértartozásuk 

kiegyenlítéséhez.  

3.2. A Társadalmi Megbékélés Program 
Miután 2010 októberében a rend jelszavával kampányoló Tarlós István lett a főváros 

polgármestere, a hajléktalanság lett az egyik meghatározó fővárosi problémahalmaz. A 

Fővárosi Közterület-felügyelet vezetésével és a kerületi szervek, valamint az aluljáró 

területén illetékes utcai szociális szolgálatok együttműködésével október közepén mérték 

fel a 13 legforgalmasabb aluljáróban élő hajléktalan emberek számát. Ezt követően a 

főpolgármester meghirdette az írásos formában sajnos elérhetetlen Társadalmi 

Megbékélés Programot, amelynek során a felmérésben megtalált 116 embernek a bevont 

ellátó szervezetek elhelyezést ajánlottak. A programban végül 86 főnek biztosítottak 

hosszabb-rövidebb időre szállást. Ezzel egy időben, december közepétől a főpolgármester 

informálisan megtiltotta az aluljáró használatát a hajléktalan emberek számára. Ez a 

mindenféle jogszabályi háttér nélküli tiltás képezhette a politikai tesztelését a későbbi 

közterületi kriminalizációs eszközöknek.  

Szociális oldalról a program koordinálását a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálata 

vállalta el. A hajléktalan emberek elhelyezésében a Menhely Alapítványon túl a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Evangélikus Testvérközösség Fűtött Utca, a Magyar 

Vöröskereszt, a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (Fecske), a 

                                                             
155Origo 2011. Mindenkinek fájni fog a budapesti megszorítás.  
156Index 2012. Megszűnt az évi fővárosi rezsidíj-támogatás. 
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Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), valamint a Myrai Szt. 

Miklós Keresztény Egyház vett részt. Mivel a szociális megoldásokra a kormányzati oldal 

nem különített el forrásokat, így az elhelyezés túlnyomórészt a már eddig is elérhető 

éjjeli menedékhelyeket jelentette, de a politikai nyomás szakmai változtatásokra 

sarkallta a programban résztvevő szervezetek egy részét.  

Ennek keretében némely menedékhelyeken, mint pl. a Könyves Krízis Központban, az 

utcáról érkező személyek igényeihez az adott lehetőségek mellett valamivel jobban 

igazodó szolgáltatásokat igyekeztek kialakítani.157 Például válaszként a koedukált 

férőhelyek hajléktalan-ellátásra jellemző szinte teljes hiányára, páros szobákat 

alakítottak ki néhány esetben; állandó szobákat és ágyakat biztosítottak a programban 

érkezőknek; az egy csoportban érkezőket igyekeztek egy szobában elhelyezni; 

beengedéskor inkább tolerálták az alkoholfogyasztást. A hirtelen változások a zsúfolt, 

hivatalosan absztinens szállókon kivételezett helyzetbe juttatták az utcáról érkező 

ügyfeleket a többi „fapados”-hoz képest, és sok nehézséget okoztak a megszokott rezsim 

keretein belül dolgozó szociális munkások számára.  

Sajnos 9 hónappal az elhelyezéseket követően azt láthatjuk, hogy a programba 

regisztráltak 2/3-a önként visszament a közterületre élni.158 

Illemhely, fűtés és biztonsági szolgálat alkalmazásával egy-egy ún. tolerancia-pont került 

kialakításra a Nyugati pályaudvar épületében, valamint a Déli pályaudvar közelében, 

azoknak az utcán élőknek, akik télen is továbbra az utcán éjszakáznak. Ezt az 

intézkedést minden bizonnyal a hideg idő és a mindenki által elérhető éjjeli 

menedékhelyek december közepén megszokott, 90% feletti kihasználtsága indokolta. A 

túlélőpontok jelentős kihasználtsággal üzemeltek február végéig. 

3.3. Fővárosi kiegészítő támogatási rendszer 

megváltoztatása: a Menhely Alapítvány és Máltai 

Szeretetszolgálat konzorciuma 
Jelentős médiavisszhangot váltott ki, amikor 2011. március 25-én a főváros 

hajléktalanügyben önként vállalt feladataként fenntartott kiegészítő támogatások 

szerződéseit felmondta. Ennek a nyomásnak engedelmeskedve végül a Fővárosi 

Önkormányzat 2011. július 14-i rendkívüli ülésén 340 millió forintot, az eredeti 

                                                             
157Szabó Károly 2011. Utcáról intézménybe? (A Könyves Krízis Központ tapasztalatai). Előadás a 

Hajléktalanokért Közalapítvány éves konferenciáján. 
158Botos Laura 2011. „Szép remények” – avagy kiút az aluljáróból. Előadás a Hajléktalanokért Közalapítvány 

éves konferenciáján. 
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szerződésekkel közel megegyező összegű támogatási forrást juttatott a Menhely 

Alapítványnak és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.159 

A két szervezet 2011. szeptember 22-én döntött a Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium 

létrehozásáról.160 Ehhez hamarosan csatlakozott több, eredetileg a szerződésekben is 

résztvevő ellátó szervezet. Az évek során megszokott és biztonságosnak tekintett 

rendszertől eltérő, központosítottnak tekinthető új forráselosztási szisztéma új szakmai 

koncepció bevezetésével is járt. Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások után járó 

támogatások aszerint változnak, hogy milyen állapotú ügyfeleket látnak el a szervezetek. 

Ez a rendszer a politikai elvárásoknak megfelelően a közterületen élők elhelyezését 

támogatja kiemelten, miközben igyekszik hangsúlyozni, hogy a kiürülő közterületek nem 

célt, hanem következményt jelentenek. Újdonsága miatt a rendszer átfogó kiértékelésére 

minden bizonnyal a következő országjelentésben lesz lehetőség. 

3.4. Közterület életvitelszerű használata szabálysértés 
Tarlós István főpolgármester javaslatára a Fővárosi Közgyűlés a Belügyminisztérium már 

említett építésügyi törvénymódosításának életbelépését követően hazánkban elsőként, 

2011. május 12-én nyilvánította szabálysértésnek egész Budapest területén a közterület 

életvitelszerű használatát, valamint az életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok 

közterületi tárolását. A jogszabály 50 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal tette 

büntethetővé a cselekményt.  

A legkomolyabb problémát a szabályozással kapcsolatban az okozza, hogy a közterület 

életvitelszerű használatának pontos jelentése egy jogszabályban sincs definiálva, ami 

jelentős jogbiztonsági kockázatokat hordoz magában, mert a tényállás megállapítását a 

jogalkalmazó szervek esetleges alapokon nyugvó, szubjektív döntéseire vonatkoztatja. Ez 

jelentős jogbizonytalanságot okozhat a mindennapokban, ami önmagában 

megkérdőjelezi a közterületi korlátozás egyes eseteinek jogszerűségét. 

A Város Mindenkié hajléktalan érdekvédelmi csoport beadványa alapján (AJB   

6724/2010.   számú   ügy) Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 

2011. július végi jelentésében méltatlannak, elfogadhatatlannak, valamint mind a 

hatályos  Alkotmánnyal,   mind   a   2012. január 1-tőlhatályos az Alaptörvénnyel 

ellentétesnek nyilvánította a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek 

rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. § (1) bekezdésének c) és d) 

                                                             
159Fővárosi Közgyűlés. Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára a szociális ellátás 

különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések meghozatalára.  
160Máltai Szeretetszolgálat. Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium alakult.  
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pontját. Azonban a jelentés megállapításait megismerve a Fővárosi Közgyűlés – a 

főpolgármesterrel egyetértésben – a szabályozást helyben hagyta. 

3.5. A hajléktalan-ellátás rendszerének tervezett átalakítása 
2011. október 11-én a józsefvárosi polgármester jelentős, bár szimbolikus kormányzati 

támogatást kapott, amikor a FIDESZ parlamenti képviselőcsoportjának hajléktalanügyi 

referensének kérték fel az Országgyűlés rendészeti bizottságának elnökét. Feladata 

ebben a körben a hajléktalan-ellátás működésének áttekintése és javaslatok 

megfogalmazása.  

Kinevezésének eleget téve nem sokkal később Kocsis Máté Kósa Lajos debreceni 

polgármesterrel közös módosító indítványában egy merőben új típusú ellátórendszer 

képét vetítette elő, amelyben jelentős szerep hárul a lakhatásukat vesztett emberek 

hajléktalanná válásának helyét jelentő önkormányzatokra. 2011 decemberében az 

Országgyűlés elfogadta az önkormányzati törvény módosításával az első lépést, amelyik 

átalakítja az ellátást: a hajléktalan-ellátás esetében 2013. január 1-től a területükön 

lakhatásukat vesztett emberek ellátásának felelőssége a települési önkormányzatokat 

terheli. Ez a döntés szorosan összefügg az előbb tárgyalt LÉLEK Programmal, hiszen az 

lehet a gyakorlati megvalósítása a saját területén hajléktalanná vált emberek iránti 

felelős önkormányzati politikának. Azonban ott is említettük, hogy sok hajléktalan ember 

kiesik a rostán, amennyiben országosan hasonlóan szigorú feltételek fogják jellemezni a 

bekerülést. Nem megengedhető, hogy a lakcímeknél tapasztalható visszásságok miatt 

hajléktalan emberek tömegei maradjanak teljesen támogatás nélkül. 

3.6. A szabálysértési törvény módosítása 
2011 augusztusában nagy médiavisszhangot kapott a csepeli gyilkosságok ügye, amikor 

egy erdőben négy holttestet találtak a rendőrök, akik ezt követően az üggyel kapcsolatos 

rendőrségi ún. tényközlő nyilatkozatban a következőket írták: „Az a tény, hogy az 

emberöléseket sorozatban, feltételezhetően több hónapon át anélkül követték el, hogy 

azt a hatóságok tudomására hozták volna, meghatározóan annak a szabályozatlan és 

társadalmi kontroll nélküli életformának a következménye, amit számos hajléktalan 

folytat. A hatóságok általános tapasztalata, hogy ezek a társadalom perifériáján élő 

személyek a sérelmükre elkövetett bűncselekményeket, társaik esetleges eltűnését nem 

hozzák a rendőrség tudomására – „ügyeiket” saját törvényeik szerint, egymás között 

„rendezik le”, ebben a közegben a hagyományos bűnüldözési, bűnmegelőzési 

tevékenység érdemi folytatása gyakorlatilag lehetetlen.”161 Ezt a médiumok többsége 

mindenféle kritikai és sajtóetikai megfontolást mellőzve terjesztette. 

