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2. TArgy6vben v6gzott slapc6l szorlntl 6s kozhaszn0 tev6kenys6gek bemutatAsa

A 202l.6vben is tovabb folytatruk

3
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lnternational

Hungary Nonprofit Kft.
1027 Budapest. Mar8rt krt.26
Adoszdm: 189221 18-2-41

a kitriztitt cdljaink megval6sitrisiit. Vdltozatos terepi programjaink

segitsdgdvel tdbb mint 200 niszorul6 h6ztart6snak ds ezzel mintegy 450 embemek tudtunk kdzvetlentil
segiteni lakhatrisuk biaosit6s6ban 6s rendezdsdben. Az eltiz6 dvekhez hasonl6an a 2021-ben is rengeteg

f6rumon, a kdzdss6gi 6s a hagyomrinyos m6di6ban mutattuk be a legsrilyosabb lakhatesi probl6mri.kat,
6s konstruktiv javaslatokkal segitetttik a ddntdshozokat a hatdkony megoldrisok megtal6l6s6ban.

Budapest,2022.05.03

3. KOzhasznt tev6kenys6gek bomutata3a (tBv6konF6gGnk6nt)

szakpolitikai drdekkdpviselet,
lakrisok fehijitrisa

Kdzhasmri tevdkenysdg megnevezdse:

Magyarorszag
Ktizhasznri tevdkenysdghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszab6lyhely:

Alaptdrvdnye

XXII.cikk

L6vi CCXI.tv. a csalii.dok vddelm6r6l 2.$, l997.dvi X)Ofl. w. a gyermekek v6delm6r6l
gydrntigyi igazgatrisr6l 25-289; 1991.6vi LXIV. tv. a gyermek jogai16l
201

6s

lakossrig

K6zhasznri tevCkenys6g cdlcsoportja:

5-6.000 ftt

Kdzhasmri tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsz6ma:

Kdzhasznri tevdkenys6g f6bb eredm6nyei:

SZAKPOLITIKAI

KENY

G

A lakhatrisi szegdnysdg nem szirnolhat6 fel egyik naprol a m6sikra. C6lunk, hogy Magyarorsziigon olyan
igazsdgos 6s befogad6 lakrispolitika legyen, amely csdkkenti a szoci6lis kiildnbsdgeket ds mdrsdkli a
lakhauisi v6ls6got. A megl6v6 fon6sok igazsAgosabb felhaszn6lisdval, mdshol mfr j6l bev6lt eszkdzdk
segltsdgdvel sok ember lakhat"isi gondjdt tudn6nk megoldani vagy m6rsdkelni. Ezek6rt a v6ltozisokdrt
dolgozunk szakpolitikai munkrfu:k sonln. A tavalyi dvben kdvetttlk, v6lemdnyeZilk ds javaslatokat
tetttink az orszig f6bb lakdspolitikai fejlemdnyeivel kapcsolatban. Kiemelt figyelmet szentelttlnk az
energiaszeg6nys6g csdkkentesdnek, valamint
magyarorszlgi b6rlak6sszeklor helyzetdnek,
pedig
mindemellett
az ti.,ltaleinos hazai lakhat6si helyzettel is foglalkoztunk.

