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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA  

A projekt várható eredményei és hatásai országosak, ezért a projekt hátterét bemutató 

összegző elemzés is országos. Az adatok a KSH legfrissebb közölt adatai.1 

Gazdasági folyamatok: 

A gazdasági válság elhúzódó hatása 2012. első négy hónapjában is éreztette kedvezőtlen 

hatásait. 

Csökkenő GDP: Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes bruttó hazai terméke 

(GDP) 2012. 01-04. hónapokban 0,1%-os minimális növekedést, gyakorlatilag stagnálást 

mutat az egy évvel korábbihoz képest. Magyarország GDP-je az időszakban 0,7%-kal 

esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a szezonális hatások kiigazításával a 

csökkenés 1,4 %, amely az uniós országok GDP-szerinti rangsorának alsó harmadára 

elegendő. 2011. 4. negyedévéhez képest az idei első negyedévben a gazdaság 

teljesítménye 1,2%-kal esett vissza. 

Zsugorodó belső kereslet: A belső kereslet hat tizedét adó háztartások fogyasztása 2012 

1. negyedévében 0,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A belső 

kereslet három tizedét adó közösségi fogyasztás2 1,0%-kal nőtt. A kettő együtteséből 

adódó végső fogyasztás 0,5 %-kal csökkent. 

Csökkenő beruházási volumen: A beruházások kilenc tizedét adó nemzetgazdasági 

beruházások 8,6%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, amely az 

elmúlt két év legnagyobb mértékű visszaesése. Az építési beruházások 14%-kal, a gép- 

és berendezés-beruházások 1,8%-kal csökkentek. A versenyszférában – a legalább 50 

főt foglalkoztató vállalkozások adatai alapján – 10%-kal, a költségvetésben 20%-kal 

zsugorodott a beruházás nagysága. 

Zsugorodó termelés: Az év első három hónapjában a mezőgazdasági termelés 5,8%-kal, 

az ipari termelés 0,2%-kal csökkent. Az iparon belül visszaesett az energiaipar, a 

minimális növekedést (0,3 %) mutató feldolgozóiparon belül a számítógépek, elektronikai 

és optikai termékek gyártásában jelentős visszaesés történt. Az építőiparban 11%-os (a 

legfrissebb 2012. májusi adat szerint 15,2%-os) volt a visszaesés az előző év azonos 

időszakához képest.  

Stagnáló szolgáltatás: A legjelentősebb mértékben a pénzügyi szolgáltatások 

teljesítménye csökkent (2,5%), szállítás, raktározás 1,8%-kal, az ingatlanügyletek 0,8%-

kal, a művészet, szórakoztatás, szabadidő és egyéb szolgáltatás 0,2%-kal mérséklődött. 

Az információ és kommunikáció területén üdítő kivételként folytatódott a korábbi 

időszakban is tapasztalt növekedés, az első negyedévben 3,0%-os 

teljesítményjavulással, amely döntően a mobilinternet-előfizetések számának dinamikus 

emelkedése okozott, valamint 0,3-os minimális növekedés volt a kereskedelem, 

szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén. A kereskedelmen belül a A 

kiskereskedelmi forgalom volumene 2,7%-kal csökkent. 

 

A romló ill. stagnáló gazdasági folyamatok hatása az utcán élő hajléktalan emberek 

társadalmi visszailleszkedését segítő módszertani projektre, ill. egy ilyen projekt hatása a 

gazdaság folyamataira  

 egyrészt az lehet, hogy pilot-projekteken keresztül a munkaerő-piacra 

munkavállalóként belépni tudó hajléktalan embereket motiváltságukban, 

                                                 
1 A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. január-április, in: Statisztikai tükör, VI. évf. 47., 2012. június 28., ksh.hu és 

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. I. negyedév, ksh.hu 
2 A közösségi fogyasztás: A végső fogyasztásnak az a - kormányzat által finanszírozott - része, amelyet a társadalom valamennyi tagja vagy a 
közösség egy meghatározott része közösen fogyaszt el. 
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képességeikben, életvezetésükben – a foglalkoztathatóság fejlesztéseként - 

felkészítse azokra az időkre, amikor a munkaerő-piacnak szüksége lesz rájuk, 

 másrészt kipróbálja azokat a rugalmas foglalkoztatási formákat, amelyekre a 

szűkülő piac miatt felvevő képesebbek lehetnek a munkáltatók, mint pl. 

részmunkaidős foglalkoztatás, munkagyakorlat-szerzés, 

 harmadrészt keressen alternatív, az utcai életmód tapasztalatait foglalkoztatási 

előnnyé alakító munkaterületeket, elsősorban a helyi közösségek javára végzett 

munkával. 

Társadalmi folyamatok: 

Szerényen növekvő foglalkoztatás, magas szinten állandósult munkanélküliség: A 

foglalkoztatottak száma 2012. első negyedévében átlagosan 3 millió 756 ezer fő volt. A 

15–64 éves népességen belül 55 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. 

A foglalkoztatási arány 1,1%-kal nőtt, az időszakban 55,7%. A 15–24 éves fiatalok 

foglalkoztatottsága lényegében nem változott, a legjobb munkavállalási korú 25–54 

évesek, az idősebb, 55–64 évesek foglalkoztatottsága nőtt, foglalkoztatottságuk aránya 

73,6 ill. 35,9 %. A legalacsonyabb foglalkoztatási arány a legfeljebb alapfokú 

végzettségűeket jellemezte (24,5%), a legmagasabb pedig a felsőfokúakat (78,2%).  

Sajnálatos módon a KSH-adatok nem térnek ki a foglalkoztatottakon belül a teljes 

munkaidőben/részmunka-időben foglalkoztatottak arányára, ill. ennek változására. Az 

időszakban közfoglalkoztatásban átlagosan 52 ezer fő volt, akik döntően teljes 

munkaidőben, fizikai munkakörben, az egészségügy területén álltak alkalmazásban. 

Uniós összehasonlításban hazánk munkaerő-piaci helyzete továbbra is kedvezőtlen, a 

foglalkoztatási arány az egyik legalacsonyabb. 

A munkanélküliek 503 ezer fős száma – szintén a 15–64 évesek körében – 14 ezer fővel 

(2,8 %-kal) meghaladta az egy évvel korábbit, a munkanélküliségi ráta 0,1 

százalékpontos növekedéssel 11,8%. A növekedésben a női munkanélküliség emelkedése 

játszott szerepet, a férfi munkanélküliek száma és aránya lényegében megegyezett az 

egy évvel korábbival. A 15–24 éves fiatalok munkanélkülisége (27,8%) egy év alatt kissé 

emelkedett, a 25–54 éveseké (10,9%) gyakorlatilag stagnált. A munkanélküliek 44,4%-a 

egy éve vagy annál hosszabb ideje keresett állást (amely jelentős csökkenés az egy 

évvel korábbi azonos időszak 50,1%-hoz képest), a munkanélküliség átlagos időtartama 

17,3 hónapra mérséklődött, szemben az egy évvel korábbi 18 hónappal. 

2012 1. negyedévében a régiók munkaerő-piaci helyzetében esetenként jelentős 

változások érzékelhetőek.  
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Munkanélküliségi ráta és foglalkoztatási arány alakulása régiónként 

Az adott év. 1. negyedévében, 15-64 éves korosztály 

Zölddel jelölve a kedvező, pirossal a kedvezőtlen, szürkével a változatlan folyamatok 

Régió Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási arány 

2011 2012 2011 2012 

Közép-

Magyarország 
8,7 9,3  59,8 61,4 

Nyugat-

Dunántúl 
8,2 7,9 59,1 60,5 

Közép-

Dunántúl 
9,6 10,3 58,8 59,0 

Dél-Dunántúl 13,8 13,8 50,9 50,4 

Észak-

Magyarország 
17,4 18,1 47,5 48,1 

Észak-Alföld 16,9 15,8 47,5 49,9 

Dél-Alföld 11,8 11,7 53,3 53,5 

Országos 

összes 
11,7 11,8 54,6 55,7 

Forrás: KSH 

Nyugat-Dunántúlt és Észak-Alföldet jellemezte a legnagyobb mértékű, kedvező irányú 

változás, a foglalkoztatottság számottevő növekedése és a munkanélküliség csökkenése 

következtében. Ellentmondásosan alakult Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és 

Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete, mivel a növekvő foglalkoztatási arány 

mellett a munkanélküliség is emelkedett. Továbbra is Észak-Magyarországon a 

legalacsonyabb a foglalkoztatási arány és a legmagasabb a munkanélküliségi ráta. Dél-

Dunántúl volt az egyedüli régió, ahol a foglalkoztatottság csökkent, miközben a 

munkanélküliség lényegében változatlan maradt. 

Az alkalmazásban állók többsége, 52%-a fizikai foglalkozású, akiknek túlnyomó része a 

versenyszférában dolgozik. A versenyszféra területén alkalmazásban álló fizikai és 

szellemi foglalkozásúak létszáma egyaránt csökkent 2011 1. negyedévéhez képest. 

Mérséklődés jellemezte a költségvetés szellemi foglalkozású alkalmazottait is, miközben 

nagyarányú (közel 18 ezer fős) növekedés volt megfigyelhető a fizikai foglalkozásúak 

körében, aminek hátterében a fizikai munkát végző közfoglalkoztatottak számának 1,8-

szeresére történő növekedése áll. 

Nominálisan növekvő, reálértéken csökkenő jövedelmek: 2012. január-április 

hónapjaiban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 219.400 

forint volt, nominálisan 3,9%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az átlagos havi 

nettó kereset összege 141.900 forint volt, ami 1,1%-os emelkedést jelent, ezen belül 

vállalkozásoknál 148 800 forint (3,3% növekedés), a költségvetési szervezeteknél 

127.000 forint (4,2% csökkenés, közfoglalkoztatottak létszámának növekedése miatt, 

közfoglalkoztatottak nélkül a kereset stagnált), a nonprofit szférában 127.500 forint 

(2,3% növekedés). 

2012 1. negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók keresetének reálértéke 

nemzetgazdasági szinten 3,5%-kal csökkent 2011 1. negyedévéhez viszonyítva. A családi 

kedvezményben nem részesülők havi nettó keresete átlagosan 27 500 forinttal volt 

alacsonyabb, mint a 3 vagy annál több gyermekeseké. 
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A nettó keresetek regionális jellemzői, 2012. 1. negyedév 

Zölddel jelölve a kedvező, pirossal a kedvezőtlen folyamatok 

Régió 

Nettó átlagkereset 

 

eFt 

Nemzetgazdasági 

átlagtól való eltérés 

% 

Változás 2011. 1. 

negyedévéhez 

képest 

% 

Közép-

Magyarország 
168,4 +18,7 +2,1 

Közép-Dunántúl 130,0 -8,3 +2,8 

Nyugat-Dunántúl 127,3 -10,2 +4,4 

Dél-Dunántúl 118,2 -16,7 +1,3 

Észak-Magyarország 116,8 -17,6 -0,7 

Észak-Alföld 114,7 -19,1 +0,8 

Dél-Alföld 112,8 -20,5 +0,7 

Országos összes 141,8 0,0 +1,6 

 

A havi nettó átlagkereset összege Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, és a két 

alföldi régióban a legalacsonyabb. Érzékelhető mértékben, a nemzetgazdaság átlagát 

meghaladóan Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon 

(utóbbiban Győr-Moson-Sopron megye kiemelkedő, 6,5%-os béremelkedésének 

köszönhetően) nőttek a nettó keresetek, ezzel szemben Dél-Dunántúlon és a két alföldi 

régióban mindössze 0,7–1,3%-os növekedés következett be. Észak-Magyarország az 

egyedüli régió, ahol bércsökkenés volt megfigyelhető, amiben a legfontosabb tényezőt 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelentős, 1,8%-os nettó keresetcsökkenése jelentette. 

Magas infláció: A fogyasztói árak éves emelkedése 2012 májusában – az áprilisi 5,7%-ról 

– 5,4%-ra lassult, majd júniusban ismét 5,6%-ra nőtt. 3 Az első öt hónapban a fogyasztói 

árak 5,6%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának szintjét. A korábbi éveknél 

magasabb inflációt a forint gyengülése és az adóváltozások okozták. 

2012 első öt hónapjában a legnagyobb mértékben, 10,2%-kal a szeszes italok, 

dohányáruk drágultak. Az üzemanyagok árszínvonala is jelentősen, 8,5%-kal haladta 

meg az előző év azonos időszakát. A háztartási energia is átlagon felül, 7,0%-kal drágult. 

Ezen belül a távfűtésért 11,4, a vezetékes gázért 7,1%-kal kellett többet fizetni. Átlag 

alatti az élelmiszerek 4,95-os áremelkedése, ezen belül a liszt csaknem tizedével, az 

idényáras élelmiszerek 13,4%-kal kerültek kevesebbe. A sertés-, illetve marhahús 

viszont 10%-ot meghaladóan, a sertészsiradék 29%-kal, a tojás pedig mintegy 40%-kal 

drágult. Szintén az átlagnál kisebb mértékben emelkedett a szolgáltatások (4,2%) és a 

ruházkodási cikkek (3,0%) ára. Továbbra is csak a tartós fogyasztási cikkek piacán 

csökkent az árszínvonal (1,3%). 

Az EU 27 tagországában 2012. májusban a fogyasztói árak átlagosan 2,6%-kal voltak 

magasabbak, mint 2011. májusban. Az áremelkedés üteme 5,4%-kal Magyarországon 

volt a leggyorsabb, legkisebb áremelkedést Svédországban és Görögországban (0,9-

0,9%) mérték. 

                                                 
3 KSH gyorstájékoztató, 2012. július 11., ksh.hu 
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Terjedő szegénység: A fenti átlagos adatsorok mögé nézve a szegénység terjedését 

látjuk. A mediánjövedelem 60%-alatt, azaz a szegénységi küszöb alatt élt 2010-ben a 

lakosság 12%-a, anyagi nélkülözésben (megfelelő fűtés hiánya, számlák fizetése stb.) élt 

a lakosság 22%-a, alacsony munkaintenzitást ért el (a potenciális munkaidőből 

munkavégzéssel töltött idő nem éri el a 20%-ot) a lakosság 12%-a. A három mutatóból 

számított szegénységi érték 30%, azaz a lakosság harmada szegénységben él, amely az 

EU-27 között hátulról az 5. helyet jelentette. 4 

Szociológusi becslés szerint 2012-ben a lakosság 40%-a, közel 4 millió ember élt a 

létminimum alatt, azaz a KSH által számított havi 60.000 Ft-nál kevesebből.  

A hátrányokkal induló csoportok társadalmi kirekesztődése: A gyermekek 

kirekesztettségét, szegénységét befolyásoló tényezők jellegzetessége részben a 

külterületen élő gyermekek helyzetéből származik. A tanyán élő gyermekek hátrányos 

helyzetét befolyásolják a nagy távolságok, rossz útviszonyok, közlekedési eszközök 

hiánya, időjárási viszonyok miatti elzártság (bölcsőde, óvoda, iskola 

megközelíthetősége), kulturális, szabadidős és szórakozási lehetőségek hiánya, valamint 

a szegényes társadalmi kapcsolatok, mely hátrányok még inkább fokozódnak a 

sokgyermekes és egyszülős családokban. 

A munkaerőpiacon való részvételüket illetően egyes társadalmi csoportok koruk, testi 

vagy mentális egészségi állapotuk és életmódjuk miatt hátrányos helyzetűnek 

tekinthetők. A munkanélküli 40 éven felüliek, megváltozott munkaképességűek, 

szenvedélybetegek nehezen vagy egyáltalán nem találják meg a visszavezető utat a 

munkaerőpiacra. Részben ebből adódik a korhatár alatti nyugdíjasok magas száma. 

A roma származású emberek számát világszerte csak becsülni tudják. A 2002-ben 

készült roma jelentés szerint hazai számuk 2001-ben 600.000 fő volt. A 2001-es 

népszámlálási adatok alapján azonban csak 205.720 fő (a becsült érték 34,3%-a) 

vallotta magát roma származásúnak, közülük a Dél-Alföldön élő roma lakosság száma 15 

490 fő (az országos érték 7,53%-a). A roma emberek alapvetően egy zárt társadalmat 

alkotnak, saját nyelvvel, kultúrával. Mindezekből adódóan a társadalmi változásokhoz 

történő alkalmazkodás nehézséget jelent számukra, ezért figyelembe véve a munkaerő-

piaci versenyképességet gátló tényezőket (pl.: alacsony iskolázottságot), és a szociális, 

valamint az egészségügyi helyzetüket is, a roma kisebbség is halmozottan hátrányos 

rétegnek számít. 

A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében számos program 

kezdte meg működését, de még mindig jelentős az elmaradás mind a különböző jogok 

biztosítása terén, mind pedig az egyes célterületeken. Nagy előrelépést jelent, hogy a 

hozzáférhető (akadálymentes, érzékelhető és biztonságos) környezet megteremtése 

egyre több helyen valósul meg (azonban még így is nagyon hiányos), vagy az, hogy a 

közelmúltban a regionális jelnyelvi központok megkezdték működésüket. 

A szegénységben élők lakhatási körülményei, ill. azok rosszabbodása számos okra 

vezethető vissza. Többek között az önkormányzati szociális bérlakások hiányára, a 

magas rezsiköltségek miatti eladósodásra, az ebből származó kilakoltatásokra. Az ily 

módon lakhatás veszélyeztetettsége által érintett egyedülállók és családok számára nyújt 

támogatást, segítséget az önkormányzatoktól igényelhető lakásfenntartási támogatás, ill. 

az adósságkezelési szolgáltatás. 

A hajléktalan emberek a többi kirekesztett csoport problémáit halmozottan hordozzák, és 

nem támaszkodhatnak az amúgy gyengülőben lévő család és kisközösségek 

támogatására sem. 

 

Konstruktív jövőkép keresése: A súlyosan aggasztó gazdasági és társadalmi folyamatok 

közepette talán található néhány kapaszkodó, amelyeket az utcán élő hajléktalan 

                                                 
4 Magyarország 2011. A KSH beszámolója az Országgyűlésnek a gazdaság és a társadalom állapotáról, ksh.hu
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emberek integrációs projektjei és támogatottjai megragadhatnak, és amelyekre jelen 

projektjavaslat is a végrehajtása során rámutathat. 

A kormány politikájában a vidék és a mezőgazdaság fejlesztése prioritást élvez, így a 

még megszerezhető, felfrissíthető és helyhez adaptálható mezőgazdasági tudás 

kiaknázása fontos cél lehet a hagyományosan kétkezi munkát igénylő mezőgazdasági 

munkavégzéseknél. A betanítható tudást kívánó munkaformákhoz kapcsolódhatnak a 

vidéki gyökerekkel, alacsony képzettséggel, de fizikai erővel bíró munkaképes korú 

hajléktalan emberek. 

Magyarországon jellemzően erős a „röghöz kötöttség”, azaz a lakáshoz, mint vagyonhoz 

való helyben ragaszkodás. Ezért a hátrányos helyzetű térségekben nehéz kimozdítani, 

mobilizálni azokat a tudásokat, amelyek a térségen belül, de más helyszínen a 

munkaerő-piacon kamatoztathatók. A hajléktalan emberek lakhatásuk hiányából fakadó 

kényszerű mobilitása a lakhatási hátrányból munkaerő-piaci előnnyé változtatható. 

A családok romló gazdasági helyzete miatt több lakástulajdonos, főbérlő próbálja 

bevételeit növelni ingatlana, ingatlanrésze kiadásával, így a növekvő lakásbérleti piacon a 

hajléktalan emberek is könnyebben találhatnak megfizethető lakást. Egy-egy sikeres 

bérlés a hajléktalanokkal szembeni társadalmi elutasítást is oldja, mint ezt a már lezárult 

5.3.3-programok kapcsán is tapasztalni lehetett. 

Környezeti folyamatok: 

A környezeti folyamatok bemutatásától eltekintünk, mivel a projektnek számottevő 

környezeti hatása nincs, mivel nem tartalmaz beruházást. A megvalósítás során a vállalt 

környezeti szempontokat érvényesíteni fogjuk, és a tervezett pilot-projektek 

konzultációja során a hajléktalan emberek integrációjának és a zöld-gondolkodás 

összekapcsolásának figyelmet szentelünk. 

1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.2.1. A szakterület elemzése  

Magyarországon a hajléktalanság problémájának kezelése - a rendszerváltás óta eltelt 22 

évben - a gondoskodás elvének, rendszerének és a finanszírozás elvének 

változatlanságával jellemezhető, míg a megvalósítást meghatározó jogszabályok, a 

finanszírozás területei és mértéke, és ezekből fakadóan a gondoskodás lehetőségei 

évente vagy akár évente többször változnak. 

A gondoskodás elve: A gondoskodás 20 éve változatlan elve a társadalmilag érzékelhető 

(„látható”) hajléktalan emberek elhelyezése hajléktalan szállókon. A kialakított 

intézményi szerkezetben a rendelkezésre álló férőhelyek 40%-ában ez alkalmilag igénybe 

vehető tömegszállást jelent, azaz egy-egy éjszakára elhelyezést biztosító éjjeli 

menedékhelyet. A férőhelyek valamivel több mint 50%-a munkásszálló színvonalú 

átmeneti szállást nyújt, amely átmenetisége a lakhatás területén a gyakorlatban nem 

vezet sehova, legfeljebb egy másik átmeneti szállásra vagy éjjeli menedékhelyre. 

Annak a társadalmi elvárásnak, hogy elegendő hajléktalan szálló álljon rendelkezésre - 

azaz ha valaki hajléktalan-szállóra akar menni, akkor legyen lehetősége rá, - a helyi 

önkormányzati szociálpolitika igyekezett megfelelni, és a rendszerváltást követő 5-7 

évben országosan 6 000 körüli férőhelyet alakított ki. Az ezt követő lassú növekedés 

eredményeképp napjainkban 9-10.000 db közötti éjjeli menedékhelyen és átmeneti 

szálláson, valamint elenyésző számú (300 férőhelyen) hajléktalanok otthonában és (263 

férőhelyen) rehabilitációs intézményében rendelkezésre álló férőhely biztosíthatja a 

hajléktalan szállókon való elhelyezést. 5 (A 9-10.000 ágyszám közötti ingadozást az év 

hidegebbik felében működtetett időszakos férőhelyek okozzák.) 

                                                 
5 2012. évi KMR és 2010. évi KR adatok, diszpecserportal.hu 
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A menedékhelyeken és átmeneti szállásokon történő elhelyezésből kimaradó utcán élők 

számáról, a rejtőzködés és a részbeni bizalmatlanság miatt hiányos adatok állnak csak 

rendelkezésre. A 2011. évi „Február 3” kutatás (F3), 16 településre és a fővárosra 

kiterjedő adatfelvétel szerint legalább 3 000 ember ér közterületen. Ennél lényegesen 

szélesebb körre terjedt ki az NRSZH 2011. évi ellenőrzése, amely lehetőleg minden 

működő utcai szolgálatot el kívánt érni. Adataik6 szerint 107 szolgálatnak 14.000 

ellátottja volt az ellenőrzés évében, és ebből közel 8.000 emberrel esetvezetés szintjén 

dolgoztak is. Az azonos településen működő szolgálatok ellátottjai között bizonyosan 

vannak átfedések, de így is legalább 10.000 utcán élő ember valószínűsíthető. Akár az 

F3, akár az NRSZH adataiból indulunk ki, több ezer szállásnyújtó férőhely hiányzik a 

hajléktalan-ellátásból, hiszen a meglévő 9.000 ágyon már fekszenek. A hiányzó ágyak 

hajléktalan szállóként történő kialakítása – az eddigi ütemet figyelembe véve – további 

10-15 évet is igénybe vehet. Minden további férőhely-fejlesztés gátja azonban a 

fenntarthatóság, azaz a költségvetés korlátai miatt a szociális kassza felülről történő 

zárásra való törekvés 2007 óta, 7 és így a normatív költségek növekedésének gátolása a 

kapacitásnövekedés erőteljes fékezésével. 

A gondoskodás rendszere: A hajléktalan emberekről való gondoskodás rendszere a 

szociális gondoskodás rendszerének részeként működik. A szociális törvény 1993. évi 

életbe lépése óta az ellátási felelősséget az önkormányzatok viselik, és a törvény 

határozza meg, hogy melyek azok a célcsoportok, köztük – ellentmondásosan és rosszul 

meghatározva, de külön nevesítve, - a hajléktalan személyek, amelyekről a települési 

(esetenként megyei) önkormányzatnak alapszolgáltatással vagy szakosított ellátásként 

intézményi elhelyezéssel gondoskodnia kell.  

A 2000-es évek közepétől érvényesül az a szociálpolitikai törekvés, hogy az 

alapszolgáltatások bővítésével az intézményi elhelyezésre szorulók körét csökkentsék. A 

hajléktalan emberek esetében – otthon hiányában – ez az elv nem érvényesülhetett, és 

az alapszolgáltatások köre esetükben csak formálisan bővült. A kezdetektől meglévő 

étkeztetés mellé felsorakozott az utcai szociális munka és a nappali ellátásként a nappali 

melegedő, valamint egy rövid időre ügyfélszolgálati iroda, ám ezek a szolgáltatások más 

szerkezetben vagy más finanszírozási technikával korábban is működtek. 

A hajléktalanság problémájának kezelését a hajléktalan szállón való elhelyezéssel 

azonosító szociálpolitika következtében a hajléktalan emberek az intézményi ellátása 

nagyfokú állandóságot mutat, mind a rendelkezésre álló férőhelyek , mind az elhelyezés 

formái, mind szolgáltatások színvonala tekintetében. A színvonalra a jogszabályok 

rendkívül minimalista követelményeket támasztanak, a mindenkori finanszírozás pedig 

rendkívül minimalista lehetőségeket biztosít. A szolgáltatások alacsony színvonala és a 

lakhatás bizonytalan volta miatt állhat elő az a helyzet, hogy a hajléktalan emberek 

utcán élő, legalább 10.000 fős csoportjának jelentős része nem is akarja igénybe venni a 

hajléktalan szállásokat. Így a rendelkezésre álló férőhelyek száma rendkívüli hideg vagy 

hatósági vegzálás nélkül nagyjából elegendő, ill. fordítva nézve, a hajléktalan emberek a 

folyamatos társadalmi elvárás és szociálpolitikai megrendelés ellenére sem tűnnek el a 

közterületekről és lakhatásra alkalmatlan helyekről. 

A finanszírozás elve és területei: A hajléktalan emberekről való gondoskodás 

finanszírozását a központi költségvetés döntő mértékben normatív módon biztosítja, a 

szociális gondoskodás többi területével azonos módon. A 2000-es évek közepétől kezdve 

máig a hajléktalan-ellátás normatív finanszírozás mértéke országosan 7-9 milliárd forint 

között mozgott évente. A hajléktalan-ellátásban az intézményi elhelyezések mindenkori 

normatív finanszírozásának minimum kétharmadát a bérköltségek viszik el, 20-25%-át a 

rezsi költségek, és a szerencsés években a megmaradó összeg fordítható a 

jogszabályokban előírt szolgáltatási minimum bővítésére (pl. étkeztetésre, 

gyógyszerekre). 

                                                 
6 Az adatok kéziratban. 
7 A kapacitásbővítések engedélyezésének központosítására, ellenőrzésére és féken tartására való törekvés az ún. irányított területi 

kiegyenlítési rendszerrel kezdődtek 2007-ben, jelenleg pedig a férőhelyek finanszírozásának engedélyezését helyezik a jogszabályok egyre 
magasabb szintre. 
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A többi szociális területtől eltérően, a hajléktalanság kezelésének rendezetlen voltát és az 

alacsony finanszírozást elismerve, a központi költségvetés a normatív finanszírozást a 

kezdetektől kiegészíti egy pályázati úton elosztott, a hajléktalan-ellátás fejlesztésére 

megcímkézett keretösszeggel. A „fejlesztés” talán nem a legjobb szó a keretre, 

mindenesetre olyan, a jogszabályból hiányzó, de hosszú évek-évtizedek óta működő 

szolgáltatások jutnak működési finanszírozáshoz, mint pl. korában 15 éven át utcai 

szolgálatok, 10 éven át és jelenleg is a diszpécserszolgálatok, 8 éve a krízisautók. 

Szintén ebből az évente biztosított pályázati keretből finanszírozottak azok a 

normatívából nem fedezhető, de szükséges szolgáltatások, amelyek életmentőek vagy 

ártalomcsökkentőek, jellemzően és legnagyobb összeggel a téli étkeztetések és 

egészségügyi kiadások (gyógyszer, kötszer, kórházi csomag, segédeszközök, oltások, 

vitaminok).  

A pályázati források kezelése az elmúlt 8 évben a hajléktalan-ellátás két 

közalapítványához8 került. Ezekben az években a pályázati források nagysága 400-800 

millió forint/év között mozgott, amelyből a két közalapítvány 300-400 millió forintot 

fordított évente a meglévő életmentő-ártalomcsökkentő szolgáltatások finanszírozására 

és minimális mértékben a meglévő intézmények karbantartására-felújítására, ezekkel az 

összegekkel biztosítva a még éppen-éppen működőképes szolgáltatási színvonal 

fenntartását. 

A források fennmaradó részét a közalapítványok olyan új programoknak tartották fenn, 

amelyek hatásukban alkalmasak lehettek a szociálpolitikai és a szakmai célkitűzések 

átalakítására. Ezeknek az innovatív programoknak két fő területe volt: a támogatott 

lakhatási program keretében a hajléktalan-szállókon kívüli, lakásban történő lakhatás 

elérése, és a befogadó programok keretében az utcán élők számára a hajléktalan 

szállások elérhetőségének és használhatóságának biztosítása. 

A támogatott lakhatás programja azt képviselte, hogy a hajléktalan embereket 

intézmények helyett lakásban kell elhelyezni, mégpedig a hazai lakások 

tulajdonviszonyainak ismeretében, a szabad piaci bérletek (albérletek) költségeinek 

támogatásával. A program célcsoportja elsősorban az éjjeli menedékhelyeken és 

átmeneti szállásokon élő emberek voltak, abból indulva ki, hogy ők rendelkeznek elég 

jövedelemmel és esetenként korábban már megtakarított összeggel ahhoz, hogy 

lakhatási költségeikhez önerővel lesznek képesek hozzájárulni, illetve abból, hogy a 

lakhatás megtartásához szükséges képességeik a szállókon töltött idő alatt felmérhetők 

és fejleszthetők voltak. 

2005-2010 között a két közalapítvány 576,5 M Ft-tal közel 25009 hajléktalan ember 

lakhatását támogatta. A 2005 óta (egyre szűkülő kerettel működő) programoknak nem 

volt része a fenntarthatóság, számszerűsíthető eredménynek az számított, ha valaki a 

támogatási időszak (6-12-15 hónap) végén még bérletben lakott. Ezt az eredményt a 

támogatottak 90%-a elérte. A számszerű eredmény egyrészt azt jelenti, hogy a lakhatási 

költségek támogatásával a hajléktalan emberek akarnak bérletekben lakni, elérik azokat 

(kiadnak számukra bérleteket), a lakhatási költségek legalább felét fedező támogatással 

azok megfizethetőek számukra, és képesek is így lakni, azaz életmódjuk annyira változik, 

hogy a bérleteket nem mondják fel a tulajdonosok. Az eredmény másrészt azt jelenti, 

hogy (a csökkenő összeg mellett) évente a meglévő éjjeli menedékhelyek és átmeneti 

szállások kapacitásának 2-13%-ának megfelelő plusz kapacitások jöttek létre a szabad 

lakáspiac bevonásával. 

A fenntarthatóságot vizsgálva a HKA 2010-ben adatokat gyűjtött a korábbi években10 

támogatásban részesített közel 1.000 hajléktalan emberről, azt vizsgálva, hogy 2-3 évvel 

a programokból való kikerülés és a támogatás lejárta után hol laknak a korábban 

támogatott emberek. A HKA-t is meglepte, hogy a programokban dolgozó szociális 

                                                 
8 A Hajléktalanokért Közalapítványhoz (HKA) 2004-től, KR-hatáskörrel és egyes programok esetén országos hatáskörrel, és az Összefogás a 

Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványhoz, (ÖKA) KMR-hatáskörrel. 
9 Pontosan 2.474 fő. 
10 2007-2008-ban támogatott 981 főről. 
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munkásoknak az egykori támogatottak 83%-ról annak ellenére volt adatuk, hogy a 

hivatalos segítő kapcsolatnak már vége szakadt. A korábbi támogatottak mintegy 56%-a 

élt lakásban – ideértve a szívességi lakáshasználattól kezdve az önkormányzati vagy 

piaci bérlakást, szobabérletet is. 16,7%-uk ismét hajléktalan szállásokon élt, és 3%-a 

pedig közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben. Szomorú, hogy további 

majdnem 5% elhunyt.  

A két közalapítvány ún. első-befogadó, beléptető programjai annak a felismerésnek az 

eredményei11, hogy az utcán élő hajléktalan emberek számára a hajléktalan szállók nem 

vonzók és alig-alig elérhetők. A programok célja az volt, hogy a hajléktalan ellátó 

rendszert képessé tegye az utcán élők befogadására és megtartására. Ehhez a 

szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat kellett kialakítani (pl. kisebb létszámú 

elhelyezést külön szobában, az utcán együtt élő párok-csoportok elhelyezését, 

élelmiszer, ruha biztosítását, intenzív szociális munkát, fejlesztő programokat) és 

enyhíteni kellett a hozzáférési feltételeken (ebben a legdöntőbb az alkohol-tolerancia 

volt, de ide tartozik pl. a fertőtlenítő igazolásoktól való eltekintés és a férőhely 

fenntartása is). A programok eredménye elsősorban a szakmai szemléletformálás volt, 

annak felismerése, hogy a társadalmi kiilleszkedés enyhítésére az intézményi 

szállásnyújtás jelenlegi korlátozott lehetőségei között is megoldásokat kell keresni. A 

kísérletinek minősíthető, elszórtan megvalósított programoknak, egyes 

programelemeinek a HKA nyilvánosságot biztosít az éves hajléktalanügyi konferenciáin. 

A kormányváltás óta bekövetkezett változások: A 2010. évi kormányváltás és 

önkormányzati választások után a fentiekben bemutatott elvek lényegében nem 

változtak, a megvalósítás módszerei, hangsúlyai, a probléma kommunikációja azonban 

erőteljesen változott. A látható hajléktalanság felszámolására jogszabályi háttérrel vagy 

anélkül hatósági intézkedések kezdődtek, és a hajléktalan-ellátó szakma erős 

érdekérvényesítésére és reakciójára volt szükség ahhoz, hogy a kényszerítő, sőt büntető 

eszközök mellé segítő eszközök rendelését elérje, ill. saját erőforrásait mozgósítsa. Így 

lehetett a fővárosi aluljárók megtisztításából ún. „társadalmi megbékélés program” 

szállások felkutatásával és a gondozás egy részének HKA-s pályázati finanszírozásával, a 

szállásokra be nem férők számára pályaudvari „túlélő pontok” megnyitása éjszakára 

intézményi (Málta) saját forrásból, a közterületet nem rendeltetés-szerűen használók 

fogdásítása és rendőrségi őrzése helyett alacsony küszöbű szállók megnyitása fővárosi 

beruházással és a főváros saját ellátójának (BMSZKI) működtetésével12, a hajléktalan-

ellátó civil szervezetek fővárosi támogatásának megvonásából a források utcán élők 

elhelyezésére való átcímkézése és a forráskezelés civil kézbe adása. Egyes hatósági 

rendelkezések következetesen végrehajthatatlanok – mint pl. a közterület nem 

rendeltetés-szerű használatát szabálysértésként az utcán élő hajléktalan emberekre 

kiterjeszteni és pénzbírsággal vagy elzárással büntetni -, a szankcionáló törekvések újból 

és újból megfogalmazódnak, és egy-egy települési önkormányzat által végre is 

hajtatnak. 2012 első felében a zöldterületeken élők életterének hirtelen felszámolása 

jelent új keletű problémát a főváros egyes kerületeiben. 