                                                             
161Nemzeti Nyomozó Iroda 2011. Tényközlő nyilatkozat. 
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Az ügy nyilvánosságra kerülését követő napon a Híradó tájékoztatása szerint „Orbán 

Viktor miniszterelnök a történtek után utasította Pintér Sándor belügyminisztert, 

ellenőrizze azokat a területeket, ahol hajléktalanok élnek.”162 

A brutális gyilkosságok okozta közhangulatot felhasználva a kormánypárt több tagja is az 

ügyet felhasználva, a hajléktalan emberekkel kapcsolatos általánosító megjegyzésekkel 

kampányoltak a közterületi életmód rendőrségi szigorítása mellett.163 Ez egyrészt a 

fővárosi és környéki erdők szisztematikus rendőrségi ellenőrzését vonta maga után, ahol 

közel 350 lakott területet azonosítottak.164 Ugyanakkor jellemzővé vált a piros lámpánál 

kolduló, szórólapot osztogató emberek vegzálása is.165 

Végül 2011. november 14-én az Országgyűlés - 293 igen szavazattal, 61 ellenében – 

szigorította a szabálysértésekről szóló törvényt.166 Ennek megfelelően 2011. december 1-

től azon személy, aki a közterület életvitelszerű lakhatás céljára történő használatának, 

vagy életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történő tárolására 

vonatkozó, a vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozott tilalmát 6 hónapon belül 

két alkalommal jogerősen megsérti, 150 ezer forintos kiemelt szabálysértési bírságra is 

büntethető, ami a bíróság által azonnal elzárásra változtatható. Ennek értelmében egy 

egyén, ha fél éven belül kétszer elköveti az adott szabálysértést és mindkét procedúra 

lezajlik, hajléktalansága miatt akár 60 napi elzárásra is ítélhető. 

A törvénybe a Jobbik javaslatára egy olyan kitétel is bekerült, miszerint a kiemelt 

szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat a hajléktalan-ellátás feltételeit 

nem biztosítja. Mivel az életvitelszerű lakhatás tilalmát nem csak városi önkormányzatok 

vezethetik be, és „a hajléktalan-ellátás feltételei” nem egyértelmű utalás, ezért ennek a 

jogszabályi helynek a hasznosságát a gyakorlat fogja megmutatni. 

Szabó Máté ombudsman szerint a szabályozás nem felel meg a jogállami 

követelményeknek és sérti az érintettek egyenlő méltósághoz való jogát, ezért 2011 

decemberében az Alkotmánybíróságot kérte fel a törvény megsemmisítésére.167 

3.7. A „Fűtött utca”program 
2011. szeptember 28-án a Fővárosi Közgyűlés három épület közmunkások általi 

felújításáról döntött, hogy később azokban éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők 

támogassák az utcán élőket, összesen 309 fő éjszakai és 296 fő nappali ellátását 

                                                             
162Origo2011(2).Nyomozásialkutajánlhatottacsepeligyilkosságokgyanúsítottja. 
163Origo 2011(3). Pintér: nem hagyhatjuk, hogy a hajléktalanok önálló törvények között éljenek. 
164Budapest Főváros Önkormányzata 2011(2). Hajléktalanügy: a főpolgármester elkötelezett a humánus 

megoldás mellett.  
165Origo2011(4).A Pintér-féle razzia is működésbe lépett. 
1662011. évi CLIII. Törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról. 
167Origo 2011(5). Hajléktalan-vita: az ombudsman a törvény megsemmisítését kéri.  
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biztosítva. A három ingatlan felújításához szükséges mintegy bruttó 490 millió forintot az 

önkormányzat és a Belügyminisztérium közösen teremtette elő. Az I. kerületi, Déli 

pályaudvar közelében található intézményt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyitotta 

meg 2011. december 9-én, míg a IV. Váci úti és IX. Aszódi utcai intézményeket a 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2012 januárjában kezdte el 

működtetni. Utóbbi két épület felújítása során ún. előállító szobákat és rendőrségi körzeti 

megbízotti irodák befogadására alkalmas helyiségeket is kialakítottak, melyek felvetik 

egy fentebb említett túlélőpont kialakításának lehetőségét. 

4. Nemzetközi kitekintés 
A magyarországi hajléktalanság és hajléktalankérdés bemutatása nem lehet teljes a 

pozitív külföldi példák bemutatása nélkül. Az alábbiakban három ország példáját 

mutatjuk be, elsősorban arra a kérdésre koncentrálva, hogy az adott országok, illetve az 

adott fővárosok és nagyvárosok önkormányzatai milyen mértékben biztosítják a 

lakhatáshoz való jogot, és milyen szakpolitikai intézkedéseket foganatosítanak ennek 

érdekében. A közös pont az ismertetett példák között, hogy a jelenlegi magyar helyzettel 

szemben a hajléktalanság kérdését a szegénypolitika és a lakáspolitika elemeként, nem 

pedig rendészeti kérdésként kezelik. Mindegyik program alulról, önkormányzati szintről 

indult, a helyi önkormányzat kezdeményezésére. A programokat a különböző 

szakpolitikák (lakáspolitika, szociálpolitika, oktatás) összefogottsága, a hajléktalanná vált 

egyének igényeire koncentrálás, a segítségnyújtás személyre szóló formája, és a helyi 

közösség bevonása jellemzi.  

4.1. Az Egyesült Államok (Philadelphia, New York) 
Az 1980-as években Philadelphiában – ahogyan az Egyesült Államok több nagyvárosában 

is – a hajléktalanság súlyos problémát jelentett. A városi hatóság kereste az 

együttműködést a hajléktalanokat segítő aktivistákkal, ennek eredményeként alakult 

meg 1988-ban a Méltó Lakhatásért (Dignity Housing) program, William „Chris” Sprowal, 

Leona Smith és Alicia Christian vezetésével. A program sikerét jelzi, hogy a megalakulása 

óta a Dignity Housing program 2000 ember számára nyújtott segítséget lakás biztosítása 

vagy egyéb szolgáltatás formájában.168 

A Dignity Housing program elsődleges célja, hogy a hajléktalanok számára személyre 

szóló segítséget nyújtson. A segítség nem csak lakások biztosítását jelenti a rászorulók 

részére, hanem oktatási, életvezetési, felnőttképzési tanfolyamok rendezését, 

egészségügyi, mentális szolgáltatások nyújtását a szenvedélybetegek és a HIV-

fertőzöttek részére. 1992-ben a Dignity Housing program alapítványt hozott létre, 

amelyik 91 programban résztvevő lakásbérlőnek segített az iskolai tanulmányok 

                                                             
168http://dignityhousing.org/home/program 

http://dignityhousing.org/home/program
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befejezésében.169 A program három lakáspolitikai projektet foglal magába: a Dignity II 

program keretében a korábban szenvedélybeteg vagy erőszak áldozatául esett 

egyedülálló anyák részére biztosítanak lakást 18-24 hónapos időtartamig, a DIII program 

keretében 24 hónapig segítséget nyújtanak a tanuláshoz és a munkába álláshoz, az ESP 

programban pedig 35 hátrányos helyzetű család számára biztosítanak a lakás mellett 

egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatásokat, amelyekben a családfő valamilyen 

szenvedélybetegségben szenved, vagy HIV-fertőzött.170 

A Dignity Housing program alapelve, hogy nem elegendő a hajléktalanokat lakáshoz 

juttatni, szükség van arra is, hogy megadják a mentális segítséget a családok számára a 

talpra álláshoz és az önfenntartáshoz. Ugyancsak nem mellékes eleme a programnak, 

hogy Philadelphia legrégebbi városrészében, a nevében a német bevándorlók emlékét 

viselő Germantown-ban biztosítják a lakásokat a hajléktalanok részére, így nem arra 

törekednek, hogy a hajléktalanokat kiszorítsák a városmagból, hanem ellenkezőleg, a 

beköltöztetéssel a városrész benépesüléséhez, rehabilitációjához is hozzájárulnak.171 

New Yorkból indult el az 1990-es évek elején a Housing First (Elsőként Lakhatás) 

program, amelyik a hajléktalankérdést elsősorban lakáskérdésként közelíti meg. A 

Pathway to Housing program elindítója dr. Sam Tsemberis volt, aki úgy vélte, hogy a 

hajléktalanszállók nem jelentenek perspektívát a hajléktalan emberek számára, 

ugyanakkor a lakáspiacon nem tudnak megfizethető lakáshoz jutni. A Housing First elve 

alapján a hajléktalanság nem oldható meg azzal a tüneti kezeléssel, amelyet a 

hajléktalanoknak tömegszállásokra való költöztetése jelent: csak a saját használatú, 

önálló lakás jelent megoldást. A program azon az elven alapul, hogy a lakhatás alapvető 

emberi jog, és nem tagadható meg senkitől, még szenvedélybetegség esetén sem.172 

Ennek szellemében a modell alapelve, hogy a hajléktalanok bérlakáshoz juttatását 

előfeltételek nélkül támogatni kell, és a folyamatos bérleti viszony független a program 

által nyújtott szolgáltatásokban való részvételtől. A program keretében a hajléktalan 

embereket, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegeket bérlakásokban helyezték el. 

