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A  tanulmány  az  Open  Society  Archive  megrendelésére  készült.  



 

Összefoglaló 

Összefoglalva  azt  mondhatjuk,  hogy  a  hajléktalanokra  költött  évi  18 milliárd  forintnál  már  2013-ban is 30 
százalékkal   többet   áldoz   az   állam   foci-beruházásokra,   de  míg   a   hajléktalan-ellátás   támogatása   stagnál,  
addig a foci-beruházásokra  szánt  közpénz  2014-ben több  mint  kétszeresére,  2015-ben pedig több  mint 
háromszorosára  nő. 

1. Táblázat:  A  foci-beruházásokra  és  a  hajléktalan-ellátásra  fordított  közpénzek  alakulása 
(Milliárd  forint) 

 

Hajléktalanok	  ellátása 

Mindkét  évben  5  jogcím  kapcsolódik  a  hajléktalanok  ellátásához: 

1. 450 millió  forint  a  hajléktalanokhoz  kapcsolódó  közfeladatok  ellátására 
2. A   szociális   szakosított   feladatokra   szánt   21  milliárd   forint   két   cél   (idősek   és   hajléktalanok)   között  

oszlik  meg.  Jobb  híján  az  összeg  felét,  valamivel  több  mint  10  milliárd  forintot  vettük  figyelembe,  de  
annyit  tudunk  Budapest  2013.  évi  költségvetéséből,  hogy  a  főváros  összesen  3  milliárd  forintot  kap  a  
központi  költségvetésből  hajléktalan-ellátásra.  Ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a  hajléktalanok  nagyobb  
része  Budapesten  él,  akkor  valószínűleg  a  10  milliárdos  becslés  inkább  felső  határnak  tekinthető.   

3. Az  „Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  támogatása”  soron  szereplő  50  milliárd  forint  eleve 13 
cél  között  oszlik meg, a  2.  Melléklet  adatai  szerint  a  főváros  és  a  megyeszékhelyek  együtt  is  csak  1,6  
milliárdot  fordítanak  hajléktalanok  ellátására,  ezért   inkább  felső  becslésként  számolunk  2,5  milliárd  
forint  kiadással  országos  szinten. 

4. A   nem   állami   szerveknek   folyósított   normatív   támogatások   összegét   (4,8   milliárd   forint)   két   lista  
összevetése   alapján   számítottuk.   Az   egyik   lista   a   Nemzeti   Rehabilitációs   és   Szociális   Hivatal 
honlapjáról   származik   (https://pubregiszter.nrszh.hu/LHatalyosMukodesiEngedelyekListaja.aspx)   és  
azokat a szervezeteket tartalmazza,   amelyek   engedéllyel   rendelkeznek   az   alábbi   tevékenységek  
valamelyikének   végzésére:   Éjjeli   menedékhely,   Hajléktalan   személyek   átmeneti   szállása,  
Hajléktalanok   otthona, Hajléktalan   rehabilitációs   intézménye,   Nappali   ellátás   hajléktalanoknak,  
Étkeztetés,  Utcai  szociális  munka.  
A   másik   lista   a   Magyar   Államkincstár   honlapján   található   és   a   szóban   forgó   költségvetési   sorról  
támogatásban   részesülő   szervezeteket   tartalmazza   a   támogatási   célokkal   együtt.   Az   engedéllyel  
rendelkező   szervezeteknek   csak   a   hajléktalanokkal   kapcsolatos   tevékenységei céljára   átutalt  
összegeket   vettük   figyelembe   (pl.   a   Máltai   Szeretetszolgálat   számos   más   célra   is   kap   állami  
támogatást.)  A  támogatott  szervezeteket  és  az  összeget  a  melléklet  tartalmazza. 
2013  első  hét  hónapjának  adatai  alapján  havonta  átlagosan  396,4  millió   támogatást  kaptak  a  nem  
állami   szervek   hajléktalanok   ellátására,   ami   éves   szinten   4,8  milliárd   forintnak   felel   meg.  Mivel   a  

2013 2014 2015
Labdarúgó  beruházások 24,0 54,1 77,3
Hajléktalan-‐ellátás  támogatása 18,2 18,4

https://pubregiszter.nrszh.hu/LHatalyosMukodesiEngedelyekListaja.aspx


 

szóban   forgó   költségvetési   keretszám   2014-ben   a   2013.   évi   tervhez   képest   nem   változik,   ezért   a  
hajléktalan-ellátásra  szánt  rész  értékét  is  változatlannak  tételezzük  fel.   

