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Mikor van a tetteknek ideje, ha nem 
ilyenkor?! Ezt a kérdést az 1900-as évek 
elején tette fel az angyalföldi „Hétház-
ban” lakbérsztrájkot folytató bérlő, és en-
nél a kérdésnél ma is kevés aktuálisabbat 
találhatunk. 

Ezért ezt a címet adtuk annak a rész-
vételi akciókutatásnak, ami a magyar 
társadalomtörténet eddig láthatatlan 
szeletét dolgozza fel: azt, hogy mit tettek 
Budapesten a XX. század során a lakhatá-
si gondokkal küzdő, gyakran szélsősége-
sen szegény emberek azért, hogy ember-
hez méltó körülmények között éljenek. 

A kutatás 2015 januárjától 2015 de-
cemberéig tartott és kilenc hajléktalan, 
illetve nehéz lakáskörülmények között 
élő ember, valamint két képzett társada-
lomtudós vett benne részt. 

Az általunk vizsgált önszerveződések 
között vannak önsegítő mozgalmak, föld- 
és barlangfoglalók, a lakbéruzsora ellen 
lázadó munkások, lakótelepek és mun-
kásszállók lakói, lakásbérlők és hajlékta-
lan emberek is. 

A kiadványban megjelent írásokban be-
mutatjuk, hogy milyen lakhatási érdekvé-
delmi tevékenység nyomára bukkantunk 
a magyar történelemben, beszámolunk a 
kutatás menetéről, illetve arról, hogy mit 
jelent számunkra a részvételi akcióku-
tatás és ízelítőt adunk abból, hogy milyen 
folytatása lehet ennek a munkának. 

„TENNI KÉNE VALAMIT, CSAK NEM TUDOM, HOGY HOL KELLENE ELKEZDENI. 
... TALÁN AZ A BAJ, HOGY KEVÉS EMBER SZÖVETKEZIK A JÓRA.” 

FIATAL CIGÁNY FÉRFI EGY BUDAPESTI MUNKÁSSZÁLLÓN

BEVEZETŐ
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A Közélet Iskolája egy közösségi okta-
tó- és kutatóközpont, amely a kirekesz-
tésben élő emberek aktív társadalmi 
részvételét támogatja. A szervezet egyik 
fő tevékenységi területe a részvételi ak-
ciókutatások szervezése, amelyekben 
az adott társadalmi probléma által érin-
tett emberek végzik a kutatást. A „Mikor 
van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?!” 
című részvételi akciókutatás célja, hogy 
feldolgozza és a nyilvánosság elé tárja 
a XX. századi magyarországi lakhatási 
mozgalmak történetét.

Ez a kutatás a magyar társadalomtör-
ténet eddig láthatatlan szeletét dolgozza 
fel: azt, hogy mit tettek a lakhatási gon-
dokkal küzdő, gyakran szélsőségesen 
szegény emberek azért, hogy emberhez 
méltó körülmények között éljenek. A 
kutatás igénye már nagyon régen megfo-
galmazódott bennünk, első alkalommal 
akkor, amikor a Közélet Iskolája egyik 
alapítója részt vett A Város Mindenkié 
(AVM) hajléktalan érdekvédelmi cso-
port megalakulásában és észrevette, 
hogy nagyon nehéz történelmi példákat 
felmutatni a hajléktalan vagy lakhatási 
szegénységben élő emberek korábbi küz-
delmeiről, sikereiről, eredményeiről és 
tanulságairól. A csoport megalakulása-
kor észak-amerikai hajléktalan aktivisták 
segítettek az AVM alapítóinak, akik szá-
mos olyan inspiráló előzményről tudtak 
beszámolni, amikor szegénységben élő, 
elnyomott emberek kitartó munkával ké-

pesek voltak változásokat elérni és javí-
tani életkörülményeiken. Úgy éreztük, a 
magyar lakhatási aktivistáknak is szüksé-
gük lenne inspiráló példákra, amelyekből 
erőt meríthetnek és tanulhatnak a jelen-
kori problémák megoldásához. A Város 
Mindenkié azóta mozgalommá fejlődött 
és számos más szervezet is elkezdett a 
lakhatási válság rendszerszintű megol-
dásával foglalkozni. Ez a kutatás része 
ennek a lakhatási mozgalomépítésnek és 
egyik legfontosabb célja, hogy támogassa 
a jelenkori küzdelmeket a mozgalmi kul-
túra erősítésével és a történelmi beágya-
zottság bemutatásával.

Meggyőződésünk – mely a kutatás in-
dulásakor még csak megérzés volt –, 
hogy a magyar társadalomban is nagy 
hagyományai vannak a civil önszerve-
ződésnek és a radikális küzdelemnek, 
de mivel ezekről a küzdelmekről nem 
tanulunk az iskolában, nem részei min-
dennapi beszélgetéseinknek, és nem 
cikkeznek róluk az újságok, így az az 
érzésünk lehet, hogy nem is léteznek. 
Ez a kutatás ezt kívánta megcáfolni. 

                 A radikális szót mi mindig 
eredeti értelmében használjuk, te-
hát azt értjük alatta, hogy felforgató, 
gyökeres változást hozó.

MIT ÉS MIÉRT KUTATUNK?

  Radikális:
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A Tettek ideje kutatást kilenc hajlék-
talan és nehéz lakáskörülmények között 
élő ember és két képzett társadalomtu-
dós végezte. Ebben az írásban azt fogjuk 
bemutatni, mit jelent számunkra a rész-
vételi akciókutatás és azon belül a „mély 
részvétel”, beszámolunk a kutatás mene-
téről, és annak lehetséges folytatásáról is. 
Legvégül arról is beszámolunk, hogy mit 
tanultunk a kutatásból és miért volt ez 
fontos a számunkra.

A MÓDSZER: RÉSZVÉTELI AKCIÓKUTATÁS

hogy az állam biztosítson megfelelő jogi 
környezetet és erőforrásokat arra, hogy 
mindenki emberhez méltó módon él-
hessen. Ilyenek voltak a XX. század eleji 
lakbérsztrájkok és a rendszerváltáskor 
kitört ún. rongyosforradalom (ezekről a 
kiadvány későbbi fejezeteiben részlete-
sen írunk). A módszerek különbözősége 
ellenére egy valami minden kezdemé-
nyezésben közös: a szegénységben élő 
emberek méltóságáért és a mindenkit 
megillető megfelelő lakhatásért küzdöt-
tek. 

Mi úgy érezzük, elértük a célunkat: lát-
tatni tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. 
Munkánkkal egy jelentős és eredményes 
aktivista hagyomány örökösei vagyunk, 
amit mindenképpen érdemes folytatni!

Az általunk vizsgált önszerveződések 
nagyon sokféleképpen működtek és sok 
különböző módszert használtak. Számos 
mozgalom az önsegítés módszerét vá-
lasztotta: a lakásnélküli emberek a saját 
kezükbe vették a sorsukat és akár a tör-
vénnyel is szembe menve lakást terem-
tettek maguknak a semmiből. Ilyenek 
voltak például a barlangokat és földet 
foglaló, valamint a kunyhókat építő em-
berek. Más mozgalmak azért küzdöttek, 
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Az Arjun Appadurai indiai-amerikai 
kutató által kidolgozott megközelítés lé-
nyege, hogy társadalmi helyzettől függet-
lenül mindenkinek joga van a kutatáshoz. 
Vagyis a kutatás nem egy szűk elit kivált-
sága, akik a megfelelő pedigré megszer-
zésével jogosultakká válnak arra, hogy 
másokat vizsgálgassanak, hanem azoké 
az embereké is, akik nehéz társadalmi 
helyzetüknél fogva nem jutottak hozzá az 
akadémiai körök által megkövetelt ma-
gas iskolai végzettséghez és státuszhoz. 
A részvételi akciókutatás a kutatáshoz 
való jog érvényesítésének egyik módja, 
amelynek során hátrányos helyzetű em-
berek közösen vizsgálják az őket körülve-
vő valóságot, megvitatják és feldolgozzák 
a folyamat során megszerzett tapaszta-
lataikat és lépéseket tesznek helyzetük 
előmozdítása érdekében.

A részvételi akciókutatásban a kutatás 
a társadalmi változás eszköze. Ennek so-
rán a kutatás az elit csoportok „vizslató 
tekintetéből” a társadalomkritika és az 
alulról jövő változás eszközévé is válik.

A részvételi akciókutatás során 
nemcsak a hatalmi viszonyok, de a 
résztvevők is változáson mennek 
keresztül.

Paulo Freire brazil gondolkodó és pe-
dagógus szerint a társadalmi átalakulás 
egy pedagógiai folyamat, amelynek 

során az elnyomott társadalmi csopor-
tok tagjainak meg kell tanulniuk saját 
magukra újra teljes értékű emberként és 
állampolgárként tekinteni. Ennek során 
a résztvevők elemzik és megértik saját 
elnyomásuk rendszerszintű gyökereit, és 
megpróbálnak megoldásokat találni ezek 
megszüntetésére. 

Ahogyan egyik kutatónk fogalmazott: a 
részvételi akciókutatás egy legalább négy 
ismeretlenből álló egyenlet. 

1. Részvétel: Adottnak tűnik, de mi 
van, ha nincs résztvevő vagy nem alkal-
mas a feladatra? Illetve kérdés még a 
részvétel mélysége, vagyis, hogy az érin-
tettek a valóságban milyen súllyal és in-
tenzitással vesznek részt a folyamatban.

