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Az elmúlt évszázad elképesztő mértékű 
és sebességű urbanizációs folyamatainak 
hatásait mindannyian a bőrünkön érezzük. 
Az ENSZ becslése szerint 2030-ra minden 
negyedik ember nyomornegyedben fog 
élni, ami mind a fejlett, mind pedig a fejlő-
dő országok életére befolyással lesz. A vi-
lágméretű Covid-19 járvánnyal súlyosbított 
helyzetben kiemelten fontos, hogy minél 
több emberben tudatosuljon a megfelelő 
és emberhez méltó lakhatás jelentősége.

Az Afrikáért Alapítvány közel húsz-
éves nemzetközi fejlesztési tapasztalattal a 
háta mögött csatlakozott 2017-ben az Euró-
pai Unió által finanszírozott és a Habitat for 
Humanity EMEA vezetésével megvalósuló 
Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid 
Ground) projekthez. Korábbi nemzetközi 
fejlesztési és humanitárius munkánk so-
rán többször tapasztaltuk, hogy a biztos 
lakhatás, illetve annak hiánya meghatározó 
tényező lehet az ember életében. Ez hatvá-
nyozottan igaz a Globális Dél országainak 
nagyvárosaiban élőkre, különösen a nők-
re és a gyerekekre, akiknek megsegítését 
az Afrikáért Alapítvány által támogatott 
intézmények elsődleges céljukként tűzték 
ki. A projekt ideje alatt a lakhatási kérdések-
kel, valamint az urbanizációs folyamatokkal 

kapcsolatban szerzett tapasztalatainkat a 
jövőben is igyekszünk beépíteni Alapítvá-
nyunk alaptevékenységeibe.

Jelen kiadványban, amely a projekt 
lezárását jelző mérföldkő, igyekeztünk egy 
olyan összefoglalást és áttekintést nyújtani 
a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt hát-
teréről, főbb céljairól, valamint eredménye-
iről, mely talán mindenki számára hasznos 
és értékes tudással szolgálhat. Tartalmát 
tekintve a kiadvány nem csupán a projek-
tet mutatja be, hanem Czirják Ráhel (Máltai 
Szeretetszolgálat) tanulmányán keresztül 
a globális urbanizációs és lakhatási válság 
okait és folyamatait is igyekszik tágabb tör-
ténelmi, gazdasági és szociológiai kontex-
tusba helyezni. Czirják Ráhel írásában az 
Afrikáért Alapítvány a projekt keretében 
megvalósított missziójának helyszínéül szol-
gáló kinshasai nyomornegyed, Pakadjuma 
példáján keresztül mutatja be, hogy egy af-
rikai nagyváros mindennapi életében ho-
gyan jelennek meg ezek a kihívások. Ezáltal 
tisztábban láthatjuk azt az összetett prob-
lémakört is, melyre a Teremtsünk Biztos 
Lakhatást projekt reagálni kívánt. Gyuris 
Kata (Afrikáért Alapítvány) projektkoordi-
nátor egy további fejezetben mutatja be az 
Afrikáért Alapítvány projekten belül elért 
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eredményeit, valamint fontosabb megva-
lósított kommunikációs, szakmai, kulturális 
és nemzetközi fejlesztési tevékenységeit, 
hangsúlyozva, hogy a különböző jellegű te-
vékenységek együttesen járultak hozzá az 
információs és érdekérvényesítő kampány 
hatékonyságához. Végezetül Czirfusz Már-
ton (Habitat for Humanity Magyarország) 
írása a magyarországi lakhatási kihívá-
sokról egyrészt kitekintést nyújt a hazai 
viszonyokra, másrészt pedig megmutatja, 
hogy a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt 
globális célkitűzései miként értelmezhetőek 
és hozhatóak összhangba a kelet-közép-eu-
rópai, azon belül is a magyar kontextussal.

Bízunk abban, hogy ezzel a kiad-
vánnyal, valamint az Afrikáért Alapítvány 
részvételével a projektben új fejezet nyílhat 

az Afrika felé irányuló nemzetközi fejlesz-
tésben is. A kötetben részletesen tárgyalt, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
megvalósult fejlesztési projektek kiváló ala-
pot szolgáltathatnak a Habitat for Humanity 
globális szervezet afrikai tevékenységeinek 
bővítésére Kongóban, egy olyan közép-af-
rikai országban, ahol szinte más országhoz 
nem fogható léptékben nő a városi lakosság, 
ezzel együtt pedig a lakhatási, egészség-
ügyi és szociális problémák száma, melye-
ket a jelenlegi világjárvány is tovább erősít.

Ezúton szeretnénk köszönetet nyil-
vánítani minden közreműködőnek, aki hoz-
zájárult a projekt megvalósításához és 
e záró kiadvány megírásához. 

FRANCE MUTOMBO TSHIMUANGA
AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE 
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A PROJEKT HÁTTERE:
Jelenleg a világ népességének fele él városi környezetben és az ENSZ 
számításai szerint 2050-re ez a szám 66%-ra fog emelkedni, túlnyo-
mórészt Ázsiában és Afrikában. Ezzel egyidőben a világon 1,6 milliárd 
ember él megfelelő hajlék nélkül. Közülük 1 milliárdan élnek nyomor-
negyedekben. A gyors urbanizációs folyamat, a 21. század egyik leg-
jelentősebb mozgatórugója, mérhetetlen fenntarthatósági kihívást 
jelent a lakhatás tekintetében. Ugyanakkor tapasztalatok mutatják, 
hogy a jól tervezett és irányított városszervezés hatékony eszköz lehet 
a fenntartható globális fejlődéshez és ezzel egyidőben választ adhat 
a lakásszükségletekre is.

A menedék és otthon iránti szükséglet és a növekvő városi 
populáció találkozásának szűk keresztmetszetében a nemzetközi 
közösség 2016-ban egy Új Városfejlesztési Menetrendet (New Urban 
Agenda) dolgozott ki, melynek célja a különböző politikai és civil sze-
replők urbanizációt érintő törekvéseinek irányítása az elkövetkező 
húsz évben. Sajnos azonban az Új Városfejlesztési Menetrend egy 
nem kötelező jellegű, önkéntesen vállalt dokumentum, így a tényle-
ges megvalósítás ellenőrzési és elszámoltathatósági rendszere még 
fejlesztésre szorul. Ahhoz, hogy a kormányok és a szupranacionális 
szervezetek képviselőinek az Új Városfejlesztési Menetrend irányába 
tett kötelezettségvállalásai számon kérhetők legyenek, szükség van 
a közösségek és a nyilvánosság bevonására. Az Európai Unió állam-
polgárainak aktív elköteleződésre buzdítása szintén kulcsfontosságú, 
figyelembe véve, hogy az EU fontos szerepet vállal a lokális és globális 
fejlesztési programok kialakításában. 
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Azért is szükséges az európai polgárok minél szélesebb 
körű tájékoztatása a globális lakhatási és földjogi kér-
désekben, mert mindez szerves részét alkotja a globális 
szegénység leküzdésének és a Fenntartható Fejlődési 
Célok1 minél sikeresebb megvalósításának, ami mind-
annyiunk közös érdeke. 

A tájékozottabb állampolgárok hatékonyabban tudják számadási köte-
lezettség alá vonni az érintett szereplőket, valamint maguk is aktívab-
ban tudnak bekapcsolódni a globális problémák kezelésébe. A Habitat 
for Humanity International Europe, Middle East and Africa (HFHI EMEA) 
mindezeket figyelembe véve elindította a Teremtsünk Biztos Lakha-
tást (Build Solid Ground) névre hallgató projektet az Európai Bizott-
ság társfinanszírozásával. A projekttevékenységek 7 európai uniós 
tagállam 14 non-profit szervezetéből álló konzorcium által kerülnek 
megvalósításra hároméves időtartam alatt.2 A partnerszervezetek 
együtt dolgoznak azon, hogy tájékoztassák az EU állampolgárait globális 
lakhatási és földtulajdonjogi problémákról, illetve hogy megmutassák, 
hogyan függ az európaiak szociális, gazdasági és környezeti jóléte a 
világ többi részének fellendülésétől.

A projekt főbb témái: földjogok, urbanizáció és nyomor-
negyed-fejlesztés, nemek közti egyenlőség/egyenlőtlenség a földtulaj-
donjog  megszerzésében,  a globális  népmozgások és  a klímaváltozás  
lakhatási szempontból.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI:
A Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid Ground) projekt fő cél-
ja az európaiak aktív elköteleződésének előmozdítása a globális 
lakhatási, földtulajdonhoz való joggal és városokkal kapcsolatos 
problémák támogatásában, valamint a kötelezettségvállalásra való 
ösztönzésük a 11. Fenntartható Fejlődési Cél és az Új Városfejlesz-
tési Menetrend irányába. 

1. A Fenntartható Fejlődési Célokról bővebben itt: https://www.ksh.hu/sdg

2. A projektről bővebben itt: https://www.habitat.org/emea/impact/our-campa-
igns/build-solid-ground

https://www.ksh.hu/sdg
https://www.habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
https://www.habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
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A projektspecifikus célok közé tartozik az európai uniós 
állampolgárok oktatása és kritikus gondolkodásra való 
ösztönzésük a földtulajdonjoggal, a lakhatással, a ne-
mek közti egyenlőséggel/egyenlőtlenségekkel, valamint 
a fejlődő és fejlett országok közötti összefüggésekkel 
kapcsolatban. 

A projekt ezzel egyidőben arra is szeretné motiválni az európai uniós 
állampolgárokat, hogy aktív szerepet vállaljanak a globális fejlődésben 
és a lakhatást érintő problémák megoldásában. 
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A PROJEKT FŐBB FÓKUSZPONTJAI:
 
FÖLDTULAJDONHOZ VALÓ JOGOK 

–› A földbirtokhoz való hozzáférés a szegénység megszűntetésének 
egyik alapkövetelménye, földtulajdon nélkül ugyanis nincsen lakhatás, 
a lakhatás pedig kulcs a stabilitáshoz és a későbbi lehetőségekhez.

–› Évente emberek millióit lakoltatják ki szerte a világon otthonaikból és 
földjeikről saját akaratuk ellenére, bármiféle értesítés vagy méltányos 
kompenzáció nélkül. 

–› A biztos birtokviszony a kritikus területeken élők életét komolyan se-
gítheti. Tapasztalatok mutatják, hogy amennyiben biztossá válik a föld-
tulajdon, az éves családi bevétel 150%-kal nő, a ledolgozott munkaórák 
száma 17%-kal emelkedik, a középiskolát végzettek száma a duplájára 
növekedik, a tinédzserkori terhességek pedig felére csökkennek. 

–› Egy 108 országban folytatott globális felmérésben kiderült, hogy az 
erősebb tulajdonjog 6-14 százalékpontnyi egy főre jutó átlagos évi 
bevételnövekedéssel hozható összefüggésbe. 

NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 
–› Annak az esélye, hogy a gyerekek súlyosan alultápláltak legyenek, 
33-50%-kal kisebb abban az esetben, ha az édesanya birtokol földet. 

–› Azok a nők, akik rendelkeznek tulajdonjoggal, 8-szor kevesebb eséllyel 
lesznek családon belüli erőszak áldozatai. 

–› Annak ellenére, hogy a nők teszik ki a világ népességének felét, ők 
termelik a világ élelemellátásának nagy részét, a fejlődő országokban 
pedig a mezőgazdasági munkák 60-80%-át ők végzik, a nők jelentősen 
kevesebb tulajdonjogi jogcímmel rendelkeznek, mint a férfiak világ-
szerte. Afrika 10 országában a nők átlagosan 12%-a birtokol önállóan 
földet, míg ez a férfiak esetében 31%. 

–› Azokon a helyeken, ahol a nők tulajdon- és öröklési jogai erősebbek, 
az egyéni megtakarításaik akár 35%-kal is magasabbak lehetnek. 

NYOMORNEGYEDEK FEJLESZTÉSE 
–› Jelenleg 1,6 milliárd ember él megfelelő hajlék nélkül és ebből 1 milli-
árdan nyomornegyedekben. 

–› A városi lakosság növekedése meghaladja annak a mértékét, ahogyan 
maguk a városok reagálni tudnának a lakásszükségletre. A projekt 
a nyomornegyedek és informális települések állapotának javításán 
dolgozik földbirtokjog biztosításával az ott élők számára és szorgal-
mazza az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását. 
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–› A nyomornegyedek a vízellátással, megbízhatatlan áramellátással 
és szegényes hulladékkezeléssel kapcsolatos problémái valójában 
az fenntartható innováció lehetőségét hordozzák magukban. Éppen 
emiatt komoly esély van rá, hogy a nyomornegyedek helyzete álta-
lánosságban javulhat. Ehhez azonban először biztos birtokjogot kell 
biztosítani az ott élők számára. 

–› A nyomornegyedek helyzetének javítása az informális településeken 
lakók életkörülményeinek jobbá tételét is jelenti felelősségteljes módon, 
rendes lakhatás hozzáférhetőségét biztosítva rövid és hosszú távon. 

