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BEVEZETŐ 
 
A Habitat for Humanity Magyarországon működő szervezetei – az alapítvány és a nonprofit kft. – jogszabályi 
kötelezettségüknek eleget téve elkészítették és publikálták a 2010-es üzleti évre vonatkozó hivatalos 
közhasznúsági jelentéseiket. Annak érdekében azonban, hogy támogatóink és partnereink teljesebb és 
áttekinthetőbb módon kapjanak képet működésünk részleteiről, idén is közzétesszük a hivatalos jelentések 
egységes keretbe foglalt tartalmi összefoglalóját.  

  
  
  
  

Sümeghy György Jakab Attila 
igazgató a kuratórium elnöke 

HfH International Hungary Nonprofit Kft. 

 
Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány 

 

 
 
A HABITAT FOR HUMANITY CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE VILÁGSZERTE 

A Habitat for Humanity egy lakhatással foglakozó, nemzetközi ökumenikus keresztény szervezet. Célja, hogy 
a világon minden ember számára legyen elérhető a szerény, de tisztességes és fenntartható otthon. A 
Habitat for Humanity leányszervezetei több mint 90 országban, 3000 közösségben dolgoznak a lakhatási 
szegénység leküzdéséért. 

A Habitat-modell lényege, hogy profitmentesen építünk és újítunk fel lakásokat alacsony jövedelmű 
családok számára. A támogatottak részletekben fizetik vissza a támogatást. Az építkezéseket az önkéntesek 
ingyenes munkája teszi olcsóvá. A beruházásokat vállalati és egyéni adományokból finanszírozzuk. 

A Habitat helyi szervezetei választják ki a családokat. Figyelembe vesszük a jelentkezők szociális helyzetét, 
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azt, hogy képesek lesznek-e a kedvezményes részleteket visszafizetni, és hogy hajlandóak-e részt venni a 
munkában. 

A Habitat for Humanity-t Millard és Linda Fuller alapította 1976-ban az Egyesült Államokban. A szervezet 
fennállása óta több mint 400 ezer házat épített, vagy újított fel, és több mint 2 millió embernek biztosított 
egyszerű, tisztes, kifizethető otthont. 

 
 
A HABITAT FOR HUMANITY TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon 1996 óta működik a szervezet. 2010 végéig 10 településen összesen 940 család lakhatási 
gondjain enyhítettünk: 149 új otthont építettünk, 275 lakást újítottunk fel, képzéseinken pedig 516 család 
vett részt. 

A nemzetközi szervezethez hasonlóan indult tevékenységünk Magyarországon is: egy-egy család számára 
építettünk önálló házat, melyet a támogatott kamatmentes, kedvezményes részletekben fizetett vissza. 
Hazai történetünk első évtizede alatt azonban világossá vált, hogy ezzel a módszerrel évente csak néhány 
tucat rászorulón tudunk segíteni, a lakhatási problémákkal küzdő 1,2 millió honfitársunkat nem érjük el. 
Ráadásul 2009-ben megszűnt a családok önrészét biztosító szocpol, vagyis az önálló családi házépítés 
finanszírozhatatlanná vált. Hatékonyabb megoldást kellett tehát találnunk a lakhatási szegénység 
felszámolására, ezért 2009-ben megkezdtük szervezetünk profiljának átalakítását. Mivel 1,2 millió ember 
problémájára csak egy szociálisan érzékenyebb, mindenkit elérő, a kiváltó okokra ható lakáspolitika tud 
érdemben megoldást kínálni, az építkezések mellett érdekképviseleti feladatokat is felvállaltunk. 

Építéssel járó projektjeink kiválasztásakor is kisebb költségvetésű, a támogatottak számára fenntarthatóbb 
otthont teremtő – például energiahatékonyságot javító – felújításokat részesítettünk előnyben. Ezzel 
összhangban dolgoztunk ki olyan programokat is, amelyek a támogatottak pénzügyi és műszaki tudatosságát 
fejlesztik, ezzel segítve őket hozzá, hogy ők maguk javíthassanak lakáskörülményeiken. 
 