2. Kutatás: Kutatunk, persze. De mit, 
hol, hogyan és minek? 

3. Akció: Ez sokáig ismeretlen szá-
munkra. Az elején fogalmunk sincs, hogy 
mivé fejlődik a kutatás, hová fogunk ki-
lyukadni, de abban biztosak vagyunk, 
hogy a jelenlegi helyzetet szeretnénk 
megváltoztatni. 

4. Reakció: Még ismeretlenebb. A kí-
vülállók visszajelzései és a kutatás társa-
dalmi hatása kiszámíthatatlan. A részvé-
teli akciókutatás összességében egy élő, 
önmagát építő, lélegző, lüktető folyamat, 
aminek mi részesei vagyunk, és ami a ré-
szünkké válik. A részvételi akciókutatás 
lényegét egyetlen bizonyosság adja: az 
ember – legyen bár szegény, iskolázatlan, 

“MÉLY RÉSZVÉTEL”
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rokkant, netán hajléktalan – mindenkép-
pen érték.

A Tettek ideje kutatás a „mély részvé-
tel” elvére épül, vagyis arra, hogy az érin-
tett kutatók a kutatás minden fázisában 
és elemében aktívan és teljes értékű tag-
ként vesznek részt. Vagyis a csoportban 
közösen döntünk mindenről, ami a kuta-
táshoz kapcsolódik: arról, milyen témát 
kutatunk, milyen módszerekkel, milyen 
legyen a feladatmegosztás, milyen sza-
bályok irányítsák a csoport munkáját. 
Noha a megvalósult kutatásban ezek a 
szempontok maximálisan érvényesültek, 
a Tettek ideje alap témáját (XX. századi 
magyarországi lakhatási mozgalmak fel-
derítése) nem a kutatócsoport találta ki, 
hanem a kutatás kezdeményezői, akik 
egyben a Közélet Iskolája alapítói és A 
Város Mindenkié csoport tagjai is. Ebben 
a tekintetben tehát még ebben a kuta-
tásban is lehetett volna mélyíteni a rész-
vétel fokát azzal, hogy egy már meglévő 
közösség a saját eszközeivel, maga hatá-
rozza meg az eredeti kutatási témát. Ez 
mindenképpen egy fejlődési irány a jö-
vőbeli, hasonló kutatások számára, akár 
a Közélet Iskolájából, akár máshonnan 
indulnak ki.

A Tettek ideje kutatás érintett résztve-
vői mind hasonló okok miatt jelentkeztek: 
lakásszegénységben élnek. Mindannyian 
szeretnénk megérteni a mai magyar tár-
sadalom működését és kapaszkodókat 
keresünk ahhoz, hogy egyszer mindany-
nyian emberhez méltó körülmények 

között lakhassunk. Ezért tenni akarunk. 
Próbáljuk megérteni, hogyan alakulha-
tott úgy a lakáshelyzet Budapesten 2015-
re, ami tarthatatlan. Párhuzamokat kere-
sünk. A múlt válaszait a ma problémáira. 
Azt reméljük, ha megértjük a múltban 
történteket és rávilágítunk az akkori eré-
nyekre és hibákra, akkor mindezt hozzá-
igazíthatjuk a jelenhez.

Mielőtt a kutatásnak nekiláttunk, két 
fontos feladat állt előttünk. Az egyik, 
hogy megalkossuk a kutatócsoport eti-
kai kódexét. Ez az általunk felállított és a 
csoport minden tagja részéről elfogadott 
szabályrendszer foglalta keretbe a műkö-
désünket. Ebben lefektettük alapelvein-
ket, meghatároztuk, hogyan akarunk vi-
selkedni egymással és mit várunk el saját 
magunktól. Mert csoportban dolgozni jó, 
de nehéz. A csoport létrejöttével életre 
kel egy érdekes, sokat vizsgált jelenség: 
a csoportdinamika. A csoportdinamika 
törvényei szerint a csoport végigjár egy 
fejlődési utat, aminek vagy az lesz az 
eredménye, hogy az alakulás, viharzás és 
a szabályok kialakulása után létrejön a 
működés, vagy a csoport el sem jut idáig, 
hanem még mielőtt dolgozni kezdhetne, 
széthullik. Szerencsések voltunk. A mi 
csapatunk eredményesen működött: bár 
voltak, akik lemorzsolódtak, még mindig 
együtt dolgozunk és szeretünk együtt-
működni egymással. A kódexünk tehát 
bevált. 



8

A másik fontos cél a feladat meghatáro-
zása, megértése volt. Kutatásunk pontos 
témáját kellett meghatároznunk. A kuta-
tás váza: lakhatási mozgalmak a XX. szá-
zadban. De mit jelent az, hogy lakhatási 
mozgalom? A kutatás elején megalkottuk 
a saját definíciónkat erre, és ettől kezdve 
ennek ismeretében dolgoztunk együtt, 
mindenki a saját témáján. Bármit is ta-
láltunk, a csoport elé vittük és közösen 
eldöntöttük, megfelel-e a közös meghatá-
rozásunknak:

alulról építkező önszerveződés, 
amely egy érdekcsoport közös 
problémájának megoldásáért küzd 
egy közös cél érdekében az érdekér-
vényesítés eszközeivel, a minden-
kori hatalommal szemben.

Definíciónk szerint a lakhatási mozgal-
mak a megfizethető lakhatásért és/vagy 
a kor elvárásainak megfelelő, emberhez 
méltó lakhatásért küzdenek, de elkép-
zelhető, hogy ezt nem fogalmazzák meg 
nyíltan.

Hetente találkoztunk az Auróra kö-
zösségi házban három óra hosszára. A 
találkozók célja az volt, hogy értékeljük 
az elmúlt hét történéseit, tájékoztassuk 
a többieket arról, hol tartunk a saját té-
mánkban, segítséget kérjünk vagy nyújt-
sunk egymásnak és meghatározzuk a 
következő hét feladatait. Minden héten 
volt „kajafelelősünk”, aki szendvicsről, 
kávéról, rágcsálnivalóról gondoskodott - 
a kutatás szerény költségvetése terhére. 

Ez is önként vállalt feladat hétről hétre, 
és a férfiak is magától értetődően részt 
vettek benne (hiszen egyenrangúak va-
gyunk). Az elsőként érkezők a székekből 
kört alakítottak: körben ültünk, így min-
denki a többiekével teljesen azonos hely-
zetben tudott részt venni a beszélgetés-
ben - fizikailag is. Minden héten más volt 
a találkozók moderátora, önkéntes je-
lentkezés alapján. Ha egy társunk elakadt 
a témájában, számíthatott rá, hogy a sajá-
tunkat kicsit félretéve beleássuk magun-
kat az ő kutatásába, „több szem többet 
lát” alapon – hátha ő nem vett észre egy 
cikket, felhívást vagy fotót. Az új „leletet” 
örömmel osztottuk meg vele közös leve-
lezőlistánkon vagy a heti találkozókon. A 
találkozókon több alkalommal elhang-
zott előadásokat értékeltük, egymásnak 
folyamatosan visszajelzést adtunk.

2015 áprilisában volt az első belső 
megmérettetésünk, amikor mindenki be-
mutatta, meddig jutott a saját témájával. 
Az előadások jól sikerültek és lendületet 
adtak nekünk. Később ezt a jóleső örö-
möt ismét megtapasztalhattuk a Szim-
biózis Fesztiválon, ahol már külsősök is 
meghallgattak minket, majd a Corvinus 
Egyetem következett, ahol hasonló kuta-
tásokat végző szakértők előtt mutattuk 
be a munkánkat. Szeptemberben a Köz-
élet Iskolája évnyitóján mutatkoztunk 
be, októberben pedig Szegeden vettünk 
részt egy tudományos konferencián.

Voltak mélypontok. Sokszor volt szük-
ségünk előremozdításra, buzdításra. 
Volt, aki már az első találkozónkon 
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megfogalmazták abbéli aggodalmát, 
hogy mi lesz, ha elfogy a lelkesedés. Ez 
akkor többünk számára elképzelhetetlen 
volt. Miért fogyna el? Aztán kiderült, ha 
nem is a lelkesedés, de az erő bizony el-
fogy. Ennek a kutatásnak az érintettség 
a lényege. Tizenegyből kilencen élünk 
lakásszegénységben. Kit érdekel a cso-
portmunka, miközben azért harcolunk, 
hogy ne lepjen el az iszap, vagy két kicsi 
gyerekkel legyen hova menni az anyaott-
honból, ha lejár a szerződés? De aztán 
csütörtökről csütörtökre kiderült, hogy 
mindannyiunkat érdekelt.

Mert vállalásunk, feladatunk van. 
Tartozunk valahová. Olyan társak 
vesznek körül, akik tudják, hisz át-
élték, átélik milyen, ha nincs ciga-
rettád, nincs mit enned vagy kikap-
csolták az áramot a lakhelyeden.

