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Hegedüs József

A hajléktalanokkal foglalkozó szakmai szervezetek 
és szakértők szinte egyöntetűen állítják, hogy ha 
elfogadható szintű lakásokat és megfelelő szociális 
segítséget adnának a hajléktalanoknak, az a társa-
dalomnak sokkal olcsóbb lenne, mint az a rendszer, 
amely magukra hagyja, sőt – a „jó érzésű középosz-
tály” megnyugtatására, rendőri segítséggel – eltün-
teti a közterekről az utcai hajléktalanokat. Kutatók 
például megállapították, hogy a hajléktalanság, kü-
lönösen az utcai hajléktalanság Floridában három-
szor, Nashville-ben kétszer, Los Angelesben pedig 
ötször annyiba kerül a társadalomnak, mint a tá-
mogatott lakhatás. Ma már olyan fejlett szociológiai 
módszerek léteznek, amelyek nem sok teret adnak 
a kritikusoknak, hogy megkérdőjelezzék az ered-
ményeket – Amerikában. De mi a helyzet nálunk? 

Magyarországon fejlett hajléktalanellátás van, 
több mint tízezer férőhellyel, utcai ellátórendszer-
rel és sokszínű, korszerű módszereket követő (ön-
kormányzati, nonprofit és vallási) intézményekkel. 
Komoly elemzések készültek, és a civil mozgalom is 
(például A Város Mindenkié szervezet) hatékonyan 
hallatja a hangját. Az EU-s támogatások segítségé-
vel, időnként önkormányzati részvétellel, számos 
innovatív kísérleti program valósult meg, mint pél-
dául az Elsőként lakhatást (ismertebb nevén Kuny-
hóból bérlakásba) program, vagy a LÉLEK program. 
Közös jellemzőjük, hogy kevés (eltérő elvek alapján 
kiválasztott) embernek segítséget nyújtanak, de 
nagyon drágán és sokszor csak átmeneti időre, ez 
pedig az esetek többségében megkérdőjelezi a prog-
ram kiterjeszthetőségét. 

Több évtizede lakáspolitikával foglalkozva úgy 
érzem, sem a kormány, sem a kormányzatot bíráló 
szakmai és civil szervezetek nem tudnak megsza-
badulni attól a gondolkodásmódtól, hogy pusztán 
a hajléktalanság tüneti kezelésére szorítkoznak. 
Szó nincs arról, hogy ennek a fontosságát lebecsül-
ném, hiszen – Győri Pétert, az ismert szakértőt 
idézve – a hajléktalanellátás célja életek megmen-
tése. De valahogy az az érzésem, hogy a szakma és 

a politika lemondott arról, sőt nem is tekinti felada-
tának, hogy hatékonyan feltárja és orvosolja a haj-
léktalanság strukturális okait jelentő társadalmi 
problémákat. 

Az egyik sokat tapasztalt szakértő, Gyuris Ta-
más szerint a hajléktalanok körülbelül feléről 
az egészségügyi ellátásnak kellene gondoskodnia. 
A másik felénél nem önmagában a rossz lakáshely-
zet vagy a fedélnélküliség a gond, hanem a kiszol-
gáltatottság, az egyik napról a másikra élés okozta 
bizonytalanság, nagyon gyakran családi konflik-
tusokkal, egészségügyi problémákkal súlyosbítva. 
Ezek a bizonytalan helyzetben élők a városi haj-
léktalanok tartalékserege. Nemcsak a jelentősebb 
rezsihátralékot felhalmozó, alacsony jövedelmű 
családok tartoznak ide, hanem az önkormányzati 
lakások hátralékos bérlői (becslések szerint közel 
az egyharmaduk), a munkaerőpiactól távoli laká-
sukból a mindennapi megélhetési gondjaik miatt 
a jobb kilátások reményében városokba költöző 
családok, a szívességi lakásban meghúzódók vagy 
a városi magánbérlakás-piac rosszabb minőségű 
szegmensében, kiszolgáltatott helyzetben élő bér-
lők is. A potenciális hajléktalanok táborát növelik 
a hiteltartozás miatt a Nemzeti Eszközkezelő tulaj-
donába került lakások hátralékos bérlői is. Becslé-
sek szerint akár félmillió családról is szó lehet, és 
a társadalom évente átlagosan legföljebb 100 ezer 
forintot költ egy családra. A hajléktalanok ellátó-
rendszerében – amelybe ötéves időszakra számít-
va körülbelül 50 ezer ember kerül – ugyanakkor 
átlagosan évi 800-900 ezer forintot költenek egy 
rászorulóra. 

Ezért gondolom, hogy bár fontos lakásban elhe-
lyezni a hajléktalanok szűkebb csoportját, ez csak 
tüneti kezelés, hiszen érintetlenül hagyja a haj-
léktalanság gazdasági és lakásügyi okait, és nem 
számol azzal, hogy a látszólag megoldott élethely-
zeteket a tartaléksereg további tagjai, a potenciális 
hajléktalanok újratermelik, ha olyan alternatíva 
nyílik meg előttük, amellyel könnyebb a túlélés. 
Ha azt nézzük, mibe kerül mindez, akkor nem 
elegendő egyetlen hajléktalan költségét összevetni 
egy „gondozott bérlakáséval”, hanem a félmillió ki-
szolgáltatott, bizonytalan helyzetben élő családdal 
kapcsolatos társadalmi (egészségügyi, oktatási és 
munkaerő-piaci) költségeket a kiszámítható – de 
mindeddig meg nem valósított – szociális bérla-
kásrendszer költségeivel. 
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