GLOBÁLIS NÉPMOZGÁSOK 
–› A világon több mint 1 milliárd ember él migránsként, amiből 250 millió 
a saját országán kívül él. A migránsok és a kitelepített népesség nagy 
része urbanizált területekre költözik, mert ott több megélhetési lehe-
tőséget és nagyobb biztonságot várnak. A befogadó helyeken azonban 
gyakran nincs meg sem a jogi és politikai keret, sem pedig a szükséges 
infrastruktúra az újonnan érkezők elszállásolására. 

–› Azok a bevándorlók, akiknek nincsenek megfelelő dokumentumaik, 
sokkal kiszolgáltatottabbak a visszaélésekkel és kizsákmányolással 
szemben, megtagadhatják tőlük a hivatalos munkavállalás lehetőségét 
és a szociális védelmet. Ahelyett, hogy elismernék a lehetőségét annak, 
hogy ők is hozzájárulhatnak a szociális, gazdasági és kulturális élethez 
a befogadó közösségekben, gyakran megbélyegzik őket és teherként 
tekintenek rájuk, mind a közösségre, mind pedig az erőforrásokra 
nézve. 

–› A globális népmozgásokkal járó problémák egységben kezelése – 
a megfelelő lakhatás hozzáférhetőségét is ideszámítva – az általános 
várostervezéssel fenntartható választ nyújt nagy kiterjedésű problé-
mákra, segít a kitelepített és befogadó közösségeken is. 

–› Emberek milliói kényszerülnek menekülésre fegyveres konfliktusok, 
politikai üldöztetés, természeti katasztrófák és/vagy gazdasági válság 
miatt. Mindezek után számos bevándorló és menekült kényszerül 
kockázatokat rejtő, szegényesen fenntartott és sokszor szegregált 
lakónegyedekben élni. 
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BEVEZETÉS
Az „antropocén” (Golub, P.S. 2010) – vagyis az ipari forradalommal kez-
dődő legújabb földtörténeti kor, melynek domináns tényezője az ember, 
aki a technológia segítségével jelentékeny természetátalakítást végez 

– legmeghatározóbb jelenségei a városok. Az urbánus térségekben 
ugyanis a nagy népességkoncentráció miatt fokozott mértékben tör-
ténik a környezet átalakítása. 

A városok az emberi civilizáció épített környezetben való 
kifejeződései: itt az emberi találékonyság óriási rend-
szerek formájában mutatkozik meg, amelyek nagyszá-
mú népesség ellátását, kiszolgálását végzik (pl. ivóvízhá-
lózat, csatornarendszer, közlekedési rendszerek stb.). 

A városokban találhatjuk a pénzvilág, a gazdasági élet központjait, 
a kultúra és szellemi élet fellegvárait. Bár a rurális térségek település-
hálózatban betöltött szerepe sem alábecsülendő, sőt nélkülözhetetlen, 
a városok vezető pozíciója megkérdőjelezhetetlen. 

Városok már az időszámításunk előtti évezredekben is léteztek, 
ám számuk és arányuk meg sem közelítette az ipari forradalommal 
kezdődő korszak értékeit. Az ipari forradalom nem csak az urbánus 
térségek számbeli gyarapodását eredményezte, hanem a korábbi 
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város és vidék közötti szimbiózisszerű kapcsolatot is átalakította, a 
vonzáskörzetek kitágultak (Enyedi Gy. 2003). A városnövekedés szem-
pontjából fordulópontnak tekinthető 2007-2008, amikor a városi ag-
glomerációkban élők száma (több mint 3,3 milliárd fő) meghaladta 
a falvakban élők számát (WUP 2018). Az ENSZ előrejelzései szerint a 
jövőben ennek a tendenciának a folytatódása várható: 2030-ban a vi-
lág urbanizációs rátája 60,4%, 2050-ben 68,4% lesz (WUP 2018). Ebből 
adódóan az emberiség alapvető érdeke, hogy hosszú távon fenntart-
ható, élhető városokat létesítsen. 

Az ókortól a 20. század közepéig az urbanizáltság gyakorlatilag 
a fejlettség egyik fokmérője volt, az 1960-70-es évektől viszont a vá-
rosnövekedés súlypontja a fejlődő országokba tevődött át, ahol a gaz-
dasági fejlettség és az urbanizáció fokozatosan szétválik. Bár a fejlett 
országok városaival kapcsolatban is le kell számolni az illúzióval, mely 
szerint ezek hibátlanul működő települések, ahol a fenntarthatóság 
mind társadalmi, mind természeti értelemben megvalósul. Hiszen 
a fejlett nagyvárosokban is megjelenik a szegregáció, a szegénység, 
a környezet károsítása stb., de ezek mértéke össze sem hasonlítható 
a fejlődő országok urbánus térségeinek problémáival, ahol urbanizá-
ciós válságról beszélhetünk. 

Jelen fejezet célja, hogy a Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build 
Solid Ground) kampány háttértanulmányaként feltárja az Afrikában 

– és a fejlődő világ más térségeiben is – tapasztalható urbanizációs 
válság okait és bemutassa annak leglátványosabb következményét, a 
nagyvárosi nyomornegyedeket (slum). Hiszen ahhoz, hogy egy problé-
mát kezelni lehessen, ismernünk kell az azt létrehozó okokat.

1. IPARI FORRADALOM:  
A MODERN URBANIZÁCIÓ KEZDETE
Az urbanizáció a magyar szaknyelvben két fogalmat is takar: városo-
dást és városiasodást. Előbbi egy mennyiségi kifejezés, ami a városok 
számának, illetve a városi lakosság számának és arányának növeke-
dését jelenti. Utóbbi pedig egy minőségi fogalom, amely alatt a városi 
infrastruktúra és életmód rurális térségekben történő terjedését 
értjük (Kovács Z. 2002).

Az urbanizáció egy több ezer éves jelenség, gondoljunk csak a 
Krisztus előtti 5-6. évezredben alakult mezopotámiai városállamok-
ra. Ám globális szinten a városlakók aránya a 19. századig korlátozott 
maradt (Golub, P.S. 2010). A fordulópontot az ipari forradalom hozta el, 
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ugyanis olyan új feltételeket teremtett, amelyek elősegítették a váro-
sok korábbinál gyorsabb kialakulását és növekedését. Megkezdődött 
tehát a városlakók számának robbanásszerű növekedése, és innentől 
kezdve beszélhetünk modern urbanizációról (Czirják R. 2015).

Az ipari forradalom megteremtette azokat a feltételeket, ame-
lyekkel a korábbi időszakhoz képest robbanásszerű városnövekedés 
kezdődhetett. Kovács Zoltán szám szerint négy ilyen feltételről beszél:

1. Nagy népességkoncentrációk kialakulása: Az ipari forradalom 
következtében a gépi termelés fokozatosan kezdte kiszorítani a 
háziipart és a fejlődés hatására az üzemméretek is nőttek. Így 
a munkásokat egyre nagyobb üzemekbe vonták össze, a gyá-
rak közelében pedig egyre nagyobb népesség koncentrálódott.

2. Demográfiai robbanás: Az ipari forradalom a mezőgazdaságra 
is hatással volt, ahol az egyre korszerűbb technológiák követ-
keztében nőtt az élelmiszer mennyisége, javult az élelmezés. Az 
ipari forradalom nyomában járó gazdasági fejlődés hatására 
pedig egyre szélesebb társadalmi rétegek engedhették meg 
maguknak a – most már elérhető – jobb minőségű és nagyobb 
mennyiségű élelmiszert. Továbbá említést kell tenni az orvostu-
domány és a közegészségügy fejlődéséről is. Ezen tényezőket 
összegezve elmondható, hogy nőttek az életben maradás esé-
lyei, így a még mindig magas születésszámhoz egyre csökkenő 
halálozási ráta társult, elkezdett kinyílni a demográfiai olló, né-
pességrobbanás következett be.

3. Migráció: Az ipari forradalom a társadalmi munkamegosztásra 
is nagy hatást gyakorolt, a felszabaduló jobbágyság az iparba 
kezdett áramlani, felgyorsult a foglalkozási átrétegződés. A tér-
ben ez az erőteljes faluból városba történő migráció formájában 
jelentkezett.

4. Technika: Az ipari forradalom által megalapozott technika le-
hetővé tette a modern nagyvárosi infrastruktúra kialakulását 
(pl. vízvezeték, szennyvízcsatorna stb.), így műszakilag lehetővé 
vált a korábbinál nagyobb városok kiépülése (Kovács Z. 2002).

Ezzel szemben Tóth József a gyors és széleskörű urbanizáció kialaku-
lásában három tényezőt tekint fontosnak:

1. Migráció: Mivel az agrártérségek nagy népességszaporulatát 
a mezőgazdaság már nem tudta foglalkoztatni, az emberek 
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munkalehetőség reményében a városokba települtek.
2. Felgyorsult a modern gyáripar kialakulása, fejlődése és egyre 

fontosabb szerephez jutott a szervezett árucsere-forgalom 
és a kereskedelem.

3. Foglalkozási átrétegződés: a gazdaságilag fejlett országokban 
jelentős mértékben nőtt az iparban, építőiparban és közleke-
désben dolgozók aránya, míg az agrárgazdaságban foglalkoz-
tatottak száma és aránya ezzel párhuzamosan csökkent (Tóth 
J. 2002).

Bár a két felsorolás között található átfedés, véleményünk szerint Ko-
vács Zoltán áttekinthetőbben vázolja föl az ipari forradalom hatására 
beinduló gazdasági, társadalmi, térbeli folyamatokat.

Ezek a folyamatok tehát az ipari forradalom hatására indultak 
el: „egymásból következtek, majd egymással párhuzamosan, egymásra 
hatva működtek” (Czirják R. 2016). Az ipari forradalmat lehetővé tevő 
társadalmi változások (például a bekerítések időszaka Angliában vagy 
a jobbágyság felszabadulása), valamint a mezőgazdasági termelést 
hatékonyabbá tevő találmányok indították be a foglalkozási átréteg-
ződést, amely a térben a népesség rurális térségekből a városokba 
történő áramlásának formájában jelentkezett. A migráció a demo-
gráfiai robbanással párosulva pedig nagy népességkoncentrációk 
kialakulásához vezetett. Mindezen folyamatok motorja az innováción 
alapuló, óriási gazdasági növekedés volt, amelynek köszönhetően az 
egyre erőteljesebbé váló tendenciák (például a fokozódó városi né-
pesség) hatására sem omlott össze a rendszer, mivel a városokba 
érkező munkaerő-kínálatot fel tudta szívni az egyre bővülő gazdaság. 
A technológiai vívmányok pedig többnyire ki tudták szolgálni az egyre 
jelentősebb számú lakosság igényeit (Czirják R. 2016).

2. AFRIKAI URBANIZÁCIÓS HELYZETKÉP
Míg korábban (az ókortól a XX. század első feléig) az urbanizáció a 
fejlett térségek privilégiuma, a fejlettség fokmérője volt (minél urbani-
záltabb egy ország, annál magasabb az egy főre jutó GDP), az 1960-70-
es évektől az urbanizáció súlypontja a gyarmati sorból felszabaduló 
fejlődő országokba helyeződött át (Kovács Z. 2002). Itt a városi lakos-
ságszám növekedésével a gazdaság és az infrastruktúra fejlődése 
képtelen lépést tartani, így az urbanizáció és a gazdasági fejlettség 
fokozatosan szétválnak egymástól (Czirják R. 2015). Erre ékes példa 
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a világ leggyorsabban urbanizálódó kontinense, Afrika, ahol a városi 
lakosság száma 1950 és 2020 között közel húszszorosára nőtt: 32,6 
millióról 587,7 millió főre. Az ENSZ előrejelzései szerint 2050-re pedig 
megközelítheti a másfél milliárd főt (WUP, 2018). Ez a növekedés olyan 
gyors, hogy „a közszolgáltatások, a lakhatás és közlekedés kínálata nem 
képes lépést tartani a növekvő kereslettel, mint ahogyan a formális 
munkapiac sem képes felszívni a városba áramló tömegeket” (Ricz J. 
2009, 29. o.). Így a szükséges infrastruktúra hiányában a népesség egy 
része nyomornegyedekben kénytelen élni.

Bár a fejlődő országok a városi népesség százalékos arányának 
tekintetében a fejlett országok történelmi tendenciái szerint növek-
szenek, az abszolút számok tekintetében viszont a növekedés példa 
nélküli (Lee, K. N. 2007). 

Ez az oka annak, hogy bár az ipari forradalommal ug-
rásszerűen növekedésnek induló európai nagyváro-
soknál is voltak városodással kapcsolatos problémák, 
napjainkban a fejlődő országoknál már urbanizációs 
válságról kell beszélni. 

Ricz Judit definíciója szerint „az urbanizációs válság egy komplex 
jelenség, amely tartalmazza a városi túlzsúfoltságból adódó gazdasági, 
társadalmi hatékonyságveszteségeket és környezeti problémákat is, 
melyek rövid és hosszú távon egyaránt, valamint mind mikro-, mind 
makroszinten súlyos következményekkel járnak a tágan értelmezett 
fejlődés tekintetében” (Ricz J. 2007, 182. o.). Az urbanizációs válság talán 
legszembetűnőbb szimptómája a városi nyomornegyedek létrejötte.