a

Energiaszeg6nys6gr kampdnyok a legink{bb niszorul6 hdztart{sok6rt

Az energiaszeg6nys6g az elmult dvekben szakpolitikai munkink kiemelt f6kusa6m6j6vd v6lt. Ttibb,
nemzetkdzi 6s hazai partnerekkel v6llalt projekt keret6ben kifejezetten az energiaszeg6nys6get
m6rs6kelni kdpes szakpolitikai intdzkeddsek ds javaslatok dsszeallitrisrin dolgozunk. 2021 soran a
szdmos korm6nyzati intdzked6s kapcs6n hivtuk fel arra figyelmet, hogy az energiaszegdnysdget
potencidlisan m€rsdkelni kdpes programok kialakit6sakor vagy megval6sitdsakor rendszerint a
legink6bb r6szorul6 h6ztart6sok maradnak ki a segitsdgnyfjtAsb6l.
M6rciusban k6t vide6val 6s tdbb inf6grafik6val illuszttiLlt k6zlem6nyt adtunk ki a magyarorszigi
szilrirdtiizeldssel kapcsolatban. Szintdn ebben a h6napban - a 2020-x iv utrin ism6t felsz6laltunk
azok6rt ajelent6s rdszben niszorul6 h{ztartdsokert, akik el6refizet6s m6r66r6t haszn6lnak. Aprilisban a
Helyreillitrisi 6s EllenrilLisi Eszkoz (RRF) felhaszn6lds6val kapcsolatos visszlss6gokra hivtuk fel a sajt6
figyelm6t. Juliusban a Habitat energiaszeg6nysdg szak6rtdje venddscikkben hivta fel a figyelmet ana,
hogy a 2021. jrilius l-jdn megielent Hosszu T6vri Epiiletfelrijitfsi Strat6gi6ja (HTFS) ismdt 600 ezpr
h[zlartAst 6s igy tdbb mint 1 milli6 embert,,hagyott az rit sz€l6n" a v6lyogh6zak bontesra itdl6s6vel.
hogy 2050-re kit0zdtt uni6s
Szeptemberben szintdn szak6rtoi cikkben mutattunk

-
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karbonsemlegessdgi cdl csak akkor 6rhet6 el Magyarorszigon, ha a mriszakilag ds energetikailag
legink6bb elawlt dpiileteket is korszer$sitik. Ugranebben a h6napban az Energiaklubbal 6s a Magyar

Term6szew6d6k Szdvetsegdvel kdzds sajtokdzlbm6nyben irtunk an6l, hogy a kormany 6ltal kiirt
napelemes @yfuzt nincs tisszhangban Magyarorszdg Helyrerillitdsi 6s EllenriLll6k6pessdgi Terv6ben
(HET) rdgzitett cdljaival 6s szempontjaival, valamint sulyos szakmai hidnyossigokkal is terhelt.

fves jelentAr a lekhatrlsi szeg6nys6grtl
Ebben az Cvben tizedik alkalommal mutattuk be Eves jelentdsiinket a lakhatiisi szeeenvsder6l. A
jubileum okrin ez ajelentds kicsit k0l6nbdzdtt az el6zd 6vek munkAit6l. Mig az elmult 6vekben ttibbnyire
egy 6vre visszandzve vizsgriltuk a lakhat6s helyzetet, most hosszabb id6tAvokat fel6lel6 elemzdseket
adtunk kdzre.
A jelentdst h6rom fejezetre bontva, h6rom k0l6nbdz6 esemdnyen mutattuk be.2021. szeptember 9-6n
kerekasztal-beszelgetist rendezttink A lakhatdsi szegCnys6g cstikkentdsinek eur6pai uni6s kereteir6l
sz6l6 tanulmeny alapjdn, amelyet Bajomi Anna Zsifia jegyez. Kdvetkezd fejezetilnkben Sebrfly
Bemadeu a rendszervaltas 6ta eltelt b<i 30 6v metszetdben vizsg6lta a civil szervezetek, lakhat6si
mozgalmak hat6s6t a magyarorszigi lakhatds helyzet&e. Ed az elemzist 2021 . okt6ber 4-dn, a lathat6si
vil6gnapj6n ,,world cafe" beszdlget6s keretdben mutattuk be. Az esemdnyen az drdekl6d<ik a fejezetben
emliteft szervezeteket kdpvisel6 13 meghivott venddget 6s a fejezet szerz6j6t kdrdezhettik eml6keikr6l,
tapasztalataikr6l, kdtetlen form6ban. A harmadik fejezet szintdn a rendszerv6lt6st6l napjainkig vizsg6lta
a lakhatAsi kdzpolitikrik 6s a lakhat6s meglizethet6sdgCnek alakuldsit. Partneriink az adatok
6sszeszed6s6ben, rendezdseben 6s a fejezet elkdszit6sdben a Perif6ria Kutat6kdzpont volt, Czirfusz
M6rton Cs Jelinek Csaba vezetdsdvel. A 2021. november 9-i bemutat6ra hat lakhatissal foglalkozd
szakdrt6t kdrtiink fel, hogy az elmult h6rom 6vtizedet irtdkelve - a szerz6k k6vetkeztetesei 6sjavaslatai
mellett 6k is fogalmazzanak meg ajdnl{sokat a jdv6 lakdspolitik6jenak ktildnbdz<i teriileteire
vonatkoz6an.