2009-ben a kormányzat is elismerte a Housing First program sikerét azzal, hogy 

szövetségi támogatásban részesítette a programot.173 

4.2. Nagy-Britannia (London) 
London 2008-ban megválasztott polgármestere, Boris Johnson 2012-re tűzte ki a 

hajléktalanság teljes felszámolását. A London Delivery Board együttműködés keretében 

számos kezdeményezés történt (egy olyan adatbázis létrehozása, amelyik számon tartja 

                                                             
169http://dignityhousing.org/home/history 
170http://dignityhousing.org/home/adult_services 
171http://dignityhousing.org/home/adult_services 
172http://www.pathwaystohousing.org/content/housing_and_services 
173http://www.pathwaystohousing.org/content/our_model 

http://dignityhousing.org/home/history
http://dignityhousing.org/home/adult_services
http://dignityhousing.org/home/adult_services
http://www.pathwaystohousing.org/content/housing_and_services
http://www.pathwaystohousing.org/content/our_model
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a London utcáin élő hajléktalanokat, munkásszállások biztosítása a munkahellyel 

rendelkező hajléktalanok részére, speciális programok indítása az egészségügyi 

problémákkal és szenvedélybetegségekkel küzdő hajléktalanok számára).174 A program 

első húsz hónapjában megalakították az utcai orvos-szolgáltatást a közterületeken 

hosszabb ideje élő hajléktalanoknak az ellátására. Elindították a Reconnection 

(Újracsatlakozás) programot annak érdekében, hogy a hajléktalanokat visszavezessék 

eredeti környezetükhöz.175 Egy London egész területén működő segítő csoportot 

szerveztek a hajléktalansággal foglalkozó önkéntesek kiképzésére.176 A program nagy 

hangsúlyt helyez arra, hogy a főváros ne sajátítsa ki a hajléktalan-ellátást, hanem – a 

jelenlegi tory-liberális Cameron-kormány alapfilozófiájának tekinthető szubszidiaritás elve 

alapján (amely szerint a magasabb fórumok nem vonhatják el a kisebb közösségek és az 

egyének kezdeményezési jogát) – a kerületek és a hajléktalan-ellátással foglalkozó civil 

szervezetek együttműködjenek a probléma megoldásában. 

4.3. Portugália (Lisszabon) 
A vizsgált országok közül Portugália az, amelyik méretét és népességét tekintve a 

leginkább hasonlítható Magyarországhoz, ugyanakkor gazdasági környezete és 

növekedési mutatói kedvezőtlenebbek. A jelenlegi válság megterhelte a portugál 

gazdaságot és államháztartást.177 Mindezeket a tényezőket figyelembe véve érdemes 

bemutatni a hajléktalan-ellátás portugáliai programját. 

Portugáliában a lakosságszámhoz viszonyítva a hajléktalanok száma még mindig 

elenyésző. Egy 2005-ben készült felmérés szerint akkor a 10,6 millió lakosú országban 

3000 ember élt közterületen.178 Ezzel szemben a magyarországi felmérések a 

lakosságszámhoz viszonyítva a hajléktalanok nagy arányáról, illetve a hajléktalanság 

növekedéséről tudósítanak: a Menhely Alapítvány a 2010. február 3-iki 

hajléktalanszámlálás után azt nyilatkozta, hogy összesen 7 755 hajléktalan él 

Magyarországon (természetesen mind Portugáliában, mind Magyarországon vannak, 

lehetnek olyan hajléktalanok, akik valamilyen okból – például rejtőzködésük miatt – 

                                                             
174 Ending rough sleeping. London Delivery Board. February 2009. 4. p. 

http://www.london.gov.uk/archive/mayor/publications/2009/docs/ending-rough-sleeping.pdf 
175 Ending rough sleeping – London Delivery Board. Annual progress report: February 2009-February 2010. 2. 

p. http://www.london.gov.uk/sites/default/files/LDB%20annual%20progress%20report.pdf 
176 Uo. 4. o. 
177 A mentőcsomag miatt visszaeshet a portugál gazdaság. 2011. 05. 4. 

http://hvg.hu/gazdasag.nemzetkozi/20110504_gazdasag_portugalia_mentocsomag 
178 Nemzetközi kitekintés 2011. Hajléktalan emberek lakhatási programja Lisszabonban. 

http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1582-nemzetkoezi-kitekintes-2011-

december-hajlektalan-emberek-lakhatasi-programja-lisszabonban.html 

http://www.london.gov.uk/archive/mayor/publications/2009/docs/ending-rough-sleeping.pdf
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/LDB%20annual%20progress%20report.pdf
http://hvg.hu/gazdasag.nemzetkozi/20110504_gazdasag_portugalia_mentocsomag
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1582-nemzetkoezi-kitekintes-2011-december-hajlektalan-emberek-lakhatasi-programja-lisszabonban.html
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1582-nemzetkoezi-kitekintes-2011-december-hajlektalan-emberek-lakhatasi-programja-lisszabonban.html
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kimaradnak az adatfelvételből, ezért csak becsült adatok állhatnak rendelkezésre a 

hajléktalanok valós számáról).179 

Portugáliában 2010. március 14-én egy átfogó programot indítottak el a 

hajléktalankérdés kezelésére (Nemzeti Stratégia a Hajléktalan Emberek 

Integrációjáért).180 A program meghatározza a konkrét célokat, például, hogy senkit nem 

hagynak 24 óráig az utcán alternatíva nélkül, vagy, hogy mindenkinek megadják a 

szükséges segítséget. A lisszaboni stratégia a New York-i Housing First program elveit és 

gyakorlatát alkalmazza: a program szervezői a lakhatást emberi alapjogként értelmezik, 

és ennek megfelelően először a lakást biztosítják a hajléktalan egyének részére, de – 

szintén a New York-i példa alapján – nem csak lakást nyújtanak számukra, hanem 

szolgáltatásokat is az önfenntartáshoz.  

A program részelemeként igyekeztek felkutatni az utcán élő pszichiátriai betegeket, és 

számukra belvárosi olcsó lakást, valamint mentális segítséget biztosítanak. A 

programban is az egyik fontos szempont a személyre szabott segítség nyújtása, emellett 

a beköltözőknek vállalniuk kell, hogy találkoznak a szociális segítőjükkel, és a 

jövedelmük maximum 30%-át a háztartásra kell fordítaniuk. Egy hétfős csapat nyújt 

segítséget a beköltöztetett lakóknak.181 

4.4. Írország 
A hazai lakáspiachoz hasonló adottságokkal rendelkező Írországot nagyon megtépázta a 

gazdasági válság: az ingatlanpiaci lufi kipukkanásával 2008-tól az ország gazdasági 

teljesítménye lecsökkent, a költségvetési hiány ijesztő méreteket öltött, és az ország az 

európai államok közül elsőként szorult az IMF segítségére. Míg a válságot megelőzően a 

bevándorlók kedvelt célpontját jelentette, 2010-től felerősödött az országból történő 

kivándorlás jelensége. Bizonyos területeken ún. ghost estate-ek, szellemvárosok 

kialakulásáról számoltak be a riportok. 

2011 elején a jobbközép Fianna Fail párt által alkotott kormány belebukott a 

megszorításokkal tűzdelt válságkezelésbe, de az előrehozott választások nyerteseként 

hosszú idő után hatalomra jutó Fine Gael és koalíciós partnere, a Labour is jelentős 

költségvetési kiigazítást folytatott. A lakhatási politika revíziója is megtörtént, melynek 

összetett rendszeréből két elemet emelnénk ki. 

 

                                                             
179 Legalább 7755 hajléktalan volt Budapesten februárban. http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-

alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-szama.html 
180 Portugal helps the homeless get a foot in the door. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-

articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-in-the-door 
181 Uo. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-

in-the-door 

http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-szama.html
http://www.origo.hu/itthon/20110311-menhely-alapitvany-nem-valtozott-jelentosen-a-hajlektalanok-szama.html
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-in-the-door
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-in-the-door
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-in-the-door
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-homeless-get-a-foot-in-the-door
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A lakáspolitika átalakításának alapját az jelentette, hogy a kormány értékelése szerint az 

elődei által eddig folytatott, tulajdonszerzés támogatására alapuló lakáspolitika a 

válsághelyzetben költségvetési szempontból nem fenntartható, miközben kialakult a 

lakhatásának elvesztésével fenyegetett állampolgárok jelentős számú csoportja. Az új 

lakáspolitikai álláspont a csökkenő források mellett a tulajdonszerzés támogatásával 

szemben a leginkább rászoruló rétegek bérleti támogatását húzza alá az önkormányzati 

felelősség hangsúlyozásával.182 Azonosítja a leginkább rászoruló csoportokat és számukra 

stratégiákat hoz létre, melyekben új támogatási formák bevezetésére tesz javaslatot, 

mindezt komplex, de átlátható kiválasztási szempontok egészítenek ki.  

A folyamatok szoros együttműködéssel történnek a központi kormányzat, a helyi 

önkormányzatok és a lakhatással kapcsolatos tevékenységet folytató (szociális 

bérlakásokat üzemeltető, hajléktalan embereket kiszolgáló, stb.) civil szervezetek között, 

valamint minden tevékenységet jelentős monitorozással végeznek.  

Mivel a magyar lakáspiachoz hasonlóan Írországban is alacsony a közösségi tulajdonú 

bérlakások száma, ezért a magánlakások piacáról és az üresen hagyott, értékét veszített 

lakások felhasználásával igyekeznek az égető lakhatási válsághelyzetet kezelni. Ezt a 

lehetőséget még a válság előtt ismerték fel. A Szociális Lakástársaságok egyik 

előképének is tekinthető RAS (Rental Accomodation Scheme) 2005-ös bevezetése óta a 

helyi önkormányzatok hosszú távú támogatási programja, amelyben az önkormányzat 

maga bérli a tulajdonostól a magántulajdonú lakást az egyébként is hosszú távú albérlet 

támogatásra jogosult lakos számára.183 A rendszer alapját a megfelelő minőségű lakások 

és a megbízható tulajdonosok kiválasztása jelenti, ami kiegészül a kaució hiányával, 

valamint egyéb, a bérleti körülményeket meghatározó megfelelő szabályozásokkal. A 

rendszer biztonságosabbá teszi a bérleti konstrukciót a bérlő számára és az évek során 

sikeresnek bizonyult.  

 

                                                             
182Environment, Community and Local Government 2011. Housing Policy Statement.  
183Citizens Information Board. Rental Accomodation Scheme.  



