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Európai Unió 

Kísérleti projekt a kilakoltatásokról és lakhatáshoz való jog megvédésének 

elősegítéséről 

A FEANTSA szakértői, a School of Law, a NUI Galway és a Human European 

Consultancy közösen folytatnak kutatást a kilakoltatásokról a 28 EU-s tagállamban 

egy Európai Uniós finanszírozású projekt keretében. A kutatás megvizsgálja az egyes 

országok jogi kereteit és a kilakoltatások mértékét egész Európában. A projekt 

megvizsgálja majd a jelzáloggal terhelt ingatlanból, a bérleményből és egyéb 

ingatlanokból való kilakoltatásokat a lakhatáshoz való jogra összpontosítva a nemzeti 

és EU-s törvények vonatkozásában.   

 

A kutatás azonosítani fogja a korai intervenciós és preventív intézkedéseket is és 

megalkotja a kilakoltatott háztartások profilját, a rizikófaktorokat és 

a rizikócsoportokat. Minden EU-s tagállamban elemzik majd 

a kilakoltatások módszereit a strukturális tényezők, a 

gazdasági válság, a jóléti rendszer, a jogi 

gyakorlatok és védelmi rendszerek és egyéb 

tényezők összefüggésében. Azok az 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1951&cle=e3acc7eb8817eb570c808ad060645d70d733aed6&file=pdf%2Fpilot_project.pdf
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intézkedések, amelyek segítenek megelőzni a hajléktalanságot minden EU-s 

tagállamban továbbra is prioritással bírnak az Európai Bizottság számára.  A projekt 

összeveti és kiértékeli a leginkább költséghatékony intézkedéseket, amelyek 

mérsékelik a kilakoltatásokat az Európai Unióban. 

 

Az egészségügyi és társadalmi integráció javítása a Housing First segítségével: 

Felülvizsgálat 

Ezt a felülvizsgálatot azért indították, hogy kiértékeljék a Housing First keretében 

nyújtott szolgáltatásoknak az azokat igénybe vevő, korábban hajléktalan emberek 

egészségi, társadalmi és gazdasági integrációjának sikeres elősegítéséről szóló 

nemzetközi bizonyítékokat.  Nyomtatott példány rendelhető a FEANTSA-tól. 

 

Történelmi áttörés az intézményi gondoskodásban élő emberek jogai érdekében  

Az Európai Unió kész a strukturális és beruházási alap következő 7 évének 

megvalósítására. Az erre az új programozási időszakra előirányzott keret történelmi 

lehetőséget jelent a leginkább kirekesztett, intézményi gondoskodásban élő európai 

állampolgárok jogainak védelme érdekében. Az intézményi ellátásról a közösségi 

gondoskodásra való áttérést koordináló európai szakértői csoport, amelynek a 

FEANTSA is tagja, üdvözli ezt az áttörést, amelynek javítani kell az intézményi 

gondoskodásban vagy intézménybe kerülés kockázatával élő 

gyermekek és családok helyzetét  és elő kell segítenie az 

igazán hatékony innovációt a szociális szolgáltatások 

szektorában. A témáról itt lehet olvasni bővebben. 

 

http://feantsaresearch.org/spip.php?article277&lang=en
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1952&cle=5cba6906ee8eae3c6e835081eb8eba6aaf81f413&file=pdf%2Feeg_statement-2.pdf
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Az Európai Parlament Európai Hajléktalanügyi Stratégiát követelő határozatot 

fogadott el 

Az Európai Bizottság és az EP képviselők között a hajléktalanságról szóló plenáris vitát 

követően az Európai Parlament határozatot fodadott el egy Európai Hajléktalanügyi 

Stratégiáról.  A határozat sürgeti a Bizottságot, hogy a számos korábbi európai szerv 

kérése nyomán cselekedjen és minden további késlekedés nélkül valósítsa meg a 

stratégiát, tanácsolván továbbá egy magas presztizsű szakértői csoport létrehozását 

a stratégia előkészítésének és kidolgozásának elősegítése érdekében. Egy ilyen EU-s 

stratégiának a lakhatásra, a határokon túlmutató hajléktalanságra, a hajléktalan 

embereknek nyújtott ellátások minőségére, a megelőzésre és a hajléktalan fiatalokra 

kell fókuszálnia, állítja a Parlament a határozatban, amely 45 ellenében 349 

szavazattal és 113 tartózkodás mellett került elfogadásra. 