A hajléktalanok ellátásában „rendet csináló”, a hajléktalanok ellátásában példát mutatni 

akaró törekvések egyik ellentmondásos jelenségei az ún. „Lélek-programok”, 13 melyeket 

a főváros VIII. IX. és X. kerületeiben indítottak. A programok jelentős erénye, hogy a 

budapesti kerületi önkormányzatok a hajléktalan-ellátásban a lakhatás területére léptek, 

és ezzel komoly felelősséget vállaltak a probléma enyhítésében: a szállásnyújtás ui. az 

Sztv. szerint nem kerületi, hanem fővárosi feladat, a foglalkoztatás biztosítása és az 

önkormányzati bérletek biztosítása pedig előremutató újítás. Ez utóbbi kettő olyan segítő 

eszközök mozgósítását jelenti, amelyek fölött részlegesen (foglalkoztatás) vagy teljesen 

(önkormányzati lakások) rendelkeznek az önkormányzatok, és valós segítséget 

jelentenek nem pusztán a hajléktalan emberek élethelyzetének javításában, hanem 

                                                 
11 Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei, Nyitás az utcára fejezet, Budapest, 
2008., www.hajlektalanokert.hu 
12 Amely a fővárosban rendelkezésre álló férőhelyek számát jelentősen, 300 ággyal növelte, de a Budapesten  közterületen élő legalább 3.000 

fő számával összevetve a hatósági vegzálások kivédéséhez kevés. 
13 Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program 
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társadalmi integrációjuk területén. További erénye a Lélek-programoknak, hogy a 

kialakított hajléktalan szállók színvonalasabbak az átlagnál: frissen felújítottak és kis 

létszámú lakószobákat biztosítanak. Megítélésünk szerint a programok hibái, hogy 

szűken értelmezik az ellátási felelősséget, 14 magas belépési küszöböt szabnak, 15 kevés 

embert érnek el, valamint a programok meglehetősen drágák. 16 

Az Európai Unió közösségi szinten a szegénység csökkentését, a kirekesztettek 

társadalmi befogadását fogalmazza meg évek óta. A hajléktalanság problémája kapcsán 

az uniós törekvések fokozatosan konkretizálódtak, és a hajléktalanság prioritásként 

kezelésétől haladtak a tagországi és közösségi stratégia szorgalmazásán át az utcai 

hajléktalanság felszámolásáig és az önálló lakhatás eléréséig. 

A közösségi elvek szerint17 a hajléktalanság révén elfogadhatatlan módon sérül az emberi 

méltóság, továbbá a hajléktalanság a szegénység és nélkülözés egyik legszélsőségesebb 

formája. A hajléktalansággal foglalkozó stratégiának ki kell terjednie a hajléktalanság 

megelőzésére; a hajléktalanság időtartamának csökkentésére, a hajléktalanság 

legsúlyosabb formáinak visszaszorítására; a hajléktalanokat segítő szolgáltatások 

minőségének javítása, a megfizethető lakhatás elérhetővé tételére.18 

A hajléktalanság az EU 2001-2005-ös összetartó társadalomról szóló stratégiájában az 

egyik fő prioritásként szerepelt, és kiemelt kérdésként „aktív integrációra” irányuló 

komponense része volt. 

2008-ban az Európai Parlament határozatot hozott a közterületi hajléktalanság 2010-re 

történő megszüntetéséről, majd 2011-ben a Parlament a dátumot 2015-re módosította. 

A nemzeti és régiós stratégiákkal alátámasztott, közösségi szintű hajléktalanügyi 

stratégia kidolgozása 2010. év, a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni 

Küzdelem Európai Éve zárásaként fogalmazódott meg ajánlásként az évet záró 

hajléktalanügyi Konszenzus Konferencián. 

2010-ben az Európai Bizottság által elfogadott Európa 2020 stratégia 20 millió fővel 

kívánja csökkenteni a kirekesztettségben élők számát 2020-ra, köztük a szélsőségesen 

marginalizálódott közterületen élő hajléktalan emberek számát. 

A hajléktalanság kezelése az EU-15-ök egyes államaiban: 

Nagy Britannia a hajléktalanság csökkentésére irányuló stratégiával rendelkezik 2005 

óta, melyhez a szükségletekhez elegendő forrásokat biztosít. Már 1998-ra 2/3-val 

csökkentette az utcán éjszakázók számát. A hajléktalansággal foglalkozó 

jogszabályokban prioritási csoportokat jelöltek ki (gyermekes családok/anyák, terhes 

anyák), akikkel szemben az önkormányzatok azonnali elhelyezési kötelezettséggel 

tartoznak, további speciális, veszélyeztető problémákat azonosítottak (alkoholfüggés, 

kábítószer-függés, kábítószerrel visszaélő börtönviseltek, mentális betegek, utcán alvók), 

melyekre speciális segítő programokat és támogatásokat működtetnek. A gyermekes 

lakástalanokat különálló lakásban helyezik el. A gyermektelen lakástalanok esetében a 

szállások színvonalának emelése mellett erőteljes támogatást kaptak az egyedi 

lakhatásokban történő elhelyezések (panziók, lakásbérletek). Napjainkban a lakhatások 

átmenetiségét váltják biztonságos, tartós lakhatások biztosítása. 

Az utcán élők számának radikális csökkentése áll a holland, a dán, a francia kormányzati 

és önkormányzati hajléktalanügyi törekvések mögött, a kilakoltatások megelőzése a svéd 

és norvég, a hosszú idejű hajléktalanság felszámolása a finn intézkedések mögött. 

Mind a hajléktalan szállókon élők, mind az utcán éjszakázók esetében a külön, önálló 

lakásban való elhelyezést tekintik az elfogadható megoldásnak. Finnország annyira 

                                                 
14 Szigorú belépési szabály, hogy kizárólag olyan emberek vonhatók be, akik a hajléktalanná válást megelőzően 5 évig az adott kerületben 

állandó lakóhellyel rendelkeztek, miközben sok hajléktalan ember van, akiknek nincs egy huzamban 5 évig bejelentett lakcíme sehol, ill. 

olyan településről érkezik a fővárosba, amelynek nincs a szállásnyújtás terén ellátási felelőssége. 
15 Elvárt a konszolidált életmód és a munkavégző képesség. 
16 Józsefvárosban 34 ellátottra 210 M Ft-ba került idáig a kialakítás és a működés, a további forrásigény évente várhatóan 33-40 M Ft. 
17 Az Európai Parlament 2011. szeptember14-i állásfoglalása az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról, www.europarl.europa.eu 
18 Uo. 
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előrehaladt programjának teljesítésében, hogy a hajléktalan szállások felszámolása 

szerepel a szociálpolitikai célkitűzéseik között. 

Az utcán alvókkal szembeni hatósági fellépés kivételként megjelent a holland Rotterdam 

önkormányzatának eszköztárában. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 

pénzbüntetés/elzárás mellett a város jelentős szociális eszközöket biztosított az utcán 

élés problémájának kezelésére (bérlakásokat, többféle speciális férőhelyet, 

adósságkezelést, foglalkoztatást), és a működtetésükhöz állami és saját forrásokat 

mozgósított. 

Az EU-15 tagállamok szociálpolitikái és az Unió dokumentumai a kirekesztettségben élők 

társadalmi integrálására való törekvéssel, a hajléktalan emberek társadalmi 

integrációjának központba állításával jellemezhetők. A hazai szociálpolitikai elképzelések 

és törekvések sokkal inkább a megelőző megoldások hiányával,19 a hatósági 

fellépésekkel, kríziskezelés-központú hajléktalanellátó-rendszer fenntartásával írhatók le. 

Láttuk azonban, hogy a hazai pályázati források felhasználásában megjelentek a 

társadalmi integrációt segítő programok, és tudjuk, hogy 2007-2013 között az ÚMFT, és 

később az ÚSZT keretében milliárdos nagyságrendű forrás állt és áll a hajléktalan 

emberek társadalmi, és ennek részeként a munkaerő-piaci integrációja finanszírozására. 

A támogatott projektek a foglalkoztathatóság fejlesztését, a foglalkoztatás segítését, az 

önálló lakhatásba kerülést és annak megtartását, az integrációra fokuszáló egyéni és 

csoportos szociális munkát vitték sikerre. 

Jelen projektünk az utcán, közterületen élők társadalmi integrációjához szükséges 

szemléletváltást kívánja terjeszteni és módszertanilag erősíteni a hajléktalanokkal 

dolgozó szociális munkások körében, és a társadalmi integráció irányába kívánja 

befolyásolni a hajléktalanságot érintő helyi és központi szociálpolitikai döntéseket. Erre 

irányuló törekvések nélkül egyrészt a hajléktalan emberek integrációjának segítése 

megmarad egyedi projektek szintjén és azok nem terjednek tovább a hajléktalan 

szállásokon élőknél, másrészt a kiépült intézményrendszer, mint a hajléktalanság 

problémájának kezelésére legalább minimálisan (krízis szinten) alkalmas eszköz marad 

az elfogadott szociálpolitikai konstrukció, amelyek használatához időszakonként a 

kényszerítés eszköze is bevethető. 

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A hajléktalan emberek demográfiai-statisztikai képe: 

A magyarországi hajléktalan emberek főbb statisztikai jellemzőit és élethelyzetüket a 

2011. évi Február 3 adatfelvétel 7.150 fős mintája20 alapján mutatjuk be. A bemutatás 

Február Harmadika Munkacsoport írása első fejezetének21 szinte tejes (táblázatok és 

további elemzések nélküli) átvétele. 

A következőkben a Február 3 adatfelvétel során válaszadók négy nagyobb csoportját 

különböztetjük meg a kérdezéskori lakhatási mód (helyszín) függvényében: közterületen 

lakik (fedél nélküli), ingyenes éjjeli menedékhelyen, fizetős átmeneti szállón, vagy 

egyéb, speciális hajléktalan szállón (rehabilitációs otthonban, lábadozón) lakik-e. 

Vidéken a megkérdezett hajléktalan emberek fele, Budapesten 1/3-a közterületen tölti 

éjszakáit. 

Az átmeneti szálláshasználók közül vidéken valamivel többen (55 %) élnek az alkalmi és 

ingyenes éjjeli menedékhelyen, mint a fizetős és tartósabb elhelyezést biztosító átmeneti 

szálláson, a fővárosban ez az arány pont fordított, és 55 % átmeneti szálláson él. 

                                                 
19 Lásd a Habitat for Humanity 2011. évi jelentését a lakhatási szegénységről (a lakosság negyede, mintegy 2,5 millió ember él olyan 

háztartásban, amely elmaradt valamilyen lakásköltségével), www.habitat.hu 
20 2011. február 3-án a fővárosban és 16 vidéki városban került sor adatfelvételre. 
21 Az írás a Változó és változatlan arcú hajléktalanság című tanulmánykötetben található. 

Változó és változatlan arcú hajléktalanság, A Február Harmadika Munkacsoport tanulmánykötete, 2012. A tanulmánykötet a Menhely 
Alapítvány megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával készült. Kézirat, tervezett kiadás alatt. 
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Mindkét adat azt tükrözi, hogy vidéken súlyosabb a hajléktalan emberek lakhatási 

helyzete, az utcán élés tekintetében jelentősen, a szállás ideiglenessége tekintetében 

kisebb mértékben. 

Nem: 

A hajléktalan emberek 21%-a nő. Vidéken a nők aránya valamivel alacsonyabb (20%), a 

fővárosban magasabb (22%). 

A hajléktalan nők aránya a rendszerváltozás óta eltelt több mint húsz évben lassan 

növekszik, a kezdeti 10% körüli részvétel duplázódott meg napjainkra. 

A hajléktalan nők legnagyobb arányban (vidéken 23%-ban, a fővárosban 30%-ban) 

átmeneti szállásokon laknak, de a közterületeken élők körében is minden negyedik 

ember nő a fővárosban, és minden ötödik vidéken. 

Életkor: 

Egyszerre „jó és rossz hír” is, hogy a hajléktalan helyzetben élők csoportja fokozatosan 

elöregedik: „rossz hír”, mert ez a kilépés nehézségeit jelzi, illetve magasabb életkorban 

eleve nehezebb kiszabadulni ebből a helyzetből, „jó hír”, mert továbbra sem történt meg 

a fiatalok tömeges „beáramlása”, hajléktalanná válása, illetve kiszabadulásuk ebből a 

helyzetből továbbra is könnyebben megvalósul. 

A legjelentősebb korcsoport ma már a budapesti hajléktalanok körében az 50-

59 évesek korcsoportja (34%), tulajdonképpen minden második hajléktalan 

ember elmúlt 50 éves. 1999-ben az „50-esek” súlya még csak 24% volt, s a 

legnépesebb csoportot a „40-sek” alkották.  

Vidéken ugyanezt látjuk: az 50-59 évesek korcsoportjába 35% tartozik, és a hajléktalan 

emberek több mint fele elmúlt 50 éves. 

Az ellátás megítélése szempontjából fontos, hogy minél idősebb egy hajléktalan ember, 

annál inkább találjuk „védettebb” lakhatási formában (nem utcán, idős korban pedig 

speciális szállásokon). 

A közterületeken élők körében jellemző maradt, hogy a legnagyobb arányt a 40-

49 évesek képviselik (34%), s ezek a tendenciák a vidéki városokban is 

összességében hasonlóan alakultak. 

Budapest – vidék migráció: 

Budapest – vidék között, ha a születési helyet tekintjük, egyértelmű a mozgások iránya: 

a vidéken megkérdezett hajléktalan emberek elenyésző száma budapesti 

születésű (3,5%), míg a Budapesten megkérdezett emberek 54%-a vidéken 

született. Legtöbben Pest megyéből, BAZ megyéből és Szabolcs-Szatmár megyéből 

jöttek közülük. 

A születéskori származás mellett legalább ennyire fontos, hogy merre volt a 

kérdezetteknek az az utolsó lakása, amikor még legutoljára lakásban lakott (nem az 

utcán, nem intézményben, de nem is feltétlenül önállóan). A vidéki hajléktalan emberek 

körében lényegében alig találunk olyanokat, akik Budapesten veszítették el lakásukat és 

így keveredtek a vidéki hajléktalanságba. Ezzel szemben a budapesti hajléktalanok 

közel fele (45%-a!) vidékről jött abban az értelemben is, hogy legutolsó lakása 

nem Budapesten volt. 

A budapesti közterületeken élők 2/3-a (62%-uk) hajléktalanná válását 

megelőzően Budapesten veszítette el a lakásban lakás lehetőségét. 

Családi állapot, magányosság – együtt élés: 

A hajléktalan férfiak közel fele elvált (45%), azonban majdnem ugyanekkora csoportot 

alkotnak a hajléktalan, párnélküli, soha-meg-nem-házasodott férfi emberek is (39%). 

Figyelemre méltó a különbség a hajléktalan férfiak és nők hivatalos családi állapota 

között: a nők körében kevesebben vannak, akik elváltak, vagy akár hajadonok lennének, 
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viszont kétszer annyi közöttük a még házas családi állapotú, mint a férfiaknál és közel 

háromszor annyi közöttük az özvegy, mint a férfiaknál. 

A családi állapot jogi státuszának sokkal kisebb a jelentősége e körben, mint a tényleges 

élethelyzetnek. A tényleges élethelyzetet inkább azzal közelíthetjük meg, hogy van-e az 

illetőnek „élettársa”, s élettársával együtt tud-e élni, vagy külön élnek/laknak. A 

budapesti hajléktalan emberek közül csupán minden negyedik embernek van élettársi 

kapcsolata, a vidéken élőknek pedig még kisebb arányban, csupán minden ötödiknek. 

A hajléktalan emberek körében az élettársukkal együtt élők túlnyomó többsége 

intézményen kívül, valamilyen közterületen tud társával együtt élni. 

A közterületeken élők és az ingyenes éjjeli menedékhelyeket használók a 

magányosság-együttélés szempontjából két markánsan megkülönböztethető 

csoportra oszlanak: az éjjeli menedékhelyeken meghúzódók a leginkább magányosak 

(80%-uk), míg a közterületeken lakók körében a legritkább, hogy egyedül élnének 

(37%-uk). Nyilvánvalóan kölcsönös hatásokról van szó: a társukkal vagy mással együtt 

élők kevésbé tudják ezt az intézményeken belül megvalósítani, akár emiatt is 

maradhatnak inkább kívül, s ugyanakkor a fedél nélküli emberek eleve is jobban 

rászorulnak, hogy valakivel, valakikkel együtt csövezzenek, valakikkel összeálljanak. 

A másik nagy vízválasztó magányosság-együttélés kapcsán, hogy az illető nő-e, avagy 

férfi: mert a hajléktalan férfiak zömének nincs élettársa (85%), akár elvált, akár nőtlen, 

ők magányosok. A hajléktalan nők körében több mint háromszor gyakoribb, hogy 

élettársukkal együtt élnek, bár többségükben ők is magányosak. Különösen az 

idősebb, szállókon élő, özvegy nők. De például a közterületen élő nők 41 %-a 

élettársával „csövez”, a fedél nélküli férfiaknak csak 11%-a él együtt élettársával a 

közterületen. Számos oka lehet ennek: a nők kiszolgáltatottsága, védtelensége, 

védelemre szorulása, kitartottsága, vagy éppen nagyobb igénye a kapcsolattartásra. 

A fedél nélküli emberek körében jellemző, hogy csoportosan laknak, „bandatagokkal”, 

vagy éppen családtaggal. Azonban érdemes megemlíteni, hogy vidéken több a magányos 

„csöves”, s nem olyan gyakori, hogy emberek családtagjukkal élnének valamilyen 

közterületen. 

Gyerekek száma: 

A hajléktalan emberek többségének (2/3-ának) van egy vagy több gyereke. A 

gyerekesek többségének nem is egy, hanem kettő vagy több gyereke van. 

Minden ötödik átmeneti szálló lakó nagycsaládos lenne (három vagy több gyereke van), 

ha együtt élne gyerekeivel. Ez az arány lényegesen magasabb, mint a népesség 

egészében. Ha összeszámolnánk, a válaszadó hétezer hajléktalan embernek összesen 

legalább 8.500 gyereke született. 

Iskolai végzettség: 

A budapesti hajléktalanok 40%-a legfeljebb a 8 osztályos általános iskolát 

végezte el, másik 40%-uk rendelkezik valamilyen szakiskolai, szakmunkás 

iskolai végzettséggel. Ezen belül azonban 1999. óta nőtt a 8 általánost el nem 

végzettek, s csökkent a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya. 

A budapesti hajléktalan népesség egészében némileg iskolázottabb, mint a vidéken élő 

hajléktalanok, utóbbiak körében még nagyobb arányt képviselnek a legfeljebb elemi 

iskolai végzettséggel rendelkezők, s jóval kevesebben vannak a felsőbb iskolát befejezők, 

érettségizettek.  

Ez az iskolai végzettség szerinti összetétel rosszabb a felnőtt korú magyar lakosság 

egészénél, azonban alig marad el az ország 50-59 év közötti korcsoportjának végzettség 

szerinti összetételétől (ez a korcsoport a legjellemzőbb a hajléktalanok körében). 

Ugyanakkor az elnagyolt átlagadatok mögött sokkal súlyosabb tendenciák rajzolódnak ki: 

jellegzetesen nő a hajléktalanok körében a fiatalon iskolázatlanok száma, 

különösen a fiatal roma hajléktalan nők körében. 
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Rejtélyes módon még a hajléktalan népességen belül is mintha működne az 

iskolai végzettség szerinti egyenlőtlenség: a közterületeken élők a legkevésbé 

iskolázottak, s minél komfortosabb lakhatási formáról van szó, annál inkább javuló, jobb 

iskolázottság szerinti összetételt találunk.  

A megkérdezett budapesti hajléktalan emberek közül önmagukat cigánynak vallóak 

körében egészen elriasztó képet mutat az iskolázottság, pontosabban az iskolázatlanság. 

A budapesti hajléktalan cigány férfiak 65%-a legfeljebb 8 általánost végzett (ez 

kétszerese a nem-cigány férfiak körében ilyen alacsony végzettséggel rendelkezők 

arányának). De a budapesti hajléktalan férfiak 19%-ának még a 8 általánosa sincs meg 

(e tekintetben négyszeres a cigány – nem-cigány férfiak közötti különbség). A 

budapesti hajléktalan nők iskolázatlansága még ennél is tragikusabb: 49%-

uknak(!) legfeljebb 8 osztálya van, 39%-uk még 8 általánossal sem rendelkezik 

(ez négyszerese a nem-cigány nők körében mért aránynak). A „vidéki” hajléktalan cigány 

nők és férfiak iskolázatlansága lényegében hasonló képet mutat.  

Hajléktalanná válás oka: 

A legtöbben közvetlenül „magukra veszik” annak magyarázatát, miért is váltak 

hajléktalanná. A privát ok, „családi problémák miatt kellett eljönni a lakásból” tíz 

hajléktalan ember közül négy embernek a magyarázata. De a válaszadók 60 %-a már 

más okokat említ: a lakás megtartásának ellehetetlenülését említi 21%, intézményből 

(börtön, kórház, állami gondozás) kikerülést 10%, lakásmaffiát és egyéb okokat 

említenek a többiek. Az elmúlt évtized, majd az elmúlt néhány év alatt jelentősen 

csökkent a privát okokat említők aránya: 1999-ben még a válaszadók 65%-a, 2009-ben 

már csak 50%-a, 2011-ben a válaszadók 41%-a vezeti vissza privát okokra 

hajléktalanná válását. Ezzel párhuzamosan nőnek a gazdasági-lakhatási okok. 

Az éjjeli menedékhelyeken és közterületeken élők körében a családi okból hajléktalanná 

váltak némileg fölülreprezentáltak az összes válaszadóhoz képest. 

Lényeges különbségek a budapesti és vidéki hajléktalanná válás okai között 

nem láthatóak. 

Elsősorban a fiatalon és középkorúként hajléktalanná váltak említik, hogy általános 

családi okok miatt kellett eljönniük otthonukból. A válás miatti lakáselhagyás a 

középkorukban hajléktalanná váltak körében a legjellemzőbb, míg a lakásból történt 

kiüldözést leginkább az idős korban hajléktalanná váltak említik! A különféle lakhatási 

nehézségeket, okokat (kilakoltatás, fizetésképtelenség, lakásmaffia stb.) elsősorban a 

középkorúként, vagy éppen idős korban hajléktalanná váltak említik. 

Betegség, munkaképesség, munkavégzés: 

A válaszadó budapesti hajléktalan emberek között, saját bevallásuk szerint, nagyon sok a 

beteg, valamilyen tartós betegségben szenvedő ember (40%). Az ellátás 

differenciáltságát dicséri, hogy az ún. speciális szálláshelyeken sokan ellátásra találnak 

közülük (itt a férőhelyek 61%-át tartós betegek veszik igénybe), de az átmeneti 

szállásokon is közel minden második befogadott ember valamilyen tartós 

betegségben szenved. 

Ugyanakkor a hajléktalanellátáson belüli problémákat, hiányokat jelzi, hogy a tartósan 

betegek jelentős része az intézményeken kívül, közterületen éjszakázik 

(Budapesten 28%-uk, vidéken 34%-uk), vagy legfeljebb az ingyenes éjjeli 

menedékhelyeket veszi igénybe (Budapesten 20%-uk, vidéken 25%-uk). 

2011 februárjában a budapesti hajléktalan emberek alig 1/4-e válaszolta azt, 

hogy dolgozó, saját munkájából él meg. Ez radikális és katasztrofális változás a 

néhány évvel ezelőttihez képest. Korábban lényegében évről-évre nőtt a munkabérrel 

rendelkezők aránya, egészen a 2006. februári csúcsig, amikor a budapesti hajléktalanok 

57%-ának volt munkakeresete. Azóta tart a radikális visszaesés, de még 2007 

februárjában is közel 40%-uk rendelkezett munkabérrel. 



 

 
16 

A válaszadók közel fele (44%) munkanélkülinek vallja magát, a többiek vagy nyugdíjasok 

(18 %), vagy szerény önkormányzati segélyen élnek (13%). 

A fedél nélküli emberek körében egészen kiemelkedően magas a 

munkanélküliek aránya (Budapesten 60%, vidéken 40%), Budapesten csak 

minden 10., vidéken csak minden 13. ember kap saját jogon nyugdíjat, s hasonlóan 

alacsony az önkormányzati segélyben részesülők aránya is. Közülük Budapesten csupán 

minden 6., vidéken minden 8. ember tartja magát dolgozónak. 

Vidéken sokkal jellemzőbb, hogy a hajléktalan emberek szociális segélyhez 

jutnak, mint Budapesten. A 2011. évi válaszok is ezt a jellegzetességet erősítik meg: 

Budapesten a megkérdezettek 13%-a sorolta magát a szociális segélyezett körbe, 

miközben a vidékiek körében ez az arány 32%! Ennek megfelelően a vidékiek körében 

még a budapestinél is jóval alacsonyabb a dolgozók aránya, csupán 14% (!) és 

alacsonyabb a munkanélküliek aránya is (36%). 

A budapesti hajléktalan emberek közül akik dolgozók, azoknak a többsége 

valamilyen fizetős szállón lakik, közülük „csak” kevesebb, mint minden 4. ember él 

közterületen, miközben a vidéken hajléktalan emberek közül a dolgozóknak is 

közel fele közterületen tölti éjszakáit. 

A legjellegzetesebb - Budapest és „vidék” közötti - különbséget a szociális segélyhez való 

hozzájutás kapcsán a fedél nélkül élők körében találjuk: míg vidéken a fedél nélkül 

élők 35%-a szociális segélyezettnek vallja magát, addig Budapesten a szociális 

segélyezettek aránya a fedél nélkül élők körében csupán 9%. Számos mögöttes 

magyarázó ok mellett ez azt is mutatja, hogy vidéken egészen más a fedél nélkül élők és 

a helyi önkormányzatok kapcsolata (ahol ezeket a segélyeket kérvényezni kell), mint 

Budapesten. 

Budapesten a jelenlegi munkájukból élők 2/3-a alkalmi munkából él, s csupán 

1/3-uknak van rendszeres munkája. Összességében többen említik 

megélhetésük forrásaként a kéregetést, koldulást (11%) és a gyűjtögetést, 

kukázást (20%), mint a rendszeres, vagy alkalmi munkát. Ha ezeket a nem 

szokásos megélhetési tevékenységeket is szélesebb értelemben munkavégzésnek 

tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a budapesti hajléktalan embereknek még mindig 

mintegy 65%-a valamiféle mindennapi munkavégzéssel próbálja fenntartani 

magát (ideértve a kukázást, kéregetést is).  

A munkanélküli pénzbeli ellátások szerepe marginális (4% részesül ilyen 

ellátásban), de azt is láthatjuk, hogy a saját jogú nyugdíjban részesülők (24%) többsége 

rokkant nyugdíjas (16%), s csupán 1/3-uk klasszikus öregségi nyugdíjas. 

A fizető szállásokon élők körében csupán szórványosan fordulnak elő kukázók, 

kéregetők (összesen 5%), miközben a közterületeken élők körében ez az (olykor 

kiegészítő jellegű) megélhetési forma a legjellemzőbb (68%). Emellett sokan 

alkalmiznak is a fedél nélküliek közül (29%, az átmeneti szállásokon 21%), miközben a 

fizetős szállókról sokkal többen járnak el rendszeresen dolgozni (19%, a fedél nélküliek 

körében3 %), illetve sokkal többen élnek öregségi nyugdíjukból (11%, a fedél 

nélkülieknél5 %), vagy rokkantsági nyugdíjukból (24 %, a fedél nélkülieknél 8 %). 

Ez mindenképpen azt mutatja, hogy az életformát meghatározó megélhetés 

szempontjából még mindig jellegzetesen eltérő csoportok élnek közterületen, 

illetve laknak a fizetős hajléktalan szállókon. 

Vidéken ugyanúgy a hajléktalanok jelentős része kéregetésből, koldulásból, vagy éppen 

kukázásból, gyűjtögetésből kénytelen fenntartani magát, vagy kiegészíteni megélhetését, 

mint Budapesten (a vidéken élő hajléktalanok 35%-a, a vidéken közterületeken élők 

65%-a említ ilyen megélhetést). 

Cigány, nem cigány hajléktalanok: 

Budapesten is és vidéken is a hajléktalan emberek 16%-a vallja magát 

cigánynak, a speciális szállókon élők körében ez az arány érzékelhetően alacsonyabb 
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(9%), de vidéken a fizetős szállókon is sokkal kisebb arányban (11%) találunk cigány 

identitású embereket, mint az éjjeli menedékhelyeken (20%), vagy a közterületeken 

(17%). 

Az önmagukat cigánynak valló emberek aránya többszörösen felülmúlja a hazai lakosság 

egészében található arányukat. 

Pénzköltés: 

A budapesti hajléktalanok 1/3-a kevesebb, mint tízezer forintból vegetált 2011 

januárjában, másik 1/3-uk legfeljebb 30 ezer forintból gazdálkodott, s csupán 

1/5-üknek volt legalább 50 ezer forint jövedelme. 

A budapesti fedél nélküli emberek 33%-a, a vidékiek 30%-a élt kevesebb mint tízezer 

forintból a lekérdezés idején. 

A legnyomorúságosabb állapotot az éjjeli menedékhelyeken megalvók körében találunk. 

A budapesti éjjeli menedékhelyeken meghúzódók fele (50%-a), semmilyen 

jövedelemmel, vagy kevesebb, mint tízezer forinttal találkozott januárban. 

Elvétve találunk köztük 30 ezer forintnál több-bel rendelkezőket. Vidéki társaik körében 

is csupán egy árnyalattal jobb a helyzet. 

Ugyanezt, a „jövedelmi helyzetet”, vagy inkább jövedelemhiányos helyzetet máshonnan 

is megközelítettük, nevezetesen, hogy mennyi pénzt költött a kérdezés előtti napon az 

illető, bármire. Itt is ugyanazt találjuk: az éjjeli menedékhelyeken kérdezettek körében a 

leggyakoribb, hogy semennyit sem költöttek (Budapesten 44%-uk, vidéken 48%-uk), de 

általában is a hajléktalan emberek közül minden harmadik ember egy fillért sem 

költött a kérdezést megelőző napon. A többség, vidéken a kérdezettek 65%-a 

legfeljebb 500 forintot költött egy nap alatt. Bármiféle jövedelem nélkül, vagy nagyon 

alacsony összegű segélynél, nyugdíjnál marad az ingyen konyha, az ingyen nappali 

melegedő, az ingyen mosdás, főzés. A közterületeken élők kezén valamivel több pénz 

forog, mint a többieknél. A fedél nélküliek körében jellegzetesen ritkább a teljes 

pénztelenség, s valamivel többet is költenek egy nap alatt. A többiek tengődnek. 

Jelenlegi „lakhatási körülmények” – zsúfoltság, bizonytalanság: 

Szélsőséges magány és szélsőséges zsúfoltság – e kettősség jellemzi a 

hajléktalan emberek jelenlegi lakhatási formáit. Vidéken a közterületen élő fedél 

nélküliek 43%-a egyedül tölti éjszakáit, míg az éjjeli menedékhelyeken alvók 84%-a 

legalább négy (de nem ritkán tíznél is több) emberrel kénytelen megosztani alvó helyét. 

Utóbbi extrém zsúfolt körülmények között alszik a vidéki hajléktalanok 1/3-a. A 

leginkább elfogadható körülmények között a speciális szállókon lakók élnek, nekik 

sokszor csak egy-két emberrel kell egy szobában aludniuk. Egyszemélyes elhelyezéseket 

a legritkábban találunk. 

Budapesten néhány szempontból kissé kiegyensúlyozottabb a hajléktalan emberek 

lakhatási helyzete. A közterületeken alvók kevésbé magányosak (20%), jellemzőbb, 

hogy legalább párosan alszanak. Az éjjeli menedékhelyek Budapesten is az extrém 

zsúfoltság helyszínei (5-nél több ember alszik egy szobában az esetek 90%-

ában). A budapesti átmeneti szállókon lakók 1/4-e egyedül, egyágyas szobában 

(pontosabban félszobában) töltheti éjszakáit és nappalait. Ezen felül a budapesti 

átmeneti szállókon lakók is többnyire legalább öten osztoznak egy szobán, s a speciális 

szállások sem nyújtanak jobb lehetőségeket. 

Bizonytalanság és átmenetiség – e két jellegzetesség szinte automatikusan 

együtt jár a hajléktalan léttel. Hirtelenjében azt is mondhatnánk, hogy ha a lakhatás 

e jellemzői megszűnnének, akkor már lehet, hogy nem is hajléktalan lenne az illető… 

A hajléktalan emberek többsége (61%-a, a vidékiek 53%-a) nem tudja 

megmondani, vajon meddig lakhat/aludhat azon a helyen, ahol a 

megkérdezéskor volt. A fedél nélküli emberek élnek ilyen szempontból a legnagyobb 

bizonytalanságban, nekik lényegében fogalmuk sincs (85%), meddig maradhatnak 

mostani helyükön. 
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Igen-igen lényeges különbség van a bizonytalanság tekintetben a budapesti és a vidéki 

szállók között: vidéken az átmeneti szállókon élők nagy többsége (65%-a) úgy tudja, 

hogy hat hónapnál tovább maradhat jelenlegi helyén, míg Budapesten csak 40%-uk véli 

így. Ez azt mutatja, hogy jellegzetesen eltérő szabályok alakultak ki a budapesti, 

illetve a vidéki átmeneti szállók körében e fontos kérdésben. 

Ezzel szemben a csak nagyon-nagyon átmeneti, krízis lakhatásra alkalmas éjjeli 

menedékhelyeken elvétve találkozunk olyanokkal, akik azt gondolnák, hogy ők csupán 

legfeljebb hat hónapig veszik/vehetik igénybe e lakhatási formát. Többségük bizonytalan, 

vagy azt gondolja, hogy legalább fél évig ott fog lakni e menhelyeken (együttesen 

Budapesten az éjjeli menedékhelyeken lakók 92%-a, vidéken 93%-a!). 

Miközben a megkérdezettek igen jelentős része nem tudja, hogy tulajdonképpen meddig 

is lakhat/aludhat ott, ahol jelenleg lakik, aközben – visszatekintve a megelőző egy évre – 

inkább egyfajta állandóság, helyhez kötöttség tűnhet fel számunkra. A fedél nélküliek 

jelentős része (60%-a) egy évvel korábban is már ugyanott élt/aludt, ahol 

jelenleg „lakik”. De a hangsúlyozottan csupán krízis elhelyezést, rövid távú lakhatást 

szolgáló éjjeli menedékhelyeken is igen jelentős azok aránya, akik már legalább egy éve 

ugyanott alszanak, „laknak”, ahol 2011. februárjában kérdeztük (Budapesten a 

válaszadók 40%-a, vidéken 51%-a!). Ők azok, akik ugyanott „laktak” egy évvel 

korábban is, ennél jóval többen lehetnek, akik ha nem is pontosan ugyanott, de 

ugyanazon életkörülmények között éltek már egy évvel korábban is (másik közterületen, 

másik éjjeli menedékhelyen). 

Igen-igen jelentős különbség tapasztalható a budapesti és a vidéki átmeneti 

szállók, illetve speciális szálláshelyek rezsimje között, ha az ott tartózkodás 

hosszát tekintjük. Miközben a budapesti átmeneti szállókon lakók 30%-a lakik legalább 

egy éve ugyanabban a szállóban, a vidéki átmeneti szállókon együttvéve a lakók 57%-a 

tartózkodik ugyanott legalább egy éve. Ez egyben azt is jelenti, hogy a budapesti 

átmeneti szállókon (együttvéve!) az éves átlagos „forgási sebesség” nagyságrendileg 3 

fő/férőhely/év, miközben a vidéki átmeneti szállókon (együttvéve!) ez a „forgási 

sebesség” jóval kisebb, nem éri el a 2 fő/férőhely/év nagyságrendet. 

A sok ok következménye mégis az, hogy igen jelentős „stagnálás”, vagy 

„beragadás” tapasztalható elsősorban az éjjeli menedékhelyeket használók, a 

közterületeken alvók, illetve a vidéki átmeneti szállókat és speciális szállásokat 

használók körében. 

Bejelentett lakcím: 

A lakhatás biztonságának mindennapi meglétét/hiányát kevésbé befolyásolja a „lakcím” 

megléte, de tudjuk, hogy számos ellátás esetében a lakcím megléte/hiánya, milyensége 

perdöntő, ezért is érdemes erre a kérdésre röviden kitérni. Összefoglalóan azt 

mondhatjuk, hogy a lakcíme rendezettsége szempontjából az átmeneti szállókon lakók 

egyértelműen jobb, rendezettebb helyzetben vannak (Budapesten inkább, mint vidéken), 

még az éjjeli menedékhelyeken alvók „lakcím helyzete” is tűrhető, nagy többségüknek 

valamilyen lakcíme létezik (vagy „állandó”, vagy „ideiglenes”), de sokan vannak 

körükben, akiknek nincs semmilyen lakcíme. 