ORSZÁGJELENTÉS 2010 - 2011 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 
 

 
74 

Konklúziók 
A fenti programok mindegyike összekapcsolja a hajléktalanságot a lakáspolitikai, 

lakáspiaci lépésekkel. A programok nélkülözik a rendőri, stigmatizáló eszközt, általában a 

rendészeti szempontú problémakezelést, ehelyett a hajléktalanok számára megfizethető 

lakás nyújtására helyezik a hangsúlyt. A Housing First modell lényege a lakhatáshoz való 

jog alapjogként való értelmezése, amelyik 2000 óta hiányzik a magyar alkotmányos 

rendszerből.184 

A New York-i és a lisszaboni program foglalkozik leginkább azzal a problémával, hogy a 

hajléktalanok számára egyénre szabott segítséget kell nyújtani. Ennek megfelelően egy 

szociális segítőkből álló csapat napi 24 órás szolgálatban van a hét minden napján, hogy, 

amennyiben szükséges, akkor a friss lakásbérlő hívására kiszállhassanak. 

Végső konklúzióként levonhatjuk, hogy az ismertetett nyugati programok a 

hajléktalanságot nem a rendészeti szakpolitikán, hanem a lakáspolitikán és a 

szociálpolitikán belül kezelik.  

Nem a hajléktalanság stigmatizálására, hanem a hajléktalanság csökkentésére 

törekednek. Továbbá nem tömegszállásokra kényszerítik a hajléktalanokat, hanem 

igyekeznek számukra emberi, élhető környezet biztosítani, és nem hagyják őket 

magukra.  

                                                             
18442/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABK 2000. november, 447. 

http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s

9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/n

etahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G 

http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
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5. Ajánlás 

5.1. A hajléktalan-ellátás megújítása 
Integrált nemzeti hajléktalanügyi stratégia elfogadására van szükség, amely 

összefüggéseiben ragadja meg a hajléktalanná válás és az abból való kilábalás 

lehetőségeit. Ennek érdekében értékelni kell az országos és helyi lakáspolitika és a 

hajléktalan-ellátás közötti összefüggéseket és határterületeket, és mindkét területen 

egyszerre ható megoldási terveket, majd programokat kell létrehozni. Kiemelten kell 

kezelni a hajléktalan emberek jogvédelmét, éljenek akár közterületen, akár szociális 

intézményben, mert csak így lehet elvárás velük szemben a társadalomba való 

visszatagozódás. 

Minden változtatásnak a hajléktalanság szakértő kutatása jelentheti az alapját. 

Szükséges további információkat szerezni a hajléktalan emberekről mind kvalitatív, mind 

kvantitatív módon, de ugyanakkor az ellátórendszer fejlesztéséhez is tudományos alapú 

társadalmi kísérletezést kell végezni, pl. az Elsőként Lakhatás módszer hazai 

kifejlesztésére. Ezen alapok nélkül nem mérhető a megvalósuló programok hatékonysága 

és ez értékelhetetlenné teheti a rendszerszintű módosításokat. 

Az ellátás kutatási adatokra támaszkodó módszertani támogatását meg kell erősíteni 

regionális és országos szinten is. Ezeknek a tudásközpontoknak kiemelt szerepük lehet a 

szabálytalanságok és hatástalan működésmódok azonosításában csakúgy, mint a jó 

gyakorlatok elterjesztésében és a hálózati működés és folytonos szakmai kommunikáció 

fenntartásában. 

Egy minőségi hajléktalan-ellátási rendszer működtetése kiszámítható, elégséges és 

értékálló finanszírozást igényel. Ez bizonyos esetekben megengedi a pályázati alapú 

finanszírozást, de alapvetőnek tekinthető tevékenységek esetében a pályázati 

rendszerben immanens bizonytalanság az intézmények létét veszélyeztetheti. Továbbá 

jelentős és jól célzott fejlesztési forrásokra van szükség, mind a hazai, mind az EU-s 

kasszákból.  

Csak ezen feltételek megvalósulása esetén lehet elvárni a szervezetek részéről a 

sikerorientált projektműködés megvalósítását, amire pedig nagy szükség lenne. 

Az előző országjelentéshez hasonlóan azt ajánljuk, hogy kormányzati szinten 

módszertani eljárásrendi elvárásokban is nyilvánuljon meg a forrásoldali különbség az 

önkormányzati-civil és az egyházi intézmények között, mert csak így igazolható a 

magasabb normatív támogatás.  
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5.2. Rendészeti eszközök helyett szociálpolitikai válaszok 
Jelenleg az országos, fővárosi politika, valamint számos vidéki nagyváros és budapesti 

kerület a hajléktalanság kriminalizálására és stigmatizálására törekszik, vagyis 

túlsúlyosak a rendészeti eszközök a hajléktalanság kezelésében. A rendészeti eszközök 

igénybevételét általában közbiztonsági, egészségügyi és szociálpolitikai érveléssel 

támasztják alá. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a rendészeti eszközök legjobb 

(?) esetben is csak arra alkalmasak, hogy a hajléktalanokat elriasszák az adott 

kerületből, és ezzel az adott kerület a hajléktalanság problémáját „áttolja” egy másik 

városrészbe. A hajléktalanságot sok szempontból érdemesebb lakhatási és szociális 

problémaként definiálni, mint rendészeti ügycsoportként. Egyrészt a jelenségre adható 

válaszok hatékonysága, másrészt a hajléktalan emberek emberi és állampolgári jogai is 

az előbbi megközelítést pártolják. Az otthontalan emberekhez köthető közterületi 

cselekmények, majd maga a hajléktalanság kriminalizációja felbecsülhetetlen emberi jogi 

és gazdasági károkat okozhatnak a magyar társadalomnak, miközben a probléma 

megoldásához nem, csak elfedéséhez kerülhetünk közelebb segítségükkel. Éppen ezért 

nem rendőri előállításra alkalmas túlélőpontokban, hanem formabontó lakhatási 

támogatási rendszerekben érdemes gondolkozni a hajléktalanság csökkentése 

érdekében. 

Ennek a megállapításnak az igazságát akkor érthetjük meg, ha New York példáját 

tekintjük. A volt New York-i polgármester, Rudy Giuliani a hajléktalanságot rendészeti 

kérdésként kezelte, a hajléktalanokkal szemben is „zéró toleranciát” hirdetett. Ennek az 

elvnek a jegyében szigorúan büntették az életvitelszerűen közterületen lakást, és a 

hajléktalanokat rendőrökkel vitették a zsúfolt hajléktalanszállókra. A szigor és a 

stigmatizáció azonban nem használt. A rendészeti eszközöket nem egészítette ki 

koncepciózus megoldási javaslat, sőt a rendészeti eszközök igénybevételével 

párhuzamosan szűkítették a hajléktalanok lehetőségeit (a hajléktalanszállók férőhelyeit 

maximalizálták, a hajléktalanokra fordított összegeket csökkentették). Az új 

polgármester, Michael Bloomberg felismerte, hogy a megoldást a hajléktalanszállók 

zsúfoltságának megszüntetése jelentheti, és a rendőrök helyett a szociális munkásokkal 

kell rávenni a hajléktalanokat arra, hogy a kisebb szállásokra költözzenek. Bronxban az 

elmúlt öt évben 80%-kal sikerült csökkenteni a hajléktalanságot.185 

A „rend” jelszavával fellépő Giuliani kudarca bizonyítja, hogy a hajléktalanság szociális 

problémája nem oldható meg rendészeti eszközökkel, ezért fel kell hagyni a 

hajléktalanok elűzésének káros és álságos gyakorlatával. Helyette a nyugati minták 

alapján a hajléktalanságra fordított közpénzeknek az állam és az önkormányzatok közötti 

                                                             
185Humánus harc a hajléktalanság ellen. http://www.metazin.hu/node/2411 

http://www.metazin.hu/node/2411
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méltányos megoszlás alapján történő növelését, a hajléktalan-ellátó intézmények 

férőhelyeinek bővítését, a személyre szabott ellátási formák bevezetését, a Housing First 

program adaptálását, az üresen álló önkormányzati lakások ilyen célú hasznosítását, 

valamint – közepes és hosszú távú megoldásként – a hazai bérlakás-állomány bővítését, 

illetve a bérlakások igénylésénél a szegényebb, alacsonyabb jövedelmű rétegek pozitív 

diszkriminációját ajánljuk.  

Ezeken a gyakorlati intézkedéseken és programokon kívül szükséges lenne a szociális 

munkások számának növelése, a szakma népszerűsítése, a szociálismunkás-képzésben 

az államilag finanszírozott egyetemi férőhelyek bővítése, illetve a hajléktalanokkal 

gyakran találkozó rendőrök szociális ismeretanyagának bővítése, hogy kezelni tudják a 

hajléktalansorsból fakadó konfliktusos helyzeteket. Mivel a társadalmi kohézió 

megteremtésében az oktatásnak van szerepe, ezért megfontolandó már az általános 

iskolától kezdve a szociális jogok és a társadalmi igazságosság témakörének beemelése a 

tantervekbe. 

5.3. A lakhatáshoz való jog elismerése 
Az Alkotmánybíróságnak felül kellene vizsgálnia a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatot, 

amelyik deklarálja, hogy a szociális biztonsághoz való jogból nem vezethető le 

részjogként a lakhatáshoz való jog. Továbbá konkretizálni kellene, hogy az államot és az 

egyes önkormányzatokat milyen kötelezettségek terhelik a hajléktalanság ellátásával 

kapcsolatban, és szükséges olyan jogi mechanizmusok kialakítása, amelyek révén ennek 

a jognak a biztosítása – a francia mintára – kikényszeríthető. Semmiképpen nem 

szerencsés az a jelenlegi állapot, amelynek értelmében az állam csak tüneti kezelést 

folytat, a hajléktalanoknak a tömegszállásokra való költöztetésével. Ez utóbbira is 

rendszerint a téli idő beálltával kerül sor. A jelenlegi, csupán tüneti megoldást jelentő 

tömegszállások helyett a hajléktalanok ellátásának új, személyre szabott formáit kell 

kialakítani, építkezve a sikeres Housing First program tapasztalataiból.  

5.4. Lakhatási támogatások struktúrájának módosítása 
A válság miatt csökkenő kormányzati források a lakáspolitikai kiadások átstrukturálását 

igénylik. Erre a kötöttségre lehetőségként kell tekinteni, és alapjaiban kell a kormányzati 

költések hangsúlyait átalakítani. Feltétlenül szükséges egy olyan országos lakáspolitikai 

stratégia létrehozása, amelyik nemcsak a gazdasági szereplők kétségkívül fontos 

szempontjait veszi figyelembe, hanem megjelennek benne a társadalom egyéb 

szükségletei is, mint a szegregáció és lakásvesztés megelőzése, valamint az emberi jogi 

és környezeti fenntarthatósági faktorok. A jelenleg is elérhető különböző természetbeni 

és pénzügyi szociális támogatások összehangolása és az önkormányzati szint 
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tapasztalatainak vizsgálata révén egy komplex társadalompolitikai programnak kell 

megszületnie. 