További információ olvasható a határozat elfogadásáról szóló FEANTSA 

sajtóközleményben és a Fondation Abbé Pierre Alapítvánnyal közösen kiadott 

sajtóközleményben. Itt megtekinthető a FEANTSA "Európa cselekvésre szólít" című 

videója és ezen az oldalon bővebben is lehet olvasni a témáról. 

 

Hajléktalanságról szóló kérdések az Európai Parlamentben 

Az utóbbi időben jó néhány kérdés hangzott el a hajléktalanságról az Európai 

Parlamentben. Ezeket mind összegyűjtötték a FEANTSA 

weboldalán. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140116+ITEM-005+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32429/html/Parliament-calls-for-an-EU-wide-strategy-for-the-homeless
http://feantsa.org/spip.php?article2567&lang=en
http://feantsa.org/spip.php?article2567&lang=en
http://feantsa.org/spip.php?article2567&lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=6Hha_PYh12w
http://storify.com/FEANTSA/euhomelessnessstrategy-europe-calls-for-action
http://feantsa.org/spip.php?article567&lang=en
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Az Európai Bizottság új útmutatót adott ki a szociális ellátáshoz való jogosultság 

érdekében végzett állandó lakhely ellenőrzésének alkalmazásáról  

Az Európai Bizottság az “Állandó Lakhely Ellenőrzéséről” szóló útmutatót adott ki, 

hogy segítse a tagállamokat alkalmazni a szociális védelem koordinációjáról szóló EU-

s szabályozást azoknak az EU-s állampolgároknak az érdekében, akik egy másik 

tagállamba költöztek. Az útmutató definiálja az „állandó lakhely” és az „ideiglenes 

lakhely” vagy „tartózkodási hely” különálló fogalmait.   Ezek az EU-s jogban lefektetett 

definíciók szükségesek annak megállapítására, hogy melyik tagállam felelős a 

szociális segély biztosításáért az egyik tagállamból a másikba költöző EU-s 

állampolgár számára, mivel az EU-s jog szerint csak egyetlen állandó lakhely 

lehetséges és így csak egy tagállam felelős a lakhely alapján szociális segélyt 

folyósítani. Az útmutató konkrét példákat és tanácsadást is nyújt  olyan esetekről, 

amelyekben bonyolult lehet a lakhely megállapítása, mint pl. az idénymunkások, 

diákok és a nagy mobilitást gyakorló inaktív emberek. 

 

Strukturális és Befektetési Alapok: A Bizottság fokozza a partnerek szerepét a 

tervezésben és az elköltésben  

Az Európai Bizottság nemrégiben elfogadta A Partnerségi Alapelvekről szóló Európai 

Magatartási Kódexet. A kódex egy sor általános standardot tartalmaz a konzultáció, 

a részvétel és a partnerek közötti párbeszéd javítása érdekében az 

Európai Strukturális és Befektetési Alapokból (ESIF) 

támogatott projektek tervezése, megvalósítása, 

monitorozása és értékelése során. Ezek az alapok 

foglalják magukban az Európai Szociális Alapot 

és az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, 

amelyből a hajléktalanságról és lakhatásról 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11350&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11350&langId=en
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szóló helyi projekteket támogatják. Ez a jogerős szabályozás előírja a tagállamok 

számára, hogy erősítsék meg az EU strukturális és befektetési alapok elköltéséért 

felelős hatóságaik és a projekt partnerek, mint pl. a civil szervezetek közötti 

együttműködést az információáramlás, a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje 

érdekében a 2014-20-as programozási időszakban és ezeknek a pénzeknek a 

hatékony elköltésének biztosítása érdekében. A magatartási kódex célkitűzéseket és 

kritériumokat határoz meg, hogy biztosítsák a partnerségi alapelvek tagállamok általi 

megvalósítását. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoktól megkövetelik hogy: a partnerek 

kiválasztásánál biztosítsák az átláthatóságot, megfelelő információt és elegendő időt 

biztosítsanak a partnereknek a megfelelő konzultációs folyamat előfeltételeként, 

biztosítsák, hogy a partnereket hatékonyan bevonhassák a folyamat minden 

szakaszába, támogassák a partnerek kapacitásbővítését a kompetenciáik és 

ismereteik fejlesztéséhez és teremtsenek platformot a kölcsönös tanuláshoz és a jó 

gyakorlatok és innovatív megközelítések cseréjéhez. 