Budapesten a fedél nélküliek közel fele, vidéken több mint fele bevallása szerint 

nem rendelkezik semmilyen lakcímmel! A bejelentett lakcím lehet „állandó”, vagy 

„ideiglenes”. Az „állandó” lakcím különösen ritka kincs a fedél nélküliek körében: 

Budapesten a fedél nélküliek 52%-ának nincs is „állandó” lakcíme, a vidéki fedél 

nélküliek 2/3-a nem rendelkezik ilyen lakcímmel (65%). 

Jelenlegi „lakhatási körülmények” – étkezés, tisztálkodás, mosás-főzés: 

Ha van rá módjuk, akkor a lakástalan emberek is főznek, mosnak, mosakodnak. Lakás 

hiányában - ha egyáltalán, akkor - hol oldják meg e szükségleteket? 

A budapesti hajléktalanok döntő többsége legalább egyszer evett főtt ételt a kérdezést 

megelőző hét nap során. Azonban érdemes felfigyelnünk arra, hogy a közterületeken 
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élők ilyen szempontból sokkal rosszabb helyzetben vannak, különösen a vidéki fedél 

nélküliek, akik közül minden 5. ember nem jutott meleg ételhez a téli hét nap alatt.   

A hajléktalan emberek mintegy fele nem maga főzte meleg ételét. Akik főztek, 

többségükben a hajléktalan szálláson főzték meg ennivalójukat. 

A fedél nélküli emberek, ha egyáltalán főznek, akkor ezt sokszor kénytelenek a 

közterületen tenni – sokszor, de messze nem mindig. A fedél nélküli emberek közül, akik 

egyáltalán főztek (felük-harmaduk), a legtöbben úgy válaszoltak, hogy „egyéb helyen” 

főzött. Nem közterületen, nem szálláson, vagy melegedőben, de akkor hol? Ezt csak 

találgatni tudjuk. Nem ritkán tapasztaljuk, hogy az utcán élőknek van valamiféle „háttér 

bázisa”, nem ritkán egy családtag lakása, ahova bejárhat mosni, főzni, tisztálkodni, de 

azért lakni nem lakhat ott. 

Nagyon egyszerűnek tűnik, mégis igen-igen jelentősnek tekintjük, hogy a szállásokon 

élő, illetve a szállásokat felkereső lakástalan embereknek van módjuk tisztálkodni, szinte 

kivétel nélkül élnek is ezzel a lehetőséggel. Fürdőszobájuk nincs, de ha van rá mód, 

akkor legalább az intézményekben tisztálkodnak. 

A fedél nélküliek lehetőségei jóval szűkösebbek, Budapesten közel 1/4-ük, vidéken több 

mint 1/3-uk nem mosakodott a kérdezést megelőző héten. A többségük azonban - annak 

ellenére, hogy közterületen alszik - mosdik olykor meleg vízben. Ellentétben a főzéssel, 

ebben az esetben a nappali melegedők lehetőséget nyújtanak e szükséglet minimális, 

intézményes kielégítésében. Azonban a meleg vízben mosakodás esetében is azt találjuk, 

hogy a fedél nélküliek közül sokan (többen, mint a nappali melegedőkben) „egyéb 

helyen” tisztálkodnak. Hipotézisünk ugyanaz: ezt valamiféle „háttér bázisban” teszik. 

Utolsó lakás …:  

Milyen lakhatási viszonyokból kerültek a jelenleg hajlék nélküli emberek az utcára, vagy 

az ellátó intézményekbe? 

Nem meglepő, de tény, hogy a budapesti, jelenleg hajléktalan emberek kisebb, kevesebb 

szobával rendelkező lakásokból kerültek ki, mint a budapesti átlagos lakásösszetétel. A 

hajléktalanok 30%-a egyszobás lakásban lakott utoljára, ami a budapesti átlagnál (20%) 

rosszabb képet mutat, és 3 vagy több szobás, nagyobb lakásban kevesebben (27%) 

éltek, mint a fővárosi teljes népesség (40%). Lényeges különbséget a hajléktalanok 

jelenlegi lakhatási csoportjai között e tekintetben nem látunk. 

Jellemzően többed magukkal laktak utoljára lakásban a kérdezettek, legalább hárman, de 

1/5-ük esetében öten, vagy annál is többen. A vidéki és budapesti hajléktalan emberek 

között nem mutatkoznak különbségek. 

A többség azonban arról számolt be, hogy korábban, utoljára lakott lakása előtt annál 

jobb lakásban lakott (azt nem kérdeztük, hogy ki mit ért „jobb” lakásnak ebben az 

esetben). Különösen jellemző ez a fizetős átmeneti szállókon lakókra (60%). Ez azt 

mutathatja, hogy igen sokak esetében egy többlépcsős lakhatási „lelépcsőzés” 

vezethetett el jelenlegi lakástalan helyzetükhöz, míg a közterületeken élők 

nagyobbik részének (59%) az utolsónál jobb lakása korábban sem volt. 

Nagyon kevesen voltak tulajdonosai annak a lakásnak, ahol utoljára laktak, alig minden 

ötödik ember. A jellemző inkább az, hogy a tulajdonos vagy a bérlő rokona, 

családtagja volt a most hajléktalan ember (35%), vagy a lakás egészének, egy 

részének bérlője, albérlő, szívességi lakó volt. A fedél nélküliek kevésbé 

rendelkeztek önálló lakással, a fizetős szállókon lakók körében voltak korábban 

legnagyobb arányban önálló tulajdonosok, vagy bérlők. Mindebbe nyilvánvalóan 

belejátszott az is, hogy a fedél nélküliek a többiekhez képest viszonylag fiatalabb korban 

veszítették el (utolsó) lakásukat, többségük (62%-uk) még 30 éves kora előtt. Az 

átmeneti szállókon lakók 1/3-a még 40 éves kora után is lakott lakásban. 

Mindenképpen érdemes felfigyelnünk arra, hogy miközben arról számoltunk be, hogy a 

február 3-i felmérések kérdéseire válaszadó hajléktalanok életkor szerinti megoszlása 

„felfele csúszik” és ma már az „ötvenesek” alkotják a legnépesebb csoportot, aközben a 



 

 
20 

többség ennél jóval korábban lakott egyáltalán utoljára lakásban. Igen jelentős azok 

aránya (71-74%), akik bőven fiatal felnőttként (20-as, 30-as éveikben) laktak utoljára 

lakásban, elmondásuk szerint azóta nem. 

Az „utolsó lakás” azt a lakást jelenti, ahol az illető utoljára egyáltalán lakásban lakott. 

Amint azt korábbi tanulmányainkban kimutattuk, nagyon sokan „hajléktalan karrierjük” 

során is sokszor visszatérnek egy-egy időre valamilyen lakásba, például albérlőként, 

vagy szívességi lakóként, ilyenkor ez az „utolsó lakás”, holott az illető már régóta 

hajléktalannak tekinti magát. Vagyis az utolsó lakás elhagyásának, vagy elveszítésének 

az ideje sokszor nem azonos a hajléktalanná válás idejével, hanem az utolsó „hajléktalan 

epizód” kezdetét mutatja. 

Egyre és egyre többen, a budapesti hajléktalanoknak immár 41%-a (!) állítja azt 

magáról, hogy immár legalább tíz éve hajléktalan (ez tehát nem jelenti azt, hogy közben 

nem voltak semmilyen „lakásban lakási epizódok”). 

A budapesti válaszadók 12%-a egy éve, vagy annál rövidebb ideje vált hajléktalanná, 

másik 9% két éve, 8% három éve hajléktalan, azaz a válaszolók 29%-a az elmúlt 3 

évben lett hajléktalanná. A „frissen” hajléktalanok döntő többsége betalált 

valamelyik hajléktalan szálláshelyre, de a közterületeken élők között is mintegy 

kétszáz embert (21%-ot) találunk, akik az elmúlt három év alatt váltak 

hajléktalanná. 

Vidéken hasonlóan lehangoló helyzetet találunk, sőt. Vidéken többen mondták, hogy az 

elmúlt 3 év során lettek hajléktalanok (32%), s a vidéken, közterületeken élők között 

nem kevesebb, mint 25%-a az elmúlt három év alatt vált hajléktalanná.  

 

A fejlesztés lehetőségei: A hajléktalan emberek munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációjának segítése (TÁMOP-5.3.3) projektek tapasztalatai 

Az integráció lehetőségeit a már lezárult (TÁMOP-5.3.3-08, -10) projektek ügyféladatai 

és a projektekben bejárt út adatai alapján mutatjuk be. Ezek a projektek döntően a már 

szállásokon élő hajléktalan emberek integrációját segítették. 

A Hajléktalanokért Közalapítvány és az Összefogás Közalapítvány már lezárult kiemelt 

projektje (TÁMOP-5.3.2-08) ügyfélnyilvántartó programot fejlesztett és telepített az 

5.3.3-as projektek szervezeteihez. A projektek szociális munkásai ezzel a programmal 

rögzítették az ügyféladatokat, segítő tevékenységüket, a nyújtott szolgáltatásokat és 

támogatásokat, a segítő folyamat hivatalos eredményeit (indikátorokat), valamint az 

eredmények fennmaradását az elérésüket követő hat hónapon át. A rögzített adatok 

anonim formában továbbítódtak kiemelt projekt szerverére. 

A szociális munkások nagyon nem szerették használni a nyilvántartó programot, és 

rengeteg kritikát fogalmaztak meg a folyamatos adatfelvitelt erőltető kiemelt projekt felé. 

Beszédes azonban, hogy maguktól mire használták a szoftvert. Különösebb nyomás 

nélkül, szinte teljesen feltöltötték a projektekbe jelentkezők helyzetének és állapotának 

adatait (szükségletfelmérés). A felmérés célja az volt, hogy a projekt eszközei 

alkalmasak-e az adott hajléktalan ember integrációját segíteni. Az adatfeltöltöttség 

magas szintje azt mutatja, hogy nem a szubjektív benyomások, hanem a jelentkezők 

adatainak értékelése - melyet a szociális munkások és a referensek22 végeztek -, alapján 

döntöttek a hajléktalan ember projektekbe vonásáról. Az adatokra támaszkodó értékelést 

(a projekt célcsoportjának tagja-e, azaz milyen támogatásokra jogosult, milyen 

szükségletekre milyen segítések mozgósíthatók a projektben) és döntést ítélték 

hasznosnak a kollégák. 

                                                 
22 Az ún. foglalkoztatási és lakhatási referensek az adott projekt szociális munkásai közül kerültek ki, és a foglalkoztatási, lakhatási 

lehetőségek, eszközök, támogatások, kapcsolatok ismeretében az adott segítési terület szakembereivé váltak. Megbízási jogviszonyban 

kapcsolódtak a kiemelt projekthez, és biztosították a kétirányú információáramlást a módszertani projekt és a segítő projektek között, 
valamint a hálózati munka fontos szereplői voltak. 
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Az adatok 20 szervezettől és 25 településen végzett munkából származnak. Összesen 

1.084 hajléktalan ember szükségletfelméréséről, és 596 a projektekbe bevont emberről 

vannak adataink23. A kollégák a jelentkezők 55%-át vonták be, minden második 

jelentkező hajléktalan ember segítésére alkalmasnak ítélve projektjüket.  

A következőkben a projektekben résztvevő hajléktalan emberek (bevontak) adatait 

mutatjuk be. 

Helyzetük és állapotuk a projektekbe való belépésükkor: 

Nem: 

A bevontak valamivel több, mint egyharmada (37%-a) nő. Az előzőekben ismertetett F3 

felmérés adatszolgáltatóit alapsokaságnak tekintve – ahol a nők aránya 21%, azaz az 

alapsokaságnál nők jelenléte a projektekben lényegesen hangsúlyosabb. Részleges 

magyarázatot adhat erre az, hogy a projektekben anyaotthonokban élőket is lehetett 

támogatni  

Kor: 

A bevontak átlagéletkora24 40 év, a legfiatalabb résztvevő 17, a legidősebb 60 éves. A 

legtöbben a 40-49-es korosztályhoz tartoznak (28%), de majdnem ugyanennyien 

szerepelnek a 30-39 (26%) és 50-59 (25%) korosztályokból is. 

Az alapsokaságnak tekintett F3-ban adatszolgáltatóit az 50-59 éves korosztályba 

tartoztak a legtöbben. A TÁMOP-projektekben is jelentős az arányuk, de a 10-20 évvel 

fiatalabb korosztályból némileg többen kerültek be. 

A 60 éveseknél idősebbek hiányát a konstrukció feltételei magyarázzák, ugyanis a 

munkaerő-piaci elhelyezkedés indikátora miatt a nyugdíjas korúak nem voltak 

bevonhatóak a projektbe. Az alapsokaságnál lényegesen fiatalabbak súlya nyilvánvalóan 

a kiválasztás eredménye, a középkorosztály tagjainál láttak esélyt a kollégák az 533-

projektjük révén az integrációra. (Valójában azonban minden korcsoporthoz tartozók 

nagyon jól teljesítettek.) 

Szállók lakói: 

60%-uk korábban már lakott hajléktalan szállón, vagy a lekérdezéskor is ott lakott. A 

többiek – feltehetőleg – utcán, szívességi lakáshasználóként, befogadottként éltek 

bevonásukkor. 

Utoljára lakásban: 

A résztvevők harmadának a bevonás évében volt szerencséje lakásban lakni. Másik 

harmaduk 3 éve nem lakott lakásban, 12%-uk pedig több mint 10 éve! 

Iskolai végzettség: 

3%-uk nem fejezte be általános iskolai tanulmányait, 44%-uk rendelkeznek 8 

általánossal, 37%-uk szakiskolai/szakmunkás végzettséggel rendelkezik, ezek az arányok 

hasonlóak az alapsokaságéhoz.  

Foglalkoztatás: 

Közel 80%-uknak nem volt munkája az adatfelvételkor. A dolgozók harmada szerződés 

nélküli alkalmi, idény, egyéb munkát végzett. 

Jövedelem: 

A projektbe kerüléskor 40%-uk (!) semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett. 

Negyedük 10-30 ezer Ft közötti összegből élt havonta, és csak 21%-uknak volt legalább 

50 ezer forint jövedelme. Anyagi helyzetük nyomorúsága megegyezik az F3 

alapsokaságéval. 

                                                 
23 Ennél bizonyosan többen voltak a projektekben, de róluk rendelkezünk adatokkal. 
24 Az átlagéletkort 2010-es átlagos projektbe lépéssel számoltuk. A projektekbe 2009-11 között vonták be az embereket. 
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A jövedelemmel rendelkezők 70%-a csak szociális transzfereken keresztül jutott 

pénzhez, foglalkoztatva sem legálisan, sem más módon nem volt. 

A projektekből kapott pénzbeli támogatások: 

Megélhetési támogatás: A képzések alatt 266 ember kapott megélhetési támogatást, 

átlagosan 225 ezer F-ot a képzési hónapok alatt összesen. 

Lakhatási támogatás: Bérletbe költözéshez lakhatási támogatást kapott 227 ember, 

átlagosan 8 hónapon keresztül. A támogatottak fele 6 hónapon át kapott segítséget 

lakhatási költségeihez, majd 40%-uk 7-12 hónapon keresztül. Az egy főre jutó 

támogatás átlagosan 178 ezer forint volt összesen, havonta és fejenként átlagosan 22 

ezer forint. 

Étkezési támogatás: A foglalkoztathatóság fejlesztése kapcsán az étkeztetés költségei 

támogathatók voltak, összesen 89 fő kapott, átlagosan közel 74 ezer forintot. 

Utazási támogatás: Szintén a foglalkoztathatóság fejlesztése kapcsán 101 fő kapott 

átlagosan 26 ezer forintot. 

A képzések alatt adható megélhetési támogatást vették a legtöbben igénybe, a 

legmagasabb egy főre jutó átlagösszeggel, és ténylegesen is ez jelentette a támogatási 

forma tette ki a támogatások legnagyobb összegét és arányát (59,8 millió forint és 

53%). A lakhatási támogatás volt a másik nagy támogatási forma, 40,5 M Ft összeggel a 

közvetlen pénzbeli támogatások 36%-át tette ki, és valamivel kevesebben vették 

igénybe, mint a megélhetési támogatást. 

Helyzetük a projektek zárásakor és hat hónappal később: 

Eredmények: 

Eredménynek számított a projektekben a lakhatási eredményindikátor teljesítése – az 

önálló bérlet fenntartása támogatás nélkül egy vagy két hónapon át -, és a képzési vagy 

foglalkoztatási eredményindikátor (képzés befejezése vagy szerződéses munkaviszony 

fenntartása 60 napon keresztül) teljesítése. A lakhatási+képzési/foglalkoztatási teljesítés 

alapján minősítették a szociális munkások a hajléktalan emberek segítését sikeresnek 

vagy sikertelennek. 

Az 596 projektben résztvevő hajléktalan emberből 447 ember, 75%-uk sikeres 

volt, amely rendkívül magas arány. 

Gyakorlatilag mindenki (95%) teljesítette a lakhatási mutatót, aki lakhatási 

támogatásban részesült, és ugyanekkora arányban fejezték be a képzéseket a 

megélhetési támogatásban részesülők. 

A képzésben résztvevők 78%-a OKJ képzettséget szerzett, 22% kompetencia 

fejlesztésen vett részt, 1 fő befejezte általános iskolai tanulmányait. A képesítések közül 

legtöbben (85 fő) a takarító/gépi takarító/szállodai szobaasszony képesítést szerezték 

meg, ezt követi a parkgondozó (34 fő), a motorosfűrész-kezelő (27 fő, néhányan mellé 

T-kategóriás /traktor/ jogosítványt szereztek az erdészeti munkákhoz), az elektronikai 

hulladékbontó és feldolgozó (17 fő), a targoncavezető (13). 

239-en dolgoztak legalább 60 napot a projektek ideje alatt, átlagosan 196 napot, 

átlagosan napi 7 órában. 

Az eredmények fenntartása: 

A lakhatási+képzési/foglalkoztatási indikátorok elérését követően hat hónapon át 

követték a szociális munkások az eredmények alakulását. Ezek szerint hat hónap után: 

A képzések hasznossága: A képzést szerzettek 44%-a vélte úgy, hogy az segítette 

elhelyezkedésüket. 

Munkavállalás: A sikeresen teljesítők 43%-a dolgozott. 



 

 
23 

Lakhatás: A sikeresen teljesítők közel fele (48%) rendezett lakhatásban (piaci bérletben, 

önkormányzati lakásban, családjánál, rokonainál, munkásszállón), élt. A rendezett 

lakhatásban élők 73%-a piaci bérletben, sokan ugyanabban az albérletben, ahová a 

projektek támogatásával költöztek. 13%-uk sodródott ismét a hajléktalanság határára, 

ők kiskertben, faházban, szívességi lakáshasználatban élnek, 4 fő modernkori rabszolga 

(munka fejében tanyán „szállást” és élelmet kapnak). 5 fő közterületen él, 3 fő büntetés-

végrehajtási intézetbe került. Nincs adat vagy eltűnt 24 fő. 

Jövedelmek: A jövedelmek terén drámai javulás történt. A teljesen jövedelem nélküliek 

aránya a belépők 40%-os arányáról az után-követettek között 20%-ra csökkent. A 

jövedelemmel rendelkezők átlagjövedelme 31%-kal nőtt a projektbe történő bevonáskor 

jövedelemmel rendelkezőkhöz képest. 

A jövedelemmel rendelkezőknél mindenkinek több pénze volt, mint 10 ezer forint 

havonta. Az 50 ezer forintnál több jövedelemmel rendelkezők aránya megduplázódott, 

21%-ről 46%-ra nőtt. 

 

A TÁMOP-5.3.3-projektek rendkívül eredményesek voltak a munkaerő-piaci és 

társadalmi integráció segítésében, és jogos várakozást keltnek a tekintetben, hogy a 

segítő eszközök fejlesztésével az utcán élők esetében is sikeres integrációs lépések 

tehetőek. 

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

A projekt szükségességét alátámasztó közösségi és hazai jogszabályok: 

P7_TA(2010)0499 - Az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája 

(PE445.590), Az Európai Parlament 2010. december 16. nyilatkozata az EU 

hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról 

amely felhívja az Európai Bizottságot, hogy az EU 2020 stratégia részeként dolgozzon ki 

nagyratörő uniós stratégiát a hajléktalanság felszámolására vonatkozóan, és támogassa 

a tagállamokat a 2010. márciusában elfogadott, a szociális védelemről ,és a társadalmi 

befogadásról szóló együttes jelentés iránymutatásait követő, hatékony nemzeti 

stratégiák kidolgozásában, 

Valamint felhívja a tagállamok figyelmét, hogy biztosítsa a következő cselekvési 

prioritásokat: 

- senki se aludjon kedvezőtlen körülmények között; 

- senki se éljen sürgősségi szálláson a „sürgősség” idejénél tovább; 

- senki se éljen átmeneti szálláson a sikeres továbblépéshez szükségesnél hosszabb 

ideig; 

- senki se kényszerüljön intézmény elhagyására anélkül, hogy lakhatási lehetőséggel 

rendelkezne. 

1034/2007. (V. 31.) Korm. határozat a hajléktalan ellátórendszer 2007–2013. 

közötti fejlesztéséről 

A jogszabály tartalmazza a hajléktalan emberek életkörülményeinek javítása, társadalmi 

integrációjuk elősegítése, valamint az ellátórendszer korszerűsítése és bővítése 

érdekében a 2007–2013. között szükséges legfontosabb intézkedéseket. Ennek alapján  

a hajléktalan emberek foglalkoztatását és lakhatását elősegítő kísérleti programok 

végrehajtási tapasztalatainak figyelembevételével – az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

keretében – folytatni és bővíteni kell azokat a programokat, melyek a vidéki, családos 

hajléktalan emberek lakhatását és foglalkoztatását támogatják. 

A fent ismertetett közösségi és hazai fejlesztési stratégia összhangban van a projekt 

megfogalmazott céljaival. A projektjavaslat az ÚSZT-nek a foglalkoztatás kitörési 

pontjához kapcsolódik, amikor társadalmi integráció részeként a munkaerő-piaci 
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integráció erősítését, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjának erősítését tűzi ki célul.  

 

A projekt tartalmát, annak szakmai és szervezeti kereteit különösen a következő 

jogszabályok befolyásolják: 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és 

végrehajtási rendelete az 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

A szociális törvény a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

A törvény meghatározta azon személyek körét, köztük külön nevesítve a hajléktalan 

személyeket, akik számára sajátos szolgáltatások, illetve a pénzbeli ellátások terén 

sajátos eljárások kerültek kialakításra. A törvény az ellátotti csoportok között külön 

nevesíti a hajléktalan személyeket. A szabályozás ténye jelentős előrelépés volt a maga 

idejében, a törvény hajléktalan definíciójának azonban nincs köze a hajléktalanságban 

élők élethelyzeteihez, amikor a lakhatás hiánya helyett a lakcím mentén határozza meg a 

jogosultságot. 

A rendkívüli változékonyságot mutató végrehajtási rendelet a hajléktalanság 

problémájának kezelésében sajátos módon rendkívüli változatlanságot mutat, és 

létrejötte óta a hajléktalan emberek intézményekbe terelését azonosítja a róluk való 

szociális gondoskodással, máig alapjaiban meghatározva a hajléktalanellátás célját, 

lehetőségeit, intézmény- és eszközrendszerét. 

A 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

A törvény (a módosított szociális törvénnyel együtt) az állástalan és segélyezett 

munkaképes lakosság közmunkához juttatásáról rendelkezik. A munkaképesek 

változékony nevű segélyezést (támogatását, juttatását) évente 30 nap munkavégzéshez 

köti. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást, a munkaerő-piaci 

programban vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvételt, a 

közérdekű önkéntes tevékenységet. Közfoglalkoztatás keretében csak a munkaügyi 

kirendeltség által közvetített álláskeresők foglalkoztathatóak, akik a felajánlott 

munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül 

kötelesek elfogadni. 

Az önkormányzatok által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásokhoz 

a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás napi 4 

órás foglalkoztatást jelent 2-4 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve 

szakmunka esetén a garantált bérminimum fele. A hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás napi 6-8 órás foglalkoztatást jelent 2-12 hónapos időtartamban, a 

munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos része. Országos 

közfoglalkoztatás is szervezhető, legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes 

munkaidőben, a munkabér minden egyes programban külön kerül meghatározásra. 

2012-ben 200.000 ember közfoglalkozatásba vonását tervezi a kormányzat, 2013-ban 

300.000 emberét. 

A közmunka alkalmas lehet a foglalkoztathatóság erősítésére és tranzit 

foglalkoztatásként működésre, ha nem a dologtalanságra adott büntető jelleg kap 

hangsúlyt, ha a végzett tevékenység ténylegesen hozzájárul az önkormányzatok kötelező 

és vállat feladatainak ellátásához, és ha a munkaerő-piacon eladható képességeket 

fejleszt. Ilyen jellegű közmunkák a hajléktalan emberek foglalkoztatását is erősíthetik. 
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2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

Az új törvény célja magyar munkaerőpiac rugalmasabbá tétele. Ennek érdekében a 

munkáltatók korábbi kötöttségein enyhített a szabályozás, de tartalmaz a munkavállaló 

védelmét szélesítő elemeket is (elbocsátás védett korban, vasárnapi munkavégzés). A 

jövedelmeket érinti, hogy a minimálbért a kormány állapítja meg, a munkavállalók eltérő 

csoportjaira akár eltérő összegben, ezzel segítve a hátrányos helyzetű térségekben a 

munkaerő-piacon kevéssé versenyképesek foglalkoztatását, továbbá a jövedelmeket 

érinti a pótlékrendszer szűkítése. 

 

1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása az ÚSZT céljaihoz 

A kiemelt projekt illeszkedik az Új Széchenyi Tervhez és a hozzá kapcsolódó tervezési 

dokumentumokhoz, valamint az Európa 2020 Stratégiához, velük szemléletében és 

célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál. 

A program alapvető célja az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának 

elősegítése, ami nem valósítható meg a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása, 

foglalkoztatásának növelése és önálló lakhatásának támogatása nélkül. 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. A terv 

egyik fontos célja az adózó munkahelyek létrehozása.  A hosszú távú cél a munkára váró 

emberek százezreinek kivezetése a segély–munka–segély kilátástalan csapdájából és 

bent ragadásuk megelőzése az állam által költségesen fenntartott, időleges munkahelyek 

világában. Az ÚSZT szerint a tömeges új munkahely morál-javító szerepén kívül javítja 

az államháztartás egyensúlyát, élénkíti a belső keresletet, stabilizálja a nagy elosztó 

rendszerek forrásait, elősegíti a leszakadó rétegek, társadalmi csoportok és térségek 

felzárkózását.  

A növekedéspárti gazdaságpolitika okozta verseny mindig kiélezi az egyenlőtlenségeket a 

lehetőségek, a hozzáférések, a jövedelmek és a vagyon területén. Ennek részleges 

korrigálására és enyhítésére az Európában meghonosodott társadalmi szolidaritási elv azt 

jelenti, hogy a társadalom, illetve az állam segíti az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetbe jutott rétegeket, családokat és egyéneket. 

Az ÚSZT 6. kitörési pontja, a Foglalkoztatási program, melynek elsődleges célja a 

potenciális munkavállalók felkészítésével, az elhelyezkedésüket segítő és ösztönző 

támogatásokkal elősegíteni, hogy az Új Széchenyi Terv más programjai keretében minél 

több új, adózó és fenntartható munkahely jöjjön létre.  

A hazai foglalkoztatási ráta európai összehasonlításban rendkívül alacsony, e mellett 

komoly problémát jelent az is, hogy az alacsony iskolai végzettségűek esetében az uniós 

foglalkoztatási mutató majdnem kétszerese a hazainak.  Az unió átlagában nincs olyan 

nagymértékű foglalkoztatási különbség az egyes iskolai végzettségi csoportba tartozók 

között, mint Magyarországon. 

A fenti probléma kezelése érdekében az USZT foglalkoztatási programja elsősorban a 

humánerőforrás-fejlesztés eszközeire épít, de emellett kiemelkedő szerepet szán a 

foglalkoztatást ösztönző bér- és járuléktámogatásoknak is. Ezek a támogatások lehetővé 

teszik a vállalkozások számára, hogy mérsékeljék munkaerő-költségeiket, és egyúttal 

hozzájáruljanak azon társadalmi csoportok helyzetének javításához, amelyek támogatás 

nélkül nem tudnának elhelyezkedni. 

A Széchényi tervben meghatározottak szerint a foglalkoztatási problémák valódi és tartós 

megoldását a vállalkozások fejlesztése, támogatása jelentheti, tőlük várható a 

munkahelyteremtés.  Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a 

munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is 

támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat 

határoz meg a gazdaságfejlesztésben.  
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A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a szürke- és a feketegazdaság kifehérítése. 

A fehérítést elsősorban az adórendszer átalakításától, egyszerűsítésétől, 

átláthatóságának növelésétől, illetve a gazdasági környezet alakításától, az 

adminisztratív terhek csökkentésétől várható. A célzott foglalkoztatás-ösztönző 

támogatások ezeket kiegészítve szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a munkáltatóknak 

megérje legális formában hátrányos helyzetűeket foglalkoztatni. 

A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos 

alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. 

A rugalmasság és a biztonság együttesen szükségesek ahhoz, hogy a munkaerőpiacon 

belüli átmenetek (pl.: munkanélküliségből vagy inaktivitásból a munka világába) az 

egyén számára pozitív kimenetet eredményezzenek. Mindehhez széles eszköztárra van 

szükség. A Foglalkoztatási Program a rugalmasság és a biztonság szempontjainak 

érvényesítéséhez egyrészt az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásán keresztül járul 

hozzá, másrészt a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközének tekinti a szak- 

és felnőttképzés támogatását, az egész életen át tartó tanulás ösztönzését, valamint a 

család és a munka összehangolását segítő intézkedéseket is. 

 

A kiemelt projekt az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási Programjának 5 fő prioritása közül 

a munkaerő-kínálat bővítése és a versenyképes tudás megszerzésének támogatása 

pontokhoz kapcsolódik közvetlenül. A hajléktalanellátó szervezetek, szolgálatok 

(közvetlen célcsoport) körében a marginalizálódott csoportok társadalmi integrációját 

elősegítő programokban történő aktív részvételének ösztönzésével a projekt elősegíti a 

munkába állást segítő támogatások és szolgáltatások, a komplex munkaerő-piaci 

programok és a fenntartható és értékteremtő foglalkoztatás megvalósítását.• Ezenfelül a 

létrejött projektek által képzési lehetőségeket kínál az alacsony iskolai végzettségűek 

számára, valamint munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésében is fontos szerepet 

vállal. 

Az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási programjának azon prioritásai, amelyek 

megvalósítását a kiemelt projekt támogatja: 

 A munkaerő-kínálat bővítése: „Magyarország kedvezőtlen foglalkoztatási 

statisztikáinak egyik fő okozója az alacsony iskolai végzettségűek kritikusan 

alacsony foglalkoztatási szintje. A gazdasági szerkezetváltás következtében ezen 

emberek többsége a munkaerőpiacon kívül rekedt megfelelő munkalehetőségek 

híján, reintegrációjuk, aktivizálásuk pedig a sokszor többéves inaktív periódus 

után komoly kihívást, illetve nehézséget jelent. A munkaerőpiac keresleti oldala 

jelenleg nem képes felszívni az alacsonyan képzett, illetve szakképzettség nélküli 

embereket, így többségük inaktív marad, vagy a szürke/fekete gazdaságban talál 

jövedelemszerző munkát.” 

 Munkába állást segítő támogatások és szolgáltatások: A program azzal 

számol, hogy a gazdasági növekedés beindulását a foglalkoztatás 

bővülése, a munkanélküliség csökkenése késleltetve követi majd. Annak 

érdekében, hogy a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók aktivitása 

megőrizhető legyen, szükség van a munkanélküliek 

foglalkoztathatóságának javítását szolgáló aktív munkaerő-piaci 

programokra, támogatásokra, és az ezeket megvalósító foglalkoztatási 

szolgálatokra. Csak ezeken az intézkedéseken keresztül érhető el, hogy az 

állástalanok ne távolodjanak el a munka világától, ne veszítsék el 

munkavégző képességüket, és a munkalehetőségek bővülésével készek és 

képesek legyenek munkába állni. 

 Komplex munkaerő-piaci programok: A komplex munkaerő-piaci 

programok célja, hogy azoknak a hátrányos helyzetű munkanélküli 

embereknek nyújtson speciális, egymásra épülő, a célcsoport igényeihez 

illeszkedő szolgáltatásokat és támogatásokat, akik esetében a 

hagyományos munkaerő-piaci eszközök kevésbé lehetnek eredményesek. 
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 Fenntartható és értékteremtő foglalkoztatás a non-profit szektorban: A 

program szerint non-profit szervezetek társadalmi, közösségi célok 

érdekében végzett tevékenysége akkor lehet igazán sikeres, ha 

működésükben ötvözni tudják a társadalmi szempontokat és a vállalkozói 

szellemet. Tevékenységüket a tényleges piaci igényekhez igazítva kell 

végezniük, miközben üzleti modelljüket a hátrányos helyzetű csoportok 

szükségleteinek figyelembevételével kell kialakítaniuk. Az ÚSZT célja, hogy 

a pályázati lehetőségek és a vállalkozói attitűd erősítése révén segítse a 

non-profit szervezeteket, hogy a társadalmi célok megvalósításához 

fenntartható módon járuljanak hozzá.  

 versenyképes tudás megszerzésének támogatása 

 Képzési lehetőségek alacsony iskolai végzettségűek számára: A 

felnőttképzési programok célja a felnőttkori tanulás ösztönzése: az iskolai 

hiányok pótlása, a megkopott kompetenciáknak a kor követelményeihez 

történő igazítása, a vállalkozások versenyképességének növelése, a felelős 

állampolgári magatartás kialakulásához való hozzájárulás.  Az alacsony 

iskolai végzettségűek esetében a felnőttképzés egy újabb esélyt jelent 

arra, hogy a munkaerőpiacra való belépéshez, illetve a munkaerőpiacon 

való tartós megkapaszkodáshoz szükséges iskolai és/vagy szakmai 

végzettséget megszerezzék 

 Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése: A támogatás révén – az 

egyéni hozzájárulással kiegészülve – olyanok számára is megnyílik az 

idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztésének lehetősége, akik 

egyébként nem tudnának a képzésben részt venni. 

A kiemelt program a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz és akciótervéhez az 

alábbi pontokon illeszkedik, illetve járul hozzá a célkitűzések megvalósításához: 

 közvetett módon, projektek kialakítását és működtetését segítő hatásával 

mérsékeli a szegénységet, hozzájárul a társadalmi hátrányok újratermelődésének 

és „átörökítésének” megelőzéséhez;  

 elősegíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci 

integrációját;  

 többek között referensi hálózatával javítja a szociális ágazat stratégiai tervezési, 

és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi 

szinteken;  

 ágazati együttműködéssel és kommunikációval, know-how transzferrel növeli a 

szolgáltatások átláthatóságát, minőségét, elősegíti a rendszerszerű működést és a 

szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést,  

 kommunikációs eszköztárával mérsékeli a szociális ágazat információs hátrányait, 

és hozzájárul az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez;  

 szakmai műhelyekkel, konzultációkkal és módszertani anyagokkal segíti, hogy az 

ellátórendszerben dolgozó szakemberek képessé váljanak az alapfeladatokon túli 

innovatív programokba, projektekbe bekapcsolódásra 

 a célcsoporttal kapcsolatba kerülő szervezetek közötti együttműködés és 

információáramlás előmozdításával erősíti a társadalmi kohéziót. 