A csoport által erősödünk. A társada-
lom előtt is fel merjük már vállalni, sőt a 
szemükbe köpjük: lakásszegénységben 
élünk. Már nem szégyelljük. Ez nem a 
mi szégyenünk. Tesszük, amit tehetünk. 
Lakhatási mozgalmakat kutatunk fel az 
elmúlt száz évből. Megpróbálunk meg-
oldást találni. És meg akarjuk mutatni a 
világnak, a cinikusoknak, az értetlenek-
nek, hogy „mi, magyarok” nem vagyunk 
olyan passzívak, mint gondoljuk, és lé-
teztek, léteznek jelentős szerveződések 
Magyarországon is a megfelelő lakha-
tásért. Vagyis mindez ma is lehetséges. 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a 

lakhatási mozgalmakat, amelyekre a ren-
delkezésünkre álló egy év alatt rátalál-
tunk és amelyeket alaposabban körüljár-
tunk, kidolgoztunk.
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A Gellért-hegyen, Kőbányán és Buda-
fokon (más néven Promontor) léteztek 
részben természetes, részben mester-
séges kialakítású barlanglakások. A XIX. 
század végéig Promontor területén ki-
terjedt szőlőültetvények voltak és nagy-
arányú borkereskedelem zajlott, azon-
ban egy gombabetegség szinte az összes 
szőlőt kipusztította, ami miatt a gazdák  
és munkásaik teljesen elszegényedtek. 

Kőbányán nem alakultak ki állandó jel-
leggel lakott barlanglakások. Az eredeti-
leg ipari célra létrehozott pincerendszert 
azonban alkalmi lakók mindig is használ-
ták menedék céljára. A XIX. század végén 
indult híd- és rakpart-építkezések miatt 
a gellérthegyi részt a főváros kisajátítot-
ta, a barlangok lakóit elköltöztette. 

Noha 1897-ben a hatóság megtiltotta az 
új barlanglakások létesítését, ennek nem 
volt semmi következménye. 1910-ben 
Budafokon összesen 636 barlanglakás 
volt 2698 lakossal, ami a település akko-
ri lakosságának 24%-át tette ki. A ható-
ságok kezdettől fogva igyekeztek felszá-
molni ezeket az otthonokat, rendszerint 
sikertelenül. 

BUDAFOKI BARLANGLAKÓK
Budafokon a felszíni kőfejtésnek köszön-
hetően hatalmas gödrök keletkeztek, 
az elszegényedett lakosság ezt használ-
ta lakhelyének kialakítására. A falakba 
szoba-konyhás üreget vájtak, később 
ezeket tovább bővítették, így egész kis 
földalatti város keletkezett. A korabe-
li sajtó először romantikus leírásokat 
közölt a lakókról, de hamar kiderült, 

A HATÓSÁG TEHETETLEN

BARLANGLAKÓK

Az olcsó költségek miatt a lakók 
visszaköltöztek vagy újak foglalták el 
azokat. 1950-ben még 138 családot tar-
tanak nyilván. Az utolsó barlanglakó 
1971-ben halt meg. Özv. Tóth Győzőné 
halála után az ő lakásában nyílt meg a 
Veréb utca 4. szám alatt a Barlanglakás 
Emlékmúzeum, ami eredeti állapotában 
máig látogatható.

BARLANGLAKÁSOK BUDAPESTEN

cseppet sem irigylésre méltó az életük.
Szellőzés hiányában a falak állandóan 
nedvesek és dohosak voltak. A vízelve-
zetés sem volt megoldva, ha esett az eső, 
a bútorok úszkáltak a vízben. Az ivóvíz 
és csatorna hiánya, a zsúfoltság, az alul-
tápláltság mind fokozta a járványve-
szélyt, a megbetegedést és halandóságot. 
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ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• A barlanglakók sokszor a legszegé-
nyebb emberek közül kerültek ki, és lak-
hatásuk megoldására kényszerből köl-
töztek a barlangokba.

• A hatóságok erőfeszítéseire sok bar-
langlakó ellenállással válaszolt: vagy nem 
voltak hajlandók kiköltözni a barlangból 
vagy kiköltöztetés után újra elfoglalták 
azokat.

• A barlangok elfoglalása már önma-
gában egyfajta lakhatási mozgalomnak 
tekinthető, hiszen a szegény emberek az 
uralkodó normákat megszegve foglalták 
el a barlangokat és alakítottak ki maguk-
nak otthonokat.

A MAI HELYZET

Bár ma Budapesten kevésbé jellemző 
a barlangok elfoglalása, Magyarország 
északkeleti részén még mindig sok ember 
él, akik arra kényszerülnek, hogy barlan-
gokban teremtsenek maguknak otthont. 

Budapesten is van több ezer ember, akik 
nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 
kénytelenek élni, például lakókocsiban, 
elhagyott gyárépületekben, pincékben.  

Barlanglakások Budafokon
Vasárnapi Újság, 1910. március 20., 243. oldal
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LAKBÉRSZTRÁJKOK A SZÁZADELŐN

LAKÁSÍNSÉG BUDAPESTEN
Az 1900-as évek elejére a kiegyezést 

követő gazdasági fellendülés és az iparo-
sodás folyományaként Budapest túlné-
pesedett. Az így kialakult óriási lakáske-
resletre nem volt felkészülve az állam és 
fővárosi lakáspolitika sem létezett. 

Az uralkodó politikai elképzelés sze-
rint a lakhatás magánügy volt, amit min-
denkinek magának kellett megoldania.

LAKBÉRUZSORA
A gyári munkásság zöme szoba-kony-

hás, udvari, dohos bérlakásban lakott 
sokadmagával, és ebben a korszakban 
alakult ki az ágybérlő rendszer is. A gaz-
dasági folyamatok és a lakástulajdono-
sok kiszámíthatatlan áremelései miatt 
a lakbérek megfizethetetlenül magasak 
lettek. Sok lakásnak alig néhány év alatt 
megduplázódott a lakbére. 

Ezeket a díjakat megfizetni gyakran 
még egy egész havi fizetés sem volt elég, 
így gyakori képpé vált az egész életét 
csomagokban magával cipelő, kilakol-
tatott munkás és családja. Az emelkedő 
élelmiszerárak tovább rontották az egyik 
legnehezebb helyzetben levő társadalmi 
csoport helyzetét.

HÁZBOJKOTTOK ÉS LAKBÉRSZTRÁJKOK
A nyomorgó tömegek nem bírták to-

vább és a háziurak ellen fordultak. Több 
tucat ház ellen bojkottot hirdettek, mely-
nek során megtagadták a lakbérfizetést. 
Ha ez nem volt elég, kezdetét vette a lak-
bérsztrájk, melyben gyakran egy bérház 
szinte összes lakója részt vett. A fővá-
rosban több tízezer ember részvételével 
szerveztek tüntetéseket a lakbéruzsora 
ellen. 

A szerveződéssel a legtöbb helyen si-
került kicsikarni a tulajdonosokból egy 
ún. kollektív szerződést, mely rögzítette 
a bérleti díj emelésének és a kilakolta-
tásnak a feltételeit, elismerte a bizalmi-
férfi-rendszert és kötelezte a tulajdonost 
a karbantartásra. A szerződések megkö-
tését szociáldemokrata jogászok segítet-
ték.
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• A lakásbérlők mozgalma nagy szere-
pet játszott abban, hogy az 1910-es évek-
ben a fővárosban szociális lakásprogram 
indult.

• A kollektív szerződések, amelyek biz-
tosították a lakók jogait és a tulajdonos 
kötelezettségeit, közvetlenül a sztrájkok 
eredményei voltak.

• Szolidaritásból a sztrájkolók jelesre 
vizsgáztak, hiszen a sztrájkoló családok 
egymást és a kilakoltatott családokat is 
támogatták.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

A MAI HELYZET

Budapesten ma ugyanúgy lakásínség 
van, mint 1906-ban. A főváros nem ren-
delkezik szakmailag megalapozott és 
szociálisan érzékeny lakáspolitikai kon-
cepcióval. Az albérletek ára az égbe szö-
kött, és egyre több az uzsoralakás, ahol 
elfogadhatatlan körülmények között él-
nek emberek, miközben vagyonokat fi-
zetnek ki. Eljött volna a tettek ideje?

A SZÁZADOS ÚTI MŰVÉSZTELEP

A MŰVÉSZEK LAKÁSHELYZETE

A századelő Budapestjén – sok száz-
ezer emberhez hasonlóan – a fiatal mű-
vészeknek sem volt megfizethető, em-
berhez méltó lakhatásuk, ami számukra 
sokszor a munkát és a megélhetést is el-
lehetetlenítette. Főként a szobrászoknak 
kellett szembenézniük nemcsak a laká-
sok, de a műtermek hiányával is. „Keser-

ves állapot, hogy műterem híján pincébe, 
bolthelyiségbe, ötödik emeletre szorulva 
kínlódjanak ... emellett minduntalan ki 
vannak téve a lakbért ötletszerűen eme-
lő háziurak trükkjeinek” – írja Nyikos   
László: A Százados úti művésztelep című 
könyvében.

1909-ben azonban négy szobrász – 
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Horváth Géza, Kallós Ede, Margó Ede és 
Szeszák Ferenc – összefogott és érde-
keiket beadványokkal, petíciókkal pró-
bálták érvényesíteni. Beadványukban 
„a művészet szent nevében” kérést intéz-
tek a fővároshoz műtermes lakások épí-
tésére. 

ÖRÖKSÉG
A Százados úti művészek több munkája 

ma is a budapesti köztereket díszíti. An-
nak ellenére, hogy a művésztelep ideigle-
nes jelleggel – tíz évre – épült, ma is áll és 
az elmúlt több, mint száz évben számos 
művészcsaládnak nyújtott otthont, mű-
termet és ezáltal megélhetést.

A beadvány aláírásához még negyven 
művész csatlakozott. Végül a művészek 
műteremlakás-igényét elfogadták és a 
Százados úti művésztelep építése 1911 
májusában el is kezdődött.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Ha egy maroknyi ember összeáll kö-
zös céllal és bátran fellép saját érdeké-
ben, eredményt érhet el 

• A művészek felismerték, hogy mun-
kájukra, tehetségükre szükség van, amit 
arra is felhasználtak, hogy érdekeiket ér-
vényesítsék.