 

Az Európai Unió elfogadta a közbeszerzési eljárásról szóló felülvizsgált direktívát  

2014. januárban az Európai Parlament elfogadta az EU 2004-es közbeszerzési 

eljárásról szóló direktívájának felülvizsgálatát, az Európai Bizottság 2011-es 

javaslatát követően. Az új jogszabály, amelyről az Európai Tanács 2013. júniusban 

megállapodott, módosítja a jelenlegi szabályozást és első alkalommal közös EU 

standardokat jelöl ki a koncessziós szerződésekről az igazságos 

verseny erősítése és az „értéket a pénzért” elv biztosítása 

érdekében egy olyan új támogatási kritérium 

bevezetésével, amely nagyobb hangsúlyt helyez a 

környezeti és szociális szempontokra és az 

innovációra.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money
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Míg a közbeszerzési eljárásról szóló 2004-es direktíva fenntartotta, hogy a szociális 

szolgáltatás, mint gazdasági tevékenység, a verseny és belső piaci szabályozás 

hatálya alá esik, ez a felülvizsgált direktíva elismeri a szociális szolgáltatás, mint 

közérdekű szolgáltatás sajátosságait (a személy számára nyújtott, korlátozott 

határközi dimenzióval rendelkező szolgáltatás), és egyszerűsített és rugalmasabb 

szabályozásokat és eljárásokat biztosít, és a legalacsonyabb ár kritériumát a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlattal helyettesíti. 

A direktívák 20 nappal az Európai Unió közlönyében való megjelenést követően lép 

életbe. E dátumot követően a tagállamoknak 24 hónapjuk van az új szabályozások 

intézkedéseinek a tagállami törvényekben való megvalósítására.  

Az EU új programot indít a foglalkoztatás és a szociális innováció érdekében (EaSI)  

2014. januárban az új EU Foglalkoztatási és Szociális Innovációs támogatási 

programja, röviden az EaSI, váltja fel a 2007-2013 időszak során külön kezelt három 

EU-s támogatási programot.  Ezt az európai szintű finanszírozási eszközt a minőségi 

és fenntartható foglalkoztatás elősegítése érdekében hozták létre, amely garantálja a 

megfelelő szociális védelmet, felveszi a küzdelmet a társadalmi kirekesztéssel és a 

szegénységgel és a javítja munkafeltételeket. Közvetlenül az Európai Bizottság 

kezelésében az EaSI egyesíti a PROGRESS, az EURES és a Progress Microfinance 

programokat a foglalkoztatási és szociális politikák modernizációjának, a 

foglalkoztatási mobilitás, a mikro hitelhez való hozzájutás és szociális vállalkozás 

támogatása érdekében. Az EaSI támogatni fogja a tagállami törekvéseket a 

foglalkoztatási és szociális reformok tervezésében és 

megvalósításában európai, nemzeti és regionális szinteken 

a politikai koordináció és a jó gyakorlatok azonosítása, 

elemzése és megosztása révén.  

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en
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Ausztria 

A hajléktalan szektor helyzetének kiértékelése  

A BAWO kiadott egy rövid dokumentumot, amely az ausztriai hajléktalan-ellátást 

értékeli. A dokumentum azzal a következtetéssel zárul, hogy a szektor ugyan segít 

az embereknek szállást találni, de nem segíti őket saját otthonuk megtalálásában, 

nem utolsó sorban a megfizethető lakások hiánya miatt.  E nélkül a hajléktalan 

szektor nem tud hatékonyan küzdeni a hajléktalanság ellen és nem tudja megelőzni 

azt, áll a dokumentumban. 