A projekt hozzájárul az Európai Tanács 2010 júniusában elfogadott Európa 2020 

Stratégia dokumentumban foglalt célkitűzések teljesüléséhez. A dokumentum az Európai 

Unió 2020-ig szóló gazdaságpolitikai stratégiája, amelynek fókuszában a rövid távú 

célon, azaz a válságból való kiláboláson túl, az európai gazdaság tartós növekedési 

pályára állítása áll. Európa 2020 Stratégia egy tudásalapú, fenntartható és kirekesztéstől 

mentes Európai Unió megteremtéséhez meghatározott pályát vázol a foglalkoztatás, a 

kutatás-fejlesztés, a klíma-energiapolitika, az oktatás és a szegénységben élők számának 
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csökkentése terén. Az Európai Unió célkitűzései között egyre hangsúlyosabban szerepel a 

szélsőségesen marginalizálódott közterületen élő hajléktalan célcsoport társadalmi 

integrációjának elősegítése, elsősorban az önálló lakhatás biztosításával, és annak 

megtartását segítő szociális munkára építő módszerekkel. 

1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia – mélyszegénység, 

gyermekszegénység, romák, 2011-2020 

A KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által 2011 novemberére 

kidolgozott stratégia 10 évre szólóan kívánja a hátrányos helyzetű emberek társadalmi 

felzárkózását jelentősen javítani. 

A stratégia átfogó céljait az Európa 2020 stratégia céljaival összhangban fogalmazták 

meg a magyarországi szegénység csökkentésére. Az átfogó célok: 

- A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, 

különös tekintettel a roma népességre, 

- A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása, 

- A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a 

társadalmi összetartozás erősítése. 

A célok elérésére 6 beavatkozási területet határoztak meg, melyek megállapításaiból 

azokat emeljük ki, amelyekhez a projektjavaslat kapcsolódik, elsősorban a települési 

önkormányzati szereplőkkel tervezett konzultációk során: 

1. Gyermek jól-lét 

2. Oktatás-képzés 

A projekt kapcsolódása a terület prioritásaihoz: Kistérségi szinten közösségi központokat 

és szociális foglalkoztató és képző centrumokat kell létrehozni, melyek tevékenysége 

kiterjed többek közt az állampolgári felelősségre, a háztartási és gazdálkodási 

ismeretekre, a kertkultúra ismereteire, a személyi és környezeti higiéniára, az 

egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, a dohányzás és a túlzott mértékű 

alkoholfogyasztás megelőzésére, a tanulás és képzés fontosságára, a kulturális értékek 

ismeretére és elsajátítására. 

3. Foglalkoztatás 

A stratégia foglalkoztatás területén leírt megállapításai, intézkedései és eszközei 

szorosan kapcsolódnak a projekthez. 

A stratégia szerint a munka világából tartósan kiszorultak egy része számára az 

elsődleges munkaerőpiac jelenleg nem tud megfelelő munkát biztosítani. Részben mert 

olyan területen élnek, ahol gyenge az elsődleges munkaerőpiac, részint, mert 

munkaerőként való alkalmazásukhoz az elhelyezkedés ösztönzése mellett szociális 

munkára, mentorálásra, egyfajta „inkubációra” is szükség van. Ezt biztosíthatja az 

átmeneti foglalkoztatásnak a nyílt munkaerőpiacra átvezető, egyfajta „zsilipként” 

működő rendszere a szociális gazdaság keretei között. Emellett az állam maga is tenni 

kíván azért, hogy segély helyett minél több ember számára már rövid távon is munkát 

tudjon felkínálni közfoglalkoztatás formájában. Kiemelt jelentőségű, hogy a 

közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb 

helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást élvezzen. Az alacsonyan 

kvalifikált emberek számára olyan megoldást kell kínálni, amely hosszú távon biztosítja 

megélhetésüket és segíti visszalépésüket az elsődleges munkaerőpiacra. 

A felnőttképzési rendszert úgy kell fejleszteni, hogy a hiányszakmákra való képzésnél 

figyelemmel kell lenni a hátrányos helyzetű emberek, romák bevonására. A 

foglalkoztatásba ágyazott képzést és a nem hagyományos képzési formákat a hátrányos 

helyzetű csoportokra ki kell terjeszteni. 
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A projekt kapcsolódása a terület prioritásaihoz: A gazdaság- és vállalkozásfejlesztési 

programok kapcsán megfelelő kiemelést, célzást kell biztosítani a hátrányos helyzetű, 

alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatása érdekében, elsősorban a nyílt 

munkaerőpiacon a magas élőmunka igényű ágazatokban, a szociális gazdaságban és 

atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásával. 

4. Egészségügy 

A terület projekthez kapcsolódó megállapításai: 

Biztosítani kell az egyenlő bánásmódot, az egyenlő egészségügyi szolgáltatást 

mindenkinek. A szolgáltatásokat elérhető közelségbe kell hozni. 

Folytatni kell a kistérségi települési egészségtervek elkészítését és azok megvalósítását, 

különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, halmozottan hátrányos 

helyzetű településekre. 

5. Lakhatás 

A lakhatás kérdésében az utcán élőkhöz és a köz- és zöldterületeken telepekben élőkhöz 

kapcsolhatóan a stratégiában fontos megállapítások találhatók:  

A lakásfenntartás támogatásánál a természetben nyújtást kell előtérbe helyezni. 

Az adósságkezelés fontos eleme az előrefizető mérőkészülékek elterjedése. 

Szükség van a lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítására, 

elsősorban a mobilitás lehetőségeinek megteremtése, és a munkalehetőségek elérése 

céljából. 

Új lehetőséget teremtett az uniós pénzügyi alapok szabályozásának változása, 

mely szerint a marginalizált csoportok számára támogathatóvá válik a lakhatás 

biztosítása. A leghátrányosabb helyzetűek, köztük a romák számára az egészséges, 

közszolgáltatásokkal megfelelően ellátott, fenntartható lakhatáshoz való hozzáférés 

esélye sok esetben csak szociális lakhatás biztosítása útján teljesülhet. 

A szociális bérlakás-állományt elsősorban felújítással, építéssel, és megfelelő források 

megléte esetén – például a lakáshitel-eladósodottság kezelését célzó intézkedéscsomag 

részeként – felvásárlással is érdemes növelni. Önkormányzati tartós ingatlanbérléssel 

további meglévő lakások bevonása válhat lehetővé. A szociális lakhatás támogatási 

programjaiba bevonhatóak az egyházi és civil tulajdonban lévő lakáscélú ingatlanok 

fejlesztései. Hatékonyabbá kell tenni az önkormányzati bérlakás-gazdálkodást a szociális 

lakhatás bővítése érdekében, a megüresedett bérlakások kiutalását meg kell gyorsítani, 

és a marginalizálódott csoportok, köztük romák komplex felzárkózási és deszegregációs 

programjainak rendszerébe kell illeszteni. 

A méltatlan körülmények felszámolásában fontos az érintettek személyes lehetőségeinek 

tudatosítása, kétkezi munkájuk hasznosítása. E programokat a helyi adottságoknak 

megfelelően, célszerűen össze lehet kapcsolni a fenntartható életmódot és fogyasztást 

szolgáló helyi gazdaságot erősítő kezdeményezésekkel. 

A lakhatást érintő települési fejlesztési tervek készítésében, felülvizsgálatában a 

felzárkózási szempontoknak kiemelt figyelmet kell szentelni, a folyamatba  be kell vonni 

az érintett cigány kisebbségi önkormányzatokat. 

A végrehajtásban nagyobb szerepet kell kapniuk az innovatív megoldásoknak. 

A projekt kapcsolódása a terület prioritásaihoz: A szociális rehabilitációs telepprogram, 

szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elő kell segíteni az egészséges, 

biztonságos, szegregációmentes lakhatást. 

Programokat kell indítani a szegregálódott, alacsony infrastruktúrájú városi lakótelepek, 

településrészek lakásállományának és lakókörnyezetének rehabilitációjára, valamint az 

ott élők foglalkoztatási és társadalmi integrációjának elősegítésére.  

A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi felzárkózásának érdekében 
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komplex – a szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és lakhatási 

feltételek javítását – célzó programokat kell indítani. 

6. Bevonás, szemléletformálás, a diszkriminációs jelenségek elleni küzdelem 

A terület a romák vonatkozásában fogalmaz meg teendőket, amelyek átültethetők a 

hajléktalan emberek felzárkózásának segítésébe. A terület projekthez kapcsolható 

megállapításai: 

A roma közösség és tagjainak „helyzetbe hozásával” (empowerment), az 

esélyegyenlőség aktív gyakorlásával legyen lehetőségük alakítani a társadalmat. A romák 

aktív részvételének, helyzetbe hozásának és elköteleződésének érvényesülnie kell a 

döntéshozás, végrehajtás, valamint az ellenőrzés lépései során nemzeti, regionális és 

helyi (valamint uniós) szinteken is. 

A jó gyakorlatok programszintű elterjesztése és tapasztalatok cseréjének elősegítése 

megsokszorozhatja az egyes szereplők eredményességét. 

Nemzeti és nemzetközi szintű hálózatépítésre és a már meglévő kezdeményezések 

kiterjesztésére, fejlesztésére van szükség. Szükséges a különböző szektorokban a célért 

dolgozó hazai részvevők közötti szervezett találkozási alkalmak megteremtése. 

Az integráció a többség befogadó szándéka nélkül elképzelhetetlen. Éppen ezért a 

többség integrációval és a leszakadó rétegekkel kapcsolatos szemléletének formálása is 

elengedhetetlen. 

A leghatékonyabb módszer a sztereotípiák leépítésére a sztereotípia tárgyával gyakoribb 

interakciók létesítése, és így szükségszerűen a sztereotípiától eltérő szerepekben történő 

megismerése. 

 

A projektjavaslat kapcsolódása a felzárkózás politikai elveihez: 

A felzárkózás prioritást kap a központi és helyi döntésekben: A Kormány és az egyes 

tárcák, valamint az önkormányzati intézkedések és előterjesztések kidolgozása és 

elfogadása során minden alkalommal mérlegelni kell, hogy azok megfelelnek-e a 

felzárkózás elvi és gyakorlati követelményeinek. 

Felzárkózás elvű fejlesztéspolitika: A fejlesztési programok a helyi önkormányzatok 

forrásokhoz való hozzáférésének feltételéül szabják a területükön élő hátrányos helyzetű 

lakosság, vagy településrészek felzárkózását célzó beavatkozásokat, olyan felzárkózási 

terv készítését, amely érdemben kívánja kezelni a szegénységben élők helyzetét. 

Az integráció elve: A felzárkózást segítő politika célja annak előmozdítása, hogy 

erősödjön a társadalmi és nemzeti összetartozás, növekedjen a társadalmi kohézió és 

szolidaritás, csökkenjenek a szegregációs jelenségek és az elkülönülés diszkriminatív 

társadalmi mintázatai. Az integrált társadalom célkitűzése a mindennapi élet, az 

interetnikus kapcsolatok, és különösen a közigazgatás és a közszolgáltatások területén 

jelent olyan horizontálisan érvényesítendő működési módot, amely egyértelműen 

biztosítja a jogok és kötelességek, az együttélési lehetőségek feltételeit. Az integráció 

elvének úgy kell érvényesülnie, hogy egyszerre feleljen meg a kisebbségek iránti türelem 

és befogadás, a demokrácia európai elveinek, valamint az egyéni és közösségi 

önrendelkezés, az önállóság és a szabadság értékeinek. 

Fokozatosság: Prioritás a leghátrányosabb helyzetben levők lehetőségeinek javítása, 

illetve a szegénység szélsőséges formáinak felszámolása. Ezen belül elsőbbséget kell 

élvezniük a probléma gyökerét célzó intézkedéseknek. 

Személyes felelősségen és részvétel: Átfogó szempont az érintettek aktivitásának, 

személyes részvételének előmozdítása, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető 

felelősség megerősítése. A Felzárkózási Stratégia nyomán olyan programok 

megalkotására van szükség, amelyeknek közvetlen célja az érintettek önálló életvezetési 

képességeinek megerősítése, a munkaerőpiacra való belépést segítő munkakultúra 



 

 
31 

kialakítása. Ezek nyomán szükséges a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését 

eredményező deprivációs ciklusok megtörése, a közösségi megoldások támogatása. 

Közösségi részvétel és támogatás: A felzárkózást segítő programok tervezésébe, 

koordinálásába és lebonyolításába be kell vonni a célcsoportok, különösen a roma 

közösség, valamint a helyi önszerveződések és a közigazgatás képviselőit Meg kell 

teremteni a helyi és regionális szintű döntéshozók, továbbá a magánszféra érdekeltségét. 

 

Az EU2020 stratégia szegénység csökkentési céljához kapcsolódó hazai vállalások: 

2008-as adatok szerint a népesség 28,3%-a (közel 3 millió fő) él a szegénységi küszöb 

alatt és/vagy aktív kereső nélküli háztartásban és/vagy súlyos anyagi nélkülözésben. 

Ezen népesség arányát 2020-ra 23%-ra, mintegy félmillió fővel kívánja a stratégia 

csökkenteni. 

 

Szinergikus hatások az Akcióterv kiemelt programjaival: 

TÁMOP-1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1 A megváltozott munkaképességű emberek és 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatási programjainak és TÁMOP-2.1.6 felzárkóztató 

felnőttképzési program támogatott tevékenységei (munkáltatóknak nyújtott 

foglalkoztatási támogatások, segítő személyek alkalmazásának támogatása, munkába 

járással összefüggő utazási költségek megtérítése, munkaerő-piaci képzés támogatása, 

foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítése, 

általános iskolai bizonyítvány megszerzése, hiányszakmák vagy rész-szakképesítés 

megszerzése) tapasztalatul és eszközül szolgálnak a hajléktalan emberek foglalkoztatási 

programjainak tervezésekor és működtetése során, amelyeket jelen projektjavaslat a 

települési konzultációk során, az integrációt segítő projektek követésekor és a 

módszertani és szakmai anyagokban kíván hasznosítani. 

TÁMOP-5.4.1 A szociálpolitikai döntések megalapozásával és jövőbeni fejlesztésekre 

vonatkozó javaslatokkal a projekt befolyásolhatja a hajléktalanság kezelésének 

alakulását. 

TÁMOP-5.4.2 A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők ügyfél-nyilvántarását kidolgozó 

projekt szociálpolitikai és finanszírozási döntéseket alapoz meg, és tevőlegesen alakítja a 

hajléktalan emberek szolgáltatásokhoz férését.  

TÁMOP-5.3.2-08 A projekt a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságára, 

foglalkoztatására, önálló lakhatására irányuló szolgáltatások kialakítását, a hajléktalan-

ellátás integrációra irányuló szervezetfejlesztését, az integrációra irányuló szakmai 

hálózat kialakításával és működtetését, a tapasztalatok döntéshozói javaslattá formálását 

végezte. A projekt által kezdeményezett és tovább munkált szemléletformálást és 

gyakorlatot jelen projekt az utcán élők integrációja érdekében fejleszti tovább. 

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA  

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-

piaci integrációjának megalapozása című kiemelt projekt az Új Magyarország Fejlesztési 

Tervben rögzített, a társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadalmi Megújulás 

Operatív Program 5. fejlesztési területe, a Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 

prioritás céljainak elérését szolgálja. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel 

növelése, az aktív és foglalkoztatható munkavállalási korúak számának növelésével. A 

foglalkoztatási szint növelésének egyik fontos eszköze a munkaerőpiacról kiszorulók 

reintegrációja.  
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A TAMOP 5. prioritási tengelye (Társadalmi befogadás, részvétel erősítése) azokra a 

halmozottan hátrányos munkaerő-piaci és társadalmi helyzetű egyénekre és csoportokra 

fókuszál, akik esetében a munkaerő-piaci és társadalmi integráció speciális eszközöket, 

komplex segítségnyújtást igényel.  

A projektjavaslat a foglalkoztatáshoz, mint kitörési ponthoz kapcsolódva alapvető célként 

a hajléktalan emberek, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi 

integrációjának erősítését fogalmazza meg. 

A hajléktalan emberek társadalmi integrációja foglalkoztathatóságuk erősítésével, 

foglalkoztatásuk növelésével és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és tartós. Az 

utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációja az önfenntartásukhoz hozzájáruló 

munkajövedelemmel és az önálló életvitelt lehetővé tévő, tartós, intézményi elhelyezésen 

kívüli lakhatással erősíthető. 

A projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó 

szakemberek szemléletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag 

alapozza meg és a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások 

bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. 

A prioritás célkitűzései teljesítése és fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat 

kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését sikerrel szolgáló 

eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére. 

Az utcán élők számának csökkentése érdekében a projekt szakmai és módszertani 

segítséget nyújt a társadalmi integrációjukat szolgáló szociális és foglalkoztatási 

eszközök és támogatások 

 helyi, regionális és országos megismertetéséhez, 

 a helyi települési viszonyokhoz történő alakításához és alkalmazásához, 

 a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek 

elősegítéséhez. 

 

Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának erősítése több, egymással 

szorosan összefüggő terület összehangolását igényli. Ennek megfelelően a projekt több, 

egymásba ágyazódó célt szolgál. 

1. A projekt célja szakmai konzultációkkal segíteni a helyi, tartós kirekesztettségben 

élő utcai hajléktalanság csökkentését, a számukra szervezett és biztosított 

alternatív és rugalmas foglalkoztatási eszközök, valamint az elsőként lakhatás 

típusú megoldások terjesztését és előnyben részesítését. A konzultáció az utcán 

élők integrációja érdekében történő részvételt jelent az intézményi szolgáltatások 

alakítását, fejlesztését célzó, döntéshozók, szolgáltatók és érintettek közötti helyi 

települési egyeztetéseken - azok kezdeményezésével, tanácsadással, a tervezés 

segítésével, a települési szereplők mozgósításával, hálózatépítéssel. 

2. A projekt célja segíteni és módszertanilag támogatni olyan helyi települési 

projektek megvalósítását, amelyek alternatív és rugalmas foglalkoztatási 

eszközökkel és elsőként lakhatási megoldásokkal törekszik a tartós 

kirekesztettségben élő utcai hajléktalanság csökkentésére. 

3. A projekt célja a hajléktalan-ellátásban a TÁMOP-5.3.2-08/1 kiemelt projekt által 

már kialakított szakmai hálózat továbbfejlesztése az utcán élők 

foglalkoztathatóságának fejlesztésére, foglalkoztatásuk növelésére és helyzetük 

lakhatás-központú rendezésére.  

4. A projekt célja országos hatókörrel szervezni és működteti a szakmai hálózatot, 

amely a tapasztalatok átadásával és megvitatásával, az eredmények 

terjesztésével segíti az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját.  

5. A projekt célja az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi 

visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-
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piaci integrációjának megalapozása c. projekteket megvalósítók tapasztalataira 

építve javaslatokat tenni, melyek beépíthetők egy nemzeti hajléktalanügyi 

stratégiába. 

6. A projekt célja a hajléktalanok problémájával kapcsolatos társadalmi 

felelősségvállalás terjesztése, a társadalmi előítéletek csökkentése. 

A kiemelt projekt a fenti célok elérése érdekében az eredményeket és kidolgozott 

szakmai és módszertani anyagokat valamennyi, a hajléktalan emberek társadalmi 

integrációját erősítő programot megvalósítani szándékozó hajléktalan-ellátással 

foglalkozó szervezet számára elérhetővé teszi. 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 

A fejlesztések célcsoportjai 

A projekt közvetlen célcsoportja a hajléktalan emberek ellátásában szerepet vállaló, a 

hajléktalanellátásban vagy azon kívül dolgozó intézmények és szociális szakembereik, 

akik az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációja érdekében foglalkoztatás 

és lakhatási programot valósítanak meg, vagy tervezik ilyen program megvalósítását. A 

közvetlen célcsoport tagjai: 

a) az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő programokat 

megvalósító szociális szervezetek, elsősorban a TÁMOP-5.3.3 konstrukció 2011. 

évi kiírásának támogatott programjait, és a 2012. évi tervezett kiírás támogatott 

programjait megvalósító szervezetek, 

b) az utcán élők integrációját segítő programok iránt érdeklődő szociális szervezetek, 

c) az utcán élők számának csökkentésében érdekelt önkormányzatok, kormányzati 

szervek, hatóságok, egészségügyi és civil szervezetek, munkáltatók, munkáltatók 

szervezetei. 

Az a) csoportba tartozók adatai: A TÁMOP-5.3.3-11. konstrukcióban 17 szervezet valósít 

meg utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésére, 

foglalkozathatóságának és munkaerő-piaci integrációjára projektet. Megvalósításuk 

helyszíneiből 8 Nyugat-magyarországon, 4 Kelet-Magyarországon, 5 a KMR-ben (csak 

Budapesten) található. A projektek 11 megyében és megyeközpontjaikban, megyei 

városokban, valamint Budapesten működnek. Megítélésünk szerint bizonyosan szükség 

lenne a hiányzó megyeközpontokban ilyen projektekre, különösen Szegeden, Szolnokon, 

Debrecenben, Nyíregyházán, ahol jelentős számban élnek utcán emberek. 

A következő térképen kékkel jelöltük a már támogatott projektek helyszíneit, és pirossal 

azokat a településeket, ahol felettébb szükség lenne utcán élők integrációját támogató 

projektekre. (Miskolc azért szerepel mindkét színnel, mert a konzorciumban 

megvalósított projektben csak 10 fő utcán élőt vonnak be a városból és kiugróan magas 

az utcán ellátottak száma, Budapest hasonló okokból szerepel mindkét jelöléssel). 
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Ezeken a településeken az utcai gondozó szolgálatok által ellátottak száma: 25 

Terület Település Ellátottak száma 
2010-ben, 

fő 

Ebből 
esetgondozásban* 

lévők száma, 
fő 

KMR Budapest  7 158 3 125 

Ny-Mo. Győr na 180 

Sopron 99 86 

Szombathely 71 40 

Tatabánya 144 na 

Székesfehérvár 132 95 

Veszprém 137 99 

Zalaegerszeg 161 161 

Nagykanizsa 67 60 

Kaposvár 162 160 

Szekszárd 158 158 

Pécs 608 528 

K-Mo. Miskolc 1 001 480 

Nyíregyháza 409 291 

Debrecen 882 562 

Szolnok 497 256 

Kecskemét 335 281 

Békéscsaba 322 242 

Szeged 189 167 

*Az ellenőrzés során az számított esetgondozásnak, ahol a szociális munka az élethelyzet 
megváltoztatására irányult.  

                                                 
25 Az NRSZH által végzett, az utcai gondozó szolgálatok 2011. évi ellenőrzése alapján. A táblázatban csak azok a települések szerepelnek, 
ahol volt utcai szolgálat, tehát az NRSZH ellenőrzésén átestek. Az NRSZH ellenőrzés adattáblája kézirat. 
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A b) és c) csoportba tartozók adatai:26 Magyarországon az NRSZH által működtetett 

Szociális Regiszter alapján 460 hatályos működési engedéllyel rendelkező, különböző 

típusú ellátást nyújtanak kifejezetten hajléktalanok részére (utcai szociális munka, 

hajléktalanok nappali melegedője, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, hajléktalanok 

otthona, hajléktalanok rehabilitációs intézménye). Ez összesen 124 fenntartót, azaz 

önkormányzati és civil szervezetet jelent.  

A 124 jogi személyiségű szervezeti szolgáltató közül 35 önkormányzat és önkormányzati 

kistérség, 89 civil szervezet kategóriájába sorolható. Az önkormányzatok az ellátások 

24%-át biztosítják. 

A hajléktalanellátásban a civil szervezetek magas arányának történelmi gyökerei is 

vannak: az ellátotti csoport a rendszerváltozás előtti szociálpolitika számára nem 

létezett, így nem alakulhattak ki és nem hagyományozódhattak szolgáltatási és 

szervezeti formái. A rendszerváltás után azonnal láthatóvá váló hajléktalan-problémára 

elsőként a civil szervezetek reagáltak, és szolgáltatás-szervezői szerepük, kezdeményező 

készségük máig megmaradt.  

Az NRSZH ellenőrzésének adatai szerint 2010-ben 52 településen 107 működési 

engedéllyel rendelkező utcai gondozó szolgálat működött. Szintén az NRSZH adatai 

szerint 2012-től már csak 83. 27 

A KSH adatai szerint 2011. január 1-én, Budapest kerületeit önálló településként kezelve, 

166 település rendelkezett 10.000 lakos feletti állandó népességgel, és 57 település 

30.000 lakos feletti állandó népességgel. A szociális törvény szerint az előbbi 

településeken nappali ellátást, az utóbbiakon átmenti szállásnyújtást kell biztosítani a 

hajléktalan személyek számára. 

A nappali melegedők esetében az önkormányzatok messze elmaradnak ellátási 

kötelezettségeik teljesítésében:28 nappali melegedővel rendelkezik 74 település, 

amelyeken 108 nappali melegedő működik, összesen 6.836 férőhellyel, ahol 

finanszírozottan 10.254 fő fordulhat meg naponta. 

Terület Település, 

 db 

Intézmény, 

 db 

Férőhely, 

db 

Finanszírozott 

forgalom, 

fő 

Ny-Mo 25 29 1 405 2 108 

K-Mo 26 33 2 090 3 135 

KMR   23* 46 3 341 5 012 

Összes 74 108 6 836 10 254 

 *Az Sztv. szerint a fővárosban a kerületek ellátási felelőssége a nappali  
  ellátás megszervezése. KMR-en belül Budapest 18 kerületében van nappali melegedő. 

Az átmeneti szállásnyújtás tekintetében a települési önkormányzatok túlteljesítik a 

lélekszámhoz kötött ellátási kötelezettségüket: éjjeli menedékhellyel és átmeneti 

szállással rendelkezik 70 település, amelyeken 191 szállás működik, összesen 8.680 

rendelkezésre álló ággyal. 

                                                 
26 A szociális szervezetekre vonatkozó adatbázisok ellentmondásosak, az adattartalom bizonytalan, a frissítések nem tudják követni 
jogszabályi vagy finanszírozási változások által kikényszerített átalakulásokat. 
27 A pályázati finanszírozásra való átállás után. 
28 Az nappali melegedő és szállásnyújtó adatok forrása: A hajléktalanellátás regionális diszpécserszolgálatai által összeállított  kiadványok, 
„Hajléktalanellátó intézmények Magyarországon 2010.” és „A fővárosi hajléktalanellátó intézmények 2012. május”, diszpecserportál.hu 
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Éjjeli menedékhelyek 

Terület Település, 

 db 

Éjjeli menedékhely, 

db 

Férőhely, 

db 

Ny-Mo 19 24 771 

K-Mo 23 30 958 

KMR     5* 38 2 138 

Összes 47 92 3 867 

 

Átmeneti szállások 

Terület Település, 

 db 

Átmeneti szállás, 

db 

Férőhely, 

db 

Ny-

Mo 

9 

32 

1 153 

K-Mo 11 32 935 

KMR      3* 35 2 725 

Összes 23 99 4 813 

 

Összes átmeneti szállásnyújtás 

Terület Település, 

 db 

Összes átmeneti 

szállásnyújtó int., 

db 

Férőhely, 

db 

Ny-Mo 28 56 1 924 

K-Mo 34 62 1 893 

KMR    8* 73 4 863 

Összes 70 191 8 680 

 * Az Sztv. szerint a szállásnyújtás tekintetében Budapestet 1 településnek tekintve,  

 

A projekt közvetett célcsoportja az utcán élők társadalmi integrációjának 

haszonélvezői. A közvetett célcsoport tagjai: 

d) Maguk az utcán élő hajléktalan emberek, számukat – az utcai gondozó szolgálatok 

ellátotti adatai alapján - minimálisan 10.000 főre becsüljük. 

e) A teljes magyar társadalom, amelyről ellentmondásos folyamatai közepette is 

feltételezzük, hogy érdeke a társadalmi feszültségek csökkentése, amely az aktív korú és 

munkavállalási képességekkel rendelkező hajléktalan emberek munkába állásával, méltó 

lakhatásukkal, jogaik gyakorlásával valósulhat meg. 

A projekt érintettjei az utcán élőket - és a megvalósuló 5.3.3 projektek eredményeképp 

majd az egykor utcán élőket - körülvevő helyi környezet tagjai: a lakóközösségek, akik a 

szomszédsági kapcsolatokat jelentik, a velük kapcsolatba kerülő hivatalnokok és hatósági 

személyek, a háziorvosok és szakorvosok, képzéseik oktatói, munkahelyi kollégáik és 

vezetőik. Az utcán élők integrációjában az eredmények elérése és fenntartása az ő 

befogadó magatartásukon állhat vagy bukhat. 

A fejlesztések hatásterülete 

A projekt hat a konzultációkba bevont települési önkormányzatok a területén élő 

hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását célzó tervezésekre, amikor javasolja és segíti 

azok kiterjesztését az utcán élő hajléktalan emberekre. Ezen belül hatással lehet a 

közfoglalkoztatási tervekre, a lakhatási támogatásokhoz való hozzáférésre, az 

önkormányzati lakásgazdálkodásra.  
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A projekt hat továbbá azokra a szociális szervezetekre, amelyek utcán élők integrációs 

projektjeit valósítják meg. A projektek megvalósítása olyan szervezetfejlesztéseket 

kíván, amelyet a projekt segít a szakmai célkitűzések és a szakmai programok 

szempontjainak bővítésével, a szakemberek munkájának, információhoz jutásának, 

szakmai kapcsolatai szélesítésének hálózatba szervezésével. 

Mindezek eredményeképp a projekt hat a társadalmi felzárkózást segítő központi 

szociálpolitikára, amikor egy nemzeti hajléktalanügyi stratégiához fogalmaz meg 

javaslatokat. 

A projekt hat a hajléktalanok problémájával kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás 

növelésére és a hajléktalan emberekkel szembeni társadalmi előítéletek csökkentésre 

mind közvetlen kommunikációs tevékenységével, mind a sikeres társadalmi és 

munkaerő-piaci integráció segítésével. 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

A projekt az utcán élők integrációját segítő programok terjesztése és segítése érdekében 

regionális és helyi települési szinten nyújt szolgáltatásokat, és országos szinten összegzi 

a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesz javaslatot a döntéshozók számára. 

A regionális és helyi települési szinten nyújtott szolgáltatásokat a projektgazda és a 

konzorcium két tagja területi alapon osztja meg egymás között, a célcsoportok tagjainak 

hatékony elérése érdekében. 

A területi alapon megosztott szolgáltatásokat Nyugat-Magyarország három régiójában az 

egyik konzorciumi partner, a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és 

Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

szervezésében és koordinációjával, 

Kelet-Magyarország régiójában másik konzorciumi partner, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület Kecskeméti Csoportjának szervezésében és koordinációjával, 

valamint a Közép-Magyarországi régióban a projektgazda Hajléktalanokért Közalapítvány 

szervezésében és koordinációjával nyújtják. 

A partnerek saját területükön végzett szolgáltatásai és tevékenységei a közvetlen 

célcsoport tagjai számára: 

 Helyi települési konzultációk szervezése a helyi szociális ellátók és önkormányzatok, 

továbbá más helyileg érdekelt szereplők között a tartós kirekesztettségben élő utcai 

hajléktalanság csökkentésére, azzal a helyi szinten megvalósuló céllal, hogy alternatív 

és rugalmas foglalkoztatási eszközök és önálló lakhatási megoldások helyi szinten 

kerüljenek átgondolásra, megvitatásra, és helyi programmá, fejlesztési tervvé, 

cselekvési tervvé, projektté formálódjanak. 

A konzultációk szervezése mellett, a saját területének településein azokon részt vesz 

az adott konzorciumi partner, és a helyi viszonyoknak megfelelően moderálja vagy 

vezeti a megbeszéléseket, tájékoztatja a jelen lévőket a hajléktalanság problémáját 

érintő európai és nemzeti információkról, a hajléktalan emberek integrációját segítő 

lehetőségekről és eszközökről, más programok és projektek tapasztalatairól és jó 

gyakorlatairól. 

A konzultációk lehetséges résztvevői, megszólítottjai: hajléktalan ellátók és helyi 

szinten elérhető más szociális szakellátók, családsegítők, karitatív szervezetek, 

önkormányzati vezetés, különösen a szociális területért és közfoglalkoztatásért felelős 

vezetők, egészségügyi intézmények vezetői, rendőri vezetők, polgárőrök, egyházi 

vezetők, civil szervezetek, a helyi közösség kiemelkedő tagjai, helyi és helyileg 

elérhető munkáltatók, felnőtt-képző intézmények, helyi média, különösen azon 

riporterek, újságírók, akik érdeklődést mutatnak a társadalmi kirekesztettségben élők 

iránt. Közülük kerül ki a „települési referens”, aki helyi ismereteivel és helyi 

koordinációjával segíti a konzultáció létrejöttét, és az ott megfogalmazottak 
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folyamatos figyelemmel kísérését. Szerepe van egy lehetséges szakmai hálózat 

kifejlesztésében úgy helyileg, mint regionális szinteken. 

Nyugat- és Kelet-Magyarországon 25-25 konzultációt szerveznek a konzorciumi 

partnerek, legalább 5-5 települést elérve területükön. A konzultációk a projektjavaslat 

első négy hónapjában (2012. 12. és 2013. 03. hó) gyakoriak, a megvalósítás ötödik 

hónapjától minden második hónapban kerül rájuk sor, de az alkalmak gyakorisága a 

helyi igények szerint változhat. 

A projektgazda a 25-25 konzultációból a projekt első hónapjaiban 5-5 alkalmon részt 

vesz, tájékozódásul és a partnerek munkáját segítve. A KMR-ben nem tervezzük külön 

konzultációk tartását a fővárosi önkormányzat távolsága miatt a lehetséges 

projekttervezőktől. Szükség szerint azonban sor kerülhet pest megyei településeken 

konzultációkra. A szervezés során a helyi infrastruktúrát kívánjuk használni (terem, 

esetleges hangosítás). 

 A kezdeti konzultációk eredményeképp a településeken szakembereket, ún. települési 

referenseket bíz meg a konzorciumi partnerek az utcán élők integrációjának helyi 

„nagyköveteként”, akik a helyileg mozgósítható és elérhető integrációs eszközökről 

gyűjtenek információkat, építenek kapcsolatokat, képviselik helyi szinten az 

integrációs törekvéseket. 

Nyugat- és Kelet-Magyarországon 5-5 települési referens megbízását tervezzük, 

lehetőleg nem a helyi hajléktalanellátásban dolgozó szakemberek köréből, hanem a 

hajléktalan emberek iránti felelősségvállalásba új, önkormányzati, hatósági, civil 

szereplők bevonására törekedve. 

A települési referensek foglalkoztatásának ideje, ahogy ezt a Gantt-diagramban is 

feltüntettük: 2013. április – 2014. november között történik, 20 hónapon keresztül. 

 

 A kezdeti konzultációk eredményeképp a településeken létrejött tervek alakulását, a 

kidolgozott programokat, projekteket a két konzorciumi partner a helyi konzultációkon 

módszertanilag segíti és megvalósulásukat követi (ezek az alkalmak részei a 25-25 

konzultációnak). A konzultációkon az utcán élők integrációjával kapcsolatos konkrét 

problémákra kell válaszokat és megoldásokat keresni, a sikeres eljárásokat 

tudatosítani, a kompetenciákat tisztázni, a helyi közösség aktivizálódását és a 

hajléktalan emberekkel kapcsolatos közvélemény alakulását tudatosítani. 

 A három területen a projektgazda és konzorciumi partnerei az utcán élők integrációját 

segítő programok szakemberei és az érdeklődők számára műhelyeket szervez. A 

műhelymunka egy-egy településnél nagyobb egységet ölel fel, a kialakított programok 

és érdeklődők területi megoszlása alapján lehetnek néhány települést összefogóak, 

megyeiek, régiósak vagy Ny-, K-Magyarországra, a KMR-re kiterjedőek.  

A műhelymunka résztvevői az utcán élők társadalmi beilleszkedésével és munkaerő-

piaci integrációjának elméleti és módszertani kérdéseivel és gyakorlati 

megvalósulásukkal, a módszertanok tapasztalati alapú fejlesztésre tett javaslatokkal 

foglalkoznak, de itt történik a hajléktalanság problémáját érintő aktualitások 

megvitatása és ezek kapcsán esetleges javaslatok tétele is. A műhelymunka során az 

integrációs programok fenntartható fejlődésre és a társadalmi felelősségvállalás 

növelésére vonatkozó lehetőségeit és gyakorlati lépéseit is megosztják egymással a 

résztvevők. 