A MAI HELYZET
Ma is nagyon sok művész él nehéz la-

káskörülmények között. A hajléktalan 
emberek által alapított Fedél Nélkül című 
utcalap körül kialakult művész közösség 
tagjainak nagy része hajléktalan vagy na-
gyon nehéz lakáskörülmények között él. 
A lap archívuma több ezer grafikát, rajzot 
és novellát tartalmaz.
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A XX. század eleji Budapesten akkora 
volt a lakásínség, hogy ezrek éjszakáztak 
tömegszállásokon, százezrek éltek ágy- 
vagy albérlőként, és bódévárosok nőttek 
ki a földből. 

Noha az állam is létesített barakk- és 
szükséglakótelepeket, a szegénységben 
élő emberek földeket foglaltak és sok ez-
ren éltek maguk építette viskókban.

KUNYHÓLAKÓK AZ 1920-AS 
ÉS ‘30-AS ÉVEKBEN

LAKÁSÍNSÉG BUDAPESTEN

NYOMORTELEPEK
A saját kezű építkezések első jelentős 

hulláma az 1920-as évek elején indult 
el, amikor a háború alatti kilakoltatá-
si- és lakbér-moratórium megszünteté-
sével családok ezreit fenyegette a lakás-
vesztés. A második hullám az 1930-as 
évek gazdasági válsága alatt tetőzött: 

a munka és lakás nélkül maradt emberek 
a korábban épült telepek körül építet-
ték fel viskóikat. Az önszerveződő tele-
pek közül a leghíresebb a ferencvárosi 
Kiserdő, a budai Jeruzsálem-telep és a 
mai Puskás Ferenc stadion környékén 
kialakult ún. Lepra-telep voltak.

ELLENÁLLÁS
A pesterzsébeti Hangyatelepet a helyi 
hatóságok többször próbáltak meg ki-
üríttetni, de a lakóknak beadványok és 
tiltakozások segítségével évekig sikerült 
megakadályozniuk otthonaik lebontását. 
Végül öt évvel az eredetileg tervezett idő-
pont után a város lebontotta a viskókat. 
Néhány lakó szociális támogatásban ré-
szesült és ideiglenes elhelyezést kapott, 
mások viszont elköltöztek és újabb bó-
dékat húztak fel. A bódévárosok lakó-
inak vándorlása nemcsak a túlélésért 

folytatott küzdelem megnyilvánulása, 
hanem az ellenállás burkolt formája is 
volt. A ferencvárosi Kiserdő elbontása is 
nagyon sokáig húzódott, többek között a 
lakók ellenállása miatt. A Kiserdő lakói az 
1930-as években többször vonultak be a 
Városházára, hogy tiltakozzanak kilakol-
tatásuk ellen. A telepet végül 1941-ben 
számolták fel, a lakókat szükséglakótele-
peken helyezték el.
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• A kunyhólakókból nem alakult önálló 
mozgalom, de puszta létük is szálka volt 
az uralkodó hatalom szemében.

• Bátorsággal és összefogással a legsze-
gényebb emberek is képesek megakadá-
lyozni otthonaik elpusztítását.

• A saját építésű telepek és az ott élők 
fogékonysága a felforgató eszmék iránt 
arra kényszerítette a városvezetést, hogy 
érdemben foglalkozzon a helyzetükkel és 
szükséglakótelepeket létesítsen a rászo-
rulók számára.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

A MAI HELYZET

Ma Budapesten kb. 1000 ember él saját 
építésű kunyhókban, főleg a város kül-
ső területein. A kunyhóban élő emberek 
nagy része önfenntartó és önálló háztar-
tást vezet. 2014-ben A Város Mindenkié 
csoport a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 

Jogvédő Iroda segítségével hat zuglói 
kunyhólakó pert nyert a kerületi önkor-
mányzat ellen, amely hatósági eljárás 
nélkül bontotta el otthonaikat. Az önkor-
mányzat fejenként 600 ezer forint kárté-
rítést fizetett nekik.

Az ember kapaszkodik a kultúrába (Galamb rádióval a nyomortelepen)
Forrás: Elekes Boldizsár (1932) Krisztust... kenyeret! Budapest nyomora és hite.

Budapest: Szent Erzsébet Karitász
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A II. világháború  során Budapesten 
32 ezer lakás semmisült meg vagy vált 
lakhatatlanná. A Vörös Hadsereg által 
felszabadított/megszállt ország utolsó 
erőtartalékaival nekilátott az épít-
kezésnek. A főváros maga előtt görgette 

„örökségét”: a XIX. század nem létező 
lakáspolitikája nyomán a fővárosban 
folyamatosan kísértett a lakásínség, me-
lyet az 1950-es években a társbérleti 
rendszer sem tudott enyhíteni.

MÉG KÉR A NÉP: 
LAKÁSFOGLALÁSOK 1956-BAN

LAKÁSHELYZET AZ ‘50-ES ÉVEKBEN

FORRADALOM
Az 1956-os forradalom elsősorban a 

szabadságról szólt, de az egyik követe-
lése éppen a megfelelő lakhatás volt: „A 
katasztrófális lakáshiány enyhítése érde-
kében követeljük a fölösleges tömegszer-
vezetek és hivatalok épületeinek kislaká-
sok céljára való átadását” 

(Ideiglenes Nemzeti Bizottság, 1956. ok-
tóber 29.) 1956-ban a forradalom alatt 
és után a fővárosban több mint 10 ezer 
lakást foglaltak el.

ÖNKÉNYES BEKÖLTÖZÉS 1956-BAN
A lakásfoglalók zöme gyári dolgozó 

volt. Elsősorban vidékről Budapestre 
költözők, de sokan voltak, akik albérlet-
ből, szülőktől indultak lakást szerezni. 
Értesüléseiket a gyárban a kollégáktól 
szerezték. Egy-egy házban nemcsak egy 
lakást foglaltak el, hanem az egész ház-
ban foglalók laktak. Mivel az 1949-es al-
kotmány kimondta, hogy a lakáshoz jutás 
alkotmányos alapjog, így az embereknek 
volt jogosultság tudatuk. 

A munkások által elfoglalt lakások jellem-
zően majdnem kész lakótelepi lakások 
voltak. A lakásokat kollektív munkában 
fejezték be. A Fiastyúk utcai lakótelepen 
ezres nagyságrendben éltek házfoglalók. 
Itt volt egy befejezés előtt álló műterem-
ház is állt, ahova több lakásfoglaló, közöt-
tük négy művész is beköltözött.
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Noha a lakásfoglalók egy részét később 
kilakoltatták, többségük befizette a kirótt 
büntetést – nagyjából egyhavi fizetésnek 
megfelelő összeget – és ezzel jogszerűvé 
vált a lakáshasználatuk. A foglalók ugyan 
nem tettek nyílt politikai állásfoglalást, 

de a tömeges lakásfoglalás mindenképpen 
kollektív érdekvédelemnek tekinthető. A 
foglalt lakások legnagyobb részét azért utal-
ták ki hivatalosan, mert a foglalások töme-
gesen és következetesen történtek.

EREDMÉNYEK

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• A szabadság kivívásán kívül 1956 
fontos üzenete, hogy a lakhatás alapvető 
emberi szükséglet, amelynek kivívásáért 
érdemes tömegesen fellépni.

• Az 1950-es években épült lakótele-
pek sok lakásában ma is  olyan családok 
élnek, akik 1956-ban foglalás útján jutot-
tak a lakásukhoz.

• Az információ megosztása hatalmas 
lehetőségeket rejt magában a közös fel-
lépéshez és az alapvető szükségleteink 
kielégítéséhez.

A MAI HELYZET

Ma is nagyon sok szegénységben élő 
ember kényszerül arra, hogy „önkénye-
sen” költözzön be elhagyott önkormány-
zati lakásokba. Sokukat fenyegeti a sza-
bálysértési elzárás vagy a jogszerűtlen 
kilakoltatás. 

Mivel ezek az emberek legtöbbször egy-
mástól elszigetelve élnek, egyelőre nem 
alakult ki közösségi szerveződés, de ese-
tenként előfordul, hogy tudatosan fellép-
nek érdekeikért az önkormányzatoknál.
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HÁZÉPÍTŐ KALÁKÁK
KALÁKA

A kölcsönös társadalmi segítség formá-
ja, melyben egy közösség ingyen munkát 
végez egyik tagja számára, aki később ezt 
munkával viszonozza a közösség tagjai-
nak. Illik az elvégzett munkát ugyanolyan 

mértékben viszonozni, ahogyan azt kap-
ja. A kaláka a közösségi önsegítés fontos 
formája, aminek Magyarországon hosszú 
hagyománya van.

LAKÁSHOZ JUTÁS AZ 1970-ES, ‘80-AS ÉVEKBEN
Az 1970-es és ‘80-as években a fiatal 

házasoknak szinte az volt az egyetlen le-
hetőségük az önálló lakáshoz jutásra, ha 
önerőből oldották meg az építkezést. A 
tanácsi lakás kiutalására gyakran 10-15 
évet kellet várni. A főváros lakáshelyzete 
a század eleje óta megoldatlan volt. A bér-
lakások száma, és komfortja alacsonynak 
bizonyult. Tovább rontott a helyzeten, 
hogy a kereslet jóval meghaladta a lakha-
tási lehetőségeket.