Az ENSZ településfejlődéssel foglalkozó szakosított szerve, a 
HABITAT a következőképpen definiálja a nyomornegyed fogalmát: nyo-
mornegyed-háztartásnak azt nevezzük, mikor egyének egy csoportja 
városi környezetben egy fedél alatt lakik és a következő feltételek közül 
egy vagy több hiányzik:
1. olyan szilárd hajlék, amely állandó és védelmet nyújt szélsőséges 

klimatikus feltételek között is;
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2. elegendő élettér, ami azt jelenti, hogy egy helyiségen maximum 
3 ember osztozik;

3. könnyű hozzáférés biztonságos vízhez megfelelő mennyiségben 
és megfizethető áron;

4. hozzáférés megfelelő mellékhelyiséghez – ez privát vagy akár 
közösségi illemhely is lehet, ha azon ésszerű számú ember 
osztozik;

5. a lakóhely birtokjogi biztonsága, mely megakadályozza az erő-
szakos kilakoltatást (UN-HABITAT, 2006).

Ám az ENSZ definíciójától függetlenül minden országnak joga van 
a saját területén alkalmazott meghatározást alkotnia (UN-HABITAT, 2003). 
Így fordulhat elő az az abszurd szituáció is, hogy a problémában erőtelje-
sen érintett ország nem rendelkezik nyomornegyed-definícióval. A vilá-
gon jelenleg minden nyolcadik ember nyomoregyedlakó. A fejlődő orszá-
gokban ez összesen 881 millió főt jelentett 2014-ben (UN-HABITAT, 2016), ami 
a Föld teljes városi lakosságának majdnem negyedét teszi ki (WUP, 2018).

A nyomornegyedlakók arányának tekintetében a szubszaharai Afriká-
ban a helyzet még ennél is rosszabb. Ott ugyanis a városi lakosság több 
mint fele, pontosabban 56 százaléka lakik nyomornegyedekben (WUP, 
2018). Hatékony beavatkozások nélkül pedig a jövőben ezen számok nö-
vekedése várható, hiszen 2030-ra a fejlődő országok városi lakossága 
közel egymilliárd fővel fog bővülni (WUP, 2018).A nyomornegyedekben 
uralkodó életkörülményeket jól jellemzik a következő adatok: 

Még mindig legalább 1 millió csecsemő és gyermek hal 
meg évente olyan betegségekben, amelyek közvetlenül 
a víz- és higiéniai ellátottság nem megfelelő minőségével 
függnek össze (UN-HABITAT 2003), valamint 10 gyermek-
ből 1 meghal 5. születésnapja előtt a szegény országok 
városaiban (Satterthwaite, D. 2004). 
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A fejlődő világ nyomornegyedei napjainkban hasonló nehézségekkel 
küszködnek, mint a viktoriánus London: tífusz, kolera, tuberkulózis. 
Ám a helyzetet még súlyosabbá teszik az úgynevezett „modern” be-
tegségek, mint az asztma, szívbetegség, rák, stb. Így ezek az emberek 
a betegségek „kettős terhét” kénytelenek viselni (Stephens, C. – Stair, 
P. 2007). Ez az elkeserítő helyzet azon túl, hogy az embereket sajnálko-
zásra indíthatja, igenis komoly fenyegetést jelent világszinten, hiszen 
ezek a betegségek nem fognak a nyomornegyedek határain megáll-
ni. Ráadásul a közlekedési technológia fejlődése révén a fejlődő világ 
országai többé már nem „elszeparált térségek az Isten háta mögött”, 
hanem szinte karnyújtásnyi távolságba kerültek, katasztrófával fe-
nyegetve a globális közegészségügy terén.

De mi az oka annak, hogy a fejlett országok urbanizációjával 
szemben a fejlődő világban a kiegyensúlyozott fejlődéshez szükséges 
alap nélküli, fékevesztett növekedés zajlik? Hogyan alakulhatott ki ilyen 
helyzet? Mitől különbözik (vagy miben hasonlít) ezen térség urbanizá-
ciója a fejlett világéhoz?

3. A FEJLŐDŐ VILÁG (ELTÉRŐ?) URBANIZÁCIÓJA
A szakirodalomban rengeteg vélemény olvasható azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy a fejlődő és fejlett országok urbanizációját azonos 
tényezők alakították, alakítják-e.

Enyedi György 2003-as Városi világ című munkájában azt írja, 
hogy a fejlődő és fejlett világ urbanizációjának alapvető különbsége az 
eltérő időzítésből származik. A fejlődő országok urbanizációja esetében 

„a megkésettségből […] számos sajátosság következik, de alapjában 
ugyanaz a városnövekedési mechanizmus működik, amely a fejlett 
Európa nagyvárosait a XX. század első felétől […] számottevően meg-
növelte” (Enyedi Gy. 2003, 13. o.). Vagyis a „két világ” a modern urbanizá-
ció eltérő szakaszában van (Enyedi Gy. 2003). Enyedi feltételezi, hogy a 

”fejlett országokban kialakult urbanizációs ciklusok tovább haladnak 
a Föld egészén olyan módosulásokkal, amelyek a megkésettségből, a 
történelmileg kialakult városhálózatból, a kulturális különbségekből 
származnak” (Enyedi Gy. 2003, 14. o.).

Ezt a nézetet osztja Szirmai Viktória is, aki szerint „az urbanizá-
ció történeti útjait nem lehet megkerülni: a fejletlenebb országok végül 
is követik az előbbre járók által már bejárt utat, az urbanizáció főbb 
törvényszerűségeinek érvényesülése miatt” (Szirmai V. 2011, 37. o.). Ám 
a XIX. század vége, a XX. század eleje óta „az urbanizációs folyamatok 
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és hatásaik radikálisan megváltoztak, többek között a globalizációs 
folyamatok dinamizálódása miatt” (Szirmai V. 2011, 23. o.). Ricz Judit a 
következő elemekben látja a legfontosabb urbanizációs különbségeket: 
eltérő időbeli lefutás, eltérő ütem, eltérő nagyságrend, eltérő területi 
mintázat, eltérő globális kontextus, illetve a városi problémák meny-
nyiségi és minőségi különbsége (Ricz J. 2009).

Véleményem szerint, ha az imént felsorakoztatott álláspontokat 
összegezzük, a következő ok-okozati összefüggés vázolható fel: 

a fejlett és fejlődő országokat alapvetően eltérő tör-
ténelmi háttér jellemzi, melyből adódóan eltérő lesz 
az időzítés, vagyis a modern urbanizáció kezdetének 
időpontja. A két kiinduló időpont közti különbség alatt 
pedig megváltozott a globális kontextus is, és ez lesz 
az, ami minden további különbséget (eltérő ütem, nagy-
ságrend, területi mintázat és ebből adódóan a váro-
si problémák különbözősége, stb.) eredményezni fog. 

Vagyis maguk az „urbanizáció főbb törvényszerűségei” (Szirmai V. 
2011), a modern urbanizációt kiváltó tényezők azonosak a XVIII. század 
végén és napjainkban is. Ám a városnövekedést befolyásoló tényezők 
időközben megváltoztak és ebből adódnak az urbanizáció eltérései a 
két fejlettségi szintű világban.

Eltérő történelmi háttér, eltérő időzítés: A globális Észak orszá-
gaiban a modern urbanizáció az ipari forradalommal vette kezdetét, ám 
a gyarmati területeken erre csak a függetlenné válás után kerülhetett 
sor. Hiszen az anyaországok számára ezek a területek elsősorban 
nyersanyagforrásként szolgáltak, ebből adódóan fejlesztéseket főleg 
csak a még hatékonyabb kizsigerelés érdekében hajtottak végre. Így 
az ipari forradalom csak a függetlenedés után tudta megvetni lábát 
a harmadik világ országaiban. A két térség modern urbanizációjának 
kezdete között tehát 150-200 éves különbség áll fenn (Czirják R. 2015).

Eltérő globális kontextus: E másfél-két évszázados időszakban – 
és főleg az elmúlt 50 évben – jelentős változások mentek végbe a világ 
fejlődését befolyásoló tényezők tekintetében. Ilyen – az urbanizáció 
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szempontjából is releváns – folyamatok a világgazdasági korszakváltás 
és a globalizáció (Kovács Z. 2002). Előbbi – gazdasági paradigmavál-
tásnak vagy posztfordi átmenetnek is nevezett – folyamat az 1960-as 
és 1970-es években zajlott, a világpiac telítetté válása és a hetvenes 
évek olajválságai okán (Wallerstein, I. 2000). A korábban húzóágazatnak 
számító nehézipar, vele együtt pedig a gazdasági, ipari centrumok is 
válságba kerültek. Ennek következtében megváltozott a centrum és a 
periféria szerepe, átalakítva ezzel a gazdaság korábbi térszerkezetét: 
a termelés az olcsó munkaerő következtében átkerült a perifériára, 
míg a centrum feladata az irányítás, illetve a kutatás-fejlesztés lett. 
A periférikus területek felértékelődtek, a hagyományos nehézipar 
hanyatlása következtében a centrumtérségekből tőke és népesség 
kezdett el ideáramlani. Lényegében ez indította el a fejlődő országokat 
a modern urbanizáció útján és ennek hatására tevődött ide az urba-
nizáció súlypontja (Kovács Z. 2002).

A globalizáció, bár egyáltalán nem új jelenség – Wallernstein sze-
rint már 500 éve működik (Wallerstein, I. 2000) – a 20. század második 
felétől egyre nagyobb hatást gyakorol az urbanizációra is. A jelenség 
sokféleképpen definiálható, ám napjainkra lényegében a transzna-
cionális vállalatokon keresztül egy világméretű gazdasági rendszer 
kialakulását jelenti, melybe az egyes nemzetállamok integrálódnak. 
A gazdasági dimenzió pedig a társadalomra, a kultúrára és az élet 
számos egyéb területére is jelentős hatást gyakorol. E világméretű 
rendszer kialakulása a hetvenes évektől vált egyértelművé (Palánkai 
T. 2010). Vagyis a globalizáció a „társadalmi átalakulás széleskörű fo-
lyamata, amelyben többféle erőegyüttes hatására az országhatárok 
minden eddiginél átjárhatóbbá válnak a többi között a kereskedelem, a 
befektetések, az utazás és a számítógépes hálózatok számára” (French, 
H. 2000, 206. o.).

A globalizáció a térbeli egyenlőtlenségek látványos felerősö-
dését eredményezi (Palánkai T. 2010), ugyanis a fejlődő világ városai 

„[…] nem egy endogén forrásból táplálkozó, térbelileg kiegyenlített fo-
lyamat eredménye[i], hanem döntően kívülről vezérelt, […] térbelileg 
roppant koncentrált folyamat” hatására jönnek létre (Kovács Z. 2002: 
183). A globalizáció koncentrált városodást eredményez, mivel a tőke 
alapvetően oda áramlik, ahol a legjobban tud hasznosulni. Ez általában 
a fővárost, nyersanyaglelőhelyeket vagy a nagyobb kikötővárosokat 
jelenti egy országon belül. A beruházások pedig vonzzák a munkaerőt, 
jelentős népességkoncentrációt eredményezve ezzel. Mivel a fejlődő 
országok jelentős hányadában a gazdasági rendszer gyenge telje-
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sítménye következtében nagyobb mennyiségű munkahely általában 
pontszerű, koncentrált – zömmel külföldi, esetleg állami – beruházá-
sokhoz köthetően áll rendelkezésre, a településhálózat is egyenlőtlen 
lesz: a népesség jelentős hányada a tőke számára kedvező adottságú 
városokba áramlik.

Az urbanizáció eltérő tulajdonságai: Az urbanizáció tenden-
ciájának tekintetében nincs jelentős különbség a fejlett és fejlődő vi-
lág között: a fejlett országok urbanizációs rátája 1900-ban 26% volt, 
1925-re pedig 40%-ra növekedett. A fejlődő világ ugyanezen értékeket 
1975-re és 2000-re érte el (Brockerhoff, M. – Brennan, E. 1998). Ám az 
abszolút számok esetében jelentős eltérések mutatkoznak. Míg nap-
jainkban a fejlett világ városi populációja egymilliárd fő és ez az érték 
2030-ra várhatóan csak néhány millióval fog növekedni, addig a fejlő-
dő országokban már most 3,4 milliárd városlakó él, számuk pedig 4,1 
milliárd lesz 2030-ra (WUP, 2018). Ennek az elképesztő növekedésnek 
az oka pedig az, hogy az egykori gyarmatok területén az iparosodás 
és ehhez kapcsolódóan a modern urbanizáció egy időben zajlott a 
népességrobbanással (Kovács Z. 2002).

