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Szerkezet 

• Az EOH szervezete és tevékenységei 

• „Eredmények” 

• Új tevékenység: tematikus összehasonlító 
kutatások 

• Magyar vonatkozások: 

– Szociális bérlakásszektor és hajléktalanság 

– Népszámlálás és a hajléktalanság mérése 

– Housing First: FOGLAK és VAU 
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European Observatory on Homelessness 

• A FEANTSA (Európai hajléktalan-ellátó intézmények 
érdekképviselete – EU szinten a hajléktalanellátásért, forrásokért 
lobbizó szervezet) egyik alszervezete, tematikus csoportja  

• A kutatóhálózat az EU tagállamok hajléktalansági helyzetét 
követi mintegy 2 évtizede 

• Minden tagállam delegált bele képviselőt 2007-ig (Mo.: Győri 
Péter), a tagországokban zajló folyamatokat, intézményrendszer 
működését, adatgyűjtéseket monitorozta, tett módszertani 
ajánlásokat a mérésekre, ellátások alakítására – ezt kisebb 
munkacsoportok keretén belül a FEANTSA más szervezeti 
egységei ma is végzik 

• 2007-től a European Journal of Homelessness  (évi 1 vagy 2 
szám), tematikus kötetek (3) szerkesztése és éves kutatói 
konferencia-szervezés a feladata 

Elérhetőségek 

• Fő oldal: http://www.feantsaresearch.org 

 

• A folyóirat ingyenesen letölthető: 
http://www.feantsaresearch.org/code/en/pg.asp?Page
=1112 

 

• A tematikus kötetek itt olvashatók: 
http://www.feantsaresearch.org/code/en/hp.asp 

 

• Országonként kereshető adatbázis, publikációs lista 

 

http://www.feantsaresearch.org/
http://www.feantsaresearch.org/code/en/pg.asp?Page=1112
http://www.feantsaresearch.org/code/en/pg.asp?Page=1112
http://www.feantsaresearch.org/code/en/hp.asp


„VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A HAJLÉKTALANELLÁTÁS 
JELENE ÉS JÖVŐJE” 

 

A Hajléktalanság Európai Kutatási Intézetének éves 
kutatásai, a témák magyarországi relevanciája – 
Teller Nóra (Városkutatás Kft.) 3 

Főbb „eredmények” 
• Összehasonlítható információk gyűjtése, az adatok frissítése 
• Az európai kutatók összefogása, publikációs lehetőség biztosítása, 

kutatási források gyűjtése 
• A hajléktalanság európai definíciójának beemelése a policy 

alkotásba (magyar fordítása és elemzések: Győri Péter és Bakos 
Péter tollából) 

• Hajléktalan-összeírási módszertanokkal foglalkozó európai kutatás 
koordinálása 

• A FEANTSA bizonyíték-alapú érdekképviseleti munkájának 
támogatása 
– pl. 2010-es konszenzus konferencia a hajléktalanság európai kérdéssé 

emelése érdekében  
– a Housing First  („Elsőként lakhatást”) elterjesztése Európában 
– ESZA és ERFA (itthon gyakorlatilag: TIOP és TÁMOP) források 

felhasználhatóságának kibővítése a hajléktalanellátás színvonalának 
javítása érdekében 

Új: Tematikus összehasonlító  
kutatások 

• 2010-ben új kutatási szerkezet: a tagországok egy 
részére kiterjedő, szakértők által megválaszolt 
„kérdőív” alapján összehasonlító kutatás, évente 
változó tematikával (módszertani kihívások!) 