Az ír példához hasonlóan fel kell ismerni, hogy a tulajdonszerzés támogatása államilag 

támogatott és/vagy garantált hitelekkel a források szűkössége és a felhasználás alacsony 

hatékonysága miatt nem fenntartható. Jelen helyzetben nem a középosztály támogatását 

kell előtérbe helyezni, hanem a kritikus helyzetben élők lakhatását kell biztosítani: 

növelni kell a lakásfenntartási támogatást, hogy tükrözze a lakhatás megtartásának 

költségeit.  

Azonban többet is tehetünk a megelőzés oldalán. Figyelembe kell venni az 

energiaszegénység és hátralékosság meglévő adatait, és megfelelő igazgatási 

fejlesztések, majd egy pilot-program elvégzése után támogatási rendszert kell kidolgozni 

a lakossági energiahatékonysági fejlesztések érdekében.  

A hajléktalanság elleni küzdelem érdekében megfelelő eszközökkel meg kell állítani az 

önkormányzati lakásvagyon számbeli csökkenését és minőségi romlását is. Ez magában 

foglalja mind állami, mind önkormányzati oldalról a lakáspolitika felülvizsgálatát: 

alapvetően csökkenteni kell az önkormányzati tulajdonú üres lakások számát, a 

jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a lakások karbantartására. 

Lehetőség van a közösségi bérlakás-szektor expanziójára a magánlakások piacán is. Erre 

jó példaként bemutattuk a magántulajdonú lakások bevonásával operáló Szociális 

Lakásügynökségek alternatíváját, amelyek nagyságrendileg kisebb költségeket 

igényelnek, mint új közösségi tulajdonú épületek létrehozása vagy ingatlanok vásárlása, 

miközben csökkentik a szegregációval és a hosszú távon üresen álló lakásokkal járó 

társadalmi költségeket. 

A távlati tervek mellett lehetőség van szinte azonnali módosításokra is: a kilakoltatási 

moratóriumhoz hasonló hatása lehet annak, ha megszüntetjük a megfelelő elhelyezés 

nélküli kilakoltatásokat. Hosszabb távra kitekintve előre jelezhető, hogy jelentős rétegek 

hajléktalanságba, vagy hajléktalanság-közeli helyzetbe sodródása még szigorú 

költségvetési politika és költségcsökkentés esetén is jelentősebb állami és önkormányzati 

ráfordításokat jelenthet, mint a lakásvesztés megelőzése. 

5.5. Az önálló lakás feltételeinek megteremtése –

Tömegszállások helyett olcsó bérlakásokat 
Egyértelmű, hogy pusztán a hajléktalan-ellátás nem tudja megoldani a hajléktalanságot, 

abban a közpolitikáknak van szerepe. Mindenekelőtt annak a felismerése szükséges, 

hogy a hajléktalanság közepes és hosszú távú megoldása a „lakáspolitika” körébe 

tartozik. A Housing First program alapelve, hogy a hajléktalanság elsősorban 
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lakáskérdés. Olyan programokat kell kidolgozni, amelyek a hajléktalanoknak az önálló 

lakáshoz juttatását tekintik prioritásnak. A saját lakás biztonságot és méltóságot ad, 

hiszen mindenki szívesebben él olyan helyen, amelyet a sajátjának tekinthet, amelyhez 

felelős gazdaként viszonyulhat, ahol nem pusztán vendég. Az önálló lakás megoldást 

jelenthet arra a dilemmára is, hogy sok hajléktalan nem szívesen veszi igénybe a 

hajléktalanszállók szolgáltatását: ott igazodnia kell a házirendhez, a szabályokhoz, a 

többi hajléktalanhoz, állandóan féltenie kell értékeit a többi hajléktalantól. Azonban nem 

elegendő csak a hajléktalanokat olcsó, felújított – lehetőség szerint belvárosi, vagy 

felújított lakókörnyezeti – bérlakásokban elhelyezni. Emellett egy segítő csapatnak a nap 

hét napján, 24 órán keresztül rendelkezésre kell állnia, hogy segítséget nyújthasson a 

beköltöztetett hajléktalan személynek. Úgy véljük, hogy felújított önkormányzati 

bérlakásokkal, valamint a szociális munkásokból, pszichológusokból álló team 

támogatásával sok hajléktalant lakásbérlővé, illetve tartós lakáshasználóvá lehet tenni. A 

beköltöztetett hajléktalanokkal szemben csak két feltételt kell állítani: hogy szerzett 

jövedelmük egy részét (pl. egyharmadát) fordítsák a háztartásra, és működjenek együtt 

a segítő teammel.  

5.6. A hajléktalan-ellátó intézmények és a férőhelyek 

bővítése – a hajléktalan-ellátók és a közigazgatási 

szereplők közötti világos feladatelosztás 
Nyilvánvaló, hogy a hajléktalan-ellátó intézmények elsődleges feladata nem a 

hajléktalanság teljes megszüntetése és minden egyes hajléktalan lakáshoz juttatása, 

hanem a már utcán élők elhelyezése, a róluk való gondoskodás. 

Budapesten csaknem 3000, télen 4000, a főváros kezelésében lévő hajléktalan-férőhely 

üzemel, de ennél nagyobb az utcán élők száma. Szegeden 5-600 hajléktalanra 163 

férőhely jut.186 A fővárosban és a vidéki nagyvárosokban, megyeközpontokban a 

hajléktalanok számának növekedését prognosztizáljuk, ezért feltétlenül szükséges lenne 

a férőhelyek számának növelése – de nem tömegszállásokkal, hanem egyedi és kis 

létszámú elhelyezéssel. Világosan el kell határolni a feladatokat a hajléktalan-ellátó 

intézmények és a közigazgatási szereplők (állam, önkormányzatok) között. Jelenleg a 

közigazgatási szereplők a hajléktalanság megoldását a hajléktalan-ellátó intézményektől 

várják, miközben ez lehetetlen. A hajléktalansággal kapcsolatos, közepes és hosszú távú 

szakpolitikai stratégiák kialakításában és véghezvitelében (lakáspolitika, lakásépítés, 

egészségügy, foglalkoztatáspolitika) az államnak és az önkormányzatoknak van feladata. 

Ugyanakkor a hajléktalan-ellátó intézményrendszer azonnali szükségleteket elégít ki, 

                                                             
186 Életet menthetnek a menedékhelyek. http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/31/eletet-menthetnek-a-

menedekhelyek/ 

http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/31/eletet-menthetnek-a-menedekhelyek/
http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/31/eletet-menthetnek-a-menedekhelyek/
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ezért szükséges lenne, hogy az állam és az önkormányzatok maguk is ösztönözzék új 

férőhelyek létesítését. 

5.7. A hajléktalanpolitika elhatárolása a szegénypolitika más 

aspektusaitól 
A hajléktalankérdés természetesen szorosan összefügg olyan szakpolitikai kérdésekkel 

(pl. lakáshiány, lakáshoz való juttatás, egészségügyi és mentális állapot), amelyek más, 

a létminimum alatt, vagy annak közelében élő csoportok esetében is jelentkeznek. 

Azonban a hajléktalanságot mégis érdemes lenne külön kezelni, és külön stratégiát 

kidolgozni a kérdés kezelésére. A hajléktalanságot nem szabad a romakérdéssel vagy a 

munkanélküliség kérdésével egybemosni, hiszen a hajléktalanok jelentős része nem 

roma – bár a magukat romának valló hajléktalanok számának növekedése 

prognosztizálható –, és ugyancsak jelentős részük rendelkezik munkából származó 

jövedelemmel. A hajléktalanpolitika egyik ága a szegénypolitikának, de külön stratégia 

kidolgozását igényli, amelynek a szociálpolitika, a lakáspolitika és a foglalkoztatáspolitika 

szempontjainak együttes figyelembevételén kell alapulnia.  

5.8. Fokozott gondoskodás és felelősségvállalás a 

pszichiátriai és szenvedélybetegekről 
Fontos lenne az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárását követően utcára 

került pszichiátriai betegek tartózkodási helyének felmérése, hogy megtalálhatóak 

legyenek, és számukra a szükséges egészségügyi és mentális segítség biztosítható 

lehessen. Közülük nem kevesen nem mehettek családjukhoz, rokonokhoz, ismerősökhöz, 

így az utcán élnek. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye felhívta a 

figyelmet, hogy azok az ellátatlan pszichiátriai betegek, akik nem rendelkeznek a 

megfelelő belátási képességgel, és visszautasítják az orvosi kezelésüket, fokozottan 

veszélyeztetettek, könnyen marginalizálódnak, és az utcára kerülnek. Állapotuk romlása 

miatt nem tudnak segítséget kérni, maguk is könnyen bűncselekmények áldozataivá, és 

olykor lekövetőivé válhatnak.187 A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására 

szükséges lenne a New York-i Housing First programot és a portugáliai mintát követni, 

amelyekben egy szociális segítőkből álló csoport személyre szabott segítséget nyújt a 

sokszor magatehetetlen, társaiknál kiszolgáltatottabb, sebezhetőbb pszichiátriai és 

szenvedélybetegek számára. 