Míg ugyanis a Nyugat országaiban azt láthattuk, hogy egy belső 
gazdasági fejlődésen és társadalmi átalakuláson alapuló ipari forra-
dalom hatására további társadalmi változások zajlottak (foglalkozá-
si átrétegződés, demográfiai robbanás), melyek nyomán jelentősen 
megváltozott például a térhasználat (faluból városba költözés) és kez-
detét vette a modern urbanizáció, „addig a fejlődő országoknál azzal 
kell szembesülnünk, hogy ezek a folyamatok nem egy belső fejlődés 
eredményeként, illetve egymás következtében alakultak ki, hanem 
gyakorlatilag az egykori gyarmattartók „örökségeként”, egy időben 
jelentkeztek. Ennek következtében megvalósult az a négy feltétel, ami 
az ipari forradalom esetében a modern urbanizáció alapját képe-
zi Kovács Zoltán szerint, de a gazdasági fejlettség hiányában nincs 
meg az a belső „erő”, ami biztosítaná a településhálózat kiegyenlített 
növekedését, a kialakult nagyméretű városok megfelelő működését” 
(Czirják R. 2015, 9-10. o.). Mindezeket összegezve megállapítható, hogy 
a fejlődő világ rohamosan növekvő nagyvárosaiban a városi problé-
mák nagyobb méreteket öltve, alacsonyabb fejlettségi szint mellett 
jelentkeznek, mint ahogyan az a modern urbanizáció hajnalán a fejlett 
országokban tapasztalható volt.
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4. KONGÓI MOZAIK: PAKADJUMA
Az afrikai urbanizáció elméleti hátterének, a kontinensen tapasztalható 
urbanizációs válság összefüggésrendszerének feltárása után a tanul-
mányt egy konkrét nyomornegyed bemutatásával zárjuk, melynek célja, 
hogy a globális, valamint kontinentális tendenciák, adatok ismertetésén 
túl a nyomornegyedek húsbavágó hétköznapjait közelebb hozzuk az 
olvasóhoz, hogy az ne csupán egy elvont fogalom, egy megfoghatatlan 
jelenség, hanem egy kézzelfogható, emberarcú valóság lehessen.

2020. november végén, december elején a Teremtsünk Biztos 
Lakhatást (Build Solid Ground) projekt keretében az Afrikáért Alapít-
vány vezetésével egy ötfős stáb Kinshasába, a Kongói Demokratikus 
Köztársaság fővárosába látogatott, hogy dokumentumfilmet készítsen 
a helyi lakhatási viszonyokról, valamint a Covid-19 járvány hatásairól. 
Ennek érdekében interjúkat készítettünk helyi lakosokkal, illetve a 
város különböző szereplőivel. Így jártunk Pakadjumában is, Kinsha-
sa egyik legnagyobb nyomornegyedében, ahol helyi lakosokkal és a 
nyomornegyedben működő iskola igazgatójával készítettünk interjút.

A közbeszédben Pakadjumaként nevesített nyomornegyed 
(francia nyelvterületen bidonville) az Office National des Transports, 
azaz az Állami Közlekedési Vállalat vasúti telephelyén fekszik. Hivata-
losan azonban Pakadjuma nem a bidonville, hanem Kinshasa itt elhe-
lyezkedő városnegyedének neve. Ennek ellenére a hétköznapok során 
az emberek Pakadjuma névvel illetik a vasúti telephelyen lévő illegális 
negyedet is, így jelen leírásban is ezt alkalmazzuk.

A bidonville 2014-ben jött létre, amikor Brazzaville-ből, a Kongói 
Köztársaság fővárosából többezer kongói menekültet (a Kongói De-
mokratikus Köztársaság állampolgárait) telepítettek vissza Kinshasába. 
Ám mivel az állam nem tudott számukra jelentős segítséget nyújtani, 
áthidaló megoldásként gyakorlatilag szemet hunyt afelett, hogy egy 
működő vállalatának telephelyén, illegálisan építenek az emberek haj-
lékokat. A bidonville-ben jelenleg kb. 12 000-en, míg Pakadjuma város-
negyedben 11 000-en élnek.

A nyomornegyed három kisebb egységre tagolódik, melyek 
a területen található három vasútállomás körül szerveződnek. Az 
épületállomány változatos: találhatóak több emeletes kőházak is, de 
az emberek döntő többsége nyomorúságos bádogviskókban vagy 
deszkaházakban lakik. 
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Pakadjuma nyomornegyed 
az Állami Közlekedési Válla-

lat vasúti telepén fekszik
Fotó: Czirják Ráhel

Pakadjumai házak közel a 
folyóhoz

Fotó: Czirják Ráhel
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A szemétszállítás nem megoldott – nem csak a nyomorne-
gyedben, hanem az egész országban –, így Pakadjuma lakói a saját 
hulladékukban kénytelenek élni. A formális infrastrukturális rend-
szerek teljes egészében hiányoznak: nincs vezetékes ivóvíz, szenny-
vízcsatorna vagy áramellátás. Ezek egy részét a helyi lakosok saját 
maguk próbálják megoldani: áramot a közlekedési vállalat területén 
található légvezetékekből elágaztatva szereznek – illegálisan. Ivóvizet 
pedig legtöbbször olyan tehetősebb környékbeli lakostól vásárolnak, 
akihez be van vezetve ivóvíz. Ám a víz forrása nem minden esetben 
ellenőrzött vagy egyértelmű. A helyiek említettek olyan vízvételi pontot, 
ahol egy gazdagabb környékbeli slagon keresztül biztosít nekik hozzá-
férést a vízhez a megfelelő összegért. Az viszont nem derült ki, hogy 
ez a csatornahálózatból származó ivóvíz vagy fúrt kútból érkezik. Az 
egészséges ivóvíz hiánya pedig óriási egészségügyi kockázatot jelent, 
számos betegség okozója.

Nagy problémát jelent a megfelelő WC-k hiánya is. A helyiek ezt 
vagy általuk körülkerített pöcegödrökkel helyettesítik vagy dolgukat 
vödörbe végzik el, aminek a tartalma kezeletlenül a környezetükbe 
(az utcára vagy az itteni folyóba kerül), esetleg egyszerűen a nyílt szí-
nen végzik el szükségüket. Az emberi ürülék a hatalmas mennyiségű 
szeméttel együtt állandó fertőzésveszélyt jelen, míg a nyílt színen való 

Rendőrőrs Pakadjumában
Fotó: Czirják Ráhel
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ürítés a közegészségügyi kockázat mellett a nők, lányok számára biz-
tonsági szempontból is veszélyes.

A közegészségügyi helyzetet tovább súlyosbítja a víz jelenléte. 
Megfelelő vízelvezetés hiányában nagy esők után hatalmas pocsolyák 
keletkeznek a szeméthalmokon, melyek különböző baktériumok és a 
maláriaszúnyog tenyészhelyeivé válnak. Esős évszak idején a Paka-
djumán keresztülfutó folyó megárad, szeméttel és emberi fekáliával 
fertőzött vize elönti a házakat. Ekkor az emberek többsége a külvi-
lágtól elzárva, az erősen szennyezett vízben tengődve várja ki az ár 
levonulását. 

Az állam csupán a rendfenntartó szervek révén van jelen. Ám 
az itt állomásozó rendőrök feladata elsősorban az, hogy vigyázzanak 
a közlekedési vállalat értékeire és embereire, ugyanis az az illegális 
lakosság ellenére is üzemel. 

Pakadjumában az egészségügyi és oktatási rendszer is hiány-
zik, a helyi szükségletek közel sincsenek kielégítve. A bidonville-ben 
található egy magánszemély – Samson Wemmambolo – által alapított 
általános iskola, az Ecole Primaire Meregie (Meregie Általános Iskola). 
A politológiát végzett helyi fiatalember a családja telkén hozta létre 
az intézményt, amikor látta, hogy a Pakadjuma negyedbeli gyerekek 
nem tudnak hol tanulni, mert nem tudják megfizetni a tandíjat. A hét 
tanteremből álló intézmény meglehetősen szerény körülmények kö-
zött működik. Az osztálytermek fele bádoglemezből épült, a termeken 
sehol sincsenek nyílászárók, így a tanítás áthallatszik az osztályokba. 
Nincsenek megfelelő bútorok, nincs vezetékes víz, összesen egy – na-
gyon rossz állapotú – WC-vel rendelkeznek és tanszerekből is nagy 
hiány van.

A Meregie-be jelenleg 400 gyerek jár, akiket hét tanár tanít. Az 
intézmény működését további hét munkatárs segíti, akik az adminiszt-
rációs és karbantartási feladatokat végzik. Az iskola működtetéséhez 
szükséges összeg a tandíjból származik, ami egy tanévre 160 000 
kongói frank, kb. 80 USD. Ám a ténylegesen befolyó összegek nem fe-
dezik a kiadásokat, ugyanis sok olyan tanuló van, aki nem tudja teljes 
egészében kifizetni a tandíjat. Ekkor az iskola igyekszik valamennyi 
kedvezményt adni, de így is számos gyerek van, aki a pénzhiány miatt 
kénytelen abbahagyni a tanulást. 

A nyomornegyed jövőjét illetően Pakadjuma városnegyed titká-
rát kérdeztük, aki elmondta, hogy a terület parlamenti képviselőasz-
szonya a közelmúltban ellátogatott hozzájuk. Arra volt kíváncsi, hogy 
a nyomornegyeddel kapcsolatosan mi az itteni – Pakadjuma város-
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negyedben, nem pedig a nyomornegyedben élő – lakosok elképzelése, 
óhaja. Arra a következtetésre jutottak, hogy a helyi lakosok szerint 
a telepen élő embereket máshova kell költöztetni, relokalizálni kell 
őket, mert most egy állami vállalat telepén tartózkodnak illegálisan. Ez 
alapján tehát a bidonville lakói továbbra sem számíthatnak az állam 
segítségére itteni helyzetük javulásában. 

A Meregie Általános Iskola 
udvara
Fotó: Czirják Ráhel
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A Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid Ground) projekt három fő 
pillérre támaszkodva, a tizennégy partnerszervezet együttes mun-
kájával valósította meg a konzorciumi szinten meghatározott pro-
jektcélokat. A projekttevékenységek egy jelentős részét szervezett 
kommunikációs kampányok, valamint rendszeres offline és online 
kommunikáció, ideértve a televíziós-, illetve rádióinterjúkat tették ki. 
További láthatóságot biztosított a különböző rendezvényeken való 
részvétel, valamint tematikus, kimondottan lakhatási kérdésekkel 
foglalkozó rendezvények szervezése. Ezen felül a projekt célkitűzései 
közé tartozott minél több fiatal elérése is, ami általános és középis-
kolákban, illetve ifjúsági klubokban tartott foglalkozások keretében 
és saját tananyag fejlesztésében valósult meg. Fontos projektcél volt 
még a minél tágabb közönség megszólítása, tehát a civil szféra további 
képviselői mellett a vállalati, valamint kormányzati közeg bevonása a 
projektbe  ez utóbbi érdekérvényesítő (advocacy) jelleggel is. Mivel 
a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt a fiatalok és fiatal felnőttek 
hosszú távú elköteleződését is fontos célként jelölte meg, a projekt 
alatt nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetközi fejlesztési programokat 
megvalósító önkéntes tevékenységekre és önkéntes missziókra is.
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Az Afrikáért Alapítvány a projekt megvalósítási időtar-
tama alatt arra törekedett, hogy a különböző jellegű te-
vékenységek és rendezvények együtt egy kerek egészet 
alkossanak, ami egyszerre több is, mint a részeredmé-
nyek összesítése, hiszen csak ezáltal tud igazán haté-
konnyá válni egy a Teremtsünk Biztos Lakhatást pro-
jekthez hasonló komplex kampány. 

Mindemellett az is rendkívül fontos volt, hogy új érdeklődők és támo-
gatók bevonása mellett az Alapítvány már meglévő követői is egyfor-
mán megszólítva érezzék magukat. Bármilyen, a projekt keretében 
megvalósított tevékenységnek két vonulata volt: egyrészt informá-
cióátadás a lakhatási problémákról számadatokkal, illetve vonatkozó 
szakintézkedésekkel, alkalmanként felhívva a figyelmet azok hiányára, 
másrészt pedig a projekt és az általa tárgyalt fő problémakör közelebb 
hozása az emberekhez azáltal, hogy egyéni történeteken keresztül 
mutattuk be a lakhatási válság hétköznapi életre gyakorolt hatásait. 

KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS LÁTHATÓSÁG
A projekt során fontos célkitűzés volt, hogy minél szélesebb közönséget 
tudjunk megszólítani, illetve hogy az Afrikáért Alapítvány alaptevékeny-
ségeibe is be tudjuk illeszteni a lakhatáshoz kapcsolódó kommuniká-
ciót. Ezt részben szervezett online kommunikációval értük el, ahol 
rendszeres Facebook-posztokkal, illetve hashtagekkel tartottuk fent 
az érdeklődést a projekt iránt, valamint több, a Habitat for Humanity 
által készített rövid cikket fordítottunk le és publikáltunk honlapun-
kon azon érdeklődők számára, akik szerettek volna jobban rálátni a 
lakhatási válság mögött húzódó összetettebb problémákra. 