-

Lakhatrisi Minimum

A Vrlros Mindenkid csoport, az Utc6rol Lak6sba! Egyes0let,

a Habitat for Humanity Magyarorszig, a

Perifdria Kutat6k0zpont, valamint a Viroskutatds Kft. aktivist6i 6s szakdrtdi Lakhatisi Koalici6kdnt egy
20 pontb6l 6116 minimumprogramot Allitottak 6ssze. Ea a Lakhatiisi Minimumot 2021. december 6-6n
juttattrik el az orszAgos list6t allit6 p{rtokboz azzal a c€llal, hogy ajavaslatokat be6pithess6k a v6lasztrisi

kamprlnyba ds kormdnyra kertil6s eset6n beemeljdk ezeket intdzkeddseik kdz6. A Lakhalisi Minimum
els6sorban a lakhatris biaons6g6t ds megfizethet6sdg6t meger6sit6 tdrvdnymodositrisokat, valamint
lakaspolitikddrt felel6s kormtinyzati szew l6trehozis6t javasolja- A 20 Wntor 2022 elejen egy rdsdetes
szakpolitikai h6ttdranyaggal eg6szitik ki a Lakhatdsi Koalici6 szervezetei.
KSzds tiltakoz{s a bSrlakisszektor privatiz{ci6ja ellen

itat is vezet6 sze
t vrillalt abban, hogy a
2021 m6ju*iban 25 szakmai szervezet egyikekint a
szervezetek tiltakozasukat feiezzdk ki a Bdrdcz Lrlszl6 Fidesz-k epvisel6 riltal m6jus ll-en benyrijtott
tdrvdnyjavaslat ellen. A 2011-es kdzvagyonra 6s az 1993-as lakrisgazddlkodiisra vonatkoz6 tdrv6nyeket
m6dosit6 javaslat 6rtelm6ben kdteleztdk volna az ttnkorm6nyzatokat, hogy a tulajdonukban l6v6
lak6sokat a piaci 6r tdreddkedrt adjrik el az ott lak6knak, szetszaggatva ezzel a szocidlis v6d<ihri'16t. A
tdrvdny elfogadrisa visszafordithatatlan krirokat okozott volna az eWrc m6ly[l6 lakhatAsi vrils6gban,
meft ezzpl megsz{int volna a megfizethet6 dnkorm6nyzati bdrlak6Mllomany. A tervezetet v6giil er6sen

t
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szrik itett hatdskdnel fogadt6k el, ami a niszorul6 csaliidok 6ltal is el6rhet6 6s megfizethet6,
dnkormrinyzati b6rlak6s6llomdny legalAbb rdsdeges megmenekitldsdt jelentette.

TEREPI PROJEKTJEINK
Mdsodik Es6ly programunkban 6tn:eneti otthonban 616, r6szorul6, kisgyermekes csalidoknak segitiink
feltjitott lakdsokba kOltdzni, hogy egy megfizethet6 otthonban kezdhessenek tij 6letet. A felijitdsok
kOltsdgeit adom6nyokb6l fedezzi*, a munkiiiatok pedig tdbbsdgdben dnkdntesek 6s a bekdltdz6k
segitseg6vel zajlanak. A program keret6ben 2021-ben egy rijpesti dnkormri,nyzati szocirilis bdrlak6st
ljitottunk fel 6s adtunk 6t. Ide hosszas v6rakozls utri.n egy 4 gyerekes csal6d kdltdzhetett, akik dsszesen
mii.r }uirom 6vet t6ltdttek az rijpesti S.O.S Ikizis csaliidok 6tmeneti otthonriban. A csal6d tdrt6net6t vide6s
form6ban is vdgigkdvettiik. Ez a iport 2021 augusztusriban el<iszdr a Telex.hu-n volt l6that6.