„A fiú és a lány szerette egymást, és sem-
mi nem állt útjukban, csak az, hogy két 
dolgos kezükön kívül egyebük nem volt. 
De voltak testvéreik, azoknak meg felesé-

gük, férjük, amazoknak meg sógoraik. És 
ahányan voltak, mind összefogtak, és fe-
delet húztak a fiatalok feje fölé. Dolgoztak 
este, munka után és dolgoztak hétvégeken, 
amikor mások behúzódtak vackukba. És 
felépült a ház, kalákában, ahogy az a hoz-
zájuk hasonlóknál szokás. Ahol erősebb 
kötőanyag az egymásért érzett felelősség, 
mint a pénz, vagy bármiféle jövendő örök-
ség reménye…” – írta a Népszava 1972. 
októberi száma.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Az államszocializmus alatt a kalá-

kás építkezést az állam is támogatta. 
A pestlőrinci hatalmas KISZ (ma Szent 
Lőrinc)-lakótelep például nem készül-
hetett volna el a leendő lakók munkája 
nélkül. Létezett az ipari építkezésnek egy 
olyan formája is, ahol a lakásokat félkész 
állapotra szerelték. 

Felhúzták a falakat, a tetőt, majd a belső 
szerelési munkákat maguk a lakók vé-
gezték kalákában. Túl azon, hogy így lé-
nyegesen előbb jutottak a fiatalok saját 
otthonhoz, a költségek jelentős részét is 
megspórolták a befektetett munka révén.
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ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Jól mutatja egy társadalom vagy egy 
közösség erejét, hogy amennyiben igény 
mutatkozik valamilyen hiány pótlásá-
ra vagy egy probléma megszüntetésére, 
milyen módon tudja magát mozgósítani, 
mennyire képes az önszerveződésre.

• Mivel az albérlet az államszocializ-
mus alatt is drága volt, a lakáskiutalásra 
pedig sokat kellett várni, maradt az ön-
szerveződés mint megoldás: egymás se-
gítése kalákában.

A MAI HELYZET

Ma Magyarországon még mindig vi-
rágzik a kaláka, és sok család segíti egy-
más lakhatását hasonló cserealapon. A 
Szociális Építőtábor Egyesület, az Utcá-
ról Lakásba Egyesület és a Habitat for 
Humanity (Lakhatás az Emberiségnek) 
szervezetek által szervezett lakhatási 

programok szerves részét képezi a kö-
zösségi önkéntes munka, amelynek során 
lakással rendelkező és hajléktalan embe-
rek újítanak fel közösen önkormányzati 
lakásokat, amelyekbe aztán a lakásnélkü-
li emberek költöznek.

Építkezés (1961)
Forrás: Fortepan
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ÉRDEKVÉDELEM AZ ÁLLAM-
SZOCIALISTA MUNKÁSSZÁLLÓN

MUNKÁSSZÁLLÓK A PUFFERZÓNÁBAN
1961-ben 225 ezer ember élt munkás-

szállón Magyarországon, ami a rendszer-
váltás idejére 120 ezer főre csökkent. 
Mind az ingázók, mind a tartósan mun-
kásszállón élők többsége kényszermeg-
oldásnak tartotta ezt a lakhatási formát. 
A munkásszállói lét sokféleképpen aka-
dályozta a kollektív érdekvédelem ki-
bontakozását: ilyen volt a szállón belüli 
elszigeteltség és gyökértelenség, amire a 

szállók vezetősége gyakran tudatosan rá-
erősített. A munkásszállókra az ott élők 
többsége csupán átmeneti megoldás-
ként tekintett, akkor is, ha a valóságban 
gyakran nem ez volt a helyzet. Ezek az 
intézmények egyfajta pufferzónaként is 
funkcionáltak: elrejtették a lakáshiány 
problémáját és lekenyerezték a lakókat, 
ezzel szabva gátat kollektív fellépésük-
nek.

HIVATALOS ÉRDEKVÉDELEM
Kutatásunk során a munkásszállókon 

is számos példát találtunk az érdekvé-
delmi fellépésre. Egyes szállókon hatéko-
nyan működtek az érdekképviselet olyan 
hivatalos fórumai, mint a lakógyűlés, a la-
kóbizottság, valamint az emelet- és szo-
bafelelősök rendszere, és ezek valóban 
javították az életkörülményeket.

EGYÉNI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Az egyéni érdekérvényesítésre és a 
hivatalos rendszerek megkerülésére is 
találtunk elszórt példákat. Ilyenek vol-
tak az engedély nélküli helyiségfoglalá-
sok, amelyek esetenként sikerrel jártak: 
a foglalók számára lakást biztosítottak, 

vagy legalább az elfoglalt helyiségben 
maradhattak. Az újpesti textilgyár mun-
kásnő-otthonában pedig egy már volt 
dolgozó több lakónak is kiharcolt megü-
rült szükséglakásokat.
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KÖZÖSSÉGI FELLÉPÉS
A közösségi fellépés szép példája, ami-

kor a rossz hírű Dobozi utcai szálló 11 
lakója beadvánnyal fordult a Fővárosi 
Tanács Szociális Csoportjához, hogy ki-
lakoltatás helyett hagyják meg a férő-
helyüket vagy biztosítsanak számukra 

megfelelő elhelyezést. Ez azonban csak a 
beadványozók egy része számára hozott 
eredményt, ami azt bizonyítja, hogy át-
fogó társadalmi mozgalom hiányában a 
kollektív fellépés sem feltétlenül hoz kéz-
zelfogható eredményeket.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• A munkásszállókon lakók megbélyeg-
zése gátolta az érdekvédelmi fellépést: 
elfojtotta a szolidaritást és gyengítette a 
lakók jogosultság tudatát.

• A lakhatási intézmények támogathat-
ják és gyengíthetik is a lakók érdekvédel-
mét. 

• Az érdekvédelem csak akkor tud 
eredményes lenni, ha átfogó mozgalom-
má szerveződik.

A MAI HELYZET

A rendszerváltással eltűnő 1,5 millió 
munkahely sok munkásszálló megszűné-
sét is hozta. A fennmaradó intézmények 
magánkézbe kerültek és ma már csak egy 
szűk munkavállalói réteg számára nyúj-
tanak valós, de drága lakhatási lehető-
séget. Kollektív érdekvédelmi fellépésről 
ezeken a szállókon nincs tudomásunk.

A bányász legényszálló (1963)
Forrás: Fortepan/Lechner Nonprofit 

Kft. Dokumentációs Központ
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LAKÓTELEPI ÉRDEKVÉDELEM 
1970-1989 KÖZÖTT

A LAKÓTELEPEK LAKÓI
Az államszocializmus alatt épült lakó-

telepeken élők speciális élethelyzete sok 
szempontból akadályozta az érdekvédel-
mi fellépést. Az 1970-es évek közepétől 
ugyan tömegesen kaptak lakást ezeken 
a telepeken alacsonyabb státuszú mun-
káscsaládok, ők viszont így a magyar 
lakosság nagy részéhez képest nagyon 

jó életkörülmények közé kerültek, ezért 
kevesebb okuk volt szerveződni és le is 
voltak kötelezve a lakásukat kiutaló párt-
funkcionáriusoknak. Másrészt ezeken a 
telepeken adottak voltak a lakók érdek-
képviseletének hivatalos keretei (pl. la-
kóbiztosságok).

HÉTKÖZNAPI ELLENÁLLÁS
Mégis, a közvélekedéssel szemben a 

közéleti aktivitás ezeken a telepeken 
sem volt kisebb, mint másutt. Megjelent 
a hétköznapi ellenállás számos formá-
ja: az elektromos berendezések közös 

használata, a vezetékek illegális át- és 
visszakötése, vagy a hiányzó szolgálta-
tások alulról jövő megszervezése (pl. la-
kóklubok keretében).

ÚJPALOTA
Ennél szervezettebb érdekképvise-

letet bontakozott ki Újpalotán a ’70-es 
évek végétől. 1977-ben haladó szellemű 
népművelők megalakították az Újpalotai 
Szabadidő Központot, ami közművelődési 
programokat szervezett, újságokat adott 
ki és létrehozott egy Információs Irodát, 
ami központi fóruma lett a helyi közös-
ségi kezdeményezéseknek. Itt kezdett el 
szerveződni az Újpalotaiak Baráti Köre 
Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület is, 
amely az államszocialista korszak egyik 
első bejegyzett civil szervezete volt. Az 
egyesület közéleti beszélgetéseket és 
politikatörténeti szabadegyetemet szer-

vezett, közéleti lapot adott ki, és a rend-
szerváltás idején aktívan fellépett a helyi 
lakók lakhatási ügyeivel kapcsolatban. 
Megszervezte az Egyesületi Támogatási 
Alapot, ami a tagoknak segített lakása-
ik megvásárlásában. Támogatta a sorra 
alakuló helyi lakásbérlő egyesületeket 
is, például a Kőrakásparki Önkormány-
zó Lakásbérlő Egyesületet, ami sok kéz-
zel fogható eredményt ért el. Vezetője, 
Tóth Tihamér 1990-ben a fővárosban az 
egyetlen civil képviselőként bejutott a 
kerületi önkormányzatba, ahol szintén 
aktívan képviselte a helyi lakosság lakha-
tással kapcsolatos érdekeit.
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ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Szembemegy a sztereotípiákkal, és 
inspiráló tudni, hogy a rendszerváltás 
utáni egyik első bejegyzett civil szervezet 
egy lakótelepről indult el. 