                                                             
187Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 

bezárása ügyében (OBH 2464/2007) http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20080623.htm 

http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20080623.htm
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http://isz.mkab.hu/netacgi/ahawkere2009.pl?s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=e+%E9rtelmez%E9s*&s8=&s9=&s10=&s11=Dr&r=4&op9=and&SECT5=AHAWKERE&op10=and&op8=and&d=AHAW&l=20&op11=and&u=/netahtml/ahawuj/ahawkere.htm&p=1&op7=and&f=G
http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20080623.htm
http://www.mkab.hu/admin/data/file/1160_01661104.pdf
http://www.koziglap.hu/index.php?name=News&file=print&sid=827
http://8ker.blog.hu/2011/10/10/torvenyessegi_eszrevetel
http://avarosmindenkie.blog.hu/2010/04/06/kozerdeku_adatokat_igenyelunk
http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/04/15/zero_kilakoltatas_pezsgos_koccintas_a_kilakoltatasi_moratorium_reszleges_lejartanak_napjan
http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/04/15/zero_kilakoltatas_pezsgos_koccintas_a_kilakoltatasi_moratorium_reszleges_lejartanak_napjan
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2447-az-allamhoz-kerul-a-megyei-onkormanyzatok-vagyona
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2447-az-allamhoz-kerul-a-megyei-onkormanyzatok-vagyona
http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/12/16/08/A_bankok_es_a_kormany_kozosen_lep_fel.aspx
http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/12/16/08/A_bankok_es_a_kormany_kozosen_lep_fel.aspx
http://nol.hu/belfold/20110903-bezsilipelnek_a_fedel_nelkulieket
http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201104326.rtf
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/konferencia/2011/botoslaura.pdf
http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/11/11/bortonne_valtozott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_epulete
http://avarosmindenkie.blog.hu/2011/11/11/bortonne_valtozott_a_jozsefvarosi_onkormanyzat_epulete
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/15031/hajlektalanugy_a_fopolgarmester_elkotelezett_a_humanus_megoldas_mellett
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/15031/hajlektalanugy_a_fopolgarmester_elkotelezett_a_humanus_megoldas_mellett
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http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&age
ndaitemid=%0B77240 
 
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014.  

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&age
ndaitemid=79157#documents 
 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2011. (X.10.) önkormányzati rendelete 
http://jozsefvaros.hu/rendeletek/1079_2011_56_budapest_fovaros_viii_kerulet.pdf 
 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati Képviselő-testületének 
55/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről 
és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) rendelet módosításáról. 
http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjer
ol.pdf 
 

Citizens Information Board. Rental Accomodation Scheme 

http://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_housing/rental
_accommodation_scheme.html 
 
Családok tízezreit fenyegeti a kiköltöztetés veszélye. 2011. augusztus 18. 
http://kp.hu/csaladok-tizezreit-fenyegeti-a-kikoltoztetes-veszelye/ 
 

December elseje, a társadalmi szolidaritás „fekete csütörtöke”. A hajléktalanság 
kriminalizációjának magyarországi háttere és javaslatok a valódi megoldásokra. Az Idea 
Intézet hírlevele 
http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/december_elseje_fekete_csutortok_IDEA.pdf 
 

Devizahitelek: Megszavazták a végtörlesztést, 2011. szeptember 19. 
http://nol.hu/belfold/vegtorlesztes 
http://dignityhousing.org/home/adult_services 
 

Életet menthetnek a menedékhelyek, 2012. január 31. 
http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/31/eletet-menthetnek-a-menedekhelyek/ 
 

Az elszegényedéstől rettegnek, a globalizáció negatív hatásaitól félnek a magyarok 
http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-
nem-f-lnek-a-magyarok/ 
 

Egy millió új munkahely tíz év alatt, 2010. szeptember 20. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=152995 
 

Ending rough sleeping. London Delivery Board. February 2009. 4. p. 
http://www.london.gov.uk/archive/mayor/publications/2009/docs/ending-rough-
sleeping.pdf 
 
Environment, Community and Local Government 2011. Housing Policy Statement 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,2
6867,en.pdf 
 
ETHOS - A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiája 2005. 
FEANTSA 
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/HU.pdf 
European Commission 2008. Description of target variables: Cross-sectional and 

Longitudinal. 2008 operation. EU-SILC 065 (2008 operation). Directorate F: Social 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B77240
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=%0B77240
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=79157#documents
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=79157#documents
http://jozsefvaros.hu/rendeletek/1079_2011_56_budapest_fovaros_viii_kerulet.pdf
http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf
http://www.jozsefvaros.hu/rendeletek/999_2010_55_a_kozteruletek_ingatlanok_rendjerol.pdf
http://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_housing/rental_accommodation_scheme.html
http://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_housing/rental_accommodation_scheme.html
http://kp.hu/csaladok-tizezreit-fenyegeti-a-kikoltoztetes-veszelye/
http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/december_elseje_fekete_csutortok_IDEA.pdf
http://nol.hu/belfold/vegtorlesztes
http://dignityhousing.org/home/adult_services
http://fn.hir24.hu/itthon/2012/01/31/eletet-menthetnek-a-menedekhelyek/
http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-nem-f-lnek-a-magyarok/
http://www.ipsos.hu/site/az-elszeg-nyed-st-l-rettegnek-a-globaliz-ci-negat-v-hat-sait-l-nem-f-lnek-a-magyarok/
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=152995
http://www.london.gov.uk/archive/mayor/publications/2009/docs/ending-rough-sleeping.pdf
http://www.london.gov.uk/archive/mayor/publications/2009/docs/ending-rough-sleeping.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,26867,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,26867,en.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/HU.pdf
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Statistics and Information Society. Unit F-3: Living conditions and social protection 
statistics. EUROSTAT 
 
Farkas János-Hegedüs József-Székely Gáborné: Lakáshelyzet, lakástámogatások, 1999-
2003. Tárki 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a797.pdf 
 
FEANTSA 2010. Hungary: FEANTSA opposes draft law that restricts the rights of 
homeless people 
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Transnational_Exchanges/Housing%20Rights%20
Watch/FEANTSA_HU_statement_final.pdf 
 
FEANTSA 2011. Against the Criminalisation of Homeless People in Hungary 
http://www.feantsa.org/files/freshstart/EU_Docs/Letter_criminalisation_homelessness_e
n.pdf 
 
Fehér Boróka – Somogyi Eszter – Teller Nóra 2011. Támogatott lakhatási programok 
kiterjesztésének és más lakástámogatásokkal való összehangolásának lehetőségei. 
Hajléktalanokért Közalapítvány 

http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/VIII-
Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_es_mas_lakastamogatasokkal_valo_
osszehangolasanak_lehetosegei/VIII-
Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_lehetosegei.pdf 
 
Fellegi Dénes, Fülöp Orsolya 2012. SZEGÉNYSÉG VAGY ENERGIASZEGÉNYSÉG? Az 
energiaszegénység definiálása Európában és Magyarországon, Energiaklub Szakpolitikai 
Intézet Módszertani Központ 

http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszegenys
eg.pdf 
 
Ferge Zsuzsa: Rögös út a munkához, Népszabadság, 2008. április 13. 
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf 
 

Fészekrakó állami program fiataloknak 

http://lakashitel.hitelshop.co.hu/feszekrako-allami-program-fiataloknak.html 
 

FogLak Projekt: A méltóság programja 
http://epiteszforum.hu/node/11215 
 

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2009. augusztus-október. Gyorstájékoztató a 
Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. 1. o. 

http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf 
 
Fővárosi Közgyűlés 2011. Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek 
számára a szociális ellátás különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a 
megvalósítását biztosító döntések meghozatalára 
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&agendaitemid=77991&command=
showagendaitem#documents 
 

Franciaország: A lakhatáshoz való jog a gyakorlatban, 2010. november 18. 
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-
franciaorszag-a-lakhatashoz-valo-jog-a-gyakorlatban.html 
 
Galló Béla: Lehet-e a XXI. században rendszerkritika nélküli baloldaliság? In: Széphalmi 
diéta. Előadások 2004-2005. Civil Akadémia Alapítvány. 131-138. o. 
Gazsi Adrienn: A koldulás korlátozása jogi és szociális szempontú megközelítésben, 

Esély. 2005/3. 73-99. o. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a797.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Transnational_Exchanges/Housing%20Rights%20Watch/FEANTSA_HU_statement_final.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Transnational_Exchanges/Housing%20Rights%20Watch/FEANTSA_HU_statement_final.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/EU_Docs/Letter_criminalisation_homelessness_en.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/EU_Docs/Letter_criminalisation_homelessness_en.pdf
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_es_mas_lakastamogatasokkal_valo_osszehangolasanak_lehetosegei/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_lehetosegei.pdf
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_es_mas_lakastamogatasokkal_valo_osszehangolasanak_lehetosegei/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_lehetosegei.pdf
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_es_mas_lakastamogatasokkal_valo_osszehangolasanak_lehetosegei/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_lehetosegei.pdf
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_es_mas_lakastamogatasokkal_valo_osszehangolasanak_lehetosegei/VIII-Tamogatott_lakhatasi_programok_kiterjesztesenek_lehetosegei.pdf
http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszegenyseg.pdf
http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszegenyseg.pdf
http://www.fergezsuzsa.hu/docs/rogos_ut_a_munkahoz.pdf
http://lakashitel.hitelshop.co.hu/feszekrako-allami-program-fiataloknak.html
http://epiteszforum.hu/node/11215
http://www.munkavilaga.hu/download/stat/ksh/fog20910.pdf
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&agendaitemid=77991&command=showagendaitem#documents
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&agendaitemid=77991&command=showagendaitem#documents
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-franciaorszag-a-lakhatashoz-valo-jog-a-gyakorlatban.html
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/913-franciaorszag-a-lakhatashoz-valo-jog-a-gyakorlatban.html
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Guberálni továbbra is tilos Kaposváron 
http://hirszerzo.hu/hirek/2011/12/28/20111228_guberalas_ab_kaposvar 
 

Gurály Zoltán előadása a Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciáján 2011. 

http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/konferencia/2011/guralyzoltan.pdf 
 
Ha nem látjuk, nem is léteznek? – népszavazás a hajléktalanok eltávolításáról. 
http://www.hrportal.hu/article_print.phtml?id=92122 
 
Habitat for Humanity 2011. A Habitat for Humanity Magyarország észrevételei és 
javaslatai az Otthonteremtési Stratégia szakmai vitairatával kapcsolatban 

http://www.habitat.hu/files/Habitat_for_Humanity_Magyarorszag_eszrevetelek_javaslato
k_Otthonteremtesi_Strategia_szakmai_vitairat_20110805.pdf 
 
A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt. 7. o. ÁJOB 
Projektfüzet. 2009/2. 
http://www.obh.hu/allam/index.htm 
 

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme, Jogvédelmi füzetek. 2009. 
szeptember. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány. 20. o. 
http://www.jogvedok.hu/www/files/a7e5229475b78647801178dbfa8665e8.pdf 
 

Hajléktalanok – Idén folytatódott az elnyomorodásuk, 2011. 12. 30.  
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-
folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html 
 

Hajléktalanügyi Országjelentés 2009. Hajléktalanokért Közalapítvány 
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/OJ_2009.doc 
 
HAJSZOLT Egyesület, Tízek Tanácsa 2011. Nyílt levél 
http://www.diszpecserportal.hu/tizek-tanacsa/1473-tisztelt-dr-rethelyi-miklos-miniszter-
ur.html 
 
Hasse, Rolf H. – Schneider, Hermann – Weigelt, Klaus (szerk.): A szociális piacgazdaság 
lexikona, Bp., 2006., Magyar Almanach Kiadó.  
 