Viddki partnersdgeink keret6ben a Wienerberger Magrarorsz{ggat egytittrniikddve

segits6get

nyfjtothrnk egy 3 gyermeket nevel6 kisvaszari csalednak, akikn6l ahilztiizlala2l2O augusztus6ban d6lt
ki, 6letveszelyess6 t6ve igy az egdsz h{z t. A miskolci Szimbi6zis Alapiwtuy majorsriganak teriilet6n
dpit6anyaggal j6rultunk hozzd 2 lak6egys6g 6s egy k6zdss6gi tdr 6pitds6hez. Hasonl6 m6don segitettiik
a csdmOri Egyenl6 Es€lyekdrt

Alapitv6nlt, ahol egy 8 lak6egysdges, teljesen rij dpiilet dpit6sCt kezdtdk

meg, a munk6latok 2022-ben is fognak tartani. Somogy megy6ben

-

Selly6n, Krikicson ds Kadarkriton

12 j6gkirosult hriztartAssal l6ptiink kapcsolatba, akikndl a tetd fjjedpit6s,6t 2021:22 folyam6n
cser6ppel t6mogatjuk az egy0ttrntikddds keret6ben. Tov6bb6 folytattuk a 2020-ban megkezdett munk6t
Baranya megydben: Agon a leromlott dtlapotu lak6dptiletek fehijitrisrit trimogattuk els6sorban
tet6csereppel ds azok kieg6szit6ivel.

-

2021-ben a T{mesz program keretdben dsszesen 22 csalid, ""az 99 ember szAmi$a. orsz6gszerte 13
teleptildsen nyrijtottunk, 6tlagosan 500 ezer forint drtdkii feltjitrisi segits6get. Volt olyan h6atart6s, ahol

a nyil6szi.rok, a ftt6test vagy az elektromos h6l6zat cserejdre volt sztiksdg, volt, ahol a fiird<iszoba
kialakitis6ban segitetttink, egy halldssdrtilt plr szimfua ricsot szereltilnk a ftildszinti ablakra hogy
nagyobb biaons6gban 6rezz6k magukat, nuishol pedig 6pit6anyaggal trlmogattuk a csalid 6ltal vdgzett
fehijitriat.

Az ,0jpest kapuja" v{rosrehabilitici6s YEKOP projektben 4 szocidlis munkrisunk jelenl6t alapri
szocialis munlaival segiti az drintettek €let6t. Tov6bbri a kezdemdnyez6siike 2020-ban ldtrehozott
Berdr J6zsefLakhatfsi Alap segitsdgdvel 113, a projekt akci6teriilet6n dl6 hiztartdsnak biztositottunk
- a csal6d mertetdt6l fligg6en - 7 -20 ezer forint 6rt6kii, 6lelrniszerre vagy hiztartisi cikkre bevrilthat6
Lakj j6l! utalvd.nyt. A legink6bb niszorul6 40 hdztart isnak pedig az alap segitsdg6vel biaositani tudunk
tov6bb6 egy-egy alapvet6 tisztit6szerekb6l iil6, hozzAvetblegesen 8 ezer forint drt6kri tisztasigi 6s
fert6tlenit<i csomagot is.

A Habitat rij programja kereteben 2021-ben szakemberek kifejlesztett6k a H6oszlopot, a hagyomdnyos
magyar cserepk6lyh6k Cs egy skandin6v design dtvdzdsdvel tervezett, kdlts6g- 6s energiahat6kony
fattizel6sii k6lyh6t. Csapatunk 2021 szeptbmberdbetr Etyeken dpitette meg a H6osdop prototipuset. Ea
kdvet6en, szociiilis k6lyhacsere-program keretdben 2 021-2022 tel6n a Baranya megyei Ag teleptil6sen
iit H6oszlop 6pttJt, amelyek ettdl kezdve r6szorul6 csal6dok otthonaiban, megbizhat6 m6don biaositjri.k
a meleget.