A projekt időtartama alatt több olyan vizuális anyag is készült, 
amelyeket mind élő rendezvényeinken, mind pedig online kommuniká-
ciónkhoz használni tudtunk, és amelyek további láthatóságot biztosí-
tottak a projektnek. Ennek legjobb példája a minden rendezvényünkön 



Hogyan befolyásolja egy gyermek 
életét, ha édesanyja saját 
földtulajdonnal bír?
3 millió  

–›  Évente 3 millió  5 év alatti gyerek hal meg alultápláltságban.

60%-kal több 
–›  Azokban az országokban, ahol a nők nem rendelkeznek földtu-

lajdonnal, 60%-kal több gyermek alultáplált.

Ha az édesanya rendelkezik saját 
földtulajdonnal:

–›   nagyobb beleszólása van a család költségvetésébe
–›  megfelelő minőségű és mennyiségű étel jut a gyerekeknek
–›  megkapják a szükséges egészségügyi ellátást
–›  iskolába járhatnak
–›  érvényesülnek a gyerekek jogai

A Habitat for Humanity és az Afrikáért Alapítvány Teremtsünk 
Biztos Lakhatást programja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha 
a nők tudják érvényesíteni a földbirtokláshoz való jogukat, azzal 
az egész család jól jár.

W W W.AFRIKAERT.HU
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megtalálható Teremtsünk Biztos Lakhatást roll-up. Továbbá több in-
fografikát is készítettünk, melyekkel igyekeztünk az Alapítvány meg-
lévő tevékenységei és a lakhatás témaköre közötti összefüggéseket 
hangsúlyozni. Ennek egyik példája a „Hogyan befolyásolja egy gyermek 
életét, ha édesanyja saját földtulajdonnal bír?” című infografika, mely 
arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a nők földbirtokláshoz való joga 
szoros összefüggésben van gyermekeik jólétével.

Saját online felületeink mellett a projekt hároméves időtartama 
alatt több online és hagyományos médiában található portálon adtunk 
interjúkat, illetve tartottunk beszámolókat. Háromrészes sorozat jelent 
meg például Magyarország egyik legolvasottabb internetes portálján, 
a 24.hu-n a 2019 tavaszán megvalósult önkéntes missziónkról, mely 
során egy kongói özvegyasszonynak építettek házat magyar önkénte-
sek (részletek lent). Ezen felül voltak megjelenéseink Magyarország két 
legnagyobb televíziós csatornáján, az RTL Klubon és a TV2-ön, valamint 
több nagy hallgatottsággal rendelkező rádióadó (Klasszik FM, Karc FM 
stb.) is interjút készített az Alapítvány munkatársaival.

További kiemelt célkitűzése volt a projektnek az influensze-
rekkel való kapcsolatépítés. Több ismert és komoly követői táborral 
rendelkező személyt sikerült megnyernünk önkéntes misszióinkhoz, 
ami nem csupán a missziók profilját növelte, hanem több utólagos 
médiaszereplést is lehetővé tett. Gyukin Milován operatőr, filmes és 
egykori valóságshow- szereplővel, valamint Kárpáti Rebeka színész-
nővel, vloggerrel és műsorvezetővel közös együttműködésünkre a 
projekt több tevékenységében is tudtunk támaszkodni.

KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Az Afrikáért Alapítvány közösségének egyik alapkövét biztosítják rend-
szeresen visszatérő rendezvényeink, melyeken vagy résztvevőként, 
vagy pedig szervezőként jelenünk meg. A Teremtsünk Biztos Lakhatást 
projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységeikhez hasonlóan 
rendezvényeink esetében is igyekeztünk nem csupán már meglévő 
követőinket megszólítani, hanem új érdeklődő tömegeket is bevonni. 
Jellegüket tekintve ezek a rendezvények nagyon különbözőek, ami 
lehetővé tette, hogy a főbb projektüzeneteket hasonlóan sokrétű kö-
zegekkel tudjuk megismertetni.

Visszatérő, ám nem saját szervezésű rendezvényünk az Afrika 
Expo, ahol minden évben bemutatkozhatnak az Afrikával, illetve az afri-
kai nemzetközi fejlesztéssel, esetleg turizmussal foglalkozó szerveze-
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Segíteni Kiváltság Est 2020
Fotó: Hanuta Éva

A Minden otthon kezdődik 
kiállítás az Örs vezér téri 
IKEA-ban
Fotó: Bodó Katalin
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tek. Szintén visszatérő rendezvény a Fenntarthatósági Nap elnevezésű 
fesztiválkonferencia, ahol a fenntarthatóság iránt érdeklődők szakmai 
információkat kaphatnak, illetve találkozhatnak olyan szervezetekkel 

– köztük az Afrikáért Alapítvánnyal –, amelyek valamilyen formában a 
fenntartható fejlődést hirdetik. Az Alapítvány szintén minden évben 
részt vesz a Művészetek Völgyén is, Magyarország egyik legnagyobb 
kulturális fesztiválján. Bár rendkívül különböző jellegű rendezvényekről 
van szó, 2018 és 2020 között a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt 
kiemelt szerepet játszott megjelenésünkben. Elsősorban abban látjuk 
az ezeken a programokon való részvétel jelentőségét, hogy egészen 
különböző közegekben is láthatóvá tudtuk tenni a projekt fő célki-
tűzéseit, illetve alkalmunk nyílt bevonni az érdeklődőket a projekttel 
kapcsolatos munkánkba.

Ezt kiegészítendő, saját szervezésű rendezvényeinken lehe-
tőségünk nyílt komolyabban, szakmai szempontból is megjeleníteni a 
Teremtsünk Biztos Lakhatást projektet. Míg az alapvetően támogató-
inkat megcélzó Segíteni Kiváltság Est elnevezésű rendezvényünkön 
a projekt keretében szervezett missziókon résztvevő önkénteseink 
osztották meg tapasztalataikat többször is az érdeklődő közönséggel, 
éves nagy rendezvényünkön, az Afrika Napon (vagy napokon, ameny-
nyiben többnapos a rendezvény) több szakmai előadást és szakmai 
kerekasztal-beszélgetést is szerveztünk lakhatási szakértőkkel, civil 
szervezetek munkatársaival, illetve kutatókkal. Tapasztalataink azt 
mutatják, hogy a projekt témáit feldolgozó szakmaibb beszélgetések 
mellett érdemes kulturálisabb megközelítésű programpontokat is 
beépíteni egy-egy rendezvénybe, hiszen így tudjuk biztosítani a minél 
szélesebb körű érdeklődést, illetve azt hogy valóban olyan emberek 
is értesüljenek a projektről, akik talán a kulturális programok nélkül 
nem találnák olyan vonzónak az eseményt.

További kiemelt programunk volt még az eredetileg a Habitat for 
Humanity EMEA által készített és a pozsonyi IKEA-ban kiállított Minden 
otthon kezdődik kiállítás anyagának átvétele és átdolgozása. A kiállítás 
olyan nők történeteit meséli el, akik valamilyen oknál fogva lakhatási 
nehézségekkel küzdöttek, amit háborús helyzet, a földbirtoklásra 
vonatkozó szokásjog merevsége, elhibázott lakhatási politika, esetleg 
klímaváltozás okozott. Ezzel a témaválasztással a kiállítás reagálni kí-
vánt a projekt jelen kiadvány első fejezetében kifejtett fókuszpontjaira 
is. Az Afrikáért Alapítvány a kiállítás anyagát két történettel egészítette 
ki: Mama Alphonsine kongói özvegyasszony biztos otthonért folytatott 
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küzdelmével (lásd: lentebb), illetve a Habitat for Humanity Magyarország 
jóvoltából egy magyar nő, Irén és családja történetével. A magyar lak-
hatási kihívásokról a kiadvány utolsó fejezétben olvashatnak röviden 
Czirfusz Márton írásában. 

ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK
Bár az iskolai foglalkozások alapvetően a projekt második felében 
indultak el, a projekt befejeztéig 20 általános iskolai és középiskolai 
foglalkozást tartottak meg az Afrikáért Alapítvány munkatársai, illet-
ve saját fejlesztésű, különböző korosztályokra szabott tananyagot is 
kidolgoztak. Emellett 8 egyetemi előadásra vagy szemináriumra ke-
rült sor, ahol az Alapítvány munkatársai 18 és 23 év közötti érdeklődő 
egyetemi hallgatókkal ismertették meg a projekt főbb célkitűzéseit. 
Előadások, illetve további interaktív foglalkozások keretében számos 
egyéb ifjúsági közegben (klubokkan és más intézményekben), civil 
szervezeteket tömörítő egyesületben, illetve vállalati szereplőknél 
mutattuk be a projekt összetételét, céljait, illetve az Alapítvány meg-
valósított tevékenységeit.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS (ADVOCACY)
Bár az Afrikáért Alapítvány vállalt tevékenységei között nem volt hang-
súlyozottan jelen az érdekérvényesítés, a többi partnerhez hasonlóan 
az Alapítvány is részt vett a konzorciumi szinten szervezett aláírás-
gyűjtő kampányban. A kampány elsődleges célkitűzése az volt, hogy 
lobbizzon az Európai Bizottság felé: azt szerettük volna elérni, hogy a 
bizottság 2021-2027-es költségvetésében hangsúlyosabb szerepet kap-
jon a lakhatási kérdések megoldása. A kampányt konzorciumi szinten 
megtervezett, intenzív kommunikáció kísérte, melynek segítségével az 
Alapítvány több mint 500 aláírást tudott összegyűjteni. Sajnos mind a 
kampány időzítése, mind pedig a megvalósítása egybeesett a Covid-19 
járvánnyal, melynek hatásait lentebb részletezzük, ami nagyban meg-
nehezítette, hogy a kampánnyal kapcsolatos kommunikáció valóban 
eljusson az érdeklődőkhöz.

NEMZETKÖZI FEJLESZTÉS – ÖNKÉNTES MISSZIÓK
Mivel a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt elsősorban információs, 
érzékenyítő és érdekérvényesítő kampánynak minősül, viszonylag 
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kevés teret hagy nemzetközi fejlesztésre. Ugyanakkor lehetővé teszi 
fiatalok és fiatal felnőttek mélyebb bevonását a projektbe önkéntes 
missziók keretében, melyek során arra is lehetőség nyílt, hogy kisebb 
fejlesztési projekteket valósítsunk meg fejlődő országokban.

Az Afrikáért Alapítvány által 2019 tavaszán, majd 2019 vé-
gén–2020 elején szervezett önkéntes missziók végül kommunikációs 
szempontból is a projekt zászlóshajóivá, egyben szimbólumává is vál-

tak. A fejlesztési projekt Mama Alphonsine, egy kongói özvegyasszony, 
illetve családjának megsegítésére irányult. Mama Alphonsine három 
lányával és hét unokájával akkor került utcára, amikor férje halála 
után férje rokonai egyszerűen kidobták őket otthonukból, mert nem 
tudta érvényesíteni a földtulajdonhoz való jogát. Kilakoltatásuk után 
munkalehetőség és jobb életkörülmények reményében a család Kins-
hasába, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosába költözött, ahol 
sajnálatos módon Mama Alphonsine legidősebb lánya elhunyt, így az 
asszony egyedül maradt unokáival és fiatalabb lányaival. A tízfős csa-
lád Kinkolébe, egy kinshasai szegénynegyedbe költözött, bizonytalan 
körülmények közé. Mama Alphonsine számára mindennél fontosabb 
volt, hogy lakhatási helyzetük megoldódjon. Ennek érdekében 2019 
elején az Afrikáért Alapítvány vásárolt egy telket, amelyen magyar 
önkéntesek helyi munkásokkal együtt építettek egy házat a családnak 
a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt keretében. 

Az önkéntescsapat közel egy tonna jó minőségű használt ruhát 
is gyűjtött a családnak, ami lehetővé tette Mama Alphonsine és lányai 

Fotó: Bodó Katalin
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számára, hogy megalakítsanak és fenntartsanak egy használtruha-
üzletet, illetve azt később kiegészítsék zöldségárusítással, amelyre 
aztán végül teljesen át is váltottak. 2019 szeptemberétől mind a hét 
gyerek iskolába vagy óvodába kezdett járni, ami mindenképpen rend-
kívül pozitív hatással lesz majd sorsuk későbbi alakulására. Az Ala-
pítvány folyamatosan utóköveti a család boldogulását, hangsúlyozva, 
hogy a fejlesztés mellett a fenntarthatóság is rendkívül fontos. A 2019 
végén kiutazó magyar önkéntesek már olyan munkálatokat végeztek 
a házon, melyek nem a szerkezetet érintették, hanem a lakóépület 
komfortszintjét növelték (pl. emésztőgödör kialakítása, falak lefestése).