A háztartások jövedelmi és fogyasztási adatainak előrejelzése (2011-2014). 
http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-
folyamatainak-elorejelzese-2011-2014 
 

Hegedüs József: Lakáspolitika és társadalmi kirekesztődés – az elmúlt húsz év 
tanulságai, 1-2. o.  
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/tanulmanyok/kirekesztes_HJ_eloadas09
1122.pdf 
 
Hegedűs József 2003. A SZJA lakáshitel törlesztéséhez járó adókedvezmény jövedelmi 
hatása 2002-es adóbevallások szerint, Városkutatás Kft. 
http://mri.hu/downloads/publications/SZJA2002.pdf 

 
Hegedűs József – Somogyi Eszter – Teller Nóra 2008. Reformjavaslatok egy korszerű 
szociális lakáspolitika kialakítására, Városkutatás Kft. 
http://www.mri.hu/downloads/publications/tan_rovid_2008.pdf 
 
Hegedűs József – Eszenyi Orsolya – Somogyi Eszter – Teller Nóra 2009. Lakhatási 
szükségletek Magyarországon, Városkutatás Kft. 
http://www.habitat.hu/files/Lakhatasi_szuksegletek_Magyarorszagon.doc 

http://hirszerzo.hu/hirek/2011/12/28/20111228_guberalas_ab_kaposvar
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/konferencia/2011/guralyzoltan.pdf
http://www.hrportal.hu/article_print.phtml?id=92122
http://www.habitat.hu/files/Habitat_for_Humanity_Magyarorszag_eszrevetelek_javaslatok_Otthonteremtesi_Strategia_szakmai_vitairat_20110805.pdf
http://www.habitat.hu/files/Habitat_for_Humanity_Magyarorszag_eszrevetelek_javaslatok_Otthonteremtesi_Strategia_szakmai_vitairat_20110805.pdf
http://www.obh.hu/allam/index.htm
http://www.jogvedok.hu/www/files/a7e5229475b78647801178dbfa8665e8.pdf
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html
http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/1628-hajlektalanok-iden-folytatodott-az-qelnyomorodasukq.html
http://foglakprojekt.hu/downloads/doktar/OJ_2009.doc
http://www.diszpecserportal.hu/tizek-tanacsa/1473-tisztelt-dr-rethelyi-miklos-miniszter-ur.html
http://www.diszpecserportal.hu/tizek-tanacsa/1473-tisztelt-dr-rethelyi-miklos-miniszter-ur.html
http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-folyamatainak-elorejelzese-2011-2014
http://www.gki.hu/gazdasagpolitika/haztartasok-jovedelmi-es-fogyasztasi-folyamatainak-elorejelzese-2011-2014
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/tanulmanyok/kirekesztes_HJ_eloadas091122.pdf
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/tanulmanyok/kirekesztes_HJ_eloadas091122.pdf
http://mri.hu/downloads/publications/SZJA2002.pdf
http://www.mri.hu/downloads/publications/tan_rovid_2008.pdf
http://www.habitat.hu/files/Lakhatasi_szuksegletek_Magyarorszagon.doc
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Housing Statistics in the European Union, 2010 
 
Humánus harc a hajléktalanság ellen. 2011. október 22. 
http://www.metazin.hu/node/2411 
 

HVG.hu 2011. Visszás az ombudsman szerint a guberálás szankcionálása a 
Józsefvárosban 
http://hvg.hu/itthon/20110712_visszas_ombudsman_guberalas_szankcio 
 
HVG.hu 2011(2). Kukázást büntető rendelkezést semmisített meg az Ab 
http://hvg.hu/itthon/20111228_alkotmanybirosag_koldulas_kaposvar 

 
Index 2011. Még nem zártak be józsefvárosi hajléktalant 
http://index.hu/belfold/2011/10/13/meg_nem_zartak_be_jozsefvarosi_hajlektalant/ 
 

Index 2012. Megszűnt az évi fővárosi rezsidíj-támogatás 
http://index.hu/belfold/budapest/2012/02/20/megszunt_az_eves_lakasrezsi-tamogatas/ 
 
Játszótér, tanösvény lesz a kiserdőben 
http://www.bpxv.hu/index.php?page=kerulet&id=4550 
 

Kardos Gábor: A lakhatáshoz való jog. A nemzetközi jog felfogása és a magyar 
Alkotmánybíróság határozata.,1. o. Fundamentum. 2001/1. 99-102. o. 
http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF 
 

Karsai Gábor: Gazdaság, mozgástér a választások után, Beszélő. 2006/3. 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/gazdasagi-mozgaster-a-valasztasok-utan 
 

Képviselői önálló indítvány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
módosításáról 
http://www.parlament.hu/irom39/03525/03525.pdf 
 

Konténervárosokban lakhatnak a hajléktalanok, 2011. augusztus 31.  

http://hajléktalan.hu/component/content/1375.html?task=view 
 

Dr. Kovács Gábor: A magyarországi helyi önkormányzatok hitelfinanszírozása a válság 
tükrében 
http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2010/kovacs_gabor.pdf 
 

Kitiltják a közterületekről a hajléktalanokat 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/kitiltjak-a-kozteruletekrol-a-
hajlektalanokat-396610 
 

Kocsis Máté: Meg kell előznie a hajléktalanná válást 
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/30/09/Kocsis_Mate_meg_kell_elozni_a_hajlektalan
na_valast.aspx 
 
A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós 

munkanélküliségre, Kutatásvezető: Scharle Ágota. 75 o. 
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/04/UMP_kut_jelentes.pdf 
 

KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2011/8. KSH, Bp. 50. o. 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21108.pdf 
KSH: Kiskereskedelmi értékesítés augusztusban 
http://oksz.hu/ksh_aug_igen_nem.htm 
 

http://www.metazin.hu/node/2411
http://hvg.hu/itthon/20110712_visszas_ombudsman_guberalas_szankcio
http://hvg.hu/itthon/20111228_alkotmanybirosag_koldulas_kaposvar
http://index.hu/belfold/2011/10/13/meg_nem_zartak_be_jozsefvarosi_hajlektalant/
http://index.hu/belfold/budapest/2012/02/20/megszunt_az_eves_lakasrezsi-tamogatas/
http://www.bpxv.hu/index.php?page=kerulet&id=4550
http://157.181.181.13/dokuk/01-1-07.PDF
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Lakhatásközpontú válaszok a közterületen élő hajléktalanság felszámolására az USA-ban, 
2011. 02. 18.  
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1130-
lakhataskoezpontu-valaszok-a-koezterueleten-el-hajlektalansag-felszamolasara-az-usa-
ban.html 
 

Lakner Zoltán: A magyar lakáspolitika társadalmi hatásai, Esély 2006/5. 55-64. o. 
http://szochalo.hu/uploads/media/LAKNER_01.pdf 
 
Látlelet: A magyarországi cigányok 
http://www.verpelet_rpm.abbcenter.com/?id=56432&cim=1# 
 

Lengyel Gabriella: Cigánynak vélt hajléktalanok, 2005/3. 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganynak-velt-hajlektalanok 
 

Létminimum, 2006. Bp., 2007., KSH. 
http://www.aokdsz.hu/dokumentumok/letmin06.pdf 
 

Létminimum, 2010. 2011. június, KSH. 
http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf 
 

Origo 2007. Lemondott a hajléktalanügyi megbízott 
http://www.origo.hu/itthon/20071017-lemondott-megbizatasarol-vecsei-miklos-a-
szocialis-es-munkaugyi-miniszterium-hajlektalanugyekert.html 
 
Origo 2011. Mindenkinek fájni fog a budapesti megszorítás 
http://www.origo.hu/itthon/20110111-a-fovarosi-onkormanyzat-2011es-koltsegvetesi-

koncepcioja.html 
 
Origo 2011(2). Nyomozási alkut ajánlhatott a csepeli gyilkosságok gyanúsítottja 
http://www.origo.hu/itthon/20110812-nyomozasi-alkut-ajanlhatott-a-csepeli-
gyilkossagok-gyanusitottja.html 
 
Origo 2011(3). Pintér: nem hagyhatjuk, hogy a hajléktalanok önálló törvények között 
éljenek 
http://hvg.hu/itthon/20110923_pinter_sandor_hajlektalanok 
 
Origo 2011(4). A Pintér-féle razzia is működésbe lépett 
http://hvg.hu/itthon/20111010_koldulok_buntetese 
 
Origo 2011(5). Hajléktalan-vita: az ombudsman a törvény megsemmisítését kéri 

http://hvg.hu/itthon/20111206_ombudsman_hajlektalan_alkotmanybirosag 
 
Otthonvédelmi akcióterv – Le Monde vélemény. 2011. január 6. 
http://profitline.hu/hircentrum/hir/234776/Otthonvedelmi-akcioterv---Le-Monde-
velemeny 
 
Önkormányzati törvény 2013. január 1-től: ilyen lesz az új önkormányzati rendszer 
http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-

ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html 
 
ma.hu 2011. Nem voltak „jó gazdák” a közalapítványok? 
http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/106700/1/gazdasag/Nem_voltak_jo_gazdak_a_koz
alapitvanyok 
 
