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2020. évben is tovább folytattuk a kitűZött céljaink megvaióSítáSát, Va]tozatos terepi programjaink
segítségéveltöbb mint 500 sziikséget szenvedőnek tudtunk. közvetlenül segíteni lakhatásuk
biáosításában és rendezésében. Az előző évekhez hasonlóan a 2020-ban is rengeteg fórumon, a

közösségi és a hagyományos médiában mutattuk be a legsúlyosabb lakhatási problémrikat, és
konstruktív j avaslatokkal segítettük a döntéshozókat a hatékony megoldások megtalálásában a globális
pandémia ámyékában is.
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként}

szakpolitikai órdekképviselet,
lakások felújítása

Köáasmú tevékenység megnevezése

Köáasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarorság
XXII.cikk

Alaptörvénye

a gyermekek védelmérő1 és
2011.évi CCXI.tv. a családo k ,réd"l*é.ől 2.§, 1997.évi XXXI. tv.
jogairól
gyámügyi lgazgatásró 125-28§; 1991.évi LXIV. tv. a gyermek

Köáasmú tevékenység célcsoportj

lakosság

a:

Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:

5-6.000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

SZAKPOLITIKAI TE

KENYS

hogy Magyarországon olyan
A lakhatási szegénység nem számolható fel egyik napró1 a másika. célunk,
különbségeket és mérsékli a
igazságos és befogadó lakáspolitika legyen, amely csökkenti a szociális
mar jól bevált eszközök
úkhatasi ;ralságot. A meglévő fonások igazságosabb felhasmálásával, másho1
Ezekért a változásokét1
segítségé;elsok ember lakhatási gondját tudnánk megoldani vagy mérsékelni.
véleményeztük és i avaslatokat
dolgozunk szakpolitikai munkank során. A tavalyi évben követtiik,
belül a hazai albérletárak
tetttink az ország főbb lakáspolitikai fejleményeivel kapcsolatban, ezen

emelkedésével,ésazáltalránoshazailaklratásihelyzettelisfoglalkoztunk.

Feketelalcís j avaslatcsomag

3,0 elnevezésú
2017_ben elkezdett munkrfurk eTedményeként 2020,ban bemutattuk Feketelakás
kormányzati szinteken szervezliink találkozókat, amelyen
1u*.lut"ro.ug.rokat. önkormányzati éS
_ javaslatcsomagot, Alapvető
_
megmutattuk a két íészreosztott albérletes hatóság és kínálatrrövelés
legyenek a kiadási viszonyok,
cólunk, hogy ntivekedj en a bérlők és tulajdonosok biztonsága, átláthatóak
Az albérletes hatóság feladatai között van a szerződéSek kötelező regisztrációja, aZ esetleges
a gyors és költséghatékony
adókedvezmény és kauciótámogatás megítélése,illetve vitás kérdésekesetén
legalább budapesti és
vitarendezés. A hatóság kormányzati létrehozása és az intózkedések bevezetése
Az
vidéki nagyvárosi területen, jelentósen csökkentené a bérlők és tulajdonosok kockéuataií,
a maganbérlakás-kínálat növelÓsét ÖsztÖnző szabálYok
albérletárak növekedésének mérséklését
civil Szakértőkkel egYeáetftink és
bevezetósével szeretnénk elémi, Javaslataink kidolgozásához piaci és
nyilvános eseményeken egyeáetttik javasolt programunkat,

IÍves jelentés a lakhatási szegénységrőI
sze énys égrő
A Habitat for Humanity Magyarország ti zedik ev e S J elent sét kéS21 tette l a lakhatás
éwel azelőíti uJ on1 l11e íolTn átum ot A J entéS tó
e az
tava1 y megtafiVa S továbbfej 1 e S
1

^v
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me cál apításai 2020-ban. ho to áb bra lS kettő_ eS háro mmr 1i o ko Ze tehető azo knak a S záma, aki k a
lakás sZ gény S e kül o nb o Zö formáiban ln ek ma Magy arorszítgOn, es k ulono sen bizon ytalan az albérl o k
eS ,A ll am1
h e1 y ze te Ki ad anytulk fo b b fej ezeíei a m inden evben ismétlődő M gfizethető Se
szakpolitikak" fejezetek mellett, a ,,Befektetési célúlakásvásarlás és a lakhatás financializáclÓja", az
2120-ban jelentésiinket a már
,,Energiaszegénység"és a ,,Fogyatékos emberek lakhatási helyzete".
Az
szokásos Hon_vágy foíőpályíaaltal együtt mutattuk be, a vírushelyzet miatt online platformon.
mint 39
esemény vitleója 1700 embeit ért el. A jelentósról és az eseményekől összesen több,
a közvóleménYhez
sajtómegjelenés * tradicionális- és online média - juttatta el a jelentés főbb pontj ait
több, mint 150.000 emberhez.