• Az Újpalotaiak Baráti Köre szép pél-
dája az osztályok közötti együttműködés-
ben rejlő erőnek: a kezdeményezés sike-
réhez éppúgy szükség volt a lakótelepre 
érkező „népművelő” értelmiségiekre, 
mint az aktívvá váló helyi lakókra. 

• Civilség és politika nem zárják ki egy-
mást! A civil érdekképviselet maga a po-
litika, és ha ez intézményesül, az komoly 
eredményeket hozhat a helyi lakók érde-
keinek érvényesülése terén. 

A MAI HELYZET
Inspiráló példa napjainkban a IX. ke-

rületi József Attila lakótelep, ahol az em-
berek érdeklődnek egymás iránt és aktív 
közösségi életet élnek. A köztereken a 
lakók sakkoznak, kártyáznak, beszélget-
nek, a közösségi házban sportolási lehe-
tőség, kártya- és nyugdíjasklub működik. 

A helyben alakult egyesületeknek befo-
gadó teret biztosítottak a helyi politikai 
szervezetek és az önkormányzat, akik 
segítették a helyi kezdeményezések meg-
valósulását.

LAKÁSBÉRLŐK SZERVEZŐDÉSE 
A RENDSZERVÁLTÁS IDEJÉN

ELFUSERÁLT LAKÁSPOLITIKA
Az államszocializmus alatt az állami 

tulajdonú lakások fenntartását az In-
gatlankezelő Vállalatok (IKV) végezték, 
amelyekkel kapcsolatban nagyon sok la-
kossági panasz érkezett. Az IKV-k képte-
lenek voltak megfelelően karban tartani 
a lakásállományt, amelynek minősége 
folyamatosan romlott.
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BÉRLŐKÖZÖSSÉGEK BUDAPESTEN
1983 után több bérlőközösség alakult 

Budapesten, amelyekben a lakók társa-
dalmi munkában végezték lakóépületeik 
fenntartását. A Csengery utca 48. alatt 
az IKV-val kötött megállapodás értelmé-
ben a lakbérekből befolyt pénz 60%-ával 

a lakók gazdálkodtak. Az 1980-as évek 
végén a Csengery Antal Lakáskezelő Kö-
zösséghez tartozó tíz épületben a lakók 
lényegében átvették az épületeik felet-
ti ellenőrzést és jelentős felújításokat 
hajtottak végre.

LAKÁSBÉRLŐK EGYESÜLETE (LABE)
A rendszerváltással az állam a lakás-

gazdálkodás radikális átalakításába 
kezdett. A lakbérek és a közüzemi díjak 
drámai emelését helyezték kilátásba. A 
Lakásbérlők Egyesülete az 1980-as évek 
végén alakult és nyíltan politikai, érdek-
védelmi tevékenységet folyatott. A szer-
vezet célja az volt, hogy becsatornázza 
a lakók szempontjait a lakáspolitikai 
reformba. A szervezet lobbizott a lak-
béremelés ellen, küzdött a felelős állami 

lakáspolitikáért és azért harcolt, hogy a 
lakások közösségi kezelésbe kerüljenek. 
Az 1994-ben életbe lépett lakástörvényt 
követően – amely szinte az összes állami 
tulajdonú lakást privatizálta – a LABE a 
frissen tulajdonossá váló bérlőket is tá-
mogatni kezdte. A 2000-es években a 
szervezet fontos szerepet játszott a Bu-
dapest belvárosában elterjedt ingatlans-
pekulációk felderítésében.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Az önkormányzó bérlőközösség lehe-
tővé teszi, hogy a közvetlenül érintettek a 
lakások privatizációja nélkül is bele tud-
janak szólni a lakhatásukat érintő dönté-
sekbe.

• A LABE számára alapvetés volt, hogy 
jelentős állami/önkormányzati bérla-
kás-állomány nélkül nincs megfelelő la-
káspolitika.

• A LABE országos hálózatot 
hozott létre és nemzetközi munkát is 
végzett, ezzel biztosítva, hogy a bérlők 
hangja markánsan megjelenhessen a la-
káspolitikai vitákban.
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A MAI HELYZET

Ma Magyarországon csupán a lakásál-
lomány 2%-a van önkormányzati tulaj-
donban és a lakosság 90%-a saját tulaj-
donú ingatlanban él. Az önkormányzati 
lakások lakóinak jelentős része a legsze-
gényebb társadalmi rétegből kerül ki, 
akiknek nagy nehézséget okoz a lakásuk 

fenntartása. A Város Mindenkié csoport 
2009 óta küzd a megfelelő állami és ön-
kormányzati lakásrendszer kialakításért, 
szervezi az önkormányzati bérlőket és 
küzd az elhelyezés nélküli kilakoltatások 
ellen.

ROMA LAKÁSFOGLALÓK

LAKÁSNYOMOR VIDÉKEN ÉS BUDAPESTEN
Az 1980-as és 90-es években elsősor-

ban Borsod és Szabolcs megyéből a fővá-
rosba vándorló, nagyrészt roma családok 
a jobb élet reményében hagyták el koráb-
bi lakóhelyüket. Sokan éltek munkásszál-
lókon vagy olcsó albérletekben, és több 
ezer család élt „önkényes” beköltözőként 
is.

HATÓSÁGI ELNYOMÁS
Az államszocializmus alatt a tanácsok 

legtöbbször szemet hunytak a lakásfog-
lalások fölött, de a rendszerváltás köze-
ledtével egyre inkább elfogadottá vált 
az elhelyezés nélküli kilakoltatás. Tö-
meges méretű kilakoltatásra a főváros-
ban először a IX. kerületben került sor, 

1995-ben és 1997-ben két hullámban, 
amely összesen 230-250, többnyire ön-
kényes lakásfoglaló roma családot érin-
tett. A kilakoltatások sok esetben a gyer-
mekek állami gondozásba vételéhez és a 
szülők hajléktalanságához vezettek.

EREDMÉNYEK
A lakásfoglalók számos esetében el-

érték, hogy az önkormányzat hivata-
los szerződést kössön velük az elfoglalt 

lakásokra. Különféle taktikákat dolgoz-
tak ki lakhatásuk megvédésére: vol-
tak, akik a kilakoltatás napján lakást 
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cseréltek, így az ellenük szóló végzést 
nem lehetett végrehajtani. A zuglói Szat-
már utcában mind a mai napig működő 
Családok Átmeneti Otthonát is önkényes 
lakásfoglalók és az őket élőlánccal védő 
civilek alapították. Itt az első üresen álló 
lakást 1983-ban törték fel, 1989-ben 

pedig az „önkényes” lakásfoglalók száma 
már elérte a kétszázat. A tömeges kilakol-
tatást végül sikerült megakadályozni, és 
a lakók és az őket segítő Máltai Szeretet-
szolgálat a ház felújításába, valamint egy 
befogadó szociális intézmény kialakítá-
sába kezdtek.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Állami támogatás hiányában a sze-
génységben élő romák saját maguk gon-
doskodtak lakhatásukról az üresen álló 
tanácsi lakások elfoglalásával és felújítá-
sával.

• A Szatmár utcai intézmény máig mű-
ködik és segíti a krízishelyzetbe jutott 
családokat, anyákat és gyerekeket.

• A korábbi lakásfoglalók egy része 
még ma is hivatalos bérlőként él az ön-
kormányzati lakásokban.

A MAI HELYZET
Ma Magyarországon lakhatási válság 

van, és ez különösen sújtja többek között 
a szegénységben élő roma magyarokat is. 
A lakásfoglalás még ma is ismert mód-
szer a legszegényebb emberek körében 
a lakhatásuk biztosítására, azonban a 
hatóságok és az önkormányzatok ma a 

legtöbbször kíméletlenül eljárnak a be-
költözőkkel szemben. A Város Minden-
kié és a Társaság a Szabadságjogokért is 
küzd az ellen a ma is elterjedt gyakorlat 
ellen, hogy a lakhatási nehézségek miatt 
a gyermekeket kiemeljék a családjukból.
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RONGYOSFORRADALOM
ELHALLGATOTT HAJLÉKTALANSÁG 

Az államszocializmus évei alatt a haj-
léktalanság hivatalosan tabutéma volt, 
pedig már akkor is éltek emberek az ut-
cán. A probléma akkor vált igazán látha-
tóvá, amikor – éppen a rendszerváltással 
egy időben – 1989 novemberétől kezdve 

az utcán élő emberek több jelentős til-
takozási akciót szerveztek. A tüntetések 
közvetlen oka a pályaudvarok éjjeli be-
zárása volt, de a résztvevőknek átfogóbb 
követeléseik is voltak: munka és ember-
hez méltó lakhatás.

TÜNTETÉSSOROZAT
A Blaha Lujza téren 1989. november 

28-án spontán ülő-, illetve fekvősztrájk 
alakult ki, a Déli pályaudvaron pedig 
1990. január 21-én szerveződött meg 
a Nemzet Szegényeinek Frontja (NSzF), 
Nagy Bandó András és Balogh Ár-
pád nevével fémjelezve. A tüntetők azt 

követelték, hogy az MSZMP megürese-
dett ingatlanjait alakítsák át szükség-
lakásokká. 1990 telén a MÁV ismét be 
akarta zárni a pályaudvarokat éjszakára, 
amire válaszul hajléktalan emberek egy 
csoportja elfoglalta a Keleti pályaudvar 
egyes részeit.