 
 
 
 
 
 

HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG / HFHI Hungary No nprofit Kft. 
1065 Budapest, Hajós utca 9. 

Tel: +36-1-354-1084 
Fax:+36-1- 354-1085 

www.habitat.hu 
habitat@habitat.hu 

 

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 

A magyar Habitat két szervezetet is jelenthet: 1996. március 7-én jegyezték be a Habitat for Humanity 
Magyarország Alapítványt, mely közhasznú fokozatú szervezetnek minősül, és tulajdonosa a nemzetközi 
Habitat. A HfH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaságot ugyancsak a nemzetközi szervezet 
alapította 1996. május 30-án, és később átadta tulajdonjogát az alapítványnak. A közhasznú társaság 2009. 
július 14-étől nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A HfH International Hungary Szolgáltató 
Nonprofit Kft. is közhasznú szervezet. 

Az alapítvány munkáját 3 főből álló kuratórium és egy szintén 3 tagú felügyelőbizottság irányítja. A nonprofit 
kft. vezetését ugyancsak 3 fős felügyelőbizottság segíti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEVÉKENYSÉGÜNK 2010-BEN 
 
2010-ben folytattuk és újakkal bővítettük 2009-ben megkezdett programjainkat. 
 
„Van esély” – lakásfelújítási kölcsön alacsony jövedelműeknek – a mikrohitel program előkészítése 

2009-ig szervezetünk egyéni felújítási programja keretében fogadta a hozzá forduló családok igényeit, és 
folyósított számukra lakásfelújításhoz forrást. A családok maguk valósították meg energia hatékonyságot 
javító, lakhatási költségeket csökkentő felújításaikat, és a kölcsönt kedvezményes részletekben fizették 
vissza. 

2009-ben elhatároztuk a program továbbfejlesztését, 2010-ben sikerült banki partnert találnunk a lakhatási 
mikrohitel termékhez az Erste Group good.be elnevezésű alapítványában és az Erste Bank Hungary Zrt.-ben. 
A 2010-ben folytatott tárgyalások során meghatároztuk a termék tulajdonságait, a résztvevő szervezetek 
feladatait és felelősségi körét, és megkezdtük a szerződés előkészítését. A szerződést 2011-ben írtuk alá, a 
„Van esély! kölcsönt 2011 márciusától vezettük be. 

  

Habitat for Humanity 
International Inc. 

Habitat for Humanity 
Magyarország Alapítvány 

HfH International Hungary 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
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Önkormányzati felújítások 
 
Ezt a programunkat kifejezetten önkormányzatok számára 
alakítottuk ki, szociális bérlakások felújításához nyújtunk 
segítséget. Az általunk biztosított önkéntesek ingyenes 
munkájának köszönhetően csökkenthetik az 
önkormányzatok a beruházás költségeit a piaci árakhoz 
képest. A felújítások célja elsősorban a lakások 
energiahatékonyságának növelése, mely hozzájárulhat a 
lakhatási költségek csökkentéséhez, így a hátralékosság 
elkerüléséhez. 

 
2010-ben 6 önkormányzati bérlakásban végeztünk felújításokat Budapest VIII. kerületében. 4 lakásban 
galériát építettünk, 2 lakásban nyílászárót szigeteltünk. E mellett kifestettük a bérházak lépcsőházait is. 
 
Intézményi program 
 
Intézményi felújítási programunk 2009-ben indult. Pályázatot írtunk ki otthonteremtő beruházást tervező 
non-profit intézmények számára. A pályázók segítséget kaphattak lakhatási célú beruházásaink 
megvalósításához: önkénteseket, képzett építésvezetőt biztosítottunk az építkezések lebonyolításához, 
valamint igény esetén vállaltuk volna az építkezés részleges előfinanszírozását is. 
 