A műhelyek nyitottak, egy-egy alkalommal 10-20 fő részvételével számolunk. Egy-egy 

műhelyalkalmat 3-3 órára tervezünk, külön műhelyvezetéssel. A műhelyek vezetői 

lehetnek a szakmai megvalósítók, meghívott szakértők. A résztvevőket a települési 

konzultációkon, a partnerek honlapjain, levelezőlisták kialakításával érjük el. 

A műhelyeket a partnerek Nyugat- és Kelet-Magyarországon 8-8 alkalommal, a KMR-

ben 5 alkalommal szervezik meg, általában negyedévente, esetleg a résztvevők 
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javaslata alapján a helyszíneket váltogatásával vándorműhelyként működtetve. . A 

szervezés során itt is a helyi infrastruktúrát kívánjuk használni. 

A műhelyek szakmai tartalmai: 

o Az utcán élők társadalmi beilleszkedése és munkaerő-piaci integrációja. 

o A hajléktalanság problémáját érintő aktualitások. 

o Vándorműhelyeken: Helyi sajátságok. 

 

A műhelyek tartalma igazodik a résztvevők igényeihez, problémáihoz, ezért a 

tematika csak tervezet, amely kitér a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának 

két meghatározó területére, a foglalkoztatásra és a lakhatásra, továbbá az ezeket 

segítő munkára, a társadalmi felelősségvállalásra, valamint a horizontális elvekre. 

 

Az integrációhoz kapcsolódó tematika: 

1. Az utcán élő hajléktalan emberek beilleszkedésének lehetőségei uniós 

támogatással: a TÁMOP-5.3.3-12 pályázati kiírás kínálta lehetőségek, társadalmi 

integrációjuk eddigi tapasztalatai 

2. Az Elsőként lakhatás módszer, tervek, tapasztalatok az azonnali lakhatásba 

helyezésről 

3. A hajléktalan emberek foglalkoztatásának lehetőségei, formái, tapasztalatai 

4. Szociális és mentális segítségnyújtás a lakhatás megtartásával kapcsolatban 

5. Szociális és mentális segítségnyújtás a foglalkoztatás elérésével és megtartásával 

kapcsolatban 

6. A társadalmi felelősségvállalás növelésé lehetőségei és gyakorlati lépései 

7. A fenntartható fejlődés jelentősége és megjelenése hajléktalan programokban 

8. Eredmények, tapasztalatok, javaslatok az utcán élés problematikájával 

kapcsolatban 

 

Mivel a KMR-ben csak fővárosi szervezetek valósítanak meg TÁMOP-5.3.3-11-es 

projekteket, és mivel a fővárosi hajléktalan-ellátó szervezet között a szakmai 

kapcsolatok elég gyakoriak, ezért a KMR-ben csak 5 műhelyalkalmat terveztünk. A 

témákat a KMR-ben vagy összevonjuk (szociális és mentális segítségnyújtás témái, a 

társadalmi felelősségvállalás és a horizontális elvek témái), vagy hosszabb műhelyeket 

tartunk (amely azért lehetséges, mert nem kell a résztvevőknek a települések között 

utazniuk). 

 Területükön a projektgazda és konzorciumi partnerei a konzultációk, a műhelymunka 

és a települési referensek révén egyeztetéseket kezdeményez az intézményi 

szolgáltatások alakításáról, fejlesztéséről a helyi döntéshozók, szolgáltatók és az 

érintett hajléktalan emberek között, azokon tanácsadással, a tervezés segítésével 

részt vesz. 

Segíti a helyi és a helyi szintre ható, de azokon túlnyúló együttműködési 

megállapodások létrejöttét vagy aktualizálását, melyek az utcán élők társadalmi 

integrációját segítik, melyek lehetséges partnerei a hajléktalanellátó szolgáltatók és 

intézmények, egyéb szociális intézmények, egészségügyi szereplők, települési, megyei 

önkormányzati szereplők, állami hivatalok és hatóságok, civil szervezetek. Területi 

egységenként legalább 1-1, összesen 3 együttműködési megállapodás kialakítását, 

aktualizálását tervezzük. 

A korábban kialakított szakmai hálózat fenntartását a korábbi TÁMOP-5.3.3-as 

projektek nyertes szervezetek bevonásával biztosítjuk a projekt következő 

tevékenységeibe és szolgáltatásaiba: 

 

o A műhelyeken tapasztalataik, jó gyakorlataik, filmjeik, kiadványaik bemutatása az 

adott témához kapcsolódóan - műhely-előadóként ill. egy-egy téma 

bemutatására, témához való hozzászólásokra felkérve. 
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o A hajléktalanság problémáját érintő aktuális kérdések kapcsán külön felkérjük a 

korábbi műhelyrésztvevőket előzetes véleményük kialakítására, és annak 

képviseletére a műhely-alkalmon. 

o Egy-egy szervezetet felkérünk tapasztalataik, sikeres projekt-elemeik 

bemutatására a települési konzultációkon. 

o Külön felkérjük őket a tervezett kutatás adatfelvételének helyi szervezésére, azaz 

településeik az F3 kutatás bevonandó helyszínei. 

o Külön felkérjük őket a projekt keretében készülő módszertani és szakmai anyagok 

véleményezésére. 

o Felkérjük őket részvételre és aktív szerepvállalásra a települési rendezvényeken. 

o Számítunk rájuk az internetes közösségi kampány terjesztésében, helyi 

propagálásában. 

 

 Mindeközben, de még a projekt elején a projektgazda és a partnerek közösen utcán 

élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó módszertant 

dolgoznak ki, és a projekt alatt, a tapasztalatok szerint szükségszerűen módosítják 

azt. 

A módszertan lakhatási része 

o az azonnali lakásban elhelyezést lehetővé tévő, és az életmódváltozást a 

rendezett lakhatás mellett segítő elsőként lakhatás (housing first) 

megközelítés célzottjait, segítési területeit, eljárásait, eszközeit, 

támogatásait, 

o a szállásnyújtó intézményekben elhelyezettek alacsony küszöbű, befogadó 

szolgáltatások célzottjait, segítési területeit, eljárásait, eszközeit, 

támogatásait, 

o az előbbi két lakhatási forma közötti, intézmény-közeli, de önálló életvitelt 

biztosító alternatív lakhatási megoldások (pl. telepszerű elhelyezés önálló 

lakóegységekben) célzottjait, segítési területeit, eljárásait, eszközeit, 

támogatásait formálja módszertanná. 

A módszertan foglalkoztatási része a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű csoportok 

sajátosságai közül az utcán élő hajléktalan emberek specialitásait, a foglalkoztatás 

elérésének és megtartásának segítési területeit, eljárásait, eszközeit, támogatásait 

formálja módszertanná. 

Az egyes hajléktalanellátó szervezetekkel a települési konzultációkkal és műhelymunkán 

keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. A módszertanok használhatóságáról itt tudunk 

meggyőződni, és ezeken az alkalmakon kell meggyőznünk a szervezeteket a használatuk 

célszerűségéről. 

 

A szakmai műhelyek és konzultációk egyik fontos célja a kidolgozott módszertani 

anyagok megismertetése a hajléktalanellátó szervezetekkel. A műhelytalálkozókon 

gyakorlati szakemberek mutatják be, a módszertani anyagok alkalmazásának 

lehetőségeit, előnyeit.  

A kidolgozott módszertani anyagok bevezetésénél azokra a hajléktalanellátó 

szervezetekre számítunk, akik programjaikban 

o az elsőként lakhatás módszerét kívánják alkalmazni, 

o befogadó szolgáltatásokat kívánnak nyújtani, 

o alternatív lakhatási megoldásokat terveznek, illetve 

o célcsoport specifikus foglalkoztatási programokat kívánnak alkalmazni. 

 

A módszertani anyagok bevezetését technikailag az is elősegíti, hogy azok a projekt 

honlapján folyamatosan elérhetőek lesznek, letölthetők, speciális szakértelmet 

telepítésük és használatuk nem igényel. 

Az utcán élők integrációjának a központi szociálpolitikai törekvésekbe való megjelenése 

érdekében a projektgazda és a konzorciumi partnerek együttesen és közösen, országos 



 

 
41 

szinten összegzik a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesznek javaslatot a 

döntéshozók számára. Ennek során a következő tevékenységeket végzik: 

Az utcán élők integrációjának a központi szociálpolitikai törekvésekbe való megjelenése 

érdekében a projektgazda és a konzorciumi partnerek együttesen és közösen, országos 

szinten összegzik a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesznek javaslatot a 

döntéshozók számára. Ennek során a következő tevékenységeket végzik: 

 adatfelvételt szerveznek közterületen élők társadalmi integrációját célzó programok 

további megalapozására. Az utcai szociális munka szolgálatokkal és a szállást nyújtó 

szolgáltatásokkal kapcsolatban álló, továbbá az integrációs programokba bevont 

hajléktalan személyek helyzetéről és állapotáról gyűjtenek adatokat. 

A kutatás a 2013. évi „Február Harmadika” adatfelvételen alapszik. Területileg kiterjed 

Budapestre, lehetőleg minden egyes megyei központra és kiemelten azokra a 

településekre, ahol TÁMOP-5.3.3-11 és -12 projektek működnek. 

A kutatásban – a 2012. évi adatok alapján29 – legalább 7.000 hajléktalan ember 

adatfelvétele történik meg, köztük lehetőleg minden egyes TÁMOP-5.3.3-11 és -12 

projektbe bevont hajléktalan emberé.  

Az adatfelvétel szervezése során a hajléktalan emberek számára szolgáltatást nyújtó 

szervezetek egyenként felkérése kerülnek. Az adatfelvételben részvételi szándékot 

jelző szervezetek munkatársai részére tájékoztató kerül megrendezésre (2012-ben 

minden régióban volt ilyen előadás), melynek célja az adatfelvétel népszerűsítése, 

valamit az adatfelvétel menetéhez, a kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó kérdések 

megvitatása. Az adatfelvételt a szállásokon és szolgáltatásokban dolgozó szociális 

munkások végzik. A válaszadás önkéntes,  a kérdőív anonim. Az adatfelvételre minden 

évben ugyanazon a napon, február 3-án kerül sor. Az adatfelvételt követően 

országosan megtörténik a kérdőívek begyűjtése, majd az adatok adatbázisba történő 

rögzítése. A nyers adatokat tartalmazó adatbázis ezután validálásra, valamint 

tisztításra kerül és kialakításra kerülnek az elemzéshez szükséges változók. 

 A Február3 adatfelvételből szakmai anyagként kutatási jelentést készítenek és 

jelentetnek meg. A kiemelt projekt fő célkitűzéseihez illeszkedve a kutatási jelentés 

témája az utcán élő hajléktalan emberek helyzetének áttekintése, valamint a 

társadalmi visszailleszkedésük elősegítését célzó erőfeszítések célzottságának és 

hatékonyságának összehasonlító vizsgálata. A kutatás eredményeként adatokon 

alapuló javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség a szolgáltatások fejlesztésének 

lehetséges irányaira vonatkozóan, kiemelve a közterületen élők speciális helyzetéhez 

kapcsolódó kérdéseket. 

A kutatás/elemzés lehetséges témái egy-egy mondatban: 

1. 2013. február 3-i országos hajléktalan adatfelvétel elemzése (Budapest/vidék, 

közterület/szállók) 

2. TÁMOP 5.3.3-11 projektbe bevont tartósan közterületen élő hajléktalan emberek 

jellemzőinak összehasonlítása a közterületen, szállókon élőkkel 

3. 1999-2013. közötti főbb változások longitudinális elemzése 

4. A hajléktalanok körében megjelenő sajátos csoportok, potenciális célcsoportok 

sajátosságainak elemzése 

5. Empirikus adatok alapján policy/projekt javaslatok kidolgozása 

A teljes, országos adatbázis elemzése naprakész, pontos és hiteles képet fog nyújtani 

a hajléktalan emberek helyzetének jellemzőiről, valamint a feltett kérdések alapján 

azonosítható szolgáltatási szükségleteikről. Az adatok alapján következetéseket  lehet 

megfogalmazni a hajléktalan népesség belső strukturáltságáról, térbeli jellemzőiről, 

társadalmi és munkaerő-piaci helyzetéről. 

                                                 
29 2012. Február 3-án 8.641 kitöltött kérdőív érkezett vissza az adatfelvétel során. Az adatok Budapesten kívül országosan 79 településről 
származnak. 
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A közterületen élők integrációját célzó, folyamatban lévő programok célzottságának 

vizsgálata, a hosszú idősorokat átfogó adatelemzések, a sajátos szolgáltatási igények 

azonosítása, valamint a korábbi integrációs programokban érintettek helyzetének 

nyomon követése együttesen megalapozza olyan szakértői javaslatok kidolgozását, 

melyek a szolgáltatás-tervezés és a forráselosztás hatékonyabbá tételét szolgálják. 

A kutatásról készült részletes tervezet a tanulmány végén, az 1. sz. mellékletben 

található. 

 Nyomon követik és honlapjaikon nyilvánossá teszik a hajléktalanságra vonatkozó 

nemzetközi, azon belül az EU-s irányelveket és törekvéseket. 

 Szakmai anyagként hajléktalanügyi országjelentést készítenek és jelentetnek meg a 

2012. évről, összefoglalva a hajléktalanságot érintő tendenciákat és gyakorlatot, 

folytatva a korábbi kiemelt projekt ez irányú tevékenységét, és arra törekedve, hogy 

minden évről legyen jelentés. 

 Szakmai anyagként nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tesz javaslatokat, amely az 

utcán élők társadalmi visszailleszkedését és munkaerő-piaci integrációját segítő 

projektek tapasztalataira épít, és illeszkedik az Európai Bizottság által elfogadott 

Európa 2020 stratégiához, a szegénységben és kirekesztettségben élők számának 

csökkentésére a hajléktalanok esetében a tartós lakhatási megoldások előnyben 

részesítését javasolva. 

 

Mindezeken túl, a hajléktalanság problémájával kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás 

növelése érdekében megvalósító szervezetek: 

 Települési szintű rendezvényeken képviselik az utcán élő hajléktalan emberek 

számának csökkentésére a társadalmi és munkaerő-piaci integráció jelentőségét, 

Nyugat-Magyarországon 3, Kelet-Magyarországon és a KMR-ben 2-2 helyszínen és 

alkalommal, és azokról tájékoztató anyagot készítenek. Az alkalom lehet városnap, 

városi szociális nap, esetleg egyéb közösségi rendezvények, mint pl. búcsú, kulturális 

rendezvény, fesztivál. A megjelenés és kommunikáció formáját a helyi szervezőkkel 

kell egyeztetni és a konkrét rendezvényhez igazítani, lehet pl. a hajléktalanság 

problémája kapcsán kerekasztal beszélgetés, fotókiállítás, hajléktalan emberek 

alkotásainak és munkáinak kiállítása, felolvasóest, hajléktalan előadó-művészek 

fellépése, piknik rendezése az alkalomra kilátogatóknak (a hajléktalan emberek 

vendégelnek meg nem hajléktalanokat). 

Az alkalmak számát a főpályázó és a konzorciumi partnerek azon települési 

rendezvények ismeretében tervezték, amelyeken esély lehet az utcán élő hajléktalan 

emberekkel kapcsolatos tartalmakkal megjelenni: 

o Nyugat-Magyarországon a terület három régiójában 1-1 települési rendezvényen 

való megjelenés valószínűsíthető, várhatóan Szombathelyen, Tatabányán és 

Pécsett. 

o Kelet-Magyarországon a terület északi (pl. Miskolcon vagy Debrecenben) és déli 

(pl. Kecskeméten vagy Szegeden) tájain 1-1 rendezvény tervezhető, 

o a KMR-ben 1 fővárosi vagy kerületi és 1 pest megyei rendezvényen való 

megjelenést tervezünk. 

 A hajléktalan emberekről élő kép alakítására, a személyes és közösségi szerepvállalás 

lehetőségeinek, az önkéntes segítés lehetőségeinek széles körben történő 

megismertetésére és elfogadtatására a partnerek kampányt dolgoznak ki és 

működtetnek internetes közösségi oldalon. A kampány-ötletek kidolgozására a 

partnerek pályázatot hirdetnek az internetes közösségi oldalakon és honlapjaikon, a 

legjobb ötletek benyújtóival személyesen konzultálnak, és a kiválasztott kampányötlet 

részleteinek kidolgozására és egy éves működtetésére szerződnek az ötletgazdával. 

Előzetes elképzeléseink szerint a kampány során személyes karitatív, kapcsolatépítő, 

átérző, tudásnövelő tevékenységekre kívánjuk rávenni a közösségi oldal látogatóit, 

amelyek eredményeképp jelképes elismeréseket lehet szerezni („rangokat”, mint pl. 
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„a szolidaritás lovagja”, „az utcán élők nagykövete”, vagy pontokat, amelyek 

eléréséért oklevél jár). 

 A főpályázó önálló honlapon, konzorciumi partnerei saját szervezetük honlapján teszik 

közzé a projekttel kapcsolatos információkat, eseményeket, módszertanokat, szakmai 

anyagokat, véleményeket, fotókat. 



Tevékeny
ség 

szintje 

Tevékenység A partnereknek a célcsoportok tagjaival kapcsolatos feladatai a tevékenységek kapcsolódása célokhoz 

HKA* SRT* MMSZ* Projektcélok Akcióterv TÁMOP 

Ny-Mo. 
K-Mo. 
KMR 

Helyi települési 
konzultációk 
szervezése  

részvétel,  
informálás 

szervezés, vezetés, 
moderálás, tanácsadás, 
módszertani segítés 

A projekt szakmai 
konzultációkkal segíti a helyi, 
tartós kirekesztettségben élő 
utcai hajléktalanság 
csökkentését. 

Segítse a társadalom 
hátrányos helyzetű 
tagjainak társadalmi és 
munkaerő-piaci 
integrációját. 
 
Javítsa a szociális ágazat 
stratégiai tervezési, és 

döntés-megalapozást 
szolgáló feltételeit mind 
országos, mind területi 
szinteken; növelje a 
szolgáltatások 
átláthatóságát, minőségét, 
megvalósítsák a 
rendszerszerű működés és 
a modernizáció feltételeit, 
enyhítse a 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés nehézségeit, és 
mérsékelje a szociális 
ágazat információs 
hátrányait, és járuljon 
hozzá az ellátottak 
jogainak és érdekeinek 
védelméhez. 
 
A szolgáltatások és a 
bennük dolgozó 
szakemberek képessé 
váljanak arra, hogy az 
alapfeladatokon túli 
innovatív programokba, 
projektekbe is 
bekapcsolódjanak. 
 
Támogassa az 
önszerveződést, a civil 
társadalmat a bizalom, az 
együttműködés, a 
társadalmi részvétel és a 
szolidaritás erősödése, az 

A társadalmi 
befogadás, 
részvétel 
erősítése 

Ny-Mo. 
K-Mo. 

Települési 
referensek 
foglalkoztatása 

_ 

informálás, konzultálás, 
tapasztalatok és javaslatok 
összegyűjtése 

A projekt segíti és 
módszertanilag támogatja 
olyan helyi települési 
projektek megvalósítását, 
amelyek az alternatív és 
rugalmas foglalkoztatási 
eszközökkel és elsőként 
lakhatás megoldásokkal 
törekszik a tartós 
kirekesztettségben élő utcai 
hajléktalanság csökkentésére. 

Ny-Mo. 
K-Mo. 
KMR 

Műhelymunka szervezés, vezetés, moderálás, informálás, tanácsadás, 
módszertani segítés, módszertan fejlesztése, kapcsolatok és 
együttműködések építésének segítése, tapasztalatok és 
javaslatok összegyűjtése 

A projekt a hajléktalan-
ellátásban a TÁMOP-5.3.2-
08/1 kiemelt projekt által már 
kialakított szakmai hálózatot 
továbbfejleszti az utcán élők 
foglalkoztathatóságának 
fejlesztésére, foglalkoztatásuk 
növelésére és helyzetük 
lakhatás-központú 
rendezésére. 

Egyeztetéseket 
kezdeményezése, 
együttműködési 
megállapodások 
létrejöttének vagy 
aktualizálásának 
segítése 

kezdeményezés, tanácsadás, moderálás, módszertani segítés 

A célok képviselete 
települési szintű 
rendezvényeken  

tervezés, egyeztetés,szervezés, kiadványkészítés A projekt szakmai 
konzultációkkal segíti a helyi, 
tartós kirekesztettségben élő 
utcai hajléktalanság 
csökkentését. 

Országos 

Az utcán élők 
foglalkoztatásának 
segítésével és 
önálló lakhatásával 
foglalkozó 
módszertant 
kidolgozása 

módszertan kidolgozása, megvitatása és fejlesztése 
műhelyeken, alkalmazásának segítése 

A projekt az utcán élő 
hajléktalan személyek 
társadalmi 
visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci 
integrációjának megalapozása 
c. projekteket megvalósítók 
tapasztalataira épülő 

Kutatásszervezés és 
kutatási jelentés 
készítése 

Tervezés, szervezés, elemzés 
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A hajléktalanságra  követés, ismertetés, konzultálás  konzultálás a partnerekkel,  javaslatokat tesz. önkéntesség elterjesztése,  

vonatkozó 
nemzetközi, azon 
belül az EU-s 
irányelvek és 
törekvések 
követése, 
nyilvánossá tétele 

a partnerekkel, közzététel 
honlapon 

közzététel honlapon 
A projekt az utcán élő 
hajléktalan személyek 
társadalmi 
visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci 
integrációjának megalapozása 
c. projekteket megvalósítók 
tapasztalataira épülő 
javaslatokat tesz. 

az előítéletek csökkentése 
érdekében, és azért,  
hogy a közösségek tagjai 
és szervezett csoportjai 
részt és felelősséget 
vállaljanak a közösség 
fejlesztésében és 
ön)kormányozásában. 

A társadalmi 
befogadás, 
részvétel 
erősítése 

Hajléktalanügyi 
országjelentés 
készítése 

országjelentés készítése, 
konzultálás a partnerekkel, 
közzététel honlapon, kiadás 

Nemzeti 
hajléktalanügyi 
stratégiára 
javaslatok tétele 

helyzetfelmérés, célok kitűzése, eszközök és módszerek 
felvázolása, prioritásokra, indikátorokra javaslat tétel 

A projekt utcán élő 
hajléktalan személyek 
társadalmi 
visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci 
integrációjának megalapozása 
c. projekteket megvalósítók 
tapasztalataira építve 
javaslatokat teszi, melyek 
beépíthetők egy nemzeti 
hajléktalanügyi stratégiába. 

Kampány közösségi 
oldalon 

Felhívás, kidolgozás, működtetés kidolgozás A hajléktalanok problémájával 
kapcsolatos társadalmi 
felelősségvállalás terjesztése, 
a társadalmi előítéletek 
csökkentése. 

 
* HKA: Hajléktalanokért Közalapítvány 
   SRT: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 
   MMSZ: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

 

 

 



A projektjavaslat tervezése és megvalósítása során, a projekt előkészítéseként a 

konzorciumi partnerek megírták jelen megvalósíthatósági tanulmányt, 

a projekt megvalósítása során ellátják annak szakmai és pénzügyi vezetését, működtetik 

a menedzsment és a szakmai megvalósítók teamjét, 

kis értékű eszközöket szereznek be (konzorciumi partnerenként 2-2 laptopot, 1-1 

szoftvercsomagot, 1-1 fényképezőgépet), 

munkájukat és az elnyert támogatás felhasználását fotókkal, elektronikusan és papír 

alapon dokumentálják, 

hivatalos jelentéseket és elszámolásokat készítenek, rendszeres kapcsolatot kívánnak 

tartani a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetekkel, 

teljesítik horizontális vállalásaikat és a nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, 

a projekt lezárultkor könyvvizsgálatot tartanak. 

2.4. INDIKÁTOROK 

Kapcsolódó cél 
Indikátor 
megnevez

ése 

Mérték 

egység 

Kiindulá

si érték 
Célérték Céldátum 

Az adatforrás 

megnevezése 

Kimenet indikátorok 

A projekt a hajléktalan-
ellátásban a TÁMOP-
5.3.2-08/1 kiemelt 
projekt által már 
kialakított szakmai 

hálózatot 
továbbfejleszti az utcán 
élők 
foglalkoztathatóságána
k fejlesztésére, 
foglalkoztatásuk 

növelésére és helyzetük 
lakhatás-központú 
rendezésére 

Szakmai 
műhelyek 
száma 

db 0 21 2014 

jelenléti ívek, 
emlékeztetők 

A projekt szakmai 

konzultációkkal segíti a 
helyi, tartós 
kirekesztettségben élő 
utcai hajléktalanság 
csökkentését. 

Szakmai 

konzultáció
k száma 

db 0 50 204 

jelenléti ívek 

A projekt az utcán élő 
hajléktalan személyek 

társadalmi 
visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságána
k elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci 
integrációjának 

megalapozása c. 

projekteket 
megvalósítók 
tapasztalataira épülő 
javaslatokat tesz. 

Kidolgozott 
módszertani

, szakmai 
anyagok 
száma 

db 0 4 2014 

kidolgozott módszertani 
és szakmai anyagok 

Eredmény indikátorok 

A projekt a hajléktalan-
ellátásban a TÁMOP-
5.3.2-08/1 kiemelt 
projekt által már 

Együttműkö
dési 
megállapod
ások száma 

db 0 3 2014. 

együttműködési 
megállapodások 
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kialakított szakmai 
hálózatot 

továbbfejleszti az utcán 
élők 

foglalkoztathatóságána
k fejlesztésére, 
foglalkoztatásuk 
növelésére és helyzetük 
lakhatás-központú 
rendezésére. 

A projekt a hajléktalan-
ellátásban a TÁMOP-

5.3.2-08/1 kiemelt 
projekt által már 
kialakított szakmai 
hálózatot 
továbbfejleszti az utcán 
élők 

foglalkoztathatóságána
k fejlesztésére, 
foglalkoztatásuk 
növelésére és helyzetük 
lakhatás-központú 
rendezésére 

Szakmai 
műhelyeken 
részt vett  

szervezetek 

száma 

db 0 24 2014 

jelenléti ívek, 
emlékeztetők 

A projekt segíti és 
módszertanilag 

támogatja olyan helyi 
települési projektek 
megvalósítását, 
amelyek az alternatív 
és rugalmas 
foglalkoztatási 
eszközökkel és elsőként 

lakhatás megoldásokkal 
törekszik a tartós 

kirekesztettségben élő 
utcai hajléktalanság 
csökkentésére. 

Kidolgozott 
módszertani 
anyagokat 
bevezető 

/alkalmazó 
szervezetek 
száma 

db 0 10 2014 

Bevezetői nyilatkozat 

Hatásindikátorok 

Projektnek nincsenek hatásindikátorai. 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A projekt országos hatókörű, céljai és eredményei országosan jelentkeznek. Egyes 

tevékenységeit a szervezés hatékonysága és a szolgáltatások helyhez vitele érdekében 

földrajzilag osztja meg. A megvalósítás helyszínei: 

1. Hajléktalanokért Közalapítvány, 1106 Budapest, Szobi u. 3. 

2. SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Zanati út 1. 

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kecskeméti Csoportja, 6300 Kecskemét, 

Hoffmann J. u. 11. 



 

 
48 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 

meghatározása 

Az előkészítés feladatai: 

A projekt szakmai és pénzügyi tervezése, ütemezése, kommunikációs terv készítése, 

horizontális vállalások tervezése. A tervezés eredménye jelen megvalósíthatósági 

tanulmány, a projektjavaslat pályázati adatlapja és költségvetése. 

A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok: 

A menedzsment és a szakmai megvalósítók teamjének felállítása, a partnerek 

kapcsolattartásának tisztázása, munkaszerződések és munkaköri leírások elkészítése, 

dokumentáció-minták készítése, arculati elemek tervezése és elhelyezése a 

dokumentáción, honlap indítása a projektgazda részéről, saját honlap-felület biztosítása a 

konzorciumi partnerek részéről, a honlapra kerülő anyagok lektorálása, elkülönített 

bankszámlák nyitása, elkülönített könyvelés vezetése, jelentések és elszámolások 

készítése, a tevékenységek elektronikus és papír alapú dokumentálása, kis értékű 

eszközök beszerzése, területi és országos szolgáltatások szervezése és működtetése, 

szolgáltatásvásárlások ajánlattételi felhívásainak közzé tétele és döntés a beérkezett 

ajánlatokról, az esélyegyenlőségi terv éves felülvizsgálata és szükség szerinti 

aktualizálása, esélyegyenlőségi munkatársa alkalmazása és tevékenységeinek 

aktualizálása, esélyegyenlőségi képzés tartása, a tudásmegosztások körülményeinek 

környezettudatos megválasztása, a beszerzéseknél a környezeti szempontok értékelése 

és alkalmazása, a közösségi közlekedési eszközök használatának áttekintése és 

lehetőség szerinti igénybe vétele a rendezvények helyszínein, a kommunikációs terv 

végrehajtása, a fenntartási kötelezettségek teljesítése. 

 

A projektjavaslat megvalósításának további járulékos feladatai nincsenek: 

engedélyeztetési, közbeszerzési, marketing vonatkozásai nincsenek a projektnek. 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése  

a., Társadalmi és gazdasági hatások 

A kiemelt projekt megvalósulása a társadalom széles rétegeire, a gazdaságra, a 

közvetett és közvetlen célcsoportra helyi, régiós és országos szinten is széleskörű hatást 

gyakorol. 

A projekt legkézenfekvőbb és legmarkánsabb pozitív hatása a foglalkoztatás és a 

munkaerő-piac területén érhető el. A program célja az utcán élő hajléktalan emberek 

társadalmi integrációjának elősegítése, ami nem valósítható meg a célcsoport 

foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatásának növelése és önálló lakhatásának 

támogatása nélkül. A projekt hatására - már a megvalósítás időtartama alatt is - 

országszerte olyan programok, olyan helyi kezdeményezések indulnak el, amelyek 

hozzájárulnak az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci 

integrációjához, így az Új Széchenyi Tervvel összhangban a program hozzájárul ahhoz, 

hogy Magyarországon új, adózó munkahelyek jöjjenek létre. 

Magyarországon a gazdaságilag fejlett régiók a foglalkoztatáspolitika számára is kedvező 

helyzetet jelentenek. Ugyanakkor komoly feszültséget és megoldandó problémát 

jelentenek az elmaradott és ebből adódóan magas munkanélküliséggel is terhelt 

térségek. Az Új Széchenyi Terv gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő intézkedéseinek 

sikeressége esetén a program a területi egyenlőtlenségeket is kedvezően befolyásolja, 

azzal, hogy aktivizálja a nagyszámú, a munkaerőpiacról tartósan kiszorult inaktív 

réteget. Azokon a területeken, ahol az inaktív célcsoport aránya kiemelkedő, a projekt 

egyfajta hidat teremthet az utcán élő hajléktalan emberek és a magyar munkaerő-piac 

között.  
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A szakmai műhelyeknek és konzultációknak, a társadalmi szemléletformálást segítő 

kommunikációs kampányoknak köszönhetően várhatóan a helyi szinten működő 

szervezetek, önkormányzatok, döntéshozók is aktívabban állnak hozzá a hajléktalan 

emberek integrációját segítő programokhoz. Mérséklődik, illetve megszűnhet az 

önkormányzatok azon hozzáállása, hogy a központi kormányzattól várják a 

hajléktalanság problémájának megoldását, kezelését, a „látható” hajléktalanok számának 

csökkenését.  

Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy egyre több uniós pályázati forrás jelent meg, 

amelynek révén sor kerülhetetett mind a hajléktalan intézményrendszer fejlesztésére, 

mind a célcsoport tagjainak célirányos fejlesztésére, társadalmi integrációjuk elérésére. 

Az uniós forrásokra való pályázati hajlandóság alacsony, országosan (más területekhez 

hasonlóan) nagy gondot jelent, hogy sok támogatási pénzösszeg bennragad, illetve nem 

kerül felhasználásra. A program hatására az uniós, illetve magyar forrásokat különböző 

okok miatt igénybe nem vevő szervezetek pályázási hajlandósága, illetve uniós 

forráslehívási hatékonysága javul. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában szerepet 

vállaló non-profit szervezetek tevékenységében meghatározóvá válik a fenntarthatóság 

és az értékteremtés.  

A program katalizátorhatásának köszönhetően beindulhat egy olyan láncreakció, egy 

öngerjesztési folyamat, amelyben az intézmények, helyi önkormányzatok egymás jó 

gyakorlatain, sikerein felbuzdulva új integrációs projektekbe fognak, a program 

lendületet adhat a szervezeteknek új szakmai és módszertani anyagok bevezetéséhez, 

alkalmazásához. 

A jelenlegi ellátórendszer lehetőségei és eszközei önmagukban nem elegendőek a 

hajléktalan emberek integrációjához, ezért a beilleszkedés helyi feltételeit ténylegesen 

alakító önkormányzati, civil és gazdasági szféra, a helyi társadalmi és gazdasági 

szereplők aktív szerepvállalása elengedhetetlenül szükséges.  

Fontos, hogy az ellátórendszert alkotó szociális szervezetek a hajléktalan emberek 

társadalmi integrációjának érdekében élő kapcsolatot tudjanak kialakítani az utcán élők 

számának csökkentésében érdekelt önkormányzatokkal, kormányzati szervekkel, 

hatóságokkal, egészségügyi és civil szervezetekkel, valamint a piac, elsősorban és 

döntően a lakáspiac és a munkaerő-piac azon szereplőivel, akik erőforrásként 

jelenhetnek meg az integrációs folyamatban.  

A kiemelt projekt keretében megvalósuló helyi szakmai konzultációk és a 

műhelytalálkozók alkalmassá teszik a szervezeteket, önkormányzatokat, a különböző 

típusú intézményeket az ágazatok közötti párbeszédre, a rendszerszerű és 

professzionális, a főbb lépéseket előre meghatározó hálózati működésre és a hosszú távú 

fenntarthatóságra. 

Az együttműködések eredményeként a hajléktalanság problémája közüggyé válhat, a 

helyi közösségekben pedig olyan szemléletváltás indulhat el, ami elősegíti a közös 

társadalmi felelősségvállalás kialakulását.  

Az utcán élő hajléktalan emberek egy része információhiány, illetve az ellátórendszerrel 

szemben bizalmatlanság miatt kapcsolatba sem kerül a hajléktalan ellátás 

intézményrendszerével. Az ágazati együttműködéseknek, párbeszédeknek, 

fejlesztéseknek köszönhetően a célcsoport a szociális-, egészségügyi-, foglalkoztatási 

ellátórendszer szolgáltatásaihoz történő hozzáférése könnyebbé válik, a célcsoport 

bizalma az ellátórendszerrel kapcsolatosan javul. 

A szakmai konzultációk, a műhelytalálkozók, valamint a kidolgozott módszertani anyagok  

hatására az intézményekben egyfajta szemléletváltozás is elindul annak irányába, hogy a 

tartós lakhatási megoldásokat előnyben részesítsék az átmeneti jellegű elhelyezéssel 

szemben, és kiemelten a lakhatás-központú („housing-led”), azon belül is az elsőként 

lakhatás („housing first”) szemléletű befogadó megoldásokat helyezzék a központba. 

A projekt céljai között megjelenik a hajléktalanok problémájával kapcsolatos társadalmi 

felelősségvállalás terjesztése, a társadalmi előítéletek csökkentése. A kiemelt projekt 



 

 
50 

által támogatott helyi települési projektek eredményeinek, jó gyakorlatainak széleskörű 

nyilvánossá tétele hozzájárulhat ahhoz is, hogy a lakáspiac szereplői és a munkáltatók 

befogadóbbá váljanak a hajléktalan emberekkel szemben. 

A hajléktalan emberek társadalomból és a munkaerő-piacról való kiszorulása stratégiai 

szempontból is hátrányos, hiszen szociális ellátásuk költségei közvetetetten a 

társadalomra hárulnak. A szükséges forrásokra állami forrásokat kell csoportosítani, 

ennek következtében hosszú távon növekszenek az adóterhek, ami végeredményben 

hátrányosan befolyásolja a vállalatok profitabilitását és versenyképességét. A kiemelt 

program eredményeinek hatására csökken az inaktív, szociális ellátásra szoruló 

hajléktalan emberek száma, ami hosszútávon gazdasági haszonnal is jár, a 

versenyképességet is kedvezően befolyásolja. 