E-Co-Housing
közös E-CoSzervezetiink partnerként részt vesz a ztlglói önkormányzat és az Európai Bizottság
lakásos,
Housing projektjében a,,szoft" tevékenységek munkacsoport vezetőjeként. A projekt egy új 27
kiemelkedően energiahatékony, okos rendszerekkel ellátott, szoros köZösségi lakhatást megvalósító
Habitat által
szociális bérház épitésébőlés a kiválasztott bérlők új kömyezetbe integrálásáról szól. A
Az
koordinált munkacsoport 2020_ban Segítette a íeívező és gépósz munkacsoportok muntáját.
építóipari áremelkedés miatt és az önkoími!í\yzatokat sújtó elvonások következtében nehéz helYzetbe
projektet a tervek újragondolásával igyekszünk életben tarlani. A bérlókkel való munka
kerulr

sor.
elindításának fel teí6re az.6j lakóház elkészülte, amelyre előre láthatóan 2021 végénkerÜl

Europeail Climate Foundation (ECF) - Energiaszegénység
2020. júliustó1 kezdtrink bele az ECF által finanszirozott energiaszegénységmegoldásairÓ1 szÓlÓ
projektbe, amelynek fő célla azeurópai uniós szakpolitikak véleményezésébenvaló részvéte1, annak
felújítására. A
érdekében, hogy itthon is elérhető for. ások legyenek az elalult épületek energiahatékonY
to decent
munka során lehetőségünk volt véleményemi az Európai Parlament számara készüló ,,Access
javaslatcsomag végül 2021
and aflordable housing reportot", amelybe több javaslatunk is bekerült. A
j

anuarj ában került elfo gadásra.

TEREPI PROJEKTJEINK
Másotlik Esély programrrnkban átmeneti otüonban élő, rászoruló, kisgyermekes családoknak segítiink
felújított lakásokba költözni, hogy egy megfizethető otthonban kezdhessenek új életet, A felújítások
a beköltözők
költségeit adományokból fedezzilk, a munkálatok pedig többségében önkéntesek és
az elétheíő
segítségévelzajlanak. programunk a pandémia miatt nehéz helyzetbe került, mivel
fogadásara
tátnogatásaink is csökkentek, illetve csak nagyon korátozottan volt lehetőségünt< önkéntesek
az építésihelyszíneken.

keretében a wienerberger Magyarországgal együttműködve

állami
illetve
gondozásból kikerülő fiataloknak, illetve fogyatékkal élóknek segítiink új otthonokat teremteni.
levő
ajelenlegi intézményeket bóvíteni. Valamint elmaradott településeken segíttink a nehéz helYzetben
csere, stb.
,
családok lakhatási körülményeit javítani tetőfelújítáS, felújítás, bővítés, festés, nyÍIászéró

vidéki parlnerségeink

programunk, am 1y
2 0 1 o o sze n me gvaló su1 t pl o t után 2 02 0 ban ndul t te lj S kap acitás sal T AMA S Z
ti családo k akhatás h 1y zeíét, J avlt akhatás koru 1menv e iken Ez a ál to tos
o rszágo S ható ko rre1
ett ház újjáépítés h z, tető fe úLj táSh oz, vil lany fe új tásh o z,
píogram ho zzaJ áru1 t tö bb ek Ko zöíí
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fiirdőszoba kialakításahoz, vezetékes víz bekötéséhez. 2020-ban összesen 14 család részesült a
segítségben és fejeáe be a munkálatokat.

Az ,,Újpest kapuja" városrehabilitációs VEKOP

projektben 4 szociális munkásunk jelenlét alaPÚ

szociális munkával segíti az érintettek életét,

2020-bankét szociális bérlakást újítottunkfel teljesen és adtunk át szociálisan rászorulÓ bérlŐknek.
Mintegy 30 házon végeztünk főleg felújítási, állagiavító munkakat. VEKOP programunkban kÖzel 120
családdal tartunk rendszeres kapcsolatot. Közvetlen terepi programunkkal Így összesen tÖbb, mint 500
emben érttink el és segítetünk.
Önkéntesség
Az önkéntesség a Habitat egyik alapértéke és munkánk felbecsülhetetlen értékúrésze. A szervezet
hagyományosan önkéntesek segítségévelépítvagy újítfel, emellett egyre változatosabb módokon
vonjuk be őket munkántba. A tavalyi pandémiás időszakban a lezarások előtt és kora Ősszel volt
lehetőségünk önkéntesek fogadására, az eddigi évekhez képest nagyon alacsony szÍn'nban. Ezá|tal
összesen 25 napon, 125 önkéntesünk dolgozott, 875 önkéntes órával segítve munkánkat. Önkénteseink
elkötelezett munkáj a fontos része terepi proj ektj eink megvalósításáLnak. Tapasáalataink szerint a kÖzÖs
munka öröme, az önkéntesek kedvessége és segítőkészségereményt és erőt ad a felújítás utrln bekÖltÖző
családoknak, rászorulóknak.
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szervezet neve:

HFH International Hungary Nonprofit Kft.
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cél szerinti iuttatások kimutatása
5,1
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Térítésnélkül nyújtott szolgáltatás
Felúítás

23.0'15 eFt

38,977 eFt
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7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók
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ez e r

foi ntba

Előzó év (1)

TárgyéV (2)

165 340

99 37í

,l65 340

99 37í

191 265
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l. Ebből személyi jellegű ráforditás

71 809

54 366

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

191 265

118 972

K, Adózott eredmény

-25 925

-í 9

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

n.

)

ebból:

c. A személyi jövedelemadó meghatározott részénekaz
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. éVi cxxvl. törvénv alapián átutalt összeq
D.

Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió stíukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B,(c+D+E+F)I
H.

Összes ráfordítás (kiadás)

közérdekű önkénte§
L, A szervezet munkájában közreműködó
tevékenységet Végzó §zemélyek száma
(fóben;a közérdekú önkéntes tevékenységról szóló 2005. évi
Lxxxvlll. törVénynek megfelelöen)
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