A program kedvezményezettje lehet bármely szociális lakhatási fejlesztést megvalósító civil szervezet: 
például egyház, alapítvány. Támogatást kaphatnak a szociális bérlakást, közösségi szállást, gyermek- vagy 
idősotthont építő, felújító szervezetek. 
 
A pályázók feladata, hogy készítsék elő a projektet, szerezzék be a szükséges építőanyagot. Előnyt élveznek 
azok a pályázók, akik megszervezik, hogy a leendő lakók maguk is részt vegyenek a munkálatokban. 
 
Intézményi programunk keretében 2010-ben leraktuk Szakáldon a Miskolci Autista Alapítvány 10 fős új 
otthonának alapjait, a miskolci Szimbiózis Alapítványnál helyreállítottuk az esőzés utáni kárt, támfalat, 
vízelvezető rendszert építettünk, és rendeztük a terepet, valamint egy másik épületükben ablakot 
szigeteltünk. Az SOS Krízis Alapítvány újpesti családi átmeneti otthonában lambériát bontottunk, és 
festettünk. 
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IDA (komplex) program  

 

 
Szintén 2009-ben indult IDA (komplex) programunkat az 
Autonómia Alapítvánnyal közösen valósítjuk meg. Ez a program 
valóban a mélyszegénységben élők helyzetén próbál segíteni. 
 
Ez esetben nemcsak a lakhatás javítása a cél, hanem a fenntartható 
családi gazdálkodást megteremtő pénzügyi kultúra elsajátítása, a 
környezet önerőből történő megóvása, energiahatékonyságot 
növelő lakáskarbantartási munkák megtanulása is. 

A programba jelentkező családok nyitnak egy megtakarítási számlát, melyre 6-18 hónapon át befizetnek egy 
általuk meghatározott összeget. A megtakarítási periódus letelte után az összegyűlt összeghez a Habitat 
ugyanakkora támogatást ad adományként, valamint a családnak módjában áll egy harmadik, maximum a 
megtakarítás és az adomány összegének a dupláját kitevő hitelhez hozzájutni a Mikrohitel Zrt.-től. Ezt az 
összeget a család lakásfelújítási célokra használhatja fel. A felújításhoz a Habitat műszaki tanácsadást nyújt. 
A megtakarítási idő alatt a családok pénzügyi képzésben, lakáskarbantartási, energiahatékonysági 
oktatásban és az önkormányzat által biztosított családgondozásban vesznek részt. 

2010-ben 100 család csatlakozott a programhoz, kezdte meg a takarékoskodást, és vett részt képzéseinken.  
 
Pénzügyi és műszaki képzés 

A Komplex programtól függetlenül is indítottunk tanfolyamokat a családok számára. Két alkalomból álló 
pénzügyi képzéseinken összesen 127-en tanulhatták meg, hogy hogyan osszák be a családi költségvetést, 
műszaki képzéseinken pedig, hogy milyen munkákat végezhetnek el saját maguk a ház körül. 
 
Szociális építőtábor 

A Habitat for Humanity Magyarország és a Társadalomelméleti 
Kollégium 2010 áprilisában és augusztusában Nagykanizsa 
Ligetvárosban egy kísérleti programot valósított meg. Lakbérhátralékkal 
rendelkező bérlők és önkéntesek együtt újítottak fel 12 szociális 
bérlakást. A lakások a XX. század elején ideiglenes szállásnak készültek, 
ezért nem volt szigetelésük. Az önkormányzatnak nem volt pénze a 
felújításra. Azok a lakbérhátralékos bérlők, akik vállalták a munkát, ezzel 
ledolgozhatták tartozásukat. A program azért is mintaértékű, mert 
egyszerre javított a családok lakhatási feltételein, csökkentette a 
rászorulók rezsiköltségeit, növelte a munkába való visszatérés esélyeit, 
és javította a csoport kapcsolatait a többségi társadalommal. A 
programot közösség- és egyéni fejlesztési terepmunka készítette elő. 
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Tanácsadás katasztrófák után és partnerszervezetek lakhatási projektjeiben 