 

A kiemelt projekt a kötelezően vállalandó „Esélyegyenlőségi terv megléte” 

esélyegyenlőségi intézkedésen túl az „Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős 

alkalmazása” és „A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége 

számára esélyegyenlőségi képzést tart” című szabadon választható szempontot a 

projektvégrehajtás során teljesíti, illetve megvalósítja. 

A projektgazda rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, mely tartalmazza a 

munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így 

különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos 

személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók 

vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási 

helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai 

előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel 

kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az 

esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok 

eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a 

munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat. A 

projektgazda vállalja, hogy esélyegyenlőségi tervét a projektmegvalósítás 

időtartama alatt is fenntartja, évente felülvizsgálja és szükség szerint 

aktualizálja. 

A SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner 2008. évtől kezdődően 

foglalkoztat Európai Uniós programjaihoz esélyegyenlőségi munkatársat. A munkatárs 

munkakörénél fogva napi szinten kapcsolatban áll a társaság munkavállalóival, szervezi 

részükre a szükséges képzéseket és oktatásokat. A munkatárs feladata továbbá a 

beérkezett panaszok kezelése, a célcsoport megfelelő informálása, szervezeti szinten a 

diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség biztosítása és az esélyegyenlőségi 

tervhez inputadatok, kimutatások szolgáltatása. A konzorciumi partner a fenti 

feladatkört a projekt teljes futamideje alatt, majd azt követően is fenntartja. 

A projektgazda döntéshozói, munkavállalói számára esélyegyenlőségi képzést 

tart a diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítésének feladatairól és 

eszközeiről, a fogyatékos emberek, a roma emberek vagy a nők helyzetének 

sajátosságairól. A képzés 2013-ban és 2014-ben egy-egy alkalommal szervezi meg, az 

első képzést a támogatási szerződés aláírásától számított legkésőbb 8 hónapon belül.  

 

b., Környezeti hatások  

A projekt megvalósítása során - módszertani projekt lévén- a környezeti fenntarthatóság 

szempontjai közvetett módon érvényesülhetnek. 

A projektgazda és konzorciumi partnerei által szervezett tudásmegosztást szolgáló 

rendezvényeken, konzultációkon, műhelyeken, szakmai napokon a választott 

körülmények környezettudatosságot tükröznek. A környezettudatosság megjelenik 

a tudásmegosztások rendezvényein a 
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 hulladékminimalizálásban, és a keletkező hulladék szelektív gyűjtésében, 

 energiatakarékosságban, 

 egészséges táplálkozásban, 

 elektronikus kapcsolattartás előnybe helyezésben, 

 kiadványok, szervezési anyagok, projektdokumentáció újrahasznosított papírra 

nyomtatásában, 

 gépkocsi-használat helyett - lehetőség szerint - tömegközlekedés választásában. Ez 

utóbbi szempont egyben a helyszínválasztáskor a környezetbarát közlekedés 

(elérhetőségi) szempontok érvényesítését jelenti. 

A projektgazda és konzorciumi partnerei a környezetkímélő szempontok tudatosítását a 

szakmai résztvevőkben prioritásként kezeli. 

A projekt összes beszerzésénél (eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások) 

környezeti szempontokat vesznek figyelembe a megvalósítók, törekedve 

 a természeti erőforrások megőrzésére (beleértve az anyagtakarékosságot), 

 a megújuló erőforrások használatára. 

A szempontok az ajánlatkérés tárgya, leírása, a beszállítótól elvárt követelmények, a 

kiválasztás, szerződés feltételei körében is megjelenítődnek. Az ajánlatkérés legalább egy 

szakaszában vagy a dokumentációban valamelyik környezetvédelmi szempont adekvát,  

egyértelműen azonosítható formája kerül alkalmazásra. A beszerzés környezetkímélő 

szempontjai tudatosításra kerülnek az érintettekben (beszállítók, szakmai partnerek, 

közvetlen és közvetett célcsoport). 

A projekt során bevezetésre kerül az újrahasznosított papír használata-azaz az irodai 

munkában előnyt élvez az újrahasznosított rostanyagból készült papír. A támogatási 

szerződés aláírását követő évben az újrahasznosított papír használatának aránya eléri a 

teljes papírhasználat 5%-át a lebonyolító szervezeteknél. 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A projekt pénzügyi tervének jellemzői: 

A projekt finanszírozásának ideje 24 hónap, 2012. 12. 01 - 2014. 11. 30. közötti időszak. 

A támogatási igény 105.000.000 Ft, a projekt költségeinek 100 %-a. 

A projekt tevékenységei munkaviszony, megbízásra irányuló jogviszony és vállalkozási 

jogviszony keretében kerülnek finanszírozásra. 

A projekt működtetője a projektgazda Hajléktalanokért Közalapítvány, és két 

konzorciumi partnere. A működtetésért a projektmenedzsment felel. A projekt 

fenntartója a Hajléktalanokért Közalapítvány, melynek döntéshozó szerve a 

közalapítvány kuratóriuma. 

A projektben kisértékű eszközök kerülnek beszerzésre, éves amortizációjuk a tárgyi 

eszközök nyilvántartásában jelenik meg. 

A projektgazda Hajléktalanokért Közalapítvány nem alanya az áfá-nak, a költségek 

elszámolásnál az áfá-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A konzorciumi 

konzorciumi partnerek alanyai az áfá-nak, de a projektjavaslatban megjelölt és a 

támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 

vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg őket. Esetükben az elszámolásnál az áfá-val 

növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

A megvalósítás során az esetleges inflációs hatások ellensúlyozására a költségvetés 2,1 

M Ft-os tartaléka szolgálhat fedezetül, a felhasználásra vonatkozó engedélyeztetés után. 
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A projekt nem termel bevételt, finanszírozása az előleg görgetésével történik. A 

megvalósítóknál jelentkező esetleges forráshiányt a projektgazda saját forrásaiból, a 

konzorciumi partnerekkel kötött szerződés keretében, megfinanszírozza. 

 

 

 



A projekt költségeinek ütemezése 

Főpályázó és konzorciumi partnerei által tervezett tevékenységek összegei, és ezek időbeli ütemezése 

Időszak

ok-

támoga

tható 
tevéken

ységek 

Összes 

bevétel 

Projekt 

előkészít

és 

költségei  

Projekt 

menedzsm

ent 

költségei 

Projekt 

szakmai 

megvalósít

ásával 
összefüggő 

költségek 

Célcsoport 

számára 

biztosított 

támogatás
ok 

Projekt 

megvalósít

ásához 

igénybevet
t 

szolgáltatá

sok 

Egyéb 

szolgáltatá

sok 

Egyéb, a 

projekt 

végrehajtá

sával 
összefüggő 

(általános) 

költségek 

Összes 

kiadás 

féléves 

egyenleg 

Pénezközök 

záróállomá

nya 

félévenként 

Összesen 

évek szerint 

  félévente     

Terv (ft-ban) Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-ban) Terv (ft-

ban) 

Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) 

2012. II. 
félév 

0 948 250 521 840 2 263 275 142 675 431 530  63 000 4 370 570 -4 370 570 -4 370 570 4 370 570 

2013. I. 
félév 

46 453 384   3 131 040 12 849 650 758 725 10 553 960 1 450 000 378 000 28 121 375 18 332 009 13 961 439 51 435 840 

2013. II. 

félév 

20 118 945   3 131 040 12 715 650 593 375  6 496 400   378 000 23 314 465 -3 195 520 10 765 919 

2014. I. 

félév 

20 706 650   3 131 040 12 667 650 736 050 Ft 7 257 430   378 000 24 170 170 -3 463 520 7 302 399 47 048 505 

2014. II. 

félév 

 15 575 936   2 609 200 11 022 375 165 350 Ft 7 316 410 1 450 000 315 000 22 878 335 -7 302 399 0 

Összese

n 

102 854 915 948 250 12 524 160 51 518 600 2 396 175 32 055 730 1 900 000 1 512 000 102 854 915  0   102 854 915 

Tartalék 2 145 085     2 145 085 

Mindösszesen 105 000 000     105 000 000 

             

A táblázat a projekt költségvetését tartalmazza féléves és éves bontásban. Az ütemezés tervezéséből látható, hogy a 

támogatás 25%-ig adható előlegből, azaz 26,25 M Ft előleggel, legalább féléves elszámolások esetén, a projekt 

finanszírozható. A mellékletként csatolt likviditási terv alapján a pénzforgalmi hiány legmagasabb összege 10,38 millió forint a 

projekt legutolsó hónapjában. A hiányzó forrást a projektgazda megelőlegezi maga és partnerei számára. Az előleg 

visszavonásakor a záró elszámolásig szükséges forrásokat szintén a projektgazda biztosítja saját forrásaiból. 

 



3.1.5. Kockázatelemzés  

a., Pénzügyi kockázatok elemzése 

A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt 

teljes időtartama alatt, amennyiben a közreműködő szervezet teljesíteni tudja a TÁMOP-

szerződésekben szokásosan vállalt határidőket. A források rendelkezésre állásához az 

előleg legalább 3 hónapon belüli megérkezése a szerződéskötés után, és a megvalósítók 

részéről félévenkénti elszámolás benyújtása szükséges. 

A projekt a költségek utófinanszírozásával számol a támogató szervezet részéről. A 

határidők csúszása esetén a projektgazda három hónapig önerőből képes finanszírozni a 

projektet maga és partnerei számára, amelyhez kuratóriumának döntése szükséges. A 

projektgazda 2012. végéig 80 M Ft egyéb célú, a TÁMOP-5.3.2-08 számú, már lezárult 

projektje esetleges finanszírozási nehézségeinek kezelésére szolgáló kerettel rendelkezik, 

melyre a szociális tárcával kötött szerződést. A 2012. év végéig a szerződés módosítását 

kezdeményezzük, a határidő meghosszabbításával, és a keret felhasználhatóságával 

jelen projektjavaslat pénzügyi kockázatainak tompítására vagy kivédésére. 

 

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

A megvalósítást kockázatai: 

A hajléktalanság problémáját érintő jogszabályi környezet a hatósági megoldások és 

megtorlások felé mozdul el, anélkül, hogy a kirekesztettség enyhítésére szociális 

eszközöket használna. Ez esetben az utcán élők rejtőzködéssel, a segítő programokkal 

szembeni bizalmatlansággal válaszolhatnak, az utcán élők elérhetetlenné válnak. 

A hajléktalan személyek ellátásáért felelős jelenlegi struktúra és a szolgáltatások, 

ellátások finanszírozása alapjaiban megváltozik, megingatva vagy ellehetetlenítve a 

jelenlegi segítő szervezeteket és fenntartóikat. Ez esetben a projekt közvetlen 

célcsoportjának jelentős részét elveszti. 

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt a társadalmi szétszakítottság növekszik, az 

integrációs törekvések társadalmi ellenállásba vagy elutasításba ütköznek. 

A projekt eredményei a következő tényezőkre érzékenyek: 

Mutatók neve Befolyásoló tényező Hatás 

Szakmai konzultációk száma, 

Szakmai műhelyek száma 

A projekt jelentős késéssel 

indul. 

Csökken a 

megvalósítható 
konzultációk és műhelyek 
száma 

Szakmai műhelyeken részt vett  
szervezetek száma 

Foglalkoztatási-lakhatási 
esélyek radikálisan 
romlanak. 

 
Szolgáltatók több, mint 50%-
a megszűnik vagy 
gazdaságilag ellehetetlenül 

Csökken a műhelyeken 
részt vett szervezetek 
száma. 

Kidolgozott módszertani, 

szakmai anyagok száma 
A projekt jelentős késéssel 

indul. 

Nincs idő kellő színvonalú 

anyagok elkészítésére. 

Kidolgozott módszertani 
anyagokat bevezető /alkalmazó 
szervezetek száma 

Foglalkoztatási-lakhatási 
esélyek radikálisan 
romlanak. 
 
Szolgáltatók több, mint 50%-

a megszűnik vagy 
gazdaságilag ellehetetlenül 

Csökken a bevezető 
végrehajtó szervezetek 
száma 

Együttműködési megállapodások 
száma. 

Foglalkoztatási-lakhatási 
esélyek radikálisan 
romlanak. 

Csökken az 
együttműködések száma. 
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A befolyásoló tényezők hatásának jelentősége: 

Befolyásoló tényezők - hatássorrend 

1. Foglalkoztatási-lakhatási esélyek radikálisan romlanak 
    Szolgáltatók több, mint 50%-a megszűnik vagy gazdaságilag 
ellehetetlenül 

2. Hatósági megoldások térnyerése 

3. A társadalmi szétszakítottság növekszik 

4. A program jelentős késéssel indul 

 
A kritikus változók hatásának forgatókönyvei: 

Optimista forgatókönyv Pesszimista forgatókönyv 

A program a tervezett időben 
elindul 

A program jelentős késéssel indul 

Az 5.3.3-12. programok 2013. I. 

negyedévében elindulnak 

Az 5.3.3. programok jelentős 

késéssel indulnak 

Az 5.3.3-12 program feltételei 
motiválják a szervezeteket a 

fejlesztésben 

Az 5.3.3-12 program feltételei 
elriasztják a szervezeteket a 

pályázástól 

A szolgáltatók száma stabil vagy 

nő, gazdálkodási helyzetük stabil 

Szolgáltatók több, mint 50%-a 

megszűnik vagy gazdaságilag 
ellehetetlenül 

A foglalkoztatási-lakhatási 
esélyek nem romlanak, vagy 
javulnak 

Foglalkoztatási-lakhatási esélyek 
radikálisan romlanak 

Szolgáltatók aktivitása jelentősen 
megnő 

Szolgáltatók aktivitása jelentősen 
lecsökken 

Szakemberek érdekeltté válnak a 
hálózati munkában való 
részvételben 

Szakemberek nem válnak 
érdekeltté a hálózati munkában 
való részvételben 

 

A fenntartás kockázatai: A (következő pontban részletezett) tevékenységek fenntartása 

önmagában kockázatmentes, amennyiben a megvalósítás kockázatai nem következnek 

be, illetve csökkenthetőek vagy kivédhetőek. 

3.1.6. Fenntartás 

A főpályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követően legalább 5 évig a honlapján 

elérhetővé teszi a projekt keretében kidolgozott szakmai és módszertani anyagokat, 

valamint a projekt keretében megvalósult szakmai műhelyek és a hálózati működés 

során létrejött anyagokat. 

A főpályázó és konzorciumi partnerei vállalják, hogy a projekt befejezését követően 5 

évig, ill. az eszközök amortizációjáig a támogatásból vásárolt kis értékű eszközöket 

(laptopok, fényképezőgépek) a hajléktalan emberek integrációs programjainak segítésére 

használják fel módszertani és egyéb, a hajléktalanellátó szervezetekkel való munkájuk 

során. 

A főpályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követően a projekt keretében kidolgozott 

módszertani anyagokat évente áttekinti, és a szükséges korszerűsítéseket szakmai 

egyeztetések után kidolgozza. 

A főpályázó és konzorciumi partnerei vállalják, hogy a projekt befejezését követően a 

szakmai párbeszédet a hajléktalan emberek integrációjáról, különösen az utcán élőknek 

nyújtott támogatásokról és szolgáltatásokról fenntartják régiós és országos rendezvények 

keretében. 
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A fenntartás felelősei, módja, forrásai: 

Fenntartott 
tevékenység 

A fenntartásért 
felelős szervezet, 

személy 

A fenntartás 
módja 

A fenntartás 
költsége 

Forrása 

A projektben 
létrejött anyagok 
elérése honlapon 

A projektgazda 
szervezetét vezető 
igazgató. 

A honlap elérhető, 
az anyagok 
ingyenesen és 
bárki számára 
letölthetők. 

Tárhely 
bővítés 1-2 
alkalommal, 
30 eFt. 

A projektgazda 
saját forrásai. 

A kis értékű 
eszközök 
használata 
integrációs 
programok 

segítésére 

A projektgazda 
szervezetét vezető 
igazgató. 

Az eszközök 
rendelkezésre 
állnak. 

Szerviz-
költségek, 
100 e Ft. 

A projektgazda 
saját forrásai. 

Módszertani 
anyagok 
fejlesztése 

A projektgazda 
szervezetét vezető 
igazgató és a 

projekt szakmai 
vezetője a HKA 

részéről. 

Szakmai 
konzultációk és 
korszerűsítés. 

Nincs külön 
költség. 

 

Szakmai párbeszéd A projektgazda és 
konzorciumi 
partnerei szakmai 
vezetői. 

Szervezés Útiköltség,  
50 résztvevő x 
10 eFt = 500 e 
Ft/év 

A résztvevők 
saját költsége. 

 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV  

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése 

A projekt előkészítésének feladatai: A projekt szakmai és pénzügyi tervezése, 

ütemezése, kommunikációs terv készítése, horizontális vállalások tervezése. A tervezés 

eredménye jelen megvalósíthatósági tanulmány, a projektjavaslat pályázati adatlapja és 

költségvetése. 

Az előkészítés határideje a projektjavaslat pályázati benyújtásának dátuma, 2012. 08. 

28. 

A menedzsment feladatai: 

A projekt vezetőjének feladatai: 

 A teljes projekt előkészítésének, megvalósításának és a vállat tevékenységek 

fenntartásnak irányítása és ellenőrzése, 

 a partnerek közötti rendszeres kommunikáció vezetése, 

 az irányító és közreműködő szervezettel folytatott kommunikáción a projekt 

képviselete, 

 a közreműködő szervezet monitorozásain és ellenőrzésein a projekt képviselete, 

 az esetleges változás-bejelentők és szerződésmódosítások elkészítése, 

 szerződéskötések, 

 döntések szakmai és pénzügyi kérdésekben, 

 a szakmai és pénzügyi kockázatok követése, kockázat-csökkentő döntések 

meghozatala, 

 a fenntartásként vállalt tevékenységek szakmai és pénzügyi körülményeinek 

biztosítása. 
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A projektgazda és a partnerek pénzügyi vezetőinek feladatai: 

 A támogatás felhasználásának és elszámolásának, dokumentálásának végrehajtása, 

 elkülönített bankszámla nyitás és működtetése, 

 elkülönített pénzügyi dokumentáció vezetése, 

 a projekt pénzügyi döntéseinek előkészítése a projektvezető részére, 

 a változás-bejelentők és szerződésmódosítások pénzügyi előkészítése a projekt 

vezetője számára, 

 a közreműködő szervezet monitorozásain és ellenőrzésein, továbbá a 

könyvvizsgálaton a pénzügyi adatok és dokumentáció kezelése és rendelékezésre 

bocsátása. 

A menedzsment feladatai folyamatosak a projekt kezdetétől a projekt fizikai zárásának 

dátumáig, 2014. 09. 30-ig, továbbá a fenntartás 5 éve során. 

A szakmai megvalósítók feladatai: 

A projektgazda és a partnerek szakmai vezetőinek feladatai: 

 Irányítják és részt vesznek a projekt területi szolgáltatásai és országos tevékenységei 

megvalósításában: a konzultációk, a műhelymunka, a referensek irányítása, a 

módszertani és szakmai anyagok elkészítése, a kutatásszervezés, a nemzetközi 

irányelvek követése, a társadalmi célú kommunikáció, az esélyegyenlőségi vállalások, 

a nyilvánossági tevékenységek területén, 

 folyamatosan követik a célok elérésének alakulását, a tevékenységek tervezett 

ütemezésének alakulását, a vállalt eredmények teljesülését, 

 működtetik a partnerek közötti kommunikációt és a projekt szakmai vonatkozásaiban 

tevőleges résztvevői a team-munkának, 

 a konzorciumi partnerek szakmai vezetői irányítják, mentorálják, segítik a települési 

referensek munkáját, 

 részt vesznek az irányító és közreműködő szervezettel folytatott kommunikációban, 

teljesítik azok adatszolgáltatási kérelmeit, 

 a változás-bejelentők és szerződésmódosítások szakmai előkészítése a projekt 

vezetője számára, 

 elkészítik a projekt előrehaladási és fenntartási jelentéseit, 

 előkészítik a projekt szakmai döntéseit a projektvezető számára az árajánlatok 

szakmai, környezeti, esélyegyenlőségi területein, 

 gondoskodnak a horizontális vállalások teljesítéséről, 

 szükség szerint helyettesítik a projektvezetőt, de az eredmények elérést és a 

támogatás felhasználását befolyásoló döntéseket egyeztetik a projektgazda 

kuratóriumával. 

 

A projektgazda és a partnerek szakmai tanácsadóinak, mentorainak feladatai 

 A projekt területi és országos tevékenységeinek megosztása a szakmai vezetőkkel, 

különösen a konzultációk és a műhelymunkák feladatainak ellátása során, 

 követik a települési referensek munkájának szakmai tartalmát, 

 képviselik a projekt céljait a települési társadalmi kommunikáció rendezvényein, 

 összegzik az utcán élők integrációjával kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat, 
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 részt vesznek a módszertani és szakmai anyagok készítését kísérő megbeszéléseken, 

az anyagok szakmai ellenőrzésében, 

 összegzik a projekt előrehaladási jelentések elkészítéséhez szükséges adatokat, 

 részt vesznek a kommunikációs terv teljesítésében és gondoskodnak a nyilvánossági 

és arculati követelmények betartásáról, 

 részt vesznek a horizontális vállalások teljesítésében. 

 

A projektgazda és a partnerek szervezési feladatai: 

A projekt tevékenységeinek, rendezvényeinek megvalósításához szükséges 

 dokumentáció-minták elkészítése és egyeztetése a szakmai vezetőkkel, 

 a rendezvények dokumentációk készítése és egyeztetése a szakmai vezetőkkel: 

meghívók, tájékoztatók, jelenléti ívek, emlékeztetők, 

 levelező-listák összeállítása, 

 határidők követése, 

 konzultációk, műhelytalálkozók, társadalmi kommunikáció rendezvényei időpontjának, 

helyszínének, résztvevők értesítésének, étkezéseinek biztosítása, 

 a szolgáltatások követése: műhelyekben, szakmai napokon, társadalmi kommunikáció 

során, a horizontális elvek és a kommunikációs terv teljesítése során hol, mikor, mi 

valósul meg, dokumentációk, beszámolók, számlák érkezésének követése, 

 szakmai anyagok kiadásának szervezése, 

 ajánlatkérések és felkérések, megrendelők elkészítése, az ajánlatok beérkezésének 

követése, összegzése, szerződések előkészítése, 

 a kis értékű beszerzések előkészítése és bonyolítása, a beszerzett eszközök 

rendelkezésre állásának biztosítása, 

 teljesítési igazolások, átvételi elismervények, projekthez rendelések előkészítése, 

 

A projektgazda és a partnerek adminisztrációs feladatai: 

 Gondoskodás a projekt előkészítése és végrehajtása során keletkezett dokumentáció 

naprakész, az adatvédelmi törvénynek megfelelő tárolásáról, visszakereshetőségéről, 

szükséges sokszorosításról, a keletkezett iratok formai megfelelőségéről, 

 a telefonos ügyintézés, postai levelezés, elektronikus levelezés bonyolítása, a postai 

és e-levelezés iktatása, 

 a szükséges szakmai dokumentáció hiánytalan voltának követése (munkalapok, 

jelenléti ívek, stb.), a hiányzó dokumentumok pótoltatása vagy másolatainak 

beszerzése, 

 a projekttel kapcsolatos médiabeli megjelenések folyamatosan gyűjtése és 

rendszerezése, 

 az előrehaladási jelentések és elszámolások papír alapú dokumentációjának 

összeállítása, 

 szükség szerint hostess jellegű segítség nyújtása a projekttel kapcsolatos országos, és 

egyéb kiemelt jellegű programok (pl. sajtótájékoztatók) gördülékeny megvalósítása 

érdekében. 
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A projektgazda és a partnerek honlappal kapcsolatos feladatai: 

 A projektgazda önálló honlapjának és a partnerek saját honlapjain a projekt 

felületének kifejlesztése. 

 A honlapok folyamatos működtetése: anyagok feltöltése, frissítések, archiválások, 

hozzászólások, levelezés, interaktív részek moderálása, a honlap szerkesztése. 

 A honlapok fejlesztése a használat tapasztalatai alapján. 

A szakmai megvalósítás feladatai folyamatosak a projekt kezdetétől a projekt fizikai 

zárásának dátumáig, 2014. 09. 30-ig, továbbá a fenntartás 5 éve során. 

 
A projektgazda és a partnerek célcsoporttal kapcsolatos feladatai: 

A közvetlen célcsoport tagjaival kapcsolatosan:  

 Konzultációk, műhelyek megrendezése, vezetése, moderálása, tanácsadás, 

módszertani segítségnyújtás, tapasztalatok és javaslatok összegzése, kapcsolatépítés 

és együttműködések segítése, a teljesítés dokumentálása, 

Konzultációs alkalmak Nyugat- és Kelet-Magyarországon: 

Dátum, 

év, hónap 

Konzultációs alkalmak 
száma partnerenként 

Ny-Mo 

db 

Konzultációs alkalmak 
száma partnerenként 

K-Mo. 

db 

2012. 12. 0 2 

2013. 01. 6 7 

2013. 02. 4 4 

2013. 03. 4 4 

2013. 05 2 2 

2013. 07 4 1 

2013. 09. 1 1 

2013. 11. 1 1 

2014. 01. 1 1 

2014. 03. 1 1 

2014. 05. 1 1 

Összesen: 25 25 

Műhelyalkalmak, KMR: 

Dátum, 

év, hónap 

Műhelyalkalmak száma, 

KMR, 

db 

2013. 02. 1 

2013. 03. 1 

2013. 10. 1 

2014. 04. 1 

2014. 07. 1 

Összesen: 5 

Műhelyalkalmak, Ny-Mo.: 
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Dátum, 

év, hónap 

Műhelyalkalmak száma, 

Ny-Mo. 

db 

2013. 01 3 

2013. 03. 2 

2014. 02. 1 

2014. 05. 1 

2014. 06. 1 

Összesen: 8 

 

Műhelyalkalmak, K-Mo.: 

Dátum, 

év, hónap 

Műhelyalkalmak száma, 

K-Mo. 

db 

2012. 12 2 

2013. 01. 3 

2013. 03. 2 

2014. 01. 1 

Összesen: 8 

 

 a célcsoporttagoknak szóló rendezvényeken az útiköltség térítése és az étkeztetés 

biztosítása, a teljesítés dokumentálása,  

 települési referensek munkájának irányítása, tanácsadás, módszertani segítség-

nyújtás, 20 hónapon keresztül, 2013. 04. 01 – 2014. 11. 30. között, 

 módszertani és szakmai anyagok készítése, nyilvánossá tétele, megvitatása, 

fejlesztése, bevezetésének segítése, 

A módszertan elkészítésének dátuma: 2013. 05., frissítés 2013. 12. 31 és 2014. 10. 

30-ig. 

A hajléktalanügyi országjelentés elkészítésének dátuma: 2013. 12., kiadás 2014. 08. 

A kutatási jelentés elkészítésének dátuma: 2014. 03., kiadás 2014. 08. 

A nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tett javaslatok elkészítésének dátuma: 2013. 

12. 31. 

 nemzetközi elvek nyomon követése, összegzése és nyilvánossá tétele: uniós 

szervezetek előterjesztései, határozatai, felhívásai, nyilatkozatai, FEANTSA-

dokumentumok, kormányzati törekvések követése, szükség szerint összegző 

fordítása, megjelentetése a honlapokon, 2014. 10. 31. 

 

A közvetett célcsoport tagjaival kapcsolatosan:  

 Kutatásszervezés, 2013. 01-2013. 06. között, 

 módszertani és szakmai anyagok készítése, nyilvánossá tétele, megvitatása, 

fejlesztése, bevezetésének segítése, 

 társadalmi célú kommunikáció: részvétel települési rendezvényeken, internetes 

kampány, sajtótájékoztatók tartása, 2014. 11.15. 
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A projektgazda és a partnerek által a projekt megvalósításához igénybe vett 

szolgáltatások: 

 - módszertani és szakértői anyagok készítése, 

 - kutatásszervezés, 

 - kiadványok előkészítése (lektorálás, tördelés) és kiadása, 

 - rendezvényszervezés a települési szintű rendezvényeken való megjelenésekkor, 

 - internetes közösségi oldalon megjelenő kampány kidolgozása és működtetése, 2013. 

02. 01 – 2014. 09. 30. között, 

 - nemzetközi és EU-s irányelvek követése, fordítása, 

 - előadás műhelyeken, 

 - települési referensek megbízása. 

 
A projektgazda és a partnerek által a projekt megvalósításához igénybe vett 

egyéb szolgáltatások: 
 Nyilvánosság biztosítása, folyamatosan a projekt ideje alatt, 

 Könyvvizsgálat, 2014. 12. 30. 
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GANTT-diagram 

Feladatok 2011. 2012. 2013. 2014. 

 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Projekt előkészítése              x                   

2. Menedzsment feladatok 

ellátása        x x x x x x x x x 

3. Szakmai megvalósítók 

feladatainak ellátása        x x x x x x x x x 

4. Kis értékű eszközök 

beszerzése         x        

5. Konzultációk szervezése        x x x x x x x x  

6. Műhelymunka        x x x x x x x x  

7. Települési referensek 

feladatainak ellátása          x x x x x x x 

8. Módszertani és szakmai 

anyagok készítése, ennek 

részeként kutatás-

szervezés        x x x x x x x x x 

9. Nemzetközi elvek 

nyomon követése         x x x x x x x x 

10. Települési társadalmi 

kommunikáció 

rendezvényei         x  x  x x   

11. Kommunikációs terv 

megvalósítása        x x x x x x x x x 

12. Könyvvizsgálat és 

egyéb szolgáltatások        x x x x x x x x x 

Összesen 0 0  0  0  0   0  1  7 10  9  10  9  10  10   9 7 

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

A Hajléktalanokért Közalapítványt a magyar kormány hozta létre 2004-ben. Jogi státusza 

kiemelkedően közhasznú szervezet. Az alapító képviseletét és jogainak gyakorlását a 

mindenkori szociális területért felelős miniszter látja el. A közalapítvány jogutódként 

átvette és jelentősen kiegészítve folytatja a 1992-ben létrehozott Hajléktalanokért 

Alapítvány korábbi tevékenységét. A közalapítvány legfőbb szakmai partnere és 

működésének fő támogatója a szociális területért felelős szakminisztérium. 

A Közalapítvány döntéshozó szerve a kuratórium. A kuratórium elnöke egyben a 

szervezet képviselője. 

A közalapítvány székhelye a 1067 Budapest, Szobi u. 3. alatti épületben található, itt 

történnek a szervezet szakmai irányítási, gazdasági és adminisztratív tevékenységei, 

valamint a székhelyen alap- és nappali szolgáltatások, egészségügyi ellátás, fekvő 

betegek ellátása történik. Székhelyén kívül még két telephellyel rendelkezik a 

fővárosban, ahol hajléktalan emberek részére nappali, átmeneti szállásnyújtó, 

rehabilitációs és egészségügyi szolgáltatásokat és ellátásokat biztosít. 

A közalapítvány valamennyi tevékenysége közhasznú. Tevékenységei 3 csoportba 

sorolhatóak: 

1. A hajléktalan-ellátás országos fejlesztése pályázati támogatások nyújtásával, 

2. hajléktalan emberek ellátása, 
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3. egyéb szakmai programok működtetése. 

A közalapítvány a szociális területért felelős tárcával kötött támogatási szerződések 

alapján, hajléktalan-ellátás országos fejlesztésére – a pályáztatási rendszer 

működtetésére létrehozott pályázati irodáján keresztül - pályázati felhívásokat dolgoz ki, 

hirdet meg, végzi a támogatott pályázati programok működésével kapcsolatos szakmai, 

pénzügyi és adminisztratív teendőket. E tevékenységének közvetlen célcsoportja 

országosan a hajléktalan-ellátásban működő szolgáltatók és intézmények, a támogatott 

programokon keresztül közvetett célcsoportja a hajléktalan emberek. 

A hajléktalan emberek ellátása során napi 700-900 fő ellátását biztosítja népkonyha, 

utcai szociális munka, nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállás, 

rehabilitációs szállás, kiléptető lakások, egészségügyi ellátások keretében. 

A közalapítvány hagyományokat teremtve és új utakat keresve is működteti a egyéb 

szakmai programjait. A hagyományok között a társadalom megszólítását és 

érzékenyítését célzó események szervez, mint pl. a Hajléktalan Emberért Díj éves 

megítélése szakmán kívüli szereplőknek, az Egy éjszaka a hajléktalanokért évenkénti 

megrendezése, illetve szakmai találkozókat szervez, mint a hajléktalanellátás évenkénti 

országos szakmai konferenciája, az Országos Hajléktalanügyi Szakmai Tanács 

megbeszélései. Új utakat kereső programjai a közelmúltból a Pilisi Parkerdő Program 

(zöldterületeken élők elhelyezése és élethelyzetük rendezése), a Fogadjuk örökbe a 

Nyugati téri aluljárót (az aluljáró hajléktalan emberek foglalkoztatásával megvalósított 

takarítása, apró karbantartások elvégzése, ill. szociális információs pont működtetése). 

2001-2008. között a közalapítvány pályázati programjával kétszer elnyerte a 

szakminiszter kinevezését országos hajléktalanügyi módszertani feladatok ellátására. 

Feladata döntően a szociálpolitikai döntések adatokkal történő alátámasztása, 

döntéshozói javaslatok benyújtása és véleményezése volt. E tevékenységeket szakmai 

hálózatok életre hívásával és a velük történő közös munkával alapozta meg (a 

hajléktalanellátás régiós módszertanai, diszpécserszolgálatai, szakműhelyek, képzések). 

A módszertani tevékenység számos, korábban nem létező vagy csak helyenként és 

időszakosan működő, az utcán élők intézményi befogadását és a társadalmi integrációt 

erősítő pályázati programot eredményezett: az utolsó pár évből így a zöld területeken 

élők társadalmilag elfogadott lakhatási megoldásainak támogatását, szabadpiaci 

(lakás)bérleményekbe költözők támogatott lakhatási programját, a támogatott 

lakhatásokban élők foglalkoztatásának támogatását, az utcán élők számára az 

intézményi feltételrendszer enyhítését, az utcán élőket elérő szolgáltatások 

megerősítését. 

Bár a módszertanok átszervezését követően ez irányú kinevezése megszűnt, a korábban 

végzett tevékenységekből számos elemet tovább visz részben önerőből, részben 

pályázati úton finanszírozva. Módszertani tevékenységeinek legjelentősebb része a hazai 

és uniós hajléktalanellátást érintő fejlesztések tervezésében való részvétel, ill. a 

tervezésekbe az ellátásban dolgozó kollégák bevonása. Legnagyobb hatású, és mind a 

hajléktalan emberek körében, mind az ellátásban dolgozó kollégák körében rendkívül 

igényelt és népszerű programja a lakásbérlések támogatása volt (Támogatott Lakhatási 

Program), melyet az Összefogás Közalapítvánnyal dolgozott ki, és amely adaptált 

formába került át – a két közalapítvány TÁMOP-5.3.2-08 számú kiemelt projektjének 

közvetítésével az 5.3.3-09, -10 programjaiba (hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjának támogatása). 

Jelen projektjavaslat illeszkedik a szakmai elveknek, tudásbázisnak, eszközrendszernek 

azon megújításához, amelyet a közalapítvány mind a hazai, mind az uniós pályázati 

programok tervezésekor és megvalósítása során képviselt, ezúttal az utcán élők 

vonatkozásában. Az a nemzetközi tapasztalatokon nyugvó felismerés vezérli a 

projektjavaslatot, hogy a kirekesztettek szakmánk szempontjából legkiszolgáltatottabb 

csoportja, az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élők esetében 

nem elegendőek és nem is alkalmasak a segítés jelenlegi, jogszabályokban rögzített és 

finanszírozott elemei, mivel a társadalmi integrációt nem segítik, sőt az intézményi 
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ellátásba juttatásokhoz is alig képesek. Az utcán élőknek azonnali, elérhető, használható 

és elfogadható lakhatási és megélhetési megoldásokra van szükségük. 

A közalapítvány módszertani tevékenységeit ellátó és a pályázati irodáján dolgozó 

kollégák adják a projektgazda szakmai megvalósítóit. A projekt vezetője a közalapítvány 

igazgatója, Varga Péter. 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően 

Közhasznú Társaságot 2002 augusztusában alapította Szombathely Megyei Jogú Város 

Közgyűlése, 2009. évben a társaság jogi formája nonprofit kft-vé alakult. A társaság 

megalapításával 2003. január 1-jétől megszűnt a tízéves múltra visszatekintő Segítőház, 

mint költségvetési intézmény.  