A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY HATÁSA A PROJEKTTE-
VÉKENYSÉGEKRE
2020 márciusától az Afrikáért Alapítvány is kénytelen volt újrater-
vezni tevékenységeit, illetve sok esetben újragondolni korábbi pro-
jektvállalásai kivitelezhetőségét. Sok más szervezethez hasonlóan 
2020 tavaszától az Alapítvány életében is az aktívabb online jelenlét 
vált hangsúlyossá, tervezett rendezvényeinket, illetve programjainkat 
igyekeztünk kreatívan és színvonalasan az online térben megvalósítani. 

„A mi Afrikánk” címmel elindítottuk online csatornánkat, ahol heti két 

Mama Alphonsine négy 
unokájával 
Fotó: Hanuta Éva
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alkalommal különböző szakmai és kulturális tartalmakkal jelentkezünk, 
2021. január 31-ig a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt égisze alatt.

2020 szeptemberére tervezett rendezvé-
nyünket, a Segíteni Kiváltság Estet korláto-
zott létszámmal, a járványügyi intézkedések-
re odafigyelve tartottuk meg, ugyanakkor 
a programokat élőben is közvetítettük az 
érdeklődőknek. Ehhez hasonló módon a fent 
említett, eredetileg az IKEA-ban megrende-
zésre kerülő kiállítást is áthelyeztük a vir-

tuális térbe, így a tablók megtekintése mellett a látogatóknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy a nők történeteit ismert magyar színésznők 
és médiaszemélyiségek felolvasásában hallgathassák meg. 

A Covid-19 az utazást is rendkívül megnehezítette világszerte, 
ami számos szervezet nemzetközi fejlesztési projektjeit lehetetlenítet-
te el, az Afrikáért Alapítvány számára pedig kérdésessé tette korábbi 
fejlesztési projektjei utánkövetését. Részben emiatt, részben pedig a 
hiteles információszerzés érdekében az Alapítvány 2020 novemberé-
ben egy ötfős csapatot küldött Kinshasába, hogy dokumentumfilmet 
forgassanak a kongói lakhatási helyzetről, valamint arról, hogy hogyan 
hatott erre a Covid-19. A csapatot Gyukin Milován rendező, Kovács 
Bence operatőr, Czirják Ráhel lakhatási szakértő, France Mutombo, 
az Afrikáért Alapítvány elnöke, valamint Bodó Katalin önkéntes alkot-
ta. A stáb ellátogatott Mama Alphonsine-hoz, ahol azt tapasztalták, 
hogy sajnálatos módon a családot anyagilag rendkívül megviselte a 
világjárvány, zöldségkereskedésük csaknem csődbe ment. Önkénte-
sek segítségével, illetve mentorálásával új taktika szerint próbálták 
megoldani helyzetüket: kereskedésüket nem a piacon bérelt standon 
nyitották újra, hanem otthonukban rendezték be szerény boltjukat, így 
a szűkebb és tágabb szomszédságot tudják kiszolgálni áruval. Mind-
ez jól példázza, hogy a lakhatás biztosítottá válásával egyéb váratlan 
nehézségek esetén is van mire támaszkodni.

Mama Alphonsine meglátogatása mellett a stáb több napon ke-
resztül forgatott a kinshasai Pakadjuma nyomornegyedben is, illetve 
interjúkat készítettek helyi szereplőkkel. Czirják Ráhel részletesebben 
tárgyalja Pakadjuma történetét, rendezetlen jogi státuszát, valamint 
az itt élők mindennapos problémáit az ezt megelőző fejezetben.

Zárásként két fontos konklúziót szeretnénk kiemelni a Teremt-
sünk Biztos Lakhatást projekt végéhez közeledve. 
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Egyrészt a világjárvány okozta tervezhetetlenség, va-
lamint a gyorsan változó országos és nemzetközi ren-
delkezések vélhetően a jövőben is szükségessé teszik 
majd azt a fajta rugalmasságot és ellenállóképességet, 
amit az elmúlt közel egy évben megköveteltek a projekt 
végrehajtóitól. 

Az Afrikáért Alapítvány igyekezett jó példát mutatni hibrid programok, 
erősebb és szervezettebb online jelenlét, valamint megfelelő technikai 
háttér kialakításával. Nagy örömünkre szolgál, hogy ha jóval kisebb 
mértékben is, de fejlesztési munkánkat sem kellett hanyagolnunk, 
hiszen bár nehézségek árán, de sikerült adományokat juttatunk Kon-
góba és korábbi projektjeink utánkövetéséről is tudtunk gondoskodni. 
Másrészt pedig egy másik fontos következtetést is le tudunk vonni a 
projekt végén: komoly jelentősége van annak, ha egy hasonló több-
szereplős, nemzetközi projekthez emberi arcokat is tudunk társítani. 
A visszajelzések alapján leginkább látható tevékenységeink a Mama 
Alphonsine megsegítésére irányuló önkéntes missziók, valamint a 
kiállításban szereplő nők egyéni történetei voltak. Ezeken keresztül 
hatásosan tudtuk érzékeltetni a lakhatási válság és az urbanizációs 
krízis különböző vonulatait, miközben az ezek által érintett nehéz em-
beri sorsokra is fel tudtuk hívni a figyelmet.
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Mama Alphonsine házában kialakított élelmiszerboltjában árulja termékeit. Fotó: Toto Olatunde Odufa
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AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY TEREMTSÜNK BIZTOS LAKHATÁST 
PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT VÁLOGATOTT TEVÉKENY-
SÉGEINEK LISTÁJA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

LAKHATÁSI TÉMÁJÚ, ILLETVE A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS CIKKEK AZ ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁN:
–› Build Solid Ground – Teremtsünk Biztos Lakhatást
https://afrikaert.hu/build-solid-ground-teremtsunk-biztos-lakhatast.html

–› A 6 leggyorsabb ütemben növekvő afrikai város
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-6-leggyorsabb-utemben-novekvo-afrikai-varos

–› Habitat Világnap – Globális esemény a városlakók szolgálatában
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/habitat-vilagnap-%E2%80%93-globalis-esemeny-a-va-
roslakok-szolgalataban

–› Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz – Fenntartható települések
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/alkalmazkodas-a-klimavaltozashoz-%E2%80%93-fenn-
tarthato-telepulesek

–› Biztos Lakhatás – A gyerekek egészséges fejlődésének egyik alapköve
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/biztos-lakhatas-%E2%80%93-a-gyerekek-egeszseges-fej-
lodesenek-egyik-alapkove

–› Mindent a földbirtokláshoz való jogról
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/mindent-a-foldbirtoklashoz-valo-jogrol

–›  A nyomornegyedek valósága ‒ Fókuszban a globális lakhatási válság
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-nyomornegyedek-valosaga-fokuszban-a-globalis-lak-
hatasi-valsag

–› A fejlődő országok asszonyai és a földtulajdon
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-fejlodo-orszagok-asszonyai-es-a-foldtulajdon

–› Afrikai vidéki régiói helyett a városokra kell koncentrálnunk ‒ Interjú Mathabo Makutával, a Habitat for 
Humanity lesothói országos igazgatójával
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/afrika-videki-regioi-helyett-a-varosokra-kell-koncentralnunk

–› Az urbanizáció okozta problémák voltak napirenden Alapítványunk kongói misszióján
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/az-urbanizacio-okozta-problemak-voltak-napirenden-ala-
pitvanyunk-kongoi-missziojan

–› Hatalmas közös siker: megépült Mama Alphonsine háza!
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/hatalmas-kozos-siker:-megepult-mama-alphonsine-haza

–› Bizottságot hoztak létre Kongóban a földjogi viták rendezésére
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/bizottsagot-hoztak-letre-kongoban-a-foldjogi-vitak-ren-
dezesere

–› A nők földbirtoklási jogának erősítése: kiút a szegénységből
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-nok-foldbirtoklasi-joganak-erositese:-kiut-a-szegenysegbol

FONTOSABB MÉDIASZEREPLÉSEK:
–› Ozone TV, Egyenlítő, 2019. április 2.
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/04.02-afrikaert-alapitvany-grD1XK6f53Ti0zGC

–› RTL Klub, Fókusz, 2019. június 3.
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/milo-afrikaban-forgatott-valo-vilag-afrikaert-alapitvany

–› Ozone TV, Egyenlítő, 2019. június 14.
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/06.14-kongo-xB87VAblJABvlswe

–›  Szolnok TV, Elix-ír, 2019. október 29.
http://www.szolnoktv.hu/musorok/elix-ir/?article_hid=56450
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https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/habitat-vilagnap-%E2%80%93-globalis-esemeny-a-varoslakok-szolgalataban
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/habitat-vilagnap-%E2%80%93-globalis-esemeny-a-varoslakok-szolgalataban
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/alkalmazkodas-a-klimavaltozashoz-%E2%80%93-fenntarthato-telepulesek
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/alkalmazkodas-a-klimavaltozashoz-%E2%80%93-fenntarthato-telepulesek
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/biztos-lakhatas-%E2%80%93-a-gyerekek-egeszseges-fejlodesenek-egyik-alapkove
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/biztos-lakhatas-%E2%80%93-a-gyerekek-egeszseges-fejlodesenek-egyik-alapkove
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/mindent-a-foldbirtoklashoz-valo-jogrol
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-nyomornegyedek-valosaga-fokuszban-a-globalis-lakhatasi-valsag
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-nyomornegyedek-valosaga-fokuszban-a-globalis-lakhatasi-valsag
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-fejlodo-orszagok-asszonyai-es-a-foldtulajdon
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/afrika-videki-regioi-helyett-a-varosokra-kell-koncentralnunk
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/az-urbanizacio-okozta-problemak-voltak-napirenden-alapitvanyunk-kongoi-missziojan 
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/az-urbanizacio-okozta-problemak-voltak-napirenden-alapitvanyunk-kongoi-missziojan 
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/hatalmas-kozos-siker:-megepult-mama-alphonsine-haza
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/bizottsagot-hoztak-letre-kongoban-a-foldjogi-vitak-rendezesere
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/bizottsagot-hoztak-letre-kongoban-a-foldjogi-vitak-rendezesere
https://afrikaert.hu/aktualitasok/bejegyzes/a-nok-foldbirtoklasi-joganak-erositese:-kiut-a-szegenysegbol 
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/04.02-afrikaert-alapitvany-grD1XK6f53Ti0zGC
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/milo-afrikaban-forgatott-valo-vilag-afrikaert-alapitvany
https://videa.hu/videok/ozonetv/emberek-vlogok/06.14-kongo-xB87VAblJABvlswe
http://www.szolnoktv.hu/musorok/elix-ir/?article_hid=56450
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–› Karc Fm Rádió, Spájz, 2020. március 5.
https://www.mixcloud.com/karcfm/sp%C3%A1jz-2020-03-05-0900-1159-1/

–› Klassz FM Rádió, Intermezzo, 2020. április 29.
https://hearthis.at/klasszikradio92.1/intermezzo-2020.04.29.-gyuris-kata

–› 24.hu, „Ebben az országban túl sok a szenvedés” – Egy magyar alapítvány Kongóban
https://24.hu/kulfold/2019/05/30/ebben-az-orszagban-tul-sok-a-szenvedes-egy-magyar-alapitvany-kongoban/

FELVÉTELEK AZ ALAPÍTVÁNY SAJÁT SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEIRŐL:
–› Biztos lakhatás Afrikában?  - kerekasztal-beszélgetés, Afrika Napok 2018
https://www.youtube.com/watch?v=1WzD9NBUsqA

–› Biztos lakhatás globálisan és lokálisan: kerekasztal-beszélgetés, Afrika Napok 2018
https://www.youtube.com/watch?v=QhSZ4f-9zXk

–› Magyar házépítők Kongóban: Az Afrikáért Alapítvány önkénteseinek inspiráló beszámolói, Ez Afrika! 
Közösségi Nap 2019
https://www.youtube.com/watch?v=lKxPXf1m5MQ

–› Élet az afrikai nyomornegyedekben és azon túl: kerekasztal-beszélgetés, Ez Afrika! Közösségi Nap 2019
https://www.youtube.com/watch?v=J3xQyiyew9c

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ VIDEÓS ANYAGOK:
–› Teremtsünk biztos otthont Mama Alphonsine-nak és családjának!
https://www.youtube.com/watch?v=F2DDjOAv7gw

–› Kongói misszió 2019 – Teremtsünk biztos lakhatást Mama Alphonsine-nak
https://www.youtube.com/watch?v=BOI2iLzApY4

–› Mama Alphonsine és családja otthonra lelt!
https://www.youtube.com/watch?v=d0I-jTMikn8

–› Mama Alphonsine et sa famille ont trouvé une maison!
https://www.youtube.com/watch?v=nbEOuYNODhU