RENDŐRI REAKCIÓ
A rendőrség reakciója a tüntetésekre 

ellentmondásos volt. Bár a rendőrök ko-
rábban gyakran zaklatták a pályaudva-
rokon alvó embereket, a tüntetők ellen 
nem akartak erővel fellépni. 1989. de-
cember 1-jén kiadott nyilatkozatában a 

budapesti rendőrfőkapitány kijelentette, 
hogy a hajléktalanság nem rendőrségi 
ügy, így a tiltakozó megmozdulásba nem 
avatkoztak be.

EREDMÉNYEK
Noha kezdetben szociális bérlakásokat 

és munkahelyeket követeltek, a sztráj-
kolók végül elfogadták az állam által 
nyújtott átmeneti elhelyezést. A Blaha 
Lujza térről egy csepeli iskola tornater-
mébe kerültek, majd a Vajdahunyad utcai 

menhelyre (ebből alakult ki a Menhely 
Alapítvány). A Déli pályaudvarról a csil-
lebérci ifjúsági táborba, majd Budaörsre 
egy volt katonai barakkba költöztették a 
tüntetőket, amely később a fővárosi ön-
kormányzat által fenntartott intézmény-
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rendszer, a BMSZKI alapja lett. A Keleti 
pályaudvari események után a MÁV is 
felajánlott egy üres ingatlant, amely még 
ma is hajléktalanszállóként működik a 
Vöröskereszt fenntartásában. Ezekkel az 
átmeneti intézményekkel a hajléktalan 
tüntetők kikényszerítették a mai buda-
pesti hajléktalanellátó-rendszer alapjai-
nak lefektetését.

ÖSSZEGZÉS - MIT TANULHATUNK MINDEBBŐL?

• Hajléktalan emberek és szövetsége-
seik rá tudták bírni a hatóságokat, hogy 
elismerjék a lakhatási válság létezését és 
erőforrásokat szánjanak az állampolgári 
szükségletek kielégítésére.

• A hajléktalan tüntetők megnyerték a 
szélesebb társadalom támogatását is.

• A tüntetők kiharcolták, hogy az állam 
évtizedek óta először elismerje a hajlék-
talanság létezését és erőforrásokat szán-
jon a probléma kezelésére.

A MAI HELYZET
Ma Budapesten kb. 10 ezer ember él 

közterületen vagy hajléktalanellátó-in-
tézményben. Érdekeiket A Város Minden-
kié csoport védi, amely küzd a hajlék-
talan embereket érő diszkrimináció és 

zaklatás ellen és azért dolgozik, hogy 
megfelelő lakáspolitikával mindenkinek 
legyen biztonságos és megfizethető ott-
hona.
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KIK VAGYUNK?
A Tettek ideje kutatócsapat tizenegy tagjából nyolcan vállalkoztak arra, hogy szemé-

lyesen is bemutatkozzanak a nyilvánosság felé. Kutatócsapatunk összetétele nemcsak 
a mai magyarországi lakhatási válság főbb jellemzőit tükrözi, de arra is rávilágít, meny-
nyire fontos komolyan venni, hogy a részvételi akciókutatásban az érintettek végzik a 
kutatómunka nagy részét. Íme a csoport tagjainak bemutatkozásai.

Csécsei Ilona: 50 éves nő vagyok, öt gyermeket neveltem fel. Lakhatásomat, saját 
tulajdonomat elvesztettem. Nehéz volt ebben a helyzetben albérletet találni, gyerme-
keimet magamnál tartani. Budapesten találtam munkát, gyermekeim is Budapesten 
folytatják tanulmányaikat. 

Tompa István: változatos lakáskörülmények között élek, végzettségem közgazdász. 
Szeretem a sportot, az állatokat és az olvasást.

Csengei Andrea: egyedülálló nő vagyok. Budapesthez közel élek saját tulajdonú, de 
nagyon leromlott állapotú ingatlanban. A lakásunkban 6 éve nincs fűtés- és villany-
szolgáltatás. Kb. 1,5 millió forintra rúg a közüzemi tartozásunk. Mindig dolgoztam. So-
kat. De ahhoz soha nem kerestem eleget, hogy a két gyermekem felnevelése, iskoláz-
tatása ne okozzon gondot. Próbálkoztam, próbálkozom. Két évtizede hiábavalóan és 
szinte reménytelenül.

Szombathy Károly: 60 éves vagyok, Budapesten születtem. Öt éve vagyok hajlékta-
lan. Három éve munkanélküli. Önkéntesként tevékenykedem különböző civil szerve-
zeteknél.

Palotai Magdolna: végzettségem szociális munkás. Két kisgyermek édesanyja va-
gyok (9 éves kislány, 2 éves kisfiú). Eddigi életutamon „végigkísért” a lakhatásom – mai 
napig megoldatlan – problémája.

Dósa Mariann: a Közélet Iskolája oktatási programjának felelőse vagyok, emellett 
a doktorimat írom társadalompolitika szakon a magyar segélyezési rendszerről. 6 éve 
vagyok A Város Mindenkié csoport aktivistája és nagyon szeretek olvasni.

Wittmann Nándor: mozgássérült vagyok. Az Orbán-rezsim belekényszerített az 
„önkéntes” felülvizsgálatba, így ott lebeg a bárd a fejem fölött, hogy a biztosnak hitt 
„rokkantnyugdíjamat” a magyar állam elveszi. Három helyen dolgozom, hogy a felszí-
nen tartsam a „hajót”. Ez az egyik.

Udvarhelyi Éva Tessza: kulturális antropológus vagyok, jó körülmények között nőt-
tem fel. A saját tulajdonú lakásomban élek. A Város Mindenkié aktivistája és a Közélet 
Iskolája munkatársa vagyok.
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HOGYAN TOVÁBB?
A Közélet Iskolájában komolyan vesszük a részvételi akciókutatás hármas elvárását: 

a kutatásnak nemcsak az a célja, hogy információkat szerezzen eddig még fel nem tárt 
vagy egyoldalú, illetve torz módon bemutatott jelenségekről (kutatás), és ebbe a folya-
matba aktívan bevonja azokat is, akiket az adott probléma közvetlenül érint (részvé-
tel), hanem kifejezetten célja a társadalom megváltoztatása is (akció).

A Tettek ideje kutatásban a változtatás célja három szinten jelenik meg: egyrészt 
célunk, hogy minél több lakhatási szegénységben élő emberhez eljuttassuk a kutatás 
üzenetét és arra inspiráljuk őket, hogy a múlt példáiból tanulva ők maguk is szerve-
ződjenek a lakhatási jogokért. Másrészt szeretnénk a hagyományos tudományos vi-
lágban is tudatosítani annak az értékét, amikor érintett emberek vesznek részt tár-
sadalomtudományi kutatásokban. Harmadrészt mi magunk, kutatók is nagyon sokat 
fejlődtünk és tanultunk a folyamat során önmagukról és a minket körülvevő világról.

Hogy az első célunkat elérjük, egy utazó kiállítást valósítottunk meg a kutatás ered-
ményeiből. A kiállítás célja, hogy biztatást és alapot adjon a ma lakásszegénységben 
élő embereknek és szövetségeseiknek ahhoz, hogy a múlt tapasztalatait is feldolgozva 
kiálljanak jogaikért és képesek legyenek küzdeni az alapvető szükségleteik kielégíté-
séhez szükséges erőforrásokért. A mozgó kiállítás 2016-ban volt látható több szociális 
intézményben, valamint Budapest közterein, az állandó kiállítást pedig a Kassák Mú-
zeummal valósítjuk meg 2016 végén. Mindkét kiállítás az általunk feltárt mozgalmakat 
és szerveződéseket mutatja be több-kevesebb részletességgel, képek és rövid, közért-
hető szövegek felhasználásával, valamint a mai magyarországi párhuzamok felmuta-
tásával. A mozgó kiállítást műhelybeszélgetések is követték, amelyeken beszélgettünk 
a kutatásunkról, a feltárt eredményekről és a mai önszerveződés lehetőségeiről. Az 
utazó kiállítással – mely most pihen, de ősztől ismét útra kel - azokat az embereket is 
el fogjuk érni, akik a saját bőrükön nem tapasztalják meg a lakhatási szegénységet, de 
egy sikeres lakhatási mozgalom felépítéséhez szükség van a támogatásukra.

A tudományos világban uralkodó, sokszor atyáskodó, az érintetteket elsősorban a 
kutatás tárgyának, de semmiképpen sem alakítójának tekintő megközelítés megtöré-
sét azzal próbáljuk elérni, hogy részt veszünk hagyományos tudományos beszélgeté-
sekben is. Például egy szegedi tudományos konferencián a kutatás bemutatása mellett 
élénk vitát generáltunk az érintettek valódi részvételéről a társadalomtudományok-
ban.

Kutatásunk során sok nehézséggel néztünk szembe egyénként és csoportként is. 
Mégis, mindannyian úgy érezzük, gazdagabb lett az életünk azáltal, hogy együtt ku-
tathatunk. Ezt a harmadik célt, önmagunk fejlesztését és kiteljesítését mindenki saját 
maga mutatja be az olvasóknak. Azt, hogy bennünk, a kutatókban milyen változásokat 
indított el ez a folyamat, két kérdés alapján fogalmazzuk meg: Mit jelent számunkra 
kutatónak lenni és mit ad nekünk a kutatás?
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MIT JELENT SZÁMUNKRA
KUTATÓNAK LENNI?

Történelmi szegmenseket kutatni nagyon jó dolog. Összefüggéseket felfedezni. Meg-
érteni a kor problémáit. Tanulni és változtatni, másokat változásra rávenni/kénysze-
ríteni. 