A jogelőd intézményben szerzett tapasztalatokra építve a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. 

olyan foglalkoztatási szervezetet hozott létre, amely a legveszélyeztetettebb (hajléktalan, 

roma, tartós munkanélküli, megváltozott munkaképességű) embereknek kínál 

lehetőséget munkaerő piaci esélyeik növelésére, továbbá azoknak a hajléktalan 

embereknek nyújt szociális szolgáltatásokat, akiknek már nincs fedél a fejük fölött, s 

lehetőséget teremt arra, hogy lakhatáshoz jussanak, segítséget nyújt a társadalmi 

visszailleszkedéshez. Az utcai szociális munka, a nappali melegedő, az éjjeli 

menedékhely, az átmeneti szállás, a hajléktalan otthona által kínált lehetőségek, a 

munkavégzés feltételeinek megteremtése mind-mind a társadalmi integrációt szolgálják. 

A társaság fő tevékenységei: 

 Hajléktalan emberek teljes körű ellátása  

A társaság két utcai szolgálatot, 40 fős nappali melegedőt működtet. 78 férőhelyen 

átmeneti szállás, 25 férőhelyen (téli időszakban 45 férőhelyen) éjjeli menedékhely 

biztosítja a szállásnyújtó szolgáltatásokat. 26 fős hajléktalanok otthona teljes ellátást 

nyújt az arra rászorulóknak. A társág 11 önkormányzati bérlakás esetében 

rendelkezik bérlőkijelölési joggal, illetve egy saját tulajdonú társasházi lakás 

tulajdonosa. Ezek a lakások jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rehabilitációs 

programokban résztvevő hajléktalan emberek intézményen kívüli lakhatása 
biztosítható legyen.  

 Komplex munkaerő-piaci, képzéssel összekötött foglalkoztathatóságot javító 

programok megvalósítása, elsősorban a tartós munkanélküli célcsoporton belül a 

roma, megváltozott munkaképességű, hajléktalan emberek bevonásával 

Ezeket az integrált foglalkoztatási formákat az OFA, a HEFOP 2.3.1, a ROP 3.2.2.,  

TÁMOP 1.4.1., TÁMOP 5.3.3-08/2-2009, illetve a jelenleg futó „ÚJRAKEZDÉS” című 

pályázati program keretében próbálta ki a szervezet. A projektekben végzettek jelenleg 

is nagy százalékban vannak jelen a munkaerő-piacon. Közülük többen a társság által 

létrehozott szociális gazdaság típusú vállalkozásokban dolgoznak. A vállalkozás 

eredményeit, mint non-profit kiemelten közhasznú szervezet a társaság az 

alaptevékenységeire visszafordítja. 

 Közfoglalkoztatási programok megvalósítása  

Az 1995 évtől az előd Segítőházban megkezdett tevékenyég folytatódott a Kft-ben. Az 

elmúlt 15 évben több száz tartós munkanélküli embernek biztosított munkalehetőséget a 

szervezet.  

 A fogyatékos, megváltozott munkaképességű hajléktalan emberek részére 1996. 

évtől évente átlagosan 40 fő bevonásával fejlesztő-felkészítő és munka-

rehabilitációs foglalkoztatást is szervezünk.  

 2007. év végén a társaságot akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánították, jelenleg 16 

fő megváltozott munkaképességű fogyatékos ember dolgozik a társaságnál. 
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 Szociális foglalkoztatás területén országos módszertani feladatok ellátása 

 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

2005-2011 között Vas megyében a társaság működtette az Esélyek Házát, tevékenysége 

során jelenleg is kiemelt fordít a társadalmi előítéletek csökkentésére, a társadalmi 

felelősségvállalás erősítésére. 

 

A SAVARIA REHAB-TEAM Kft. fenntartásában működő szociális intézmények: 

 Hajléktalan személyek nappali intézménye, nappali melegedő (Férőhely: 40 fő; 

9700 Szombathely, Zanati út 1. )  

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége 

 Utcai szociális szolgálat I. (9700 Szombathely, Zanati út 1.) 

Ellátási terület: Szombathely város nyugati fele, kivétel krízisellátás esetében a 

megye területe 

 Utcai szociális szolgálat II. (9700, Szombathely, Vörösmarty utca 36.) 

Ellátási terület: Szombathely város keleti fele, kivétel krízisellátás esetében a 

megye területe 

 Hajléktalan személyek átmeneti szállásai: 

- Hajléktalan személyek átmeneti szállása (Férőhely: 78 fő; 9700 

Szombathely, Zanati u. 1., Rohonci utca 36.) 

 Ellátási terület: Szombathely város területe 

- Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye (Férőhely: 25 fő; 9700 

Szombathely, Zanati u. 1.) 

 Ellátási terület: Szombathely város területe 

- Hajléktalan személyek részére időszakos éjjeli menedékhely 

(Férőhely: 20 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.) 

 Ellátási terület: Szombathely város területe 

 Hajléktalanok Otthona (Férőhely: 33 fő; 9700 Szombathely, Szöllősi sétány 36.) 

Ellátási terület: Szombathely város területe 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZ) Magyarországon 1989. február 

10-én alakult meg Kozma Imre atya vezetésével. Missziós nyilatkozatának alapja: „Tuito 

fidei et obsequium pauperum”, azaz a hit védelme, az elesettek támogatása. Az 

egyesület feladata, hogy segítséget nyújtson a szükségben lévőknek, betegeknek, 

öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, 

menekülteknek, zarándokoknak, valamint a katasztrófák és háborús események 

áldozatainak, melynek érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek 

kielégítésére irányuló tevékenységet végez, közhasznú és jótékony céllal. 

Az MMSZ Egyesület, mint intézményfenntartó és működtető, önálló jogi személy.  

Az MMSZ Egyesület országos hálózattal rendelkező szervezet közel 1000 alkalmazottal és 

7000 önkéntessel, amelynek a felépítése: Országos Központ és hét régió (Budapest, 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Kecskemét, Székesfehérvár központokkal). Ez utóbbiakat 

a területi központok és helyi csoportok alkotják. A helyi csoportok a helyi adottságok és 

szükségletek szerint megvalósítják a személyes gondoskodás különböző formáit. 
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A MMSZ Dél-Alföldi Régiójának központja Kecskemét, ahol a szolgálat 1991-ben alakult 

meg. Az eltelt évek alatt kialakította önkéntes szolgálatait, és létrehozta szociális 

intézményi ellátórendszerét. 

A Szolgálat feladatai különösen: 

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel (különös tekintettel a roma 

etnikai kisebbségekre), valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

• munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése, ideértve a munkaerő-kölcsönzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Az egyesület további tevékenységeket végez a gyermekvédelem, gyermekjóléti 

szakellátás, egészségügy, foglalkoztatás, közoktatás területeken.  

Az MMSZ Kecskeméti Csoportja a városi szociális szolgáltatásokban a legnagyobb civil 

szereplő, együttműködve a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, egyházi, 

illetve civil szervezetek által fenntartott szociális szolgáltatókkal. 

A Csoport jelenleg az alábbi intézményeket és szolgáltatásokat biztosítja a rászorulók 

számára: 

1. Családok Átmeneti Otthona 

2. Hajléktalanok Háziorvosi Rendelője 

3. Krízisautó Szolgálat 

4. Nappali Melegedő 

5. Népkonyha 

6. Utcai Gondozó Szolgálat 

7. Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Intézmény keretében  

• nappali melegedő 

• éjjeli menedékhely  

• átmeneti szállás 

• szociális otthon hajléktalanok számára 

• rehabilitációs otthon 

• utcai gondozó szolgálat 

8. Regionális Hajléktalan Módszertani Központ 

9. Regionális Diszpécser Szolgálat 

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS HAJLÉKTALAN MÓDSZERTANI KÖZPONT a Dél-Alföldi régió 

hajléktalan-ellátó intézményei részére szakmai tanácsadásokat, szakmai képzések 

lebonyolítását, információadást, szakmai konferenciák, egyéb hajléktalansággal 

kapcsolatos rendezvények szervezését nyújtja. A 2005 óta minisztériumi kinevezéssel 

történő módszertani szerepvállalás eredményeként a régió 17 városában 61 

intézménnyel alakult ki operatív szakmai kapcsolat. 

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS HAJLÉKTALAN DISZPÉCSER SZOLGÁLATÁNAK feladata a 

hajléktalanok gyors, szakszerű segítséghez juttatása a jelzőrendszer segítségével, 

valamint a régiós adatbázis hatékony működtetése és karbantartása. Kiemelten fontos 

feladata a területen jelentkező hajléktalan krízishelyzetek megoldása, a „krízisautók” 

működtetésének megszervezése.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legelesettebb rétegen kíván segíteni, ezért 

a hajléktalanok ellátása kiemelkedően fontos feladat. 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó 

tapasztalatának bemutatása  

A Hajléktalanokért Közalapítvány projekthez kapcsolódó tapasztalatai 

 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 A hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 
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Jelen projektjavaslat közvetlen előzményeként a közalapítvány az Összefogás 

Közalapítvánnyal konzorciumi partnerségben uniós támogatással 4 éven át tartó 

módszertani projektet valósított meg, elsősorban a hajléktalan szállásokon élő 

hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának megalapozására. A 

projekt a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számot és a hajléktalan emberek 

társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

címet viselte. 

A projekt 2008. 04. 01 - 2012. 06. 30. között valósult meg. 

A kiemelt projekt céljai voltak: 

 a hajléktalan ember munkaerő-piaci integrációját és önálló életük részeként egyedi 

(döntően albérleti) lakhatását támogató nyílt pályázati (TÁMOP-533-09, -10) 

projekteket egységes, országosan és rendszerszerűen működő, a megvalósítást segítő 

és az eredményeket követő módszertani munkával segítse, 

 szervezetfejlesztéssel és a szociális munka eszköztárának bővítésével a hajléktalan-

ellátást a szállásnyújtástól a társadalmi integráció felé mozdítsa, 

 kialakítsa és működtesse a települési, regionális és országos társadalmi célú 

kommunikációt a hajléktalanságra jelentős hatással rendelkező szereplők között, 

 az ágazatirányítás számára a hajléktalan emberek társadalmi integrációját jelentősen 

előmozdító javaslatokat dolgozzon ki. 

A projekt hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és 

módszertani megalapozását végezte. A megalapozás tágabb értelemben szólt: 

 a hajléktalan embereket segítő szociális szolgáltatóknak, köztük a hajléktalan-ellátás 

intézményrendszerének, 

 a segítő szakmát körülvevő döntéshozói közegnek és munkáltatóknak, amelyek az 

integrációs lehetőségeket befolyásolhatják települési és regionális szinten, 

 az országos döntéshozó szervezeteknek, elsősorban a szociális és foglalkoztatási 

ágazatoknak. 

A megalapozás szűkebb értelemben szólt: 

 azoknak a szociális segítő szervezeteknek, akik a TÁMOP-5.3.3. intézkedés keretében 

a hajléktalan emberek integrációját pályázati projekt keretében segítették. 

 

A projekt tevékenységei: 

 Szervezeti keretek kialakítása és működtetése: menedzsment és szakmai végrehajtók 

megbízása, konzorciumi team-munka. 

 A hajléktalan emberek integrációs lehetőségei iránt érdeklődő segítő szakemberek 

megszólítása, műhelymunka a segítés tartalmáról, lehetséges kereteiről, eddigi jó 

gyakorlatok foglalkoztatás, lakhatás területén, kapcsolódás az uniós célokhoz, 

kapcsolódás a hazai hajléktalan-probléma kezelésének kívánatos törekvéseihez. A 

műhelymunka mind a 7 régióban folyt, foglalkoztatási-lakhatási műhely keretében, 

évente 10-10 alkalommal (minden régióban havonta megszervezett műhely, 2 

hónapban nyári szünettel). A műhelyek a régiókban dolgozó szociális munkások 

szakmai fórumává váltak. 

 Elkészültek a TÁMOP-533 projektek által használt módszertani anyagok. 

 Elkészültek az ágazatirányítást célzó stratégiai anyagok és a hozzájuk kapcsolódó 

fordítások. 

 Évente 2-2 alkalommal a társadalmi kommunikáció részeként minden régióban 

szakmai napot szerveztünk a hajléktalanság problémával találkozó vagy foglalkozó 

szervezetek számára (önkormányzatok, hatósági szereplők, egészségügyi szereplők, 
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szociális társ-szakmák), melyeken a hajléktalan emberekhez való viszonyt, az egyes 

szervezetek céljait, feladatait, eszközeit, a lehetséges együttműködést járjuk körül 

kerekasztal beszélgetésen. A szakmai napok egyik célja volt, hogy a lehetséges helyi 

együttműködések írásos formát is kapjanak. 

 A projekt a hajléktalanságról szóló társadalmi kommunikációt települési szinten is 

segíti. Mindazon városokban, ahol TÁMOP-533 pályázat valósul meg, a hajléktalan 

emberek segítésének feltételeit helyi szinten meghatározó szereplők rendszeres 

tanácskozásának megszervezését, követését támogattuk. 

 A társadalmi integráció témájában FAT-akkreditált képzést szerveztünk a TÁMOP-533 

projekt szakmai megvalósítóinak, ill. a hajléktalan embereket segítő kollégáknak. A 

képzés 3 csoportban, 30-30 órában zajlott. 

 A TÁMOP-533 megvalósítói részére ügyfél-nyilvántartó szoftver fejlesztettünk és 

telepítettünk, amellyel az 533-projektekben felmért és bevont hajléktalan emberekkel 

végzett szociális munka, annak tervezése és megvalósítása, a számukra nyújtott 

támogatások, az elért eredmények, a lemorzsolódások követhetőek. 

 Kialakítottuk a projekt honlapját (www.foglakprojekt.hu), melyen megtalálhatóak a 

módszertani anyagok, a műhelyek, szakmai napok anyagai. 

 

A projekt minden vállalt mutatóját teljesítette, de legfőbb eredményeinek a 

foglalkoztatási és lakhatási integrációt célul kitűző szervezetfejlesztéseket, a tudatosan 

használt módszertani fejlesztéseket, és az integráción dolgozó kollégák régiós szintű 

koordinációs hálózatának kialakítását tekintjük. A hálózat igazi szakmafejlesztő erővel 

bírt a hajléktalanellátás céljai és feladatai területén: mind a hajléktalan emberek, mind 

az őket segítő kollégák, mind az ellátó szervezetek igényt formáltak a beilleszkedés 

elérésére, és használták a számukra elérhető erőforrásokat. 

A projekt indikátorai: 

 Akkreditált képzésbe bevont szakemberek száma: 150 fő. Az indikátor teljesítve, a 

tervezés során 100 főt vállaltunk. 

 Képzettséget szerzett szakemberek száma: 149 fő. Az indikátor teljesítve, a tervezés 

során 70 főt vállaltunk. 

 Kialakított szakmai referensi hálózat tagjainak száma: 40 fő. Az indikátor teljesítve, 40 

főt vállaltunk. 

 Kialakított együttműködési megállapodások száma: 8. Az indikátor teljesítve, 7 db-ot 

vállaltunk. 

 Kidolgozott módszertanok, szakmai anyagok száma: 10. Az indikátor teljesítve, 10 db-

ot vállaltunk. 

 A módszertani és szakmai anyagokat bevezető szolgáltatók száma: 59. Az indikátor 

teljesítve, 40 db-oz vállaltunk. 

 Regionális műhelyek száma: 233. Az indikátor teljesítve, 196 db-ot vállaltunk. 

 Regionális műhelyeken részt vett személyek száma: 74 fő. A projekt zárásakor 60 

főnek kell részt vennie a műhely-alkalmak 2/3-án évente. Az indikátor teljesítve, 60 

főt vállaltunk. 

 

Kapcsolat a programirányító szervezetekkel: 

 Az ESZA Nkft-vel és a HEPIH-hel havi találkozókon tekintettük át a projekt állását, 

aktuális kockázatait, a megtehető lépéseket. Az irányítókkal történő rendszeres 

konzultációk lehetővé tették az időnkénti szervezési problémák megfelelő áthidalását, 

a projekt hozzáigazítását a szakmai megvalósítás lehetőségeihez. 

http://www.foglakprojekt.hu/
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 Évente 2 alkalommal monitorozta az ESZA Nkft. a projektet (szakmai előrehaladás, 

horizontális elvek, tájékoztatás és a szakmai dokumentáció áttekintése), problémát 

nem fogalmaztak meg, a teljesítést megfelelőnek ítélték. 

 Évente 1 alkalommal helyszíni ellenőrzést végzett az ESZA Nkft. (szakmai 

előrehaladás, horizontális elvek, tájékoztatás valamint a szakmai és pénzügyi 

dokumentáció részletes ellenőrzése), problémát nem fogalmaztak meg, a teljesítés, a 

pénzügyi dokumentálás megfelelőnek ítélték. A projekt záró ellenőrzése még hátra 

van. 

 Félévente projekt előrehaladási jelentést, a támogatás 10%-nak felhasználása után 

pedig pénzügyi elszámolást nyújtottunk be. A jelentéseket és az elszámolásokat 

minden alkalommal elfogadta az ESZA Nkft. 

 

A projekt pénzügyi adatai: 

 A projekt elnyert támogatási összege 345.277.960 Ft, 100 %-os támogatási 

intenzitással. 

 A projekt kötelező könyvvizsgálata szerint 326.771.329 Ft-ot használt fel a megítélt 

támogatásból A fel nem használt 8.369.956 Ft tartalékot a teljes támogatás 

összegéből leszámítva, a projekt a megítélt támogatás 97 %-át felhasználta. 

 SZE-PR-10-0172 Mit tehetünk a hajléktalan emberekért? 

A projekt a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve civil 

programjainak támogatása keretében valósult meg. Kis költségvetésű, összesen 

4.675.000 Ft támogatással dolgozó, de sok tevékenységet működtető program volt, 

amely fél év alatt, 2010. 05. 01- 2010. 12. 31. között valósítottak meg a közalapítvány 

fiatal munkatársai. Munkájuk nyomán a megvalósításba több piaci szervezet is 

bekapcsolódott önkéntes munkavégzéssel és meglévő infrastruktúrájuk ingyenes 

használatával. 

A projekt célja az volt, hogy a hajléktalan emberek – mint az egyik legszegényebb és 

leginkább kirekesztett társadalmi csoport – helyzete is folyamatosan téma legyen a 

nyilvánosságban. A projekt a hajléktalan emberek különböző csoportjainak helyzetére 

kívánta felhívni a figyelmet rendezvényekkel és médiakampánnyal. A rendezvényekbe 

bevont hajléktalan emberek segítségével sokszínű, cselekvő emberként mutatta be a 

lakhatás nélkül élő társainkat. Célja volt továbbá a projektnek, hogy forrást teremtsen a 

hagyományos „Egy éjszaka a hajléktalanokért” rendezvény szélesebb körű 

népszerűsítésére. 

Az információk figyelemfelkeltő formában történő átadása mellett a projekt támogatási 

lehetőségeket mutatott be az átlagembereknek, ezáltal közelebb hozva a szolidaritás 

gyakorlati megnyilvánulásait, így tevékenységek nemcsak növelték a társadalmi 

tudatosságot a témával kapcsolatban, hanem rendezvényeink mozgósító jellegével az 

embereket a segítségnyújtásra ösztönözte, és az előítéleteket támadó megjelenésekkel a 

közvéleményt igyekezett formálni.  

A projekt során megvalósult tevékenységek 

 Rendezvények 

Összesen négy rendezvényt tartottunk azzal a céllal, hogy a hajléktalanság problémájára 

felhívjuk az újságírók és a közvélemény figyelmét. 

Rendezvényeinket előzőleg kiplakátoltuk a célcsoport (fiatal felnőttek) kedvelt belvárosi 

szórakozóhelyein, valamint elérhetővé tettük a közalapítvány honlapján, és a frissen 

indított Facebook-oldalon is eseményeket hoztunk létre. Blogot indítottunk 

otthontalanul.blog.hu címen, ahol hajléktalan szerkesztők osztották meg tapasztalataikat 

és történeteiket az érdeklődőkkel. 
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1. „Visszaút” rendezvény, Nyugati tér 

Egy látványos köztéri divatbemutató során a modellek hirtelen átváltoztak hajléktalanná. 

Rajtuk keresztül valódi (ám anonimizált) történeteket mutattunk be a hajléktalanná 

válásról. A szereplők a járókelők ötleteinek segítségével alakulhattak vissza (öltözhettek 

vissza a korábbi ruháikba), ezzel jelképeztük a „visszaútjukat” a hajléktalanságból. A 

szimbólum célja volt megmutatni, hogy a hajléktalanság társadalmi probléma és komoly 

változásokkal felszámolható, illetve hogy az attól szenvedő embereknek milyen 

sokféleképpen lehet segíteni egyéni szinten is. A rendezvényen a Hajléktalanokért 

Közalapítvány mellett A Város Mindenkié csoport is standdal volt jelen és szolgáltatott 

információt. 

2. Sajtóbeszélgetés, a közalapítvány székhelye 

A sajtóbeszélgetést nyílt nap keretében tartottunk meg. Ezen bemutattuk a Szobi utcai 

telephelyünket, ahol nappali melegedőt és lábadozót tekinthettek meg az érdeklődő 

újságírók. Ezt követően a projekt hajléktalan „reklámarca” (a kreatív koncepciónk 

főszereplője), a közalapítvány kuratóriumának elnöke és más hajléktalan emberek 

beszéltek a vendégekkel a hajléktalanságról. A megjelent sajtósok nyomtatva és CD-n is 

megkaptak a sajtóközleményünk mellett egy rövid „infótárat” a hajléktalanság 

definícióival és elérhető statisztikákkal, így segítettük a témával kapcsolatban történő 

pontosabb és humánusabb tájékoztatást. Az eseményen a meglévő sajtókapcsolataink 

megerősítése mellett újakat is kialakítottunk. A sajtóbeszélgetésre 15-nél több, jelentős 

részben általunk eddig nem ismert újságíró jött el, elérésükben jelentős segítséget 

nyújtott a velünk együttműködő PR-csapat.  

 

3. „400 kérdés 400 válasz a hajléktalanságról a 400-ban” rendezvény, 400 kávézó (VII. 

Kazinczy u. 52/b.) 

A fiatal felnőttek egyik kedvelt romkocsmájában kerekasztal-beszélgetést folytattak 

különböző aktivitásokat végző (fényképezés, amatőr színészet, jogvédő aktivizmus, 

képzőművészet, utcalap-terjesztés) hajléktalan emberek tapasztalataikról, és hogy 

milyen hátrányok érik őket az előítéletek és a társadalmi kirekesztés miatt. Sikerült 

bemutatnunk az érdeklődőknek a hajléktalanság sokszínűségét, és hogy a hajléktalan 

emberek képesek cselekvőként fellépni saját érdekükben. A délutánt színesítette az AHA 

Színpad hajléktalan színészeinek előadása; a Vagyunk Otthontalan Művészek Egyesülete, 

A Város Mindenkié csoport, a Fedél Nélkül és a közalapítvány standja; valamint Pély 

Barna Cool On Tool nevű formációjának unplugged koncertje. 

 

A rendezvényen sok újságíró, szociális szakember és civil is részt vett, a kerekasztal 

beszélgetés ideje alatt a helyszín megtelt.  

 
4. „Ma Ne Menj Haza – Gondoljunk azokra, akiknek nincs hova” rendezvény, Kálvin tér 

Utolsó, nagyszabású köztéri rendezvényünkkel a tél kapujában a fedél nélkül, utcán élő 

hajléktalan emberek helyzetére koncentráltunk. Célunk volt, hogy lehetőséget adjunk a 

közterületen élő embereknek, hogy saját szavaikkal mutassák be világukat. Kimondtuk: 

a hajléktalanság létezése elfogadhatatlan a XXI. sz. Európájában és mindenkinek tennie 

kell a felszámolásáért. Érdekes utcaszínházi előadásba vontuk be a járókelőket, valamint 

hajléktalan-ellátó szervezetek mutatták be tevékenységeiket (a Menedékház Alapítvány, 

a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront, a Magyar Vöröskereszt Szolgáltatóház, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Menhely Alapítvány és A Város Mindenkié Csoport). 

Eközben a sátorban kerekasztal-beszélgetést folytattak utcán élők az 

életkörülményeikről, lehetőségeikről; Az Új Színház művésze olvasott fel hajléktalan 

művészek verseiből; az AHA Színpad tartott rövid előadást; majd népszerű együttesek 

koncertjeivel zárult a műsor (’Round Nine, Mrs. Columbo, Zanzibár). 
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 Médiakampány 

A programban jelentős önkéntes munkát vállaló reklám- és PR-csapattal sikerült 

hangsúlyos és sokoldalú médiajelenlétet kialakítani a projekt során. Munkájuknak 

köszönhetően sok média-megjelenést értünk el, valamint nagyon kedvező áron 

vásároltunk reklámfelületeket rádiókban, programmagazinban, citylight-plakátokon is. 

Sok embert értünk el társadalmi célú hirdetésünkkel az országos televíziós csatornákon 

(M1 + M2; Duna 1 + Autonómia; RTL Klub; TV2; Hálózat TV) összesen 92 alkalommal 

teljesen ingyenesen vetített társadalmi célú hirdetésünkkel. A médiakampány egyik 

részének célja a rendezvények hirdetése volt, míg másik felével az üzeneteinket kívántuk 

eljuttatni a célcsoportokhoz. 

 A Facebook oldal 

A projekt elején létrehoztuk a közalapítvány facebook profilját. A média-szakemberek 

szerint egyre jelentősebb szerepet játszanak főként a fiatal csoportok elérésében az 

online közösségi oldalak, melyek közül ez a legjelentősebb. A felületet az év során 

folyamatosan frissítettük, és nem csak a kampányhoz kapcsolódó eseményeket és 

üzeneteket népszerűsítettük rajta keresztül, hanem a közalapítvány más rendezvényeiről 

(szakmai napok, konferencia, sajtótájékoztatók) közzétettünk információkat és 

fényképeket. 

 Az „otthontalanul.blog.hu” oldal 

A blog-oldal beindításával az volt a célunk, hogy az internetezők felé hitelesen mutassuk 

be a hajléktalan emberek életét. A bejegyzéseket három hajléktalan ember írta, a 

közalapítványi iroda a találkozókat koordinálta, korrektúrát végzett és a technikai háttér 

kezelésében segít.  

A blog-bejegyzések egyik témája a szerzők mindennapi élete, nehézségeik és örömeik. A 

másik nagy témakör a hajléktalanellátó rendszer általában, az intézmények hajléktalan 

szemmel, más hajléktalan emberekkel történt események. Ezeken kívül a 

rendezvényekhez és a kampányunkhoz kapcsolódóan is megjelentek beharangozó-, és 

beszámoló írások. 

 Együttműködések a projektmegvalósítás során 

A Város Mindenkié csoport (www.avarosmindenkie.blog.hu) hajléktalan aktivistáival 

sikerült folyamatos és gyümölcsöző együttműködést kialakítani. Jelentős beleszólásuk 

volt a hirdetések üzenetének, kinézetének tervezésébe, így reklámszakemberek 

támogatásával részben az érintettek határozhatták meg a róluk szóló kommunikációt. 

Bevonásukkal és részvételükkel valósítottuk meg rendezvényeinket és a 

sajtóbeszélgetést. Az együttműködésről részletes megállapodás készült. 

Rendezvényeinken két alkalommal is fellépett az AHA Színpad - hajléktalan emberekből 

álló színtársulat, valamint bemutatkozhatott több, a hajléktalan emberek bevonásával 

létrejött projekt (Lát-Lak Alapítvány – Látlak! És te engem? c. photo-voice projektje; 

Vagyunk Otthontalan Művészek Egyesülete, Fedél Nélkül utcalap, stb.). 

 

A program eredményei 

A program eredményei két részre oszthatóak.  

A jelentős médiaérdeklődéssel járó közvetlen eredmény nehezen megbecsülhető: nincs 

forrás a pályázatban monitorozásra, hogy felmérjük, az általunk elért fiatal felnőttek 

hajléktalanságról alkotott véleménye mennyiben változott a projekt hatására. A 

nemzetközi szakirodalom alapján feltételezhetjük, hogy a több típusú médiummal elért 

fővárosi fiatal felnőttek számára a rendezvényekkel témát tudtunk adni, ami a 

hajléktalanságot újszerűen bemutatva a közgondolkodás változását, az előítéletek 

lebontásának első lépést jelentheti.  

Bár nem közvetlenül a közalapítvány reklámozása volt a cél, azonban a 

sajtóbeszélgetéssel, rendezvényeinkkel, a két (budapesti és brüsszeli) záró konferencián 

http://www.avarosmindenkie.blog.hu/
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való megjelenésünkkel sokat tettünk sajtókapcsolataink megerősödése, ismertségünk 

növekedése érdekében. Ez a későbbiekben bejáratott médiakapcsolatokat és hangsúlyos 

média-megjelenéseket jelenthet, nem számolva az olyan profán előnyökkel, mint pl. a 

sikeresebb 1%-os kampányok. A sikeres együttműködés a reklámügynökséggel és PR-

ügynökséggel megbízható piaci partnereket eredményez, akik önkéntes munkára is 

hajlandóak a kitűzött cél elérése érdekében.  

 

A SAVARIA REHAB-TEAM Kft. projekthez kapcsolódó tapasztalatai 

A SAVARIA REHAB-TEAM Kft., illetve elődje, a Segítőház alapítása óta legfontosabb 

céljának a hátrányos helyzetű, elsősorban hajléktalan, roma, megváltozott 

munkaképességű emberek társadalmi integrációjának elősegítését tűzte ki célul. A célok 

megvalósítása érdekében az ellátórendszerét, illetve a szolgáltatásait úgy alakította ki, 

hogy azok hatékonyan legyenek képesek szolgálni a célcsoport komplex rehabilitációját 

(fizikai, szociális, foglalkozási), társadalmi reintegrációját. 

A társaság által korábban megvalósított a hajléktalan emberek társadalmi integrációját 

segítő programok: 

 Támogatott lakhatási programok 

A társaság 2006. évtől a szakminisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány 

támogatásával valósított meg hajléktalan emberek önálló lakhatásának megteremtését 

segítő programokat. A programok során szerzett tapasztalatokat, kialakított 

eljárásrendeket beépített a mindennapi működésébe  

 A hajléktalan ellátás területén regionális módszertani feladatok ellátása 

(2004-2008) 

A módszertani tevékenység során a társaság gyakorlatot szerzett szakmai hálózatok, 

együttműködések kialakításában és működtetésében. Tevékenységéhez szorosan 

hozzátartozott a hajléktalan ellátás átalakításához, fejlesztéséhez hozzájáruló innovatív 

helyi kezdeményezések támogatása, jó gyakorlatok gyűjtése. A módszertani munka 

során tevékenységével hozzájárult a hajléktalanság problémájával kapcsolatos 

társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez.  

 „Utolsó Esély” Utcán élő hajléktalan emberek komplex rehabilitációs 

programja 

A társaság 2011-ben saját forrásból indított el azt a programot, amelynek célja 21 fő 

tartósan utcán élő hajléktalan emberek fizikai állapotának, foglalkoztathatóságának 

javítása volt. A program keretében megvalósított tevékenységek: intézményi befogadó 

szolgáltatások biztosítása (korábban utcán élő csoportok közös elhelyezése, 

alkoholfogyasztás tolerálása, napközbeni benntartózkodás lehetőségének biztosítása) 

;munkaterápiás foglalkoztatás (a program első két hónapjában, egyre csökkenő mértékű 

alkoholfogyasztás tolerálása /a delírium elkerülése érdekében biztosítása/ mellett); 

egyéni és csoportos addiktológiai tanácsadás (esetenként a fizikai elvonás helyben 

történő  segítése); fizikai állapotjavítás (ruházat, étkezés biztosítása, egészségi 

állapotfelmérés, szükséges gyógyszerek biztosítása); egyszerűsített foglalkozatás 

lehetőségének biztosítása (munkatapasztalat szerzés); az elsődleges, illetve a 

másodlagos munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése, mentorálás; átmeneti 

szálláson, illetve intézményen kívüli lakhatásban történő elhelyezés támogatása. 

 TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0005 „Lakhatással, munkával, képzéssel az 

integrációért”  

A Nyugat-Dunántúli régió területén élő hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-

piaci integrációja érdekében konzorciumi formában valósult meg a program. A 

megvalósítás során a régióban 284 hajléktalan ember elérése történt meg, közülük 150 

hajléktalan ember bevonásával indult a program, akik számára a partnerség, külső 

szolgáltatók bevonásával egyéni szükségleteikhez, állapotukhoz igazodó fejlesztési 

szolgáltatást nyújtott. Hat szakmacsoportban piackonform képzés valósult meg, melynek 
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eredményeképpen 85 hajléktalan ember OKJ-s végzettséget szerzett. Az aktív 

munkahelyfeltáró és fejlesztő munkának köszönhetően 150 résztvevőből 104 fő létesített 

munkaviszonyt, nagyrészüknek (82 fő) tartósan sikerült elhelyezkednie. A programban 

résztvevők közül 73 főnek sikerült lakhatását megoldani, így társadalmi integrációját 

elősegíteni. A program további eredménye, hogy elkészült a hajléktalan emberek 

foglalkoztathatóságának, önálló lakhatásának segítését célzó képzési tananyag, mely 

hatékony eszközöket, eljárásokat kínálhat a jövőben hasonló programok 

megvalósításához a szakemberek részére. 

 TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0005 „ÚJRAKEZDÉS” című pályázati program 

A projekt célja Szombathelyen és Kőszegen az utcán élők számának csökkentése 

társadalmi integrációt elősegítő, foglalkoztathatóságot fejlesztő, foglalkoztatást és önálló 

életvitelt erősítő, önálló lakhatást biztosító programok megvalósításával. Tevékenységek: 

40 hajléktalan ember bevonása, részükre állapotukhoz igazodó fejlesztések biztosítása, 

14 fő utcán élő hajléktalan személy részére olyan befogadó szolgáltatások nyújtása, 

amely elősegíti az utcai életforma fokozatos megváltoztatását, 10 fő esetében 

parkgondozó képzés szervezése. A célcsoport munkaerő-piacra való belépésének 

elősegítése, ennek keretében 5 fő részére bértámogatás segítségével új munkahelyek 

teremtése. 16 fő elsődleges (utcán élő) és 10 fő másodlagos (intézményben élő) 

célcsoporttagja részére az önálló lakhatás megteremtéséhez és megtartásához 

támogatások biztosítása. 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkaerő-piaci integrációját segítő korábban 

megvalósított képzéssel egybekötött foglakoztatási programok: 

 

 HEFOP-2.3.1-1-2004 Hajléktalan, roma, megváltozott munkaképességű 

emberek alternatív, integrált képzése és foglalkoztatása 

Szombathely és kistérsége területén 36 fő roma, hajléktalan, megváltozott 

munkaképességű, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, illetve nem 

piacképes szakképzettséggel rendelkező munkanélküliek szakképzettségének, 

foglalkoztathatóságának növelése integrált és alternatív képzési és foglalkoztatási 

programmal, valamint pszicho-szociális támogatásokon keresztül. 

 HEFOP-2.3.1-05/1 „Kapaszkodó a társadalmi befogadás és megújulás 

programja” 

A projekt alternatív és integrált képzést és foglalkoztatást valósított meg; 16 fő roma, 

tartós munkanélküli, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatal munkanélküli, 

képzetlen, vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező ember bevonásával 

minősített hegesztő, 6 fő érettségivel rendelkező fogyatékos munkanélküli ember részére 

pedig kiadványszerkesztő szakirányban. 

 TÁMOP 1.4.1 „Nyitott kapuk” 

36 fő alacsony iskolai végzettségű, vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező 

tartós munkanélküli ember alternatív és integrált képzése és foglalkoztatása.  

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat projekthez kapcsolódó tapasztalatai: 

 „KIVEZETŐ UTAK” Komplex hajléktalanellátó és rehabilitációs központ 

létrehozása 

A Máltai Szeretetszolgálat 2008-ban a VELUX Cégcsoport tulajdonosi körébe tartozó – 

VELUX Alapítványoktól - a Dán Kulturális Intézet szakmai támogatásával - közel 900 ezer 

eurós összeget nyert a fenti projekt megvalósítására.  