INTERAKTÍV, VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK:
–› Minden otthon kezdődik: https://my.matterport.com/show/?m=7RntCghf7Du
–› It All Starts at Home: https://my.matterport.com/show/?m=R6A6YJBKS4a
–› Afrikáért Alapítvány kiállítás: https://my.matterport.com/show/?m=EF8Ds99DcCj

https://www.mixcloud.com/karcfm/sp%C3%A1jz-2020-03-05-0900-1159-1/
https://hearthis.at/klasszikradio92.1/intermezzo-2020.04.29.-gyuris-kata
https://24.hu/kulfold/2019/05/30/ebben-az-orszagban-tul-sok-a-szenvedes-egy-magyar-alapitvany-kongoban/
https://www.youtube.com/watch?v=1WzD9NBUsqA
https://www.youtube.com/watch?v=QhSZ4f-9zXk
https://www.youtube.com/watch?v=lKxPXf1m5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=J3xQyiyew9c
https://www.youtube.com/watch?v=F2DDjOAv7gw
https://www.youtube.com/watch?v=BOI2iLzApY4
https://www.youtube.com/watch?v=d0I-jTMikn8
https://www.youtube.com/watch?v=nbEOuYNODhU
https://my.matterport.com/show/?m=7RntCghf7Du
https://my.matterport.com/show/?m=R6A6YJBKS4a
https://my.matterport.com/show/?m=EF8Ds99DcCj
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete fenntartható fejlődési céljai között 
szerepel, hogy 2030-ig mindenki számára biztosítsuk a megfelelő 
lakhatási körülményekhez és az alapvető szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutást, valamint hogy javítsuk a lakhatási helyzetet a szegények 
által lakott negyedekben. Ennek a célnak az elérése Afrika, Ázsia, La-
tin-Amerika és a Karib-térség közösségeiben kihívást jelent az ENSZ 
jelentései szerint,1 de ehhez hasonlóan Magyarországon is. Bár 2017-
ben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lakosság 5,6%-a élt 
leromlott állapotú lakóhelyen,2 a Habitat for Humanity Magyarország 
közelmúltbeli jelentései szerint az országban 2-3 millióan élnek lakha-
tási szegénységben.3

Ez a fejezet a magyarországi lakhatási szegénység közelmúlt-
beli folyamatait és az erre adott közpolitikai válaszokat mutatja be. 
A megállapítások összehasonlíthatók a korábbi fejezetben bemutatott 
globális urbanizációs és lakhatási trendekkel, valamint a Habitat for 
Humanity Build Solid Ground (Teremtsünk biztos lakhatást) és Solid 
Ground (Biztos lakhatás) világszintű és regionális kampányainak céljaival.

A Solid Ground kampány küldetése az, hogy megvál-
toztassa a földekkel és építési telkekkel kapcsolatos 
közpolitikákat és rendszereket, a Build Solid Ground 
projekt pedig a földhöz kapcsolódó jogokra mint kiemelt 
fontosságú ügyre tekint. Ezek a célkitűzések párhu-
zamba állíthatók Magyarországon a lakhatási jogcímek 
biztonságának növelésével. 

1 Lásd a teljes jelentést itt: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/sec-
retary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf

2 Lásd bővebben: http://www.ksh.hu/sdg/cel_11.html

3 A legfrissebb lakhatási jelentést lásd: https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelen-
tes-2020/
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A jogi szempontú lakhatási szegénység a Habitat for Humanity Ma-
gyarország lakhatási szegénységről szóló definíciójában is szerepel, 
a megfizethetőség, a térbeli elérhetőség, valamint a lakásminőség/
energiaszegénység mellett.

Az ingatlankataszterek Magyarországon az ország egészét 
lefedik és az 1990-es évek széles körű privatizációjának lezárultával 
a lakhatási célú földrablás a lakhatási egyenlőtlenségeknek már nem 
meghatározó tényezője. 2019-ben a lakosság 91,1%-a tulajdonosi vagy 
haszonélvezői jogcímen lakott tartózkodási helyén.4 A lakástulajdono-
sok az elmúlt tíz évben növekvő árkülönbségeket tapasztalhattak a 
városi és vidéki telkek és ingatlanok között, ami jelentősen korlátozta a 
népesség országon belüli mobilitását. Mindez növekvő térbeli szegre-
gációs és marginalizációs folyamatokhoz vezetett. Az utóbbi években 
növekszik a közép- és alsó osztálybeli háztartások városkörnyéki terü-
letekre való migrációja – különösen zártkertekbe és üdülőterületekre, 
ahol az üdülőket (részben informális megoldásokkal) állandó lakhellyé 
alakítják át.5 Ezeken a területeken – amelyek jogi szempontból nem 
lakóterületek – a közszolgáltatások és az alapvető infrastruktúra nem 
vagy csak részlegesen érhetők el. A legutóbbi, 2011. évi népszámlálás 
adatai alapján a népesség 0,9%-a él zártkerti vagy üdülőterületen és 
ez a részarány a legtöbb kutatói becslés alapján az elmúlt években 
növekedett.

Azokban az országokban, ahol a lakásrendszerben a lakás-
tulajdon a meghatározó, a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférést 
a pénzügyi termékek (többek között a lakáshitelek) elérhetősége is 
befolyásolja. A lakáshitelek a magyar pénzügyi termékek körében 
különböző formákban, de évtizedek óta jelen vannak. Az 1970-es és 
1980-as években a köztulajdonú lakásépítések a gazdasági válság ha-
tására lelassultak; az állam által támogatott lakáshitelekkel történő 
magánerős lakásépítés lett meghatározó, ami a háztartások és az 
állam eladósodásához vezetett. A financializáción keresztüli lakástu-
lajdonhoz jutás következő hulláma a 2000-es években kezdődött az 
államilag támogatott jelzáloghitelezéssel, valamint a 2008 előtt széles 
társadalmi csoportok számára hozzáférhetővé tett devizahitelekkel. 
A 2010 utáni kormányzati lépések a középosztályt mentették ki a la-

4 Részletesebb adatokat lásd: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_zhc019a.html

5 A témáról lásd többek között Gagyi, Á., Vigvári, A. (2018): Informal Practices in 
Housing Financialisation: The Transformation of an Allotment Garden in Hungary. 
In: Critical Housing Analysis, 2. 46–55. o.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc019a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc019a.html
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káshitelezési válságból, a devizahiteleket pedig jogszabályban rögzített 
módon forinthitelekké alakították. A 2015–2020 közötti lakáshitelezési 
felfutást a kormány több körben bevezetett családpolitikai intézkedései 
hajtották. A családok otthonteremtési kedvezményének vissza nem 
térítendő támogatása mellett (amelyet gyermekes családok vehetnek 
igénybe lakásvásárlásra vagy felújításra) államilag támogatott, 3%-os 
rögzített kamatlábú lakáshitelek is elérhetővé váltak. A kormány és 
a Magyar Nemzeti Bank 2030-ig a háztartásoknak nyújtott lakáshi-
telek kiterjesztését tervezi, így a megfizethetőségi válságot növekvő 
háztartási eladósodással kívánja „megoldani”. 2017-ben a háztartások 
17,4%-ának volt jelzáloghitele, 2020 végén pedig a jelzáloghitelek több 
mint 5%-a nemteljesítő volt.6 2020-ban a Covid-19 járvány okozta vál-
ság során a kormány hitelfizetési moratóriumot vezetett be, azaz a 
lakáshitelek esetében is lehetővé tette a hiteltörlesztések elhalasztását.

A lakástulajdonba kerülés támogatása a költségvetés lakha-
tási kiadásainak is tetemes részét adja. A családok otthonteremté-
si kedvezményét az elmúlt öt évben 145 000 háztartás vette igény-
be, ami 455 milliárd Ft állami kiadásnak felelt meg (háztartásonként 
3,1 millió Ft támogatás).7 Ezen túl a lakáshitelek állami támogatása az 

6 Lásd még: ECB (2020): The Household Finance and Consumption Survey. Wave 
2017. Statistical tables. ECB, Frankfurt. https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/
research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf; https://www.mnb.hu/
letoltes/hitelintprudencialis-hu.pdf

7 Bővebben: https://www.azenpenzem.hu/cikkek/leleplezo-szamok-a-babavar-
orol/6965/

A képen a Minden otthon 
kezdődik kiállításban is sze-
replő Irén és családja látható 
új otthonukban
Fotó: Dörgő Zsuzsi (Habitat 
for Humanity Magyaror-
szág)
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elmúlt tíz év mindegyikében nagyjából évi 100 milliárd Ft kiadást je-
lentett. A jelenlegi és a korábbi kormányok lakástulajdont támogató 
szakpolitikái így társadalmilag igazságtalanok és a hatalmon levők 
osztálypolitikáját tükrözik: szegényebb háztartások, „nem szokványos” 
családok (pl. nem házasságban élő párok) vagy bizonytalan munkavi-
szonnyal rendelkezők sokszor nem vehetik igénybe ezeket a támoga-
tásokat. Ezáltal a kormányzati politikák növelik a lakhatási egyenlőtlen-
ségeket, mind hozzáférhetőségi, mind megfizethetőségi szempontból.8 
A szegényebb háztartások rendszerszintűen kiszorulnak a lakástu-
lajdonon keresztüli megfelelő lakhatásból. A kormány tulajdonosokat 
támogató lakáspolitikái nem okoznának feszültségeket, ha megfelelő, 
megfizethető és elegendő számú bérlakás állna rendelkezésre – a 
köztulajdonban levő és a magánkézben levő állományt együttesen 
értve ezalatt. Sajnos azonban nem ez a helyzet.

A köztulajdonban levő lakásállomány 1990-es évekbeli nagy-
arányú privatizációjának következtében jelenleg csak 117 ezer lakás 
van önkormányzati tulajdonban (és néhány ezer lakás központi állami 
tulajdonban). Ezek közül 41 ezer található Budapesten, pedig a fővá-
rosban csak a lakosság 18%-a él.9 Általánosságban az önkormányzati 
lakásállomány rosszabb állapotú (a jobb minőségű lakásokat nagyobb 
arányban privatizálták), az önkormányzatoknak nincsenek pénzügyi 
forrásai a lakásállomány rendszeres felújítására. A lakhatási sze-
génységben élők számával egybevetve egyértelműen látszik, hogy a 
jelenlegi köztulajdonban levő lakásállomány nem tud a lakhatási sze-
génységben élő rászorulók többsége számára lakhatást biztosítani. 
Nagy volumenű állami programra volna szükség, amelynek keretében 
új állami bérlakások építésével vagy lakások megvásárlásával növelni 
lehetne a köztulajdonban levő bérlakások számát.

A Nemzeti Eszközkezelő Program volt az elmúlt években az 
egyetlen olyan progresszív központi kormányzati lépés, amely a köztu-
lajdonban levő lakások számát növelte. A 2008-as válság után indított 
programba a bedőlt lakáshitelekkel rendelkező háztartások kerül-
hettek be. Az állam, a háztartások és a bankok közötti háromoldalú 

8 Ennek a folyamatnak az áttekintéséről lásd: Pósfai, Zs., Jelinek, Cs. (2019): Repro-
ducing Socio-Spatial Unevenness Through the Institutional Logic of Dual Housing 
Policies in Hungary. In: Lang, T., Görmar, F. (eds.) Regional and Local Development 
in Times of Polarisation. Palgrave Macmillan, Singapore, valamint Ámon K. et al. 
(2019): Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2019. Habitat for Humanity Ma-
gyarország, Budapest. https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/wp-content/
uploads/sites/5/2019/11/hfhh_lakhatasi_jelentes_2019.pdf

9 Bővebben: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zri002c.html

https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hfhh_lakhatasi_jelentes_2019.pdf
https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hfhh_lakhatasi_jelentes_2019.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zri002c.html
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szerződés alapján az állam visszafizette a lakáshitel nagyobb részét 
(a maradékot a bankok leírták), az állam a lakás tulajdonosává vált, a 
háztartások pedig bérlőként maradhattak csökkentett lakbért fizetve 
a lakásban, emellett szociális munkások segítették őket. Néhány éven 
belül ez a program 36 ezer szociálisan rászoruló családot ért el. 2018 
végén azonban a kormány beszüntette a programot a lakások priva-
tizálásával: a korábbi tulajdonosok roppant kedvező feltételek mellett 
vásárolhatták vissza egykori tulajdonukat.

Manapság nagyjából a háztartások tizede bérel lakást a ma-
gánbérleti piacon. A részarány néhány társadalmi csoportban ennél 
magasabb, így a 35 év alatti háztartásfővel rendelkezők vagy a szegé-
nyebb háztartások körében. Magyarországon a magánbérleti piacon 
a legfeljebb néhány lakással rendelkező magánszemélyek a megha-
tározók, az intézményi bérlakásszektor hiányzik. Megfizethetőségi 
problémák jelentkeznek a szektor kis mérete (amely főleg a lakástu-
lajdonba kerülésből kirekesztett népesség számával összevetve kicsi), 
a növekvő bérleti díjak és a jogi bizonytalanságok miatt.

A szűkös kínálat Budapesten és nagyobb városokban látvá-
nyosabb. Ezeken a helyeken a bérlakások iránti kereslet magasabb, a 
felsőbb osztályok kiszorítják az alacsonyabb osztályokhoz tartozókat, 
valamint a külföldi dolgozók és diákok kereslete is feszíti a magánbé-
rleti szektort. Az Airbnb és más rövid távú lakáskiadási lehetőségek 

– leginkább Budapest belvárosában – a hosszú távú bérlakáskínálat 
szűküléséhez vezettek a főváros elmúlt évekbeli túlturistásodása 
miatt. A rövid távú kiadással ugyanis magasabb járadékok érhetők el, 
mint a hosszú távú lakáskiadással.