A kutatás nekem értelmes elfoglaltságot, újszerű munkát jelent. 
A kutatás számomra kihívást jelent. Elfeledett, vagy még nem publikált anyagok, fo-

tók felkutatását. Kutatónak lenni egyet jelent az állandó kíváncsisággal, múltunk meg-
ismerésével. A felkutatott anyagok megismertetése a nyilvánossággal elégedettséggel 
tölt el.

Kutatónak lenni azt jelenti, hogy újra „diák” vagyok. Újra tanulni, olvasni, írni, olyat, 
amit eddig még nem. Azért nem, mert még nem érdekelt, nem volt rá lehetőségem, 
kedvem. Jelent még izgalmas (olykor szorongásokkal teli)  találkozókat, beszélgeté-
seket, interjúkat. Folytonos, folyamatos, véget nem érő keresést, ami újabb és újabb 
kérdéseket vet fel, amikre lehet, hogy soha nem találunk válaszokat.

A kutatás gondolkodást, olvasást, elmélyülést, megismerést, inspirációt, a tudás de-
mokratizálását jelenti számomra.

Érzések kavalkádját jelenti nekem a kutatás. Diákkorom újraélését. Folyton felbuk-
kanó miértekre válaszkeresést. Múlt- és szellemidézést. Izgalmas, tanulságos időuta-
zást. Érdekfeszítő nyomozást. Lezárt akták leporolását. Elfeledett, eltemetett, névtelen 
emberek feltámasztását. Újragondolást, megértést, megértetést. A kutatás valamiféle 
otthonom az otthontalanságban. Amit olykor elhagyok, de ahová örömmel térek haza.

Kutatónak lenni számomra felelősséget jelent, mert el akartam hagyni a kutatócso-
portot, és visszaszavaztak.

Új világokat megismerni, inspirációt nyerni. Olyan, mintha egy nyomozó volnék, 
vagy kincskereső, aki olyan dolgokat kutat, amikről mások sem tudnak még. Folyama-
tos agytorna, hogy észrevegyem az összefüggéseket és mintázatokat.
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MIT AD NEKÜNK A KUTATÁS?

A felfedezéseket másokkal megosztani jó. Elfogadtatni magunkat olyan emberekkel, 
akik diplomások, akik lenéznek. Társadalmi rang, hogy valaki kutatónak nevezze ma-
gát. A tudás hatalom, és a tapasztalati tudás még inkább az. 

Szenvedélyem a fotózás, de érdekel más fotósok munkája, nemcsak a jelenben, ha-
nem a múltban is a fénnyel írók munkái. Egy fotó egy pillanatkép a múltból. Legyen az 
csak az elmúlt percről, vagy a múlt századból. Legyen az egy szobabelső, vagy egy tér, 
egy ház, egy rét, hegyoldal barlanggal, vagy erdő kunyhóval. Emberek ruhában. Isko-
laudvar diákokkal. Mesél a kép.

Főleg a levéltári és központi könyvtári munkáról szereztem részletesebb ismerete-
ket. Érdekes előadásokat hallgathattam. Türelmesebbé váltam (talán) másokkal szem-
ben. A kutatócsoportban találkoztam olyan emberekkel is, akikkel később is szeret-
ném tartani a kapcsolatot.

Olyan változást hozott az életemben, amire nem is számítottam. Érzékenyebb lettem 
a társadalmi problémák iránt, ugyanakkor örömet jelent a felfedezés élménye. Apró 
mozaikokból összeállítani egy-egy témakör anyagát. A kutatással kapcsolatban renge-
teg új ismeretet szereztem, sok érdekes helyen megfordultam. Kutatócsoportunkban 
pedig igazán jó közösségre találtam.

Nyitottabb lettem a közéleti, politikai kérdések, problémák iránt. Részt vettem éle-
tem első tüntetésén is (kétéves kisfiammal együtt). Kutató csapatunkban „sorstársak-
ra” leltem, megismerhettem „más”, mégis hozzám nagyon hasonló embereket.

Nagyon sokat tanultam az államszocialista lakótelepekről és a munkásszállók való-
ságáról. Megtanultam, hogyan működnek a levéltárak, és eljutottam sok olyan izgal-
mas helyre, ahová eddig soha (pl. a Politikatörténeti Intézet és Szakszervezeti könyv-
tár épületébe). De legalább ilyen fontos, hogy szerintem türelmesebbé váltam a többi 
kutatóval való közös munka során és fantasztikus embereket ismertem meg.

Olyan emberi sorsokat és életeket ismertem meg, amiket különben nem lett volna 
alkalmam.

Nagyon sokat tanultam azokról a szerveződésekről, amiket kutatunk. Azt, hogy a ra-
dikális módszerek és a tömeges akciók a leghatásosabbak. Nagyon jó volt megismerni 
a kutatótársakat, nagyon tisztelem őket a kitartásukért. Tanultam a történeti kutatá-
sokról, a levéltári kutatás módszereiről. Tanultam a személyes és szakmai határaimról 
is, és arról, hogyan tudom ezeket átlépni.
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Zárásként álljon itt Vázsonyi Vilmos egyik – örök érvényű – írásának részlete, amely 
bár több mint száz éve született, ma is – ma különösen – igaz.

AZ AGITÁCIÓ SZABADSÁGA

„Agitálni annyit tesz, mint politikailag élni. Az az ország, amelyben agitálni nem le-
het, politikai temető. Az emberrel együtt a társadalmak is mulandók; nincs társadalmi 
rend, mely örökkévaló volna. Ez a tudat vigasztalja azokat, akik a fennálló társadalmi 
rend ellenségei és ha az agitáció szabadságát élvezik, ez a tudat tartja őket a törvé-
nyek útján, fojtja el bennük az erőszakos hajlamokat. Az agitáció szabadsága az elé-
gedetlenek reménye, szenvedélyük lecsendesítője; ha e szabadságot elvonjuk tőlük, 
vigaszuktól, reményüktől fosztottuk meg őket és belehajtjuk őket a kétségbeesésbe, 
mely erőszakos kitörésekre ingerel. Az agitáció szabadsága a szabadelvű állam létalap-
ja. Mindenki szabadon vallhat politikai hitet és a törvények korlátain belül szabadon 
apostolkodhatik hite érdekében. Ez a jogállam nagyszerű önkorlátozása és önmegta-
gadása, mely lemond az örökös lét hiú és nagyzoló ábrándjáról; nem akarja mestersé-
gesen elfojtani a jövőt; csak addig akar élni, míg léte nem kierőszakolt fikció, hanem 
igazság és valóság.” (Pesti Hírlap, 1894. augusztus 12.)

Tüntetők körmenete 1910. Andrási út csoportképek táblával
Fotó: Müllner János, Forrás: Kiscelli Múzeum
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A Közélet Iskolája fő célja az, hogy megerősítse az elnyomott csoportok és az őket képviselő 
szervezetek érdekérvényesítő képességét, elősegítse részvételüket a közös tudásunk kialakí-
tásában és támogassa őket abban, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni a rendszerszintű 
problémákra. Képzéseinkkel és kutatásainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a kiszolgáltatott 
emberek is élni tudjanak állampolgári jogaikkal és ők is részt vehessenek a magyarországi 
demokrácia formálásában.

 KÖZÉLET ISKOLÁJA

Állampolgári oktatás: Ahhoz, hogy hatékonyan felléphessünk a bennünket érő elnyomással szemben, jól 
kell ismernünk azokat a társadalmi-politikai rendszereket, amelyek előidézik és fenntartják a kirekeszté-
sünket. És meg kell ismernünk azokat az eszközöket is, amik segítségével felléphetünk a változás érdeké- 
ben. Azért, hogy ez a tudás minél szélesebb rétegekhez eljuthasson, a Közélet Iskolája ingyenes elméleti és 
gyakorlati képzéseket és közéleti olvasóköröket szervez a társadalmi egyenlőtlenségek okairól, az állam- 
polgári jogokról és az érdekérvényesítés gyakorlati módjairól.

Közösségi kutatás: A kutatás, vagyis a közös tudásunk előállítása ma főként az egyetemek és profitori-
entált kutatóintézetek előjoga. Pedig ennek egyáltalán nem kellene így lennie! Ezért a Közélet Iskolá-
ja létrehozza Magyarország első részvételi és közösségi kutatóközpontját, ami olyan kutatásokat végez,  
amelyek segítik a társadalmi mozgalmak és a társadalmi változásért küldő szervezetek munkáját.

Stratégiai tervezés: A Közélet Iskolája a már működő civil szervezetek munkáját is támogatja abban, hogy 
hatékonyan tudják képviselni az kirekesztett csoportok érdekeit. Egyéni konzultációkat és csopor- tos mű-
helybeszélgetéseket ajánlunk civil szervezetek és informális csoportok számára többek között az érdekér-
vényesítésről, a bázisépítésről, a hatékony kommunikációról, a stratégiai tervezésről.

Kiadványok: Nélkülözhetetlen a munkánkhoz, hogy rendelkezésünkre álljon olyan haladó szellemű iroda-
lom, ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért fordításokat készítünk olyan mun-
kákból, amelyek tananyagként szolgálhatnak képzéseink számára, illetve a hátrányos helyzetű állampolgá-
rok közéleti tájékozódását segítik. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk a 
számunkra fontos témákban, és a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat, elsősorban a 
társadalmi mozgalmakról, aktivizmusról és haladó politikai elképzelésekről.

 KÖZÉLET ISKOLÁJA - TEVÉKENYSÉGEK
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