Egy-egy váratlan válsághelyzetben sokszor a legnagyobb segítség, ha az érintettek független szakértőtől 
kapnak tanácsot, ha van olyan partnerük, aki eligazítja őket a lehetséges megoldások közötti választásban, 
és aki valóban az ő érdekeiket képviseli a tragédiában sokszor csak üzleti lehetőséget látó vállalkozókkal 
szemben. Habitat katasztrófák esetén építésvezetőt biztosít a segítségnyújtáshoz. 2010 nyarán az Észak-
Magyarországi áradások után a Vöröskereszt felkérésére vettünk részt az árvíz utáni felmérésekben. 
Munkatársunk 10 napot töltött a térségben, végiglátogatta és felmérte a bajba jutott családok házait. Így 
látszatmegoldások helyett valóban értékálló, maradandó volt a helyreállítás. 

E mellett, mivel szervezetünknek nagy tapasztalata van abban, hogy hogy lehet olcsón és mégis jó 
minőségben építkezni, hogy lehet a lakhatási szegénységet csökkenteni, tudásunkat megosztjuk a hozzánk 
forduló civil szervezetekkel. Közös programokat, pályázatokat dolgozunk ki. 
 
Érdekképviseleti munkánk  

 

2010 júniusában sajtótájékoztató keretében hoztuk 
nyilvánosságra „Lakhatási szegénység és lakáspolitika“ 
című állásfoglalásunkat, amely elemzi a hazai lakhatási 
helyzetet fókuszba állítva a rászorulókat. Anyagunkat 
elküldtük az összes érintett tárcához, majd végig is 
látogattuk a felelős döntéshozókat, hogy érveljünk egy 
szociálisan érzékeny lakáspolitika szükségessége mellett. 
Jórészt ennek köszönhetően kaptunk egyre több meghívást 
a lakáspolitikával kapcsolatos társadalmi vitákba. Ezért 
vettünk részt az Új Széchenyi Terv vitájában is. 
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ENSZ Habitat Világnap 

A lakhatási szegénység az egyik legsúlyosabb, mégis a legkevésbé ismert társadalmi probléma. 
Magyarországon csak kevesen érzik úgy, hogy tenniük kellene ellene, kevesen vállalnak szolidaritást a 
rászorulókkal. Ezért kommunikációs kampányainkkal a lehető legszélesebb nyilvánosságot célozzuk meg, 
hogy minél több embert szembesítsünk a problémával. 

Tavaly a World Habitat Day kapcsán vírusmarketing kampányba kezdtünk: ál-ingatlanhirdetésekkel mutattuk 
be, hogy sokan milyen embertelen körülmények között laknak. Aktivistáink 4 város közterein dolgoztak: 
padokra helyezett „Foglalt“ táblákkal hívták fel a figyelmet a kilakoltatás szélén álló családokra. 
Bevásárlóközpontokban gyerekeket kértünk arra, hogy rajzolják le, építsék fel álmaik otthonát, miközben mi 
a szülőkkel pedig beszélgettünk. Az újságírók számára pedig egy önkéntes napot rendeztünk, hogy a sajtó 
képviselői ne csupán tudósítsanak, hanem aktív részesei lehessenek a Habitat munkájának. Összességében 
több mint 3,5 millió embert értünk el üzenetünkkel szűk két hét alatt. 

 
 
CSR kutatás 

2010 tavaszán készíttettünk el 17 mélyinterjút nagyvállalatok CSR-ért felelős vezetőinek körében. Az 
interjúsorozat célja volt, hogy megismerjük a CSR döntések okait, valamint hogy megtudjuk, hogy a 
gazdasági szereplők mennyire érzik a fenntartható működésükre nézve kockázatosnak az őket közvetlenül 
nem érintő szociális problémákat. A beszélgetések rámutattak arra, hogy míg a környezetvédelmi 
felelősségvállalást a többség már saját érdekének tekinti, a szociális felelősségvállalásról másképp 
gondolkodnak. A társadalom egyensúlyi állapotának felbomlásából fakadó feszültségeket a vállalatok nem 
tartják ugyanolyan kockázatosnak, mint az ökológiai egyensúlyvesztést. 
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Munkatársak 

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítványnak 2 munkatársa van. A szervezet működését kuratórium 
felügyeli. 

A Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 13 munkatársa van. A szervezet 
magas szinten képzett munkatársai biztosítják a projektek műszaki előkészítését, szakképzett lebonyolítását, 
pénzügyi tervezését és elszámolását, az érdekképviseleti, önkéntesszervezői és szemléletformálási 
tevékenységet. A kft. 4 munkatársa dolgozik vidéken, a támogatottakkal való jobb kapcsolattartás 
érdekében. 
 
Adományok felhasználása 

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ából 1.342.000,- Ft 
bevétele származott, ezen kívül a nonprofit kft. 6.500.000,- Ft támogatást nyújtott számára. 
Magánadományozótól 98.000,- Ft és az alapítótól 539.000,- Ft bevétele származott 

Az építési beruházásokat a Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. bonyolítja, 
így a befolyt adományokat a szervezet legnagyobb részt erre a célra fordította. A szervezet összes bevétele 
99.622.000,- Ft volt. A támogatások legnagyobb részét, mintegy 54.466.000,- Ft-ot a szervezet a Habitat 
anyaszervezetétől kapta. Ezen kívül bevétele származott még helyi gyűjtésből, más szervezettel közösen 
megvalósított programokból, önkéntesek adományaiból. 

Ugyancsak jelentős részt tesz ki a bevételekből a családok visszafizetéseiből származó összeg, melyet a 
Habitat újabb családok támogatására fordít. 

A szervezettel szemben elvárás, hogy a támogatottak számát évről évre növelje: míg az alapítás évében 10 
családon segítettünk, 2010-ben már 478 család kapott támogatást a tisztes otthon megteremtéséhez. 
 
HfH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010-es számviteli beszámolójának értelmezése 

A 2010-es üzleti évről a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet elkészült, és e dokumentum 
mellékleteként elolvasható. 

Készletek: A szervezetnek van építési anyaga Csurgón, van három elkészült, de a családok által még 
meg nem vásárolt épülete Szarvason és Hajdúböszörményben. Ezen kívül van még egy 
ingatlanunk Csurgón, és van még két osztható építési telkünk Csurgón és Szarvason. 

Követelések: A szervezet az elmúlt 14 évben 149 új építésű családi ház megvalósításához nyújtott 
pénzügyi segítséget alacsony jövedelmű családoknak, valamint 275 lakást újított fel. A 
családok kedvezményes részletekben fizetik vissza a támogatást. Ebből következően a 
Habitatnak 280.796.000,- Ft kintlévősége van, melynek nagy része a családok befizetéseiből 
a következő években várhatóan befolyik, és amelyet újabb családok megsegítésére 
fordítunk. 

Támogatások:  Az építkezések és a szervezet működési költségeinek legnagyobb részét az alapító, a Habitat 
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for Humanity International Inc. biztosította, melyet 2010-ben is adományként bocsátott a 
Nonprofit Kft. rendelkezésére. Ezen kívül a szervezet a korábban elkészült házak 
részleteiből befolyó összegekből, valamint kisebb adományokból finanszírozta működését. 

Önkéntesek: Az építkezéseken résztvevő önkéntesek fedezték saját költségeiket, külföldről érkező 
önkéntesek fizették repülőjegyüket, magyarországi tartózkodásukat, és nem utolsó sorban 
adományokat is átadtak a szervezetnek. A nemzetközi csoportok átlagosan 10-12 napot, a 
magyarok 1-2 napot dolgoztak az építkezéseken. 

A Nonprofit Kft. tevékenységhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási problémák nem 
merültek fel. 
 
link a nonprofit beszámolóra 
 
link az alapítvány számviteli beszámolójára 
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Sümeghy György Jakab Attila 
igazgató a kuratórium elnöke 
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