 

Franciaország 

Az általános bérleti garanciát kiterjesztik a leginkább veszélyeztetettekre is  

A lakáshoz jutásról szóló törvénytervezete részeként a francia kormány dönt majd az 

Univerzális Lakbér Garancia megvalósításának feltételeiről. Tekintettel az országban 

jellemző súlyos lakáskrízisre a FNARS üdvözli a kormány szándékát, hogy 

beavatkozzon a lakástulajdonosok megnyugtatása végett, és segítse a háztartásokat 

a lakáshoz jutásban és annak megtartásában.    A FNARS szerint érdekes fejlemény 

a Garancia megnyitása a civil szervezetek számára, akik közvetítenek a tulajdonosok 

és a bérlők között. Azt azonban fenntartják, hogy a kormány törvénytervezete 

elmozdult az eredeti célkitűzésétől, hogy univerzális lakástámogatási 

segélyt vezessen be. Így valószínűleg kevés hatással lesz a 

háztartások azon képességéhez, hogy lakáshoz 

jussanak, mivel veszélyeztetettségük tovább nő. A 

törvénytervezetben javasolt eljárás számos 

hibája van, állítja a FNARS. 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_Sbg/Wohnungslosenhilfe_Hilfe_zum_Wohnen_131213_Heinz_NL.pdf
http://www.fnars.org/espace-presse-direct/4914-elargir-la-garantie-universelle-des-loyers-aux-plus-precaires
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A Fondation Abbé Pierre Alapítvány Helyzetjelentése a Lakhatásból való 

Kirekesztődésről   

A franciaországi lakáshelyzetről szóló 19. éves beszámolójában a Fondation Abbé 

Pierre 3,5 millióra becsüli a lakhatásból kirekesztett vagy hajléktalan emberek 

számát. Az Alapítvány 2,7 millióra teszi a „nagyon nehéz” lakáskörülmények között 

élők, a nem megfelelő lakáskörülmények vagy a túlzsúfolt lakásokban élők, és 141 

500 főre az országban élő hajléktalan emberek számát. Az intézményes 

ellátórendszer nem elégséges ahhoz, hogy minden veszélyeztetett háztartás számára 

megoldást kínáljon, állítja az Alapítvány.  A lakáshoz jutás az alacsony jövedelmű 

háztartások számára egyre nehezebb, „de ugyanez a helyzet számos jó szociális és 

gazdasági helyzetben lévő háztartás esetében is", áll a jelentésben. 

A jelentés erősen kritizálta „a lakásköltségek szabályozatlan emelkedését”, a 13 év 

alatt 55%-os mértékben megemelkedett bérleti díjakat, miközben a társadalmi és 

gazdasági helyzet tovább romlik. 

 

Belgium 

Minden éjszaka tele vannak a téli krízisszálláshelyek  

Minden éjszaka 700 és 750 ember éjszakázik a brüsszeli téli krízisszállókon, 

amelyeket a Samusocial működtet. A három menedékhely mindegyike teltházzal 

működik (110 férőhely az állandó rendszerben, 300-300 férőhely 

a két időszakos menedékhelyen). 

 

 

 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/19e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014
http://www.samusocial.be/fr/component/k2/itemlist/category/11.html
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Írország 

Kiadta első jelentését a hajléktalanügy felülvizsgálatával megbízott tanácsadó csoport  

Amikor az ír kormány hajléktalanságról szóló politikai nyilatkozatát 2013. februárban 

közzétették, a Lakásügyi Miniszter felállított egy magas presztízsű vizsgálati 

csoportot, hogy tekintse át a nyilatkozatban javasolt megközelítési módot, azonosítsa 

az akadályokat és a javasoljon megoldásokat. A vizsgálati csoport első jelentése 

kezdeti megfigyeléseket és ajánlásokat tartalmaz a krónikus hajléktalanság 2016-ra 

történő felszámolására vonatkozó célkitűzés teljesülése érdekében. 

 

Spanyolország 

Housing First kísérleti projekt 

A legújabb EU-s szociális modellkísérleti felhívás keretében a spanyol kormány 

pályázatott nyújtott be, hogy három városban (Seville, Madrid és Barcelona) tesztelje 

az elsőként lakhatást nyújtó modellt. A projekt "Szociális innováció a hajléktalanügyi 

politikák tervezése érdekében Spanyolországban: A Housing First modell eredményei 

az ügyfelek és a költséghatékonyság szempontjából” címet kapta. A pályázat 

támogatásáról még a nyár előtt döntenek. 

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,34865,en.pdf