A projekt keretében a hajléktalan személyek részére egy olyan új épület készült el, 

amelyben megszervezésre került az időszakos és átmeneti elhelyezés, a foglalkoztatás, a 

rehabilitáció, valamint a tartós elhelyezés is. Az intézmény megnyitására 2011. május 3-

án került sor. 
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A projekt hosszú távú célja volt a halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalanok, 

munkanélküliek és/vagy nők, romák, volt állami gondozottak és egyéb szociálisan 

rászorultak társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmének hatékonyabbá tétele 

foglalkoztathatósági esélyeik növelésével, a munka világába való visszavezetés 

segítésével.  

Közvetett cél: A társadalom által el nem ismert megélhetési formák legalizálásával 

kiszámítható társadalmi ellátások, foglalkoztatási lehetőség biztosítása révén a 

társadalmi integráció megvalósítása. A kísérleti programban megvalósuló foglalkoztatási 

formáknak és kapcsolódó szolgáltatásoknak normatív alapon működő finanszírozás-

rendszerének elfogadtatása történt meg. 

Az eredmények számokban: 

 Az 1350 m2-es hajléktalanellátó központ különböző szolgáltatási elemek kiépítésével 

bővítette és fejlesztette Kecskemét hajléktalan-ellátását. 

 20 fő rehabilitációja indult el. 

  20 fő tartós lakhatása rendeződik. 

 Évente kb. 4-5 személy végleges visszailleszkedése várható a program révén kilépve a 

hajléktalanságból. 

 Modellértékű foglalkoztató, rehabilitációs szolgáltatás és önálló lakhatási lehetőség 

került kialakításra. 

 A társintézményekkel történő együttműködés segíti a hajléktalan, lakástalan emberek 

személyesebb gondozását. 

 Hiányzó ellátási formák jöttek létre (szociális otthon, rehabilitációs otthon, kivezető 

lakások) 

 101 szálláshely által csökkent az utcán élők száma. 

 A kivitelezés során korszerű, egészséges, biztonságos, esztétikus környezet került 

kialakításra európai színvonalon az ellátottak számára. 

 TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 A hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

A projekt mind a hét régiót összefogva, országosan került megvalósításra. A 

megvalósítók a projekt szolgáltatásait régiónként szervezték meg és országos hálózat 

kialakításával működtették. E projekt keretében a Dél-Alföldi Régió regionális 

koordinátori szerepét töltötte be a szolgálat. 

A kiemelt projekt alapvető célja volt, hogy a mainál hatékonyabb, komplex és 

fenntartható, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját lehetővé tevő, az önálló 

lakhatást és a munkaerő-piaci integrációt ösztönző támogatási megoldások 

kifejlesztésével hozzájáruljon a hazai hajléktalanság megelőzéséhez, fokozatos 

visszaszorításához.  

Ennek érdekében a projekt keretében a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának 

elősegítésére a TÁMOP 5.3.3 pályázatos program módszertani megalapozása történt. A 

hajléktalan emberek foglalkoztatási és lakhatási problémáinak enyhítése, kezelése több, 

egymással szorosan összefüggő terület összehangolását igényli. Ennek megfelelően a 

projekt több, egymásba ágyazódó célt szolgált. A projekt célja volt többek között a 

hajléktalan ellátás azon szemléletbeli változásának megalapozása, előkészítése szakmai 

anyagok, koncepciók kidolgozásával, amelynek következtében a szociális munka napi 

gyakorlatává válik a hajléktalan emberek munkaerő-piaci integrációjára való törekvés, 

valamint önálló lakhatásuk megszerzése és fenntartása, végső soron társadalmi 

integrációjuk. Továbbá a fejlesztés eredményeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tétele 

minden hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezet számára.  
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 TÁMOP-5.3.3-11/2 „GYÓGYÍT-LAK” Hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációját segítő komplex lakhatási és képzési program 

Kecskeméten  

A TÁMOP-5.3.3-11/2 pályázati program keretében az Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Dél-Alföldi régiója közel 50 millió Ft támogatást nyert el. 

A program célja 25 hajléktalan személy lakhatásának biztosítása, hosszabb távon olyan 

támogató tevékenységekkel, mint 

• megtanulható képzéssel gyógynövénygyűjtő és termesztő szakmát szerezni, 

• pénzügyi és életviteli tanácsadással önálló életvitel kialakítása. 

Távolabbi cél az, hogy a programba bevont személyek hosszabb távon is képesek 

legyenek az önálló életre, lakás fenntartására és a munka megtartására, azaz képessé 

váljanak arra, hogy a megszerzett tudást a társadalom javára fordítsák. 

A projektmegvalósítás helyszíne Kecskeméten, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület Kecskeméti Csoportja működtetésében megnyílt 7.000 m2 alapterületű telken 

elhelyezkedő Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ.  

A projektbe bevonni kívánt célcsoport 25 főből áll. Az elsődleges célcsoporton belül 13 fő 

tartósan utcán élő, a másodlagos célcsoport azok, akik tartós hajléktalanságban élnek. A 

célcsoporton belül 18 fő a „Betanított gyógynövénygyűjtő- és termesztő ” akkreditált 

képzésen vesz részt. A képzés tartalmának megválasztása alapul a csoport gyűjtögető 

életmódjára is, továbbá könnyebben elérhető munkaterep lehetőségét is jelenti. 

(mezgaződasági terület kis költségű elérése). 

A gyógynövénygyűjtési elemekben megtanult és megszerzett képességek kiegészülnek 

általános kertészeti ismeretekkel, mely alapján egyes növénycsoportok termesztését is 

elsajátítják a résztvevők. E tudás birtokában képesek lesznek megfelelő talaj-

előkészítésre, vetésre-palántázásra, a növények ápolására és szakszerű betakarítására. A 

tényleges termesztési gyakorlatot a képző szerv biztosítja, melyet kb. 1 ha nagyságú 

gyakorlókertben végeznek a hallgatók, ahol valamennyi munkafázis gyakorlására lesz 

lehetőség. Továbbá a Matkói úti telephelyen létrehozott gyógynövénytermesztő kertben, 

mintegy 300m2-en növénybemutató kertet alakítanak ki. 

Távolabbi cél (jelen projekten kívül) a Matkói úti telephelyen egy gyógynövényeket 

szárító-gyűjtő és csomagoló hely létrehozása, ahol a szakember segítségével feldolgozott 

és elkészített gyógyteakeverékek, a hajléktalan intézményben lakó személyek számára 

jelenthetnek  egészségvédő lehetőséget. 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  

A projekt menedzsmentje 1 fő projektvezetőből, és partnerenként 1-1 fő pénzügyi 

vezetőből áll. A projektvezető a teljes projekt megvalósításáért fele, a pénzügyi vezetők 

a támogatás rájuk eső részének felhasználásáért és elszámolásáért felelnek. 

A partnerek azonos struktúrájú szakmai megvalósítói teamet működtetnek: 1 fő szakmai 

vezetőt, 1 fő további szakmai munkatársat, szervezőt, adminisztrátort, a honlapokat 

működtető munkatársat foglalkoztatnak. 

A menedzsment és a szakmai megvalósítók átlagosa kéthavonta személyes team-

megbeszéléseket tartanak, a találkozások között elektronikusan és telefonon tartanak 

kapcsolatot egymással. 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

55..11..  AA  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓSS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEKK  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  LLEEÍÍRRÁÁSSAA  

A TÁMOP 5.3.2.-11/2 kiemelt projekt keretében megvalósuló kommunikációs 

tevékenység valamennyi eszközével azt célozza, hogy a hajléktalanság problémájával 

való foglalkozást, a hajléktalan emberek sorsáért való felelősségvállalást közüggyé tegye. 

A kommunikációs tevékenység céljai: 

1. Az önkormányzatok felelősségvállalásának erősítése a településükön élő valamennyi 

polgárukért a közügyek gyakorlása során. 

2. A helyi, szomszédsági és kisközösségi, valamint a teljes társadalom figyelmének 

felhívása az utcán élés embertelen voltára és a megoldási lehetőségekre, a 

személyes segítő cselekvések szélesítése és növelése. 

3. A fiatal felnőttek személyes felelősségvállalásának növelése. 

A kommunikáció eszközei. 

A projekt tájékoztatási kötelezettségeit az erről szóló kézikönyvben előírt, ún. II. számú 

kommunikációs csomagban kötelezően előírt tevékenységekkel teljesíti, továbbá ezeken 

túl, a társadalmi célú kommunikáció részeként rendezvényeken képviseli a projekt 

céljait, illetve kampányt szervez. 

II. számú kommunikációs csomagban előírt tevékenységek: 

 Internetes honlap készítése, illetve a konzorciumi partnerek meglévő honlapjai a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése. 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról, és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése. 

 „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a projektgazda és konzorciumi 

partnereinek székhelyein. 

 Fotódokumentáció készítése a projekt eseményeiről. 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 

 „D” típusú emlékezető tábla elkészítése és elhelyezése a projektgazda és konzorciumi 

partnereinek székhelyein. 

Társadalmi célú kommunikáció eszközei: 

 Megjelenés és a projekt céljainak képviselete települési szintű rendezvényeken. 

 Kampányt kidolgozása és működtetése internetes közösségi oldalon a személyes 

karitatív, kapcsolatépítő, átérző, tudásnövelő tevékenységekre terjesztésére. 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A kommunikáció célcsoportjainak meghatározása, kommunikációs üzenetek: 

1. A települési önkormányzatok, mint a helyi közügyek intézésének választott 

szervezetei 

A települési önkormányzatok általában teljesítik a jogszabályokban előírt ellátási 

kötelezettségeiket a hajléktalan emberek szociális ellátásában. Törekvéseik azonban 

ritkán terjednek túl az előírásokon, részben a súlyos forráshiány, részben a „normál” 

lakosság feltételezett reakciói, részben a társadalmi integrációra való határozott törekvés 

és cselekvés hiánya miatt. Ezek következtében a központi kormányzattól várják a 

hajléktalanság problémájának megoldását vagy legalább hatékonyabb kezelését, azaz a 
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hajléktalanok – elsősorban a látható hajléktalanok – számának csökkenését, akár 

hatósági eszközök bevetésével is. 

Ugyanakkor motiváltak településük társadalmi békéjének megőrzésére, a település jó 

hírének kialakítására, növelésére és terjesztésére, a konfliktusok megoldására való 

törekvésre, ha erre látnak lehetőséget és eszközöket. 

A projekt kommunikációs üzenete a települési önkormányzatok számára: 

Felelősséggel tartozunk városunk minden polgáráért! 

Várható hatások: 

 Az önkormányzatok keresik a településükön élő hajléktalanok segítésének módját. 

 Helyi támogató eszközök mozgósításával törekszenek az utcán élők számának 

csökkentésére. 

 Jó gyakorlatok meghonosítása, saját megoldások beépülése a település eredményi, 

büszkeségei közé. 

2. Helyi társadalom és a magyar társadalom 

A helyi társadalom hajléktalan emberekkel szembeni magatartásában ugyanaz a 

kettősség figyelhető meg, mint az önkormányzatokéban. Egyrészt jellemző a hajléktalan 

ember személyes elutasítása, az átnézés rajta, a nyomor táplálta életmód megvetése, 

időnként a hasonló helyzetbe kerüléstől való félelem táplálta agresszió, a külső, 

kormánytól, rendőrségtől, szociális munkásoktól jövő segítés elvárása, a közvetlen 

környezetükben tartózkodó hajléktalan elutasítása. Másrészt - akár ugyanazon 

személyek - egy-egy alkalommal vagy rendszeresen megteszik, amire lehetőséget 

látnak, mint pl. a lakóközösséget nem zavaró épületrészekbe való beköltözések tűrése, 

egy-egy „saját” hajléktalan ember segítése élelemmel, kisebb összegekkel. 

A széles magyar társadalom hasonlóan megosztott, akár hatósági eszközökkel, akár még 

elfogadhatónak tartott szociális minimumok nyújtásával az államtól vagy az 

önkormányzatoktól várja a látható hajléktalanság eltüntetését. 

A projekt kommunikációs üzenete a helyi és széles társadalom számára: 

Mit tehetek a hajléktalan emberekért? 

Várható hatások: 

 A szomszédsági tolerancia növekszik. 

 A társadalmi szolidaritás növekszik. 

3. Fiatal felnőttek 

Az információhoz az Internetes szörföléssel hozzájutó, kapcsolataikat a neten keresztül 

kialakító és működtető, netes rajongói csoportokhoz tartozó fiatal felnőttek megszólítása, 

a szolidaritás felkeltése és személyes cselekvésre bírása az általuk használt 

kommunikációs csatornákon hozhat sikereket. 

A projekt kommunikációs üzenete a fiatal felnőtteknek: 

Hajléktalanok - közöm van hozzájuk 

Várható hatások: 

 A fiatal felnőttek személyes segítői magatartása növekszik. 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

1. A települési önkormányzatoknál használt kommunikációs eszközök: 

 A projekt honlapjain az önkormányzati hitvallások, cselekvések megjelenítése hírként, 

fotókkal, videóval, 
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 a projekt sajtóközleményeiben az innovációk és a jó gyakorlatok ismertetése, 

 fotódokumentáció készítése az önkormányzati cselekvésekről, 

 a társadalmi szintű kommunikáció települési rendezvényeibe az önkormányzat 

bevonása, pl. kerekasztal-beszélgetések résztvevőiként, saját törekvéseik 

ismertetőjeként. 

2. Helyi társadalom és a magyar társadalom megszólításához és bevonásához használt 

kommunikációs eszközök: 

 Sajtóközlemények, 

 a fotódokumentáció készítésébe való bevonás a helyi közösségek tagjai esetében, 

 a TÉRKÉPTÉR használatára való figyelem felhívás, 

 a projekt honlapjain a személyes segítő akciók ismertetése. 

3. A fiatal felnőtteknél használt kommunikációs eszközök: 

 Közösségi oldal kampánya, 

 a projekt honlapjain a kampány ismertetése és a kampány linkjének elhelyezése. 

5.1. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2012-

2014. 

Megszól

ítás, 
bevonás
, az 
eredmé
nyekről 
tájékozt

atás. 

Az 

önkormányzatok 
felelősségvállalás
ának erősítése a 
településükön élő 
valamennyi 
polgárukért a 

közügyek 
gyakorlása során 

Települési 

önkormányzatok 

Honlap, 

Sajtóközlemény, 

Fotódokumentáció, 

Települési 
rendezvénybe vonás 

A projekt 

szakmai 
vezetői, 

tanácsadói-
mentorai, 

szervezői, 

települési 
referensek, 
önkormányzati 
tagok 

2012-

2014. 

Megszól

ítás, 
bevonás
, az 
eredmé
nyekről 
tájékozt

atás. 

A társadalom 

figyelmének 
felhívása az 
utcán élés 
embertelen 
voltára, a 
megoldási 

lehetőségekre, a 
személyes segítő 
cselekvések 
szélesítése és 
növelése 

Helyi társadalom 

és a magyar 
társadalom 

Honlap, 

Sajtóközlemény, 

Fotódokumentáció, 

TÉRKÉPTÉR 

A projekt 

szakmai 
vezetői, 

tanácsadói-
mentorai, 

szervezői, 

települési 
referensek, a 
közösségek 
tagjai 

2012-
2014. 

Megszól
ítás, 
bevonás

, az 

eredmé
nyekről 
tájékozt
atás. 

A fiatal felnőttek 
személyes 
felelősségvállalás

ának növelése 

Fiatal felnőttek Internetes közösségi 
kampány szervezés e 
és működtetése, 

Honlap 

A projekt 
szakmai 
vezetői, 

tanácsadói-

mentorai, 
szervezői, 

fiatal felnőttek. 
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1. sz. melléklet 

Kutatási terv 

(Tervezet) 

„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-

piaci integrációjának megalapozása"című, TÁMOP-5.3.2-12/1 számú projektjavaslathoz 

kapcsolódóan, annak részeként megvalósuló kutatáshoz. 

Kontextus: 

A „Február Harmadika” Munkacsoport 1999. óta végzi évente egy alkalommal a 

hajléktalan emberek helyzetének kérdőíves felmérését. Az adatfelvétel 1999-2005 között 

a fővárosban zajlott, 2006. óta országosan folyik. Az adatbázis évente 6.000-8.500 

hajléktalan ember válaszait tartalmazza. Az adatok szerkezete lehetővé teszi, hogy a 

hajléktalan emberek helyzetére vonatkozó információk hosszú időtávot átfogó vizsgálatát 

is. 2012. február harmadikán csaknem két és félezer közterületen élő hajléktalan ember 

válaszolta meg a kérdőívben feltett kérdéseket. 

A munkacsoport tagjai elismert szakemberek, nagy kutatatási tapasztalatuk mellett 

naprakész ismereteik vannak a hajléktalanellátó rendszer működéséről. Az éves 

rendszeres adatfelvétel szervezésében, az adatok feldolgozásában és elemzésében 

immár 14 év gyakorlatával rendelkeznek. 

A kutatás célja: 

A kiemelt projekt fő célkitűzéseihez illeszkedve a kutatás témája az utcán élő hajléktalan 

emberek helyzetének áttekintése, valamint a társadalmi visszailleszkedésük elősegítését 

célzó erőfeszítések célzottságának és hatékonyságának összehasonlító elemzése. A 

kutatás eredményeként adatokon alapuló javaslatok megfogalmazására nyílik lehetőség 

a szolgáltatások fejlesztésének lehetséges irányaira vonatkozóan, kiemelve a 

közterületen élők speciális helyzetéhez kapcsolódó kérdéseket. 

A kutatás indokoltsága: 

A tartósan közterületen élő hajléktalan emberek sajátos csoportjának ellátása évek óta 

komoly kihívást jelent a számukra nyújtott szolgáltatások, programok tervezése és 

megvalósítása területén. Ezen célcsoport jellemzői és szükségletei jelentősen 

különböznek a szállást nyújtó intézményeket használókétól. Ezért a sikeres társadalmi 

integrációjuk elősegítése érdekében indokolt szélesebb összefüggésrendszerben 

megvizsgálni azokat a rájuk jellemző sajátságokat, melyek eredményeképpen 

meghatározhatóak lesznek a számukra nyújtható szolgáltatások elemei közül azok, 

amelyek az empirikus adatok alapján valóban hatékony segítséget nyújthatnak 

számukra. 

A kutatás lehetséges témái30: 

A fentiek alapján indokolt a jelenleg induló, „Az utcán élő hajléktalan személyek 

társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres 

munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” című TÁMOP 5.3.3-11 számú projektek 

szakmai megvalósulásának tényleges jellemzőit a lehető legegzaktabb módon 

„visszamérni”. Ez praktikusan a végrehajtásra kerülő projektekbe bevont, tartósan 

közterületen élők szociodemográfiai jellemzőinek az „alapsokasághoz” történő 

hasonlítását jelenti. „Alapsokaság” alatt ebben az esetben elsősorban a projektekkel nem 

érintett közterületen élő, másodsorban a hajléktalanellátói szállásnyújtó szolgáltatásokat 

igénybe vevő hajléktalan embereket kell érteni. 

A tervek szerint 2013. február 3-án sor kerülne – a kialakult metodikának megfelelően – 

az országos hajléktalan adatfelvételre a lehető legtágabb körben: a hajléktalan 

szállásokon élők, illetve a közterületeken élők körében, Budapesten és vidéken egyaránt. 

Az adatfelvétel szervezése során a TÁMOP 5.3.3-11 projekteket megvalósító szervezetek 

                                                 
30 A végleges kutatási célok megfogalmazására, és a kutatási módszerek kidolgozására a kiemelt projekt képviselőivel egyeztetve 2012. IV. negyedévében kerül sor.

 



 

 
80 

által ellátott települések bevonása a felmérésbe kiemelt prioritást élvez. Ez az 

adatfelvétel szolgáltatja az összehasonlítás „alapsokaságát”.  

A teljes, országos adatbázis elemzése naprakész, pontos és hiteles képet nyújt a 

hajléktalan emberek helyzetének jellemzőiről, valamint a feltett kérdések alapján 

azonosítható szolgáltatási szükségleteikről. Az adatok alapján következetéseket tudunk 

majd megfogalmazni a hajléktalan népesség belső strukturáltságáról, térbeli jellemzőiről, 

társadalmi és munkaerő-piaci helyzetéről. 

Ugyanaz a kérdőív, ugyanazzal a módszerrel felvételre kerül majd a TÁMOP 5.3.3-11 

projektekbe 2013. január 15-ig bevont minden egyes ügyféllel. Így sor kerülhet az így 

nyert adatok összehasonlító elemzésére. Az összehasonlítás általánosan megfogalmazott 

alapkérdése, hogy vannak-e, s ha igen, akkor milyen sajátosságai vannak a projektekbe 

bevont hajléktalan embereknek a közterületen élő, illetve a szállásnyújtó szolgáltatásokat 

igénybe vevő populációhoz képest. Kiket, és miért éppen őket éri el a programok 

eszközrendszere, mik lehettek a kiválasztás szempontjai? 

Másrészt indokolt – a TÁMOP 5.3.2-12/1 projekt Éves Hajléktalanügyi Országjelentésre 

vonatkozó vállalásával összefüggésben is –, hogy elkészüljön a „Február Harmadika” 

adatfelvételek 1999-től 2013-ig tartó igen-igen gazdag adatállományának összefoglaló 

feldolgozása, elemzése, kiemelten részletezve a közterületen élők körében felvett 

adatokat. Ez az összefoglaló elemzés, feldolgozás rámutathat azokra a főbb 

tendenciákra, változásokra, melyek az elmúlt években kirajzolódtak a hajléktalan 

népességen belül, s amelyek jelentősen befolyásolhatják a helyzetük megváltoztatására 

irányuló politikák, projektek megfelelő kialakítását, jól célzottságát.  

Az elemzés keretében körvonalazhatóak, „bemérhetőek” lesznek azok a sajátos 

hajléktalan „alcsoportok”, „életforma csoportok”, melyek sajátos programokat, 

támogatási eszközöket igényelnek, illetve az empirikus adatokra támaszkodva 

megfogalmazódnának konkrét javaslatok a speciális eszközrendszerekre vonatkozóan. 

Az 1999-2013. közötti időszakban – összesen 15 alkalommal – elkészített évenkénti 

hajléktalan adatbázis lehetőséget nyújthat arra a kísérletre is, melynek keretében a 

korábbi évek során megvalósult integrációt célzó programokban résztvevők sorsának 

nyomon követése a cél (visszatértek-e a hajléktalan helyzetbe, vagy hosszabb időre 

sikerült abból kikerülniük), e programok adatbázisának felhasználása azonban még 

további egyeztetéseket igényel. 

A közterületen élők integrációját célzó, folyamatban lévő programok célzottságának 

vizsgálata, a hosszú idősorokat átfogó adatelemzések, a sajátos szolgáltatási igények 

azonosítása, valamint a korábbi integrációs programokban érintettek helyzetének 

nyomon követése együttesen megalapozza olyan szakértői javaslatok kidolgozását, 

melyek a szolgáltatás-tervezés és a forráselosztás hatékonyabbá tételét szolgálják. 

A felsorolt célkitűzések szervesen illeszkednek a „Február Harmadika” adatfelvétel 

rendszerébe: a kutatás során összehasonlítható adatok nyerhetőek mind az 

„alapsokaság”, mind a kiemelt célcsoport jellemzőivel kapcsolatban. A korábbi években 

felvett adatbázisok pedig lehetőséget nyújtanak a hosszabb időszakot átfogó tendenciák 

követésére. 

A kutatás/elemzés lehetséges témái egy-egy mondatban: 

1. 2013. február 3-i országos hajléktalan adatfelvétel elemzése (Budapest/vidék, 

közterület/szállók) 

2. TÁMOP 5.3.3-11 projektbe bevont tartósan közterületen élő hajléktalan emberek 

jellemzőinek összehasonlítása a közterületen, szállókon élőkkel 

3. 1999-2013. közötti főbb változások longitudinális elemzése 

4. A hajléktalanok körében megjelenő sajátos csoportok, potenciális célcsoportok 

sajátosságainak elemzése 

5. Empirikus adatok alapján policy/projekt javaslatok kidolgozása 
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A kutatás keretei: 

A végleges kutatási terv kidolgozására a kiemelt projekt képviselőivel való egyeztetés 

alapján kerül sor. 

Az adatfelvétel lebonyolítását a „Február Harmadika” munkacsoport koordinálja, az 

adatok elemzését, valamint a tanulmány elkészítését a munkacsoport tagjai vállalják. 

A kutatás eredményeként létrejövő elemzés minimális terjedelme 100 oldal. 

Ütemezés: 

2012. IV negyedév:  a végleges kutatási terv elkészítése, a kutatás 

módszerének részletes megtervezése 

2013. I. negyedév:    az adatfelvétel lebonyolítása, az adatok rögzítése 

2013. II.-III. negyedév:  az adatok elemzése, a tanulmányhoz szükséges 

adatbázisok, adattáblák elkészítése 

2013 IV. – 2014. II. negyedév:  a tanulmány megírása, a szövegek véglegesítése, 

átadása a megrendelő számára 

A kutatás költségigénye: 

Az adatfelvétel megszervezése, lebonyolítása, az adatok rögzítése, az adatbázis 

létrehozása összességében: 3.500.000 Ft (minimálisan 7.000 db kérdőívvel kalkulálva 

kérdőívenként 500 Ft). 

A tanulmányhoz szükséges adatok előkészítése, rendszerezése, az egyes témákat felölelő 

résztanulmányok és összefoglaló elkészítése, összességében 1.500.000 Ft. 
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2. sz. melléklet 

 

Előzetes háttérszámítások a tervezett szakértői anyagokhoz 

 

A számítás a várható feladatok alapján készültek, egységesen bruttó 5.000 Ft/óra 

díjazással számolva. 

 
Utcán élők lakhatásának módszertana 

Feladat Becsült 
munkaóra 

Bruttó 5.000 Ft/munkaóra 

Külföldi szakanyagok feldolgozása                       20                                100 000     

Hazai tapasztalatok feldolgozása                       20                                100 000     

Szakértői konzultációk                       10                                  50 000     

Elemzés, módszertan írása                       20                                100 000     

Véleményező konzultációk                       10                                  50 000     

Módszertan összesen                       80                                400 000     

   

Hajléktalanügyi országjelentés 

Feladat Becsült 
munkaóra 

Bruttó 5.000 Ft/munkaóra 

Hazai tendenciák, gyakorlatok, jogszabályok 
összegyűjtése, feldolgozása                       50                                250 000     

Szakértői konzultációk                       10                                  50 000     

Elemzés, OJ írása                       30                                150 000     

Véleményező konzultációk                       10                                  50 000     

Országjelentés összesen                     100                                500 000     

   

Hajléktalanügyi stratégiai irányelvek 

Feladat Becsült 
munkaóra 

Bruttó 5.000 Ft/munkaóra 

Hazai szociálpolitikai törekvések feldolgozása                       25                                125 000     

Uniós szociálpolitikai törekvések feldolgozása                       25                                125 000     

Szakértői konzultációk                       10                                  50 000     

Elemzés,  stratégiai javaslatok írása                       30                                150 000     

Véleményező konzultációk                       10                                  50 000     

Stratégiai irányelvek összesen                     100                                500 000     

   

Kutatási jelentés 

Feladat Becsült 
munkaóra 

Bruttó 5.000 Ft/munkaóra 

Adatok összegzése                       60                                300 000     

Adatok elemzése                       60                                300 000     

Szakértői konzultációk                       20                                100 000     

3 db résztanulmány írása 30-30 órában                       90                                450 000     

Policy javaslatok kidolgozása, elemzése, 
megírása                       60                                300 000     

Véleményező konzultációk                       10                                  50 000     

Stratégiai irányelvek összesen                     300                             1 500 000     
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3. sz. melléklet 

 

Előzetes háttérszámítások a tervezett kommunikációs tevékenységekhez: 

 

A nyilvánosság biztosítására mind a főpályázó, mind a konzorciumi tagok azonos becsült 

költségekkel kalkuláltak, melyek a következőképpen alakulnak: 

 
Tevékenység, feladat Tervezett 

egységár  
Darab  Összesen 

Ft 

 „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése 
(tervezés, nyomdai kivitelezés) és 
elhelyezése a projektgazda és konzorciumi 
partnereinek székhelyein.  

     30 000                 1         30 000     

A "C" tartalommal megegyező, hordozható 
tábla (konzultációk és vándorműhelyek 
helyszíneire) elkészítése.  

       7 500                 2         15 000     

„D” típusú emlékezető tábla elkészítése és 
elhelyezése a projektgazda és konzorciumi 
partnereinek székhelyein.  

     20 000                 1         20 000     

Uniós asztali zászló        5 000                 2         10 000     

Fotódokumentáció papír alapú 
megjelentetése (települési rendezvények): 
képek előhívása, kasírozása: 25 kép,40*60 
cm, 5.000 Ft/db 

    125 000                 1       125 000     

Összesen   200 000     
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4. sz. melléklet 

 

A tanulmány szövegébe be nem építhető, tisztázó kérdésekre adott válaszok 

 

Kérdés, észrevétel: 

 

A kérdés 

sorszáma 

Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás 

6. Projektvezető és 

pénzügyi vezető 

jogviszonyának 

tisztázása 

A projektvezető és a pénzügyi vezető 

foglalkoztatásának jogviszonyában eltérés van a 

költségvetés és az adatlap között (adatlap: 

munkaviszony, költségvetés: megbízási jogviszony). 

Kérjük tisztázzák az eltérést. 

 

Válasz: 

A projektvezetőt és a pénzügyi vezetőt megbízási jogviszonyban kívánjuk foglalkoztatni. 

 

 

Kérdés, észrevétel: 

 

A kérdés 

sorszáma 

Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás 

8. EU-s elvek nyomon 

követésének 

tisztázása 

Főpályázó: A költségvetés szöveges indoklásban azt 

írják, hogy 3-szor lesz EU-s elvek nyomon követése 

tevékenység (évente 1-szer), azonban a projekt 

csak 24 hónapos, azaz 2éves. Kérjük, tisztázza az 

ellentmondást. 

 

Válasz: 

Az EU-s elvek nyomon követése tevékenység folyamatosan történik, 2013. február – 

2014. november hónapokban, ahogy ezt a Gantt-diagramban is feltüntettük. A 

tevékenység díjazása történik ezen időszak alatt három alkalommal. 

 

 

Kérdés, észrevétel: 

 

A kérdés 

sorszáma 

Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás 

10. Rendezvényszervezés A rendezvények esetében leírja, hogy tartalmaz a 

költség pl. terembérletet, hangosítást, 

engedélyeztetést. Kérjük, tisztázza, hogy ezekről 1 

számla, vagy több számla kerül-e kiállításra. 

Amennyiben több számla (és nem rend.szerv.), 

akkor a tételeket és a tételenkénti összegeket is 

szükséges tisztázni. Kérjük, ezt tegye meg 

valamennyi konzorciumi tag vonatkozásában.  

 

Válasz: 

A főpályázó és a konzorciumi partnerek esetében is rendezvényenként 1-1, 

rendezvényszervezés tartalmú számla kerül kiállításra. 
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Kérdés, észrevétel: 

 

A kérdés 

sorszáma 

Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás 

11. Szakmai vezető 

tisztázása 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

esetében 2 szakmai vezetői önéletrajz is csatolásra 

került a pályázathoz (Budainé Nagy Katalin, Ördög 

Miklós). Kérjük, tisztázza, hogy ki fogja ellátni a 

feladatot.  

 

Válasz: 

A szakmai vezető feladatát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület esetében Ördög 

Miklós látja el. Budainé Nagy Katalin a szervezői feladatokat végzi. 

 

A félreértést az okozhatta, hogy Rigóné Kiss Éva önéletrajzán is, hibásan, szakmai vezető 

lett feltüntetve a projektben betöltött munkakörnél.. Rigóné Kiss Éva projektben betöltött 

munkaköre szakmai tanácsadó, mentor. 

 

 

Kérdés, észrevétel: 

 

Kérdés 

sorszám 

Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás 

1. Pontosítandó, 

tisztázandó  

projektelemek 

Kérjük, mutassa be részletesen, hogy a projektvezető 

és a szakmai megvalósítók a kéthavonkénti személyes 

találkozók, valamint a köztes időben leírt elektronikus 

és telefonos kapcsolattartás során hogyan és miként 

oldják meg a következőeket: 

 

A MVT. 57. oldalán szereplő konzultációs alkalmak és  

műhelyalkalmak beérkező tapasztalatainak 

megosztása; 

 

a MVT. 57. oldalán szereplő konzultációs alkalmak és 

műhelyalkalmak elért eredményének értékelése, a 

felmerült kérdések, esetleges konfliktusok közös 

megoldásának módszerei; 

 

a szakmai megvalósítás során felmerült vitás kérdések 

kezelése (tekintettel a három, a MVT-ben leírtak 

alapján egyenrangú szakmai vezetőre). 

 

Válaszok: 

 

Tapasztalatok megosztása a teameken és egyéb kapcsolattartáson kívül: 

Minden egyes konzultációról és műhelyalkalomról emlékeztetőt készít az a szervezet – a 

főkedvezményezett vagy konzorciumi partnerei – amelyik az alkalmat rendezi, vezeti, 

moderálja. Az emlékeztető tartalmazza a konzultáción vagy műhelyen felmerült témákat, 

problémákat, vitapontokat, az elhangzott véleményeket és álláspontokat, javaslatokat. 

 

Az emlékeztetőket elektronikusan megkapják az alkalmon résztvevő szervezetek és 

személyek. Az alkalom szervezője az emlékeztetőt megküldi a projektben résztvevő 

másik két partnerének is, és mindegyikük (főkedvezményezett és a két konzorciumi 

partner) honlapjára felkerül. 
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A team-találkozók között rendszeres (heti, kétheti) skype-konferenciát szervezünk a 

partnerek közti kapcsolattartásra, többek között a műhelyeken, konzultációkon felmerülő 

szakmai tapasztalatok megosztására. 

 

Értékelések, kérdések, konfliktusok megoldásának módszerei: 

Az alkalmakon leszűrt tapasztalatokat, a jelzett problémák kezelését, az elért 

eredményeket a partnerek a személyes találkozókon értékelik, ha ennél gyakrabban 

szükséges, akkor skype-konferencián történő megbeszéléssel, ha kell, rendkívüli team 

megszervezésével. 

 

Azokat a - konzultációkon, műhelyeken felmerülő - problémákat, amelyek nem 

módszertani kérdést érintenek, jelzik a partnerek az ESZÁ-nak, mint közreműködő 

szervezetnek. Ez a következőképp történhet: 

 A projektet kísérő PVÁÜ-kre készített írásos jelentésekben és az azt követő 

szóbeli egyeztetésen, amelyekről emlékeztető készül. A főkedvezményezett 

készíti, és az ESZÁ-nak való beküldés előtt elküldi konzorciumi partnereinek 

véleményezésre.  

 ha a probléma gyors választ kíván, a főkedvezményezett közvetlenül jelzi 

elektronikusan a projekt kapcsolattartójának a problémát, 

és mindkét esetben kifejtik a problémával kapcsolatos, egyeztetett javaslataikat. 

 

Szakmai véleményeltérés esetén konszenzusos megoldásra törekszünk. Nehezen tudunk 

elképzelni olyan szakmai konfliktust a partnerek között, amelyben ne jutnánk 

konszenzusra. Ha mégis előfordulna, és ez a projekt céljait vagy vállalt eredményeit 

veszélyeztetné, akkor PVÁÜ elé viszik a partnerek a problémát, és az ott elfogadottakat 

tekintik kötelezőnek. 

 

Szakmai véleményeltérések, vitás helyzetek kezelése: 

Amennyiben valamely vitatott kérdés kiéleződik, és csak egyetlen, alternatívákat kizáró 

megoldása lehet, a vitatott kérdésről, a projekt vezetője dönt. 

 

A program tervezése során a három egyenrangú partner – és kiemelten szakmai vezetőik 

- a saját régióikban szükséges programelemeiket betervezték, így a pályázatban azon 

elemek szerepelnek, amelyeket együttesen készítettek elő. Az előkészítésben már volt 

lehetőség az együttműködés megtapasztalására, a megbeszélések nyíltak és 

problémafeltáróak voltak. Ez a tapasztalás alapját képezi a jövőbeni partneri 

együttműködésnek. 

 