Augusztusban id6n mrisodik alkalommal szerveztlink egy hetes 6plt6t{bort a Baranya megyei Agon.
Az 6pit6t6bor soni.n tdbb hdzon vdge aiink 6llagmeg6rz6 munk6latokat - pdld6ul faltapasztris, szigetelds
Budapest, 2022.05.03

illetve olyan javit6 beava&ozisokat, amelyekkel az ott dl6k lakhatrisrit a legink6bb t6mogatni tudjuk.
A t6bor resztvev6i, a segit6ket 6s a szakembereket is beledrwe, mindannyian onkdnteskdnt v6llaltdk az

-

Cplt€st.

A Falusi IakHATAS mintaprogram olyan niszorul6 hriztaruisok szfmdra tervezi eldrhet6vd tenni
Falusi CSOK kdzponti, felfjitesi dmogatds! akik minden felt6telnek megfelelnek, azonban ktzin6lag
az6rt nem tudnak hor.rrjutni, mert anyagi er<ifomisok hirlnydban nem k6pesek ekifinansziromi a
munkrilatokat. Ezt a pilot progamot, 5 csalid rdszv6teldvel, 2021 nyuin inditotta el a Habitat, a
munkdlatok a k6vetkez6 6v sonin fognak zajlani.
2021-ban egr szociilis b6rlakist rijitothrnk fel teljesen 6s adtunk 6t szocirilisan niszoml6 bdrl6knek.
T0bb mint 20 h{zon v6gezt{ink l6leg fehijit{si, {llagiavit6 munkiikat. VEKOP programunkban kdzel
120 csaliddal tartunk rendszeres kapcsolatot. Kdzvetlen terepi programunkkal igy 6sszesen mintegy
450 embert drttnk el is segitettiink.

OxxExrnsstc 6s KOz0sstcnpirns
Az dnkdntessdg a Habitat egyik alapCrtdke 6s munk6nk felbecstilhetetlen 6rtdkt rdsze. A szervezet
hagyomrinyosan 6nk6ntesek segits6gdvel 6pit vagy rijit fel, emellett egyre v6ltozatosabb m6dokon
vonjuk be <iket munkfnkba. 2020-hoz hasonl6an a tavalyi 6v sor6n is megrrehezitette az dnkdntes
alkalmak szervezdsdt a COVID-l9 koronavirus-j6rv6ny, valamint a bevezetett korlftozdsok. Ebben az
dvben sem volt lehettisdge a nemzetk6zi csoportoknak Magyarorsz6gra utazni, ami ism6t komoly
munkaer& 6s bev6telkiesdst jelentett a szervezetnek. Eztrt 2021-ben is a helyi dnkdnteseke dpitetttink,
ds

6ri6si drdmmel l6ttuk, hoga szirnos magyarorszlgi dnkdntes drkezik hozzink egy-egy napra 6piteni.

A nyilt

6pit6snapok szervezdse mellett tov6bbi k6z6ssdg6pit6 programokat, pdld6ul a Habitat 25.
dvfordul6jrihoz kdt6dd dramaj6t6k-workshopot is hirdett{ink az dnk6nteseknek. Ezeken az alkalmakon
a Habitatot segitd, kdzds drdekl6ddsii emberek szem6lyesen is jobban megismerhetik egymrist,
szorosabb kdteldk dakulhat ki a r€sztvev6k kdzdtt.
2021jrinius6ban berleti szerz6ddst kdtdttiink Budapest F6vriros II. Keriileti Onkormanyzatdval a Margit
kdrut 26. sz6m alatt tal6lhat6 ingatlan berlCsdre. Ezt az 6vek 6ta iiresen 6116, leromlott allapotu 6ptlletet
a Habitat 2021 novemberdben kezdhette el felfjitani. Ezt kdvetrien az 6ptllet nemcsak a szewezot
szdkhelyekdnt, hanem Habitat Kreativ K6zpont n6we keresztelve ktizdssdgi- 6s rendezv6nl'tdrk6nt,
valamint lakhatisi mthelyk6nt fog szolgri.ini a kertileti a lakosok, a Habitat 6nk6ntesei 6s az drdekl<id6k
feftijit6st tov6bbi programjainkhoz hasonl6an dnkdntesek segits6gdvel v€gezztk.
szim6ra-

A
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