• 2010: A szociális bérlakások elérhetősége a 
hajléktalanok körében Európa 13 tagállamában 
(megjelent) 

• 2011: Az európai népszámlások és a 
hajléktalanság az EU 10 tagállamában (várható 
megjelenés: november) 
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Ízelítő a szociális bérlakásszektor és a 
hajléktalanság kapcsolatával foglalkozó kutatás 

eredményeiből 
• Milyen „híd” hiányzik a lakásszektor és a hajléktalanellátás között a 

kilépők számára? 
– Kicsi a szektor, a megürülő lakások száma (Hollandiában és Angliában 

is – bár itt: kvótarendszer!) 
– A szociális bérlakásszektorra több szerep hárul egyszerre – versengő 

célcsoportok 
– Az elosztás szisztematikusan hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik 

„tipikus” hajléktalan-utakat járnak be (devianciák, adósság) 
– Kockázatos csoport 
– Területi/várostervezés és szegénység koncentrációja közötti feloldatlan 

feszültség 
– Koordináció hiánya 

• Nem „rezsimfüggő”: a kulcs a szociális bérlakásokban élők (és a 
lakásüzemeltetők) számára elérhető szolgáltatások komplexitása, 
nem a szektor mérete, vagy az intézményrendszer robosztussága 

Néhány kérdés a Népszámlálásokkal 
kapcsolatos kutatásból 

• Az EU által javasolt definíciók és a hajléktalansághoz 
kapcsolódó (tág értelmezés) élethelyzetek hogyan 
érhetők tetten a gyűjtött adatokban? 
– Elsődleges hajléktalanság: fedél nélkül élők és a 

hajléktalanellátó intézetek lakói 

– Másodlagos hajléktalanság: intézményrendszer és más 
lakhatási helyzetek között gyakran váltó emberek 

– „egyéb” élethelyzetek 

• Milyen szervezeti keretek között zajlott az 
összeírás/regiszter alapú népszámlálás – vajon melyik 
„hatékonyabb” 

 



„VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A HAJLÉKTALANELLÁTÁS 
JELENE ÉS JÖVŐJE” 

 

A Hajléktalanság Európai Kutatási Intézetének éves 
kutatásai, a témák magyarországi relevanciája – 
Teller Nóra (Városkutatás Kft.) 5 

Lehetőségek az „Elsőként lakhatást” 
kezdeményezés elterjesztésével  kapcsolatban 

• Magyarországi kontextus:  
– TÁMOP 5.3.3/11 - részben 
– VAU - részben 

• Miben mások, miben ugyanazok? 
– Törvényi kontextus (pl. Anglia, Franciaország) 
– Szolgáltatások komplexitása, monitoringolása, követése 
– Szolgáltatások finanszírozásának kiszámíthatósága 
– A kiterjesztés folyamata: nemzeti stratégiák vagy pilot programok – 

fenntarthatósági és eredményességi kérdések 
– A probléma nagyságrendjéhez képest történő kezdeményezések (pl. 

Franciaország: kb. 300 fő résztvevő, mintegy 200 ezerre teszik a 
hajléktalanok számát, ennek alig fele van intézményrendszeri 
ellátáshoz közel, és kb. 10 ezer átmeneti szálláshely működik 

• Lehetőségek: a hazai tapasztalatok alapján a nemzetközi minták 
működőképes elemeinek beépítése – részben paradigmaváltás! 

 

 

A magyar szereplők fontosak! 

• Következő konferencia: a lakhatáshoz való hozzáférés 
és programok hajléktalanok számára: York, 2012. 
szeptember 21. (Magyarországot a Hajléktalanokért 
Közalapítvány képviseli) 

• 2012: Berlin – „Elsőként lakhatást – de utána mi is 
jön?” (Housing First – What’s Next) (előkészítés alatt) 

• Várjuk a cikkeket a folyóiratba! 

 

• Fontos: a régióban a magyar ellátórendszer az egyik 
legsokszínűbb, legrégebb óta működő – hasznos tudás-
forrás! 

 

 



„VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A HAJLÉKTALANELLÁTÁS 
JELENE ÉS JÖVŐJE” 

 

A Hajléktalanság Európai Kutatási Intézetének éves 
kutatásai, a témák magyarországi relevanciája – 
Teller Nóra (Városkutatás Kft.) 6 

• Köszönöm a figyelmet! 

 

 

• teller@mri.hu 