Máltai Szeretetszolgálat 2011. Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium alakult 
http://www.maltai.hu/?action=new&newid=516 
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http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1130-lakhataskoezpontu-valaszok-a-koezterueleten-el-hajlektalansag-felszamolasara-az-usa-ban.html
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1130-lakhataskoezpontu-valaszok-a-koezterueleten-el-hajlektalansag-felszamolasara-az-usa-ban.html
http://szochalo.hu/uploads/media/LAKNER_01.pdf
http://www.verpelet_rpm.abbcenter.com/?id=56432&cim=1
http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganynak-velt-hajlektalanok
http://www.aokdsz.hu/dokumentumok/letmin06.pdf
http://www.liganet.hu/news/6111/letminimum_2010.pdf
http://www.origo.hu/itthon/20071017-lemondott-megbizatasarol-vecsei-miklos-a-szocialis-es-munkaugyi-miniszterium-hajlektalanugyekert.html
http://www.origo.hu/itthon/20071017-lemondott-megbizatasarol-vecsei-miklos-a-szocialis-es-munkaugyi-miniszterium-hajlektalanugyekert.html
http://www.origo.hu/itthon/20110111-a-fovarosi-onkormanyzat-2011es-koltsegvetesi-koncepcioja.html
http://www.origo.hu/itthon/20110111-a-fovarosi-onkormanyzat-2011es-koltsegvetesi-koncepcioja.html
http://www.origo.hu/itthon/20110812-nyomozasi-alkut-ajanlhatott-a-csepeli-gyilkossagok-gyanusitottja.html
http://www.origo.hu/itthon/20110812-nyomozasi-alkut-ajanlhatott-a-csepeli-gyilkossagok-gyanusitottja.html
http://hvg.hu/itthon/20110923_pinter_sandor_hajlektalanok
http://hvg.hu/itthon/20111010_koldulok_buntetese
http://hvg.hu/itthon/20111206_ombudsman_hajlektalan_alkotmanybirosag
http://profitline.hu/hircentrum/hir/234776/Otthonvedelmi-akcioterv---Le-Monde-velemeny
http://profitline.hu/hircentrum/hir/234776/Otthonvedelmi-akcioterv---Le-Monde-velemeny
http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html
http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-1-tol-ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html
http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/106700/1/gazdasag/Nem_voltak_jo_gazdak_a_kozalapitvanyok
http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/106700/1/gazdasag/Nem_voltak_jo_gazdak_a_kozalapitvanyok
http://www.maltai.hu/?action=new&newid=516


ORSZÁGJELENTÉS 2010 - 2011 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 
 

 
88 

 
Márciusban megkezdődik a szociális családiház-építés, 2011. december 5. 
http://www.ocsaportal.hu/index.php/szocialis-csaladihaz-epitesi-program/177-
marciusban-megkezdodhet-a-szocialis-csaladihaz-epites 
 

Másfélezer milliárd az államháztartás hiánya önkormányzatok nélkül, 2012. január 10. 
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/2761-masfelezer-milliard-
az-allamhaztartas-tavalyi-hianya-onkormanyzatok-nelkul 
 
Megállapodtak a devizahitelesek ügyében – Önnek is segít? 2011. december 15. 
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/megallapodtak-a-devizahitelesek-ugyeben-
onnek-segit-364625 
 
Megnyitotta kapuit a Lélek Ház, 2011. december 5. 
http://www.jozsefvaros.hu/hir/699/megnyitotta_kapuit_a_lelek_haz/ 
 
A mentőcsomag miatt visszaeshet a portugál gazdaság, 2011. 05. 4. 
http://hvg.hu/gazdasag.nemzetkozi/20110504_gazdasag_portugalia_mentocsomag 
 

Milyen munkanélküli ellátásra számíthatunk 2012-ben? 
http://www.berbarometer.hu/main/Milyen%20munkanelkuli%20ellatasra%20szamithatu
nk%202012-1.pdf 
 
Mindennapi.hu 2011. Itt a lista: ennyi önkormányzati bérlakás áll üresen 
http://mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/itt-a-lista-ennyi-onkormanyzati-berlakas-all-
uresen/2011-11-16/9677 
 

Munkanélküli körkép: Megállt a csökkenő tendencia, júliusban nőtt a nyilvántartott 
álláskeresők száma, 2011. augusztus 21.  
http://szak-
pol.blog.hu/2011/08/21/munkanelkuli_korkep_megallt_a_csokkeno_tendencia_juliusban
_nott_a_nyilvantartott_allaskeresok_szama 
 
A Nemzet Fővárosa. Biztonság, Esély, Rend, Szolidaritás, Tarlós István Budapest-

programja. 7-8. o. 
http://www.tarlosistvan.com/documents/ti_bp_programja_pdf_667_20091028152643_1
62.pdf 
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya. 
Túlélőpontok kialakítása 
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/1131.html?task=view 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 
2011. Többen kaphatnak lakásfenntartási támogatást 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-
ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobben-kaphatnak-lakasfenntartasi-tamogatast 
 
Nemzeti Nyomozó Iroda 2011. Tényközlő nyilatkozat 
http://www.police.hu/sajto/sajtoszoba/orf110813.html 
 
Nemzetközi kitekintés 2011. Hajléktalan emberek lakhatási programja Lisszabonban. 
2011. december 7. 
http://www.diszpecserportal.hu/component/content/article/72-kitekintes/1582-
nemzetkoezi-kitekintes-2011-december-hajlektalan-emberek-lakhatasi-programja-
lisszabonban.html 
 

A népszavazás ellenére is bekeményít a VIII. kerület 
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http://hvg.hu/itthon/20110926_nepszavazs_nyolcadik_kerulet 
http://www.pathwaystohousing.org/content/our_model 
 

Nincs kegyelem: fedéllel büntetik a hajléktalanokat, 2011. 11. 14. 
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/113977/1/belfold/Nincs_kegyelem_fedellel_buntetik_a

_hajlektalanokat 
 

Nyomortelepet akarnak csinálni a kerületből, 2011. 12. 9. 
http://www.origo.hu/itthon/20111209-aktivistak-vartak-pinter-sandort-az-aszod-utcai-
hajlektalanszallo-elott.html 
 

Pavics Lázár: A hazai foglalkoztatás tragikus helyzete és az okok vizsgálata, Bp., 2010. 

július. Készült a „ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS – Környezetgazdászok kiútkeresése” című 
kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és 
Szociális Tanács felkérésére. 
 
Pintér Sándor: A hajléktalanokat vissza kell vezetni a társadalomba, 2011. szeptember 
23.  
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-sandor-a-hajlektalanokat-
vissza-kell-vezetni-a-tarsadalomba 
 

Portugal helps the homeless get a foot in the door. 2012. 02. 8. 
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/newsletter-articles/portugal-helps-the-
homeless-get-a-foot-in-the-door 
 
Program Európa számára: a civil társadalom javaslatai, Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, 2009. Programok bemutatása/Út a munkához. 

http://www.startprogram.hu/index.php?p=linkek&l=5 
http://www.sozialleistungen.info/hartz-iv-4-alg-ii-2/was-ist-hartz-iv.html 
 
Sergio Tirado Herrero - Prof. Diana Ürge-Vorsatz 2009. Energiaszegénység 
Magyarországon - Első Értékelés. Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai 
Központ (3CSEP), Közép-európai Egyetem (CEU), VÉDEGYLET – Protect the Future 
 
Start munkaprogramok indulnak, 2011. november 15. 
http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/start_munkaprogramok_indulnak 
 

Statisztikai tükör, IV. évfolyam, 14. szám. Összeállította: KSH. 2010. február 4. 1. o. 
http://tudasbazis.org.hu/doktar/hirek_aktualitasok/munkaeropiaci_hkep_2009.pdf 
 
Statisztikai tükör, V. évfolyam, 91. szám. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal. 

2011. december 20. 1. o. 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/fmf/fmf21109.pdf 
 
Szabó Károly 2011. Utcáról intézménybe? (A Könyves Krízis Központ tapasztalatai). 
Előadás a Hajléktalanokért Közalapítvány éves konferenciáján 
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/konferencia/2011/szabokaroly.pdf 
 
Százötven győri családot lakoltatnak ki, 2012. január 18. 

http://hvg.hu/itthon/20120118_gyori_kilakoltatas 
 

Tarlós decemberre rendet akar tenni a forgalmasabb aluljárókban 
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-
forgalmasabb-aluljarokban.html 
 

Tarlós: Létezik hajléktalanbűnözés, 2011. 08. 29. 

http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/29/tarlos_letezik_hajlektalanbunozes/ 
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http://tudasbazis.org.hu/doktar/hirek_aktualitasok/munkaeropiaci_hkep_2009.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/fmf/fmf21109.pdf
http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/konferencia/2011/szabokaroly.pdf
http://hvg.hu/itthon/20120118_gyori_kilakoltatas
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-forgalmasabb-aluljarokban.html
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/tarlos-decemberre-rendet-akar-tenni-a-forgalmasabb-aluljarokban.html
http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/29/tarlos_letezik_hajlektalanbunozes/
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Tízek Tanácsa 2011. Nyílt levél a közterületen élő embertársaink bebörtönzése ellen 
http://www.diszpecserportal.hu/tizek-tanacsa.html 
 
Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában – az első 10 hónap eredményei, 

2011. augusztus. 24. o. 
 
Út a munkához program 
http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program.html 
 
Végre a legrászorultabb devizahiteleseken kellene segíteni, 2011. december 8. 
http://hvg.hu/gazdasag/20111208_SimorAndras_Horgonykonferencia_devizahite 
 
Vissza a földhöz – Indul a Start munkaprogram, 2011. szeptember 10. 
http://gazdasagiradio.hu/cikk/68287/ 
 
Zuglói kunyhók lebontása: önkényesen járt el az önkormányzat 
http://zugloportal.info/kozerdeku/2161-zugloi-kunyhok-lebontasa-onkenyesen-jart-el-az-
onkormanyzat.html 
 

 

http://www.diszpecserportal.hu/tizek-tanacsa.html
http://www.lehetoseget.hu/ut-a-munkahoz-program.html
http://hvg.hu/gazdasag/20111208_SimorAndras_Horgonykonferencia_devizahite
http://gazdasagiradio.hu/cikk/68287/
http://zugloportal.info/kozerdeku/2161-zugloi-kunyhok-lebontasa-onkenyesen-jart-el-az-onkormanyzat.html
http://zugloportal.info/kozerdeku/2161-zugloi-kunyhok-lebontasa-onkenyesen-jart-el-az-onkormanyzat.html


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