A bérleti díjak növekedése Budapesten és a nagyobb városokban 
volt magasabb az elmúlt tíz évben, de a lakbérek növekedése a vidéki 
térségekben is magasabb volt a keresetek növekedésénél. A magas 
lakbérek a lakosság földrajzi mobilitását is korlátozzák: ha egy más 
országrészben talál is valaki munkalehetőséget, a lakbérek és laká-
sárak különbségei nem mindig teszik lehetővé a költözést.

A magánbérleti szektort az 1990-es évek elejéről származó tör-
vények szabályozzák. A Habitat for Humanity Magyarország kutatásai 
szerint10 a szabályozás bonyolult, nem tisztázza megfelelő módon a 
szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a vitarendezési megoldások 
is korlátozottak. Az adórendszer miatt jellemző a szerződés nélküli 
bérbeadás, ami az informális bérleti szektor magas arányához és 

10 Bővebben a témáról: https://habitat.hu/sites/feketelakas/

https://habitat.hu/sites/feketelakas/
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a bérlők kiszolgáltatottságához vezet. A Build Solid Ground projekt 
problématérképéhez hasonlóan Magyarországon a nemek közötti 
(általánosságban pedig a társadalmi) egyenlőtlenségek jelentősek a 
magánbérlethez való hozzáférésben: nőket, romákat és gyermekes 
családokat egyre inkább kirekesztenek a magánbérleti szektorból.

A Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkája 
során átfogó javaslatcsomagot állított össze a magyar bérleti szektor 
reformjáról, amelyet több évben is kampánysorozatban mutatott be. 
A javaslatok között található a lakásbérletek intézményi reformja (amely 
magába foglalná egy garanciákat és regisztrációt biztosító hatóság 
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létrehozását), az adózási reform (adócsökkentéssel a szektor legali-
zálása), a határozatlan időre kötött szerződések ösztönzése (amely 
mindkét fél számára növelné a biztonságot), a jogok és kötelezettsé-
gek bérleti szerződésben való pontosítása, valamint a hosszú távú 
bérbeadás ösztönzése (a rövid távú lakáskiadás és az üres lakások 
megadóztatásával).11

A bérleti szektor szűkössége csak olyan új intézményi formák 
bevezetésével oldható fel, amelyek a lakástulajdonlás és a (magán 
vagy állami) bérleti piac között helyezkednek el. A Habitat for Humanity 
Magyarország, más szakpolitikai kezdeményezések és társadalmi 
mozgalmak is ilyen, megfizethető lakhatást nyújtó új intézmények elter-
jesztését javasolják évek óta. Például a lakástársaságok és lakásügy-
nökségek a nem lakott lakásokból létrehozható kínálatot a sérülékeny 
társadalmi csoportok keresletével köthetik össze, ahol nonprofit vagy 
köztulajdonban levő szervezet kezeli a bérlakásokat, illetve pénzbeli 
támogatásokkal és szociális munkával segíti a megfizethetőséget.12 
A Magyarországon kísérleti szakaszban levő bérlői lakásszövetkezetek 
is ilyen innovatív új intézményi formát képviselnek: ebben a modellben 
a lakóházat a bérlőkből álló szövetkezet tulajdonolja, ezzel megfizet-
hető lakhatást nyújtva fiatalok, dolgozó szegények és más sérülékeny 
csoportok számára.13 Ahogyan más országokban is történt a 2008-as 
válság után, a közösségi lakhatási (co-housing) kezdeményezések szin-
tén terjednek Magyarországon. Ezek az új formák a lakástulajdonlás 
és a szűk szociális bérlakásszektor közötti űrt töltik be, így a lakosság 
nagyobb arányának tudnak megfizethető lakhatást biztosítani.

A kilakoltatások által fenyegetettek lakhatási jogviszonyának 
rendezése szintén célkitűzése volt a Build Solid Ground és a Solid 
Ground kampányoknak. A kilakoltatások jelenlegi magyarországi sza-
bályozásának reformját számos magyarországi, az igazságosabb lak-
hatásért küzdő szervezet szorgalmazza. Az elhelyezés nélküli kilakolta-

11 Részletesen lásd: Büttl F., Szabó N. (2020): Feketelakás 3.0. Habitat for Humanity 
Magyarország, Budapest. https://habitat.hu/sites/feketelakas/wp-content/
uploads/sites/3/2020/06/FEKETELAKAS_3.0_v4.3_web.pdf

12 Lásd például az Utcáról Lakásba Egyesület munkáját (https://utcarollakasba.hu/), 
vagy a Városkutatás Kft. és a Habitat for Humanity Hungary közös szakpolitikai 
tevékenységét – Hegedüs J., Horváth V., Somogyi E. (2016): A magán bérlakás-
szektor működése és lehetséges szerepe a közösségi lakáspolitikában a szociális 
lakásvállalatok koncepciója. Esély, 2. 29-60. o.

13 Lásd a Periféria Központ (https://www.periferiakozpont.hu/berloi-lakasz-
szovetkezetek), valamint a Rákóczi Kollektíva (http://www.kettosmerce.blog.
hu/2017/10/12/sajat_tulajdonu_lakasunk_mar_ugysem_lesz_de_biztonsa-
gos_lakhatast_osszefogassal_teremthetunk) munkáját.

https://habitat.hu/sites/feketelakas/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/FEKETELAKAS_3.0_v4.3_web.pdf
https://habitat.hu/sites/feketelakas/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/FEKETELAKAS_3.0_v4.3_web.pdf
https://utcarollakasba.hu/
https://www.periferiakozpont.hu/berloi-lakasszovetkezetek
https://www.periferiakozpont.hu/berloi-lakasszovetkezetek
http://www.kettosmerce.blog.hu/2017/10/12/sajat_tulajdonu_lakasunk_mar_ugysem_lesz_de_biztonsagos_lakhatast_osszefogassal_teremthetunk
http://www.kettosmerce.blog.hu/2017/10/12/sajat_tulajdonu_lakasunk_mar_ugysem_lesz_de_biztonsagos_lakhatast_osszefogassal_teremthetunk
http://www.kettosmerce.blog.hu/2017/10/12/sajat_tulajdonu_lakasunk_mar_ugysem_lesz_de_biztonsagos_lakhatast_osszefogassal_teremthetunk


Kitekintés: Lakhatási kihívások Magyarországon ——  63

tásokat több progresszív magyarországi önkormányzat megszüntette, 
a lakhatási civil szervezetek többéves nyomásgyakorlása után. Szintén 
több éve létező gyakorlat a téli hónapok kilakoltatási moratóriuma; 
de a kilakoltatások a 2020. évi Covid-19 járvány okozta veszélyhelyzeti 
időszakban sem voltak lehetségesek. Ezek az intézkedések mindazon-
által nem szüntetik meg a kilakoltatások okozta hajléktalanságot és 
nem segítenek azon az évi 3000–3500 kilakoltatott háztartáson sem, 
akiknek a lakóingatlana végrehajtás alá kerül. Központi jogszabályok, 
valamint átfogó jogi és szociális háló szükségesek ahhoz, hogy senki 
se veszthesse el lakhatását. 

A biztonságos lakhatás megteremtése és a természeti eredetű 
katasztrófáknak való lakhatási kitettség mérséklése a Solid Ground 
kampány fő témakörei közé tartoztak. Magyarországon ebben a vi-
szonyrendszerben az energiaszegénység emelhető ki. Minden hato-
dik magyar háztartás rendelkezett rezsielmaradással 2018-ban, a 
népesség 10%-a pedig legalább a jövedelmének negyedét háztartási 
energiára költötte 2016-ban. A 2013-ban bevezetett, valamennyi ház-
tartásra vonatkozó rezsicsökkentés a többet fogyasztó gazdagabb 
családoknak kedvezett, így őket közvetve jobban támogatta a kormány, 
mint a szegényebb családokat. Az önkormányzatok hátralékkezelési 
és adósságrendezési támogatásai, a központi kormányzat szociális 
tüzelőanyag-támogatási programja és a lakóépületek energiahatékony 
felújítását szolgáló programok a rászoruló háztartásokat kevésbé 
érték el – ha egyáltalán. 2018-ban a lakásállomány 70%-a nem felelt 
meg a korszerű energiahatékonysági műszaki követelményeknek, ami 
nagy kihívást jelent a következő években és évtizedekben a kibonta-
kozó klímaválság közepette.

Összességében tehát a magyarországi lakhatási kihívások és a 
széles körű lakhatási szegénység annak is köszönhető, hogy az elmúlt 
három évtizedben nem volt a kormányoknak lakhatási politikája. A lak-
hatással kapcsolatos ügyek a minisztériumi rendszerben széttagoltan 
helyezkednek el, a kormányzat lakhatási intézkedései nincsenek össz-
hangban, valamint hiányoznak a lakhatási szegénységet hosszú távon 
mérsékelni kívánó állami stratégiák. A lakhatási kiadások körében az 
állam 15-ből 14 forintot szociálisan nem célzott módon költ el (és ezek 
a támogatások aránytalanul támogatják a közép- és felső osztálybeli 
gyermekes háztartásokat); és csak 15-ből 1 forint jut szociálisan célzott 
módon azok számára, akik lakhatási szegénységben élnek. Ez a tény a 
lakhatás növekvő társadalmi és térbeli egyenlőtlenségeihez vezetett 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben.
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A Habitat for Humanity nonprofit lakhatá-
si szervezet a világ legszegényebb közösségei-
ben dolgozik, hogy a közösség erejével segítsen 
a méltó lakhatás megteremtésében. Víziónk 
egy olyan világ, ahol minden ember tisztessé-
ges, egészséges és megfizethető otthonban élhet.

A Habitat for Humanity Magyarország 1996 
óta több mint 150 házat épített, 720 lakást 
újított fel és 700 családnak adott műszaki 
tanácsadást lakhatása jobbá tételéhez; ház-
tartás-gazdálkodási és képzési programja-
inkban pedig mintegy 1100 ember vett részt. 
Közvetlenül több mint 2500 családnak se-
gítettünk. Terepi programjaink mellett ku-
tatási, érdekképviseleti tevékenységet is vég-
zünk, ajánlásokat és javaslatcsomagokat 
dolgozunk ki a döntéshozók felé – amelyek-
kel a lakhatási szegénységben élők helyzetét 
átfogóan javítani tudjuk Magyarországon.
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A már közel egy éve tartó Covid-19 világ-
járvány felerősítette azt a problémakört, 
mely a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt 
középpontjában is állt, nevezetesen, hogy a 
sérülékeny (és kezeletlen) lakhatási helyzet, 
valamint a globális urbanizációs krízis olyan 
óriási veszélyeket rejtenek magukban, me-
lyek jóval túlmutatnak a biztos otthon hiá-
nyánál. Európának, illetve az egész világnak 
is elemi érdeke, hogy minél hamarabb orvo-
solni kezdje ezeket a problémákat. Ha nem 
is a lakhatási válság megoldására, de ennek 
egyik első lépéseként az ezzel kapcsolatos 
információátadásra, illetve érzékenyítésre 
tett kísérletet a Teremtsünk Biztos Lakha-
tást projekt több mint hároméves időtar-
tama alatt.

 Jelen kiadvány igyekezett megmu-
tatni, hogy a lakhatási válság mind a globális, 
mind pedig a lokális (magyar) kontextusban 
jelentős, a mindennapi életet és boldogulást 
egyéni és kollektív szinten is befolyásoló, 
megkerülhetetlen tényező. Az Afrikáért Ala-
pítvány Kongói Demokratikus Köztársaság-
ban megvalósult, lakhatással kapcsolatos 

nemzetközi fejlesztési projektjei, valamint 
a Magyarországon végzett kommunikációs 
és érzékenyítő tevékenysége nem csupán a 
magyar civil szféra más kiemelt szereplői-
nek (így például a Máltai Szeretetszolgálat-
nak, illetve a Habitat for Humanity Magyar-
országnak) munkájával  áll összhangban, 
hanem reményeink szerint ennél tovább is 
mutathat és elérhet kormányzati szerep-
lőkhöz, valamint más globális civil szerve-
zetekhez is. Ahogy a kiadványban szereplő 
tanulmányokból is kitűnik, a lakhatási válság 
más-más mechanizmusok szerint jelenik 
meg a fejlődő és a fejlett világban, ugyan-
akkor az is fontos, hogy ezeket komplex 
egészként tudjuk értelmezni és a lakhatás 
problémakörét kellően árnyaltan tudjuk 
átlátni.

Reméljük, hogy a kiadvány valameny-
nyi szereplőjének és olvasójának hasznos 
információkat tudott nyújtani és bízunk 
benne, hogy az elkövetkezendő években 
egyre többször hallhatunk majd a lakhatási 
válság megoldását célzó globális és lokális 
kezdeményezésekről.
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