5. A   karitatív   tevékenységet   végző   szervezetek   620   millió   forintos   támogatása   bármilyen   szociális  
tevékenységet   végző   szervezet   támogatására   felhasználható,   saját   becslésként   10   százalékos   súlyt  
tulajdonítunk  kifejezetten  a  hajléktalan-ellátásnak. 

Becslésünk  szerint  mindkét  évben  21  milliárd  forintot  fordít  a  Magyar  Állam  hajléktalanok  ellátására. Ez a 
becslés  nem  tartalmazza  az   szja  1   százalékokból  erre  a  célra   fordított  összegeket,  de  ezek  értéke  nem  
haladhatja meg  a  néhány  százmillió  forintot. 

2. Táblázat:  A  hajléktalan-ellátáshoz  valamilyen  mértékig  kapcsolható  kiadási  keretszámok  a  2013-
2014. évi  költségvetési  tervekben (Milliárd  forint) 

 
(*)  maximum  keret  az  összes  szociális  kiadásra 
(**) 2014-ben  a  benyújtott javaslat 115 - 116. o. 
(***) 2014-ben  a  benyújtott  javaslat  109  - 114. o. 
 

3. Táblázat:  A  hajléktalanok-ellátáshoz  kapcsolódó kiadási  keretszámok  becsült  értéke  a 2013-2014. 
évi  költségvetési  tervekben  (Milliárd  forint) 

 

A	  labdarúgó-beruházásokra	  fordított	  összegek	  alakulása 

2013-ban   három   csatornát   veszünk   figyelembe,   amelyen   keresztül   a   labdarúgó   sport   beruházási  
támogatáshoz  jut  közpénzekből:  az  elfogadott  költségvetés  eleve  több  mint  11  milliárd  forintot  irányzott  
elő,   a   kormány   év   közben   eddig   7,3  milliárd   forintot   költött   a   tartalékból,   vállalatok   pedig   a   társasági  
adójuk  terhére  5-6  milliárd  forint  értékben  juttatnak  pénzt  erre  a  célra. 

2014-ben  és  2015-ben  az  54  milliárd  forintos  összegen  belül  a  Nemzeti  Olimpiai  Központ  fejlesztése  csak  
részben   kapcsolódik   a   labdarúgáshoz,   mivel   a   Puskás   Stadion   közvetlen   fejlesztésén   túl   a   stadionhoz  
kapcsoltan   felépülő   egyéb   sportlétesítmények   tervezett   költségét   is.   Ezzel   szemben   viszont   nem  
számolunk  sem  az  általános  tartalékból,  sem  a  társasági  adó  terhére  folyósított  támogatásokkal. 

2013 2014
Hajléktalanokhoz  kapcsolódó  közfeladatok  ellátása 0,45 0,45 XX. Fejezet 20. 20. 12
Önkormányzati  intézmények  támogatása
Települési  önkormányzatok  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekétkeztetési  feladatainak  támogatása  (maximum  keret) IX. fejezet 1. 3

Szociális  szakosított  feladatok  ellátása  idősek  átmeneti  és  tartós,  illetve  hajléktalan  személyek  részére  (*,  **) 20,93 20,88
Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  támogatása  (*,  ***) 49,90 53,39

Szociális  célú  nem  állami  szolgáltatások  támogatása XX. Fejezet 20. 19. 1
Normatív  állami  támogatás  MÁK-‐on  keresztül  nem  állami  szerveknek 4,76 4,76

Karitatív  tevékenységet  végző  szervezetek  támogatása 0,62 0,62 XX. Fejezet 20. 30. 25. 21

2013 2014
Hajléktalanokhoz  kapcsolódó  közfeladatok  ellátása 0,45 0,45 100%
Önkormányzati  intézmények  támogatása
Települési  önkormányzatok  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekétkeztetési  feladatainak  támogatása  (maximum  keret)

Szociális  szakosított  feladatok  ellátása  idősek  átmeneti  és  tartós,  illetve  hajléktalan  személyek  részére  (*,  **) 10,47 10,44 50%
Egyes  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  támogatása  (*,  ***) 2,49 2,67 5%

Szociális  célú  nem  állami  szolgáltatások  támogatása
Normatív  állami  támogatás  MÁK-‐on  keresztül  nem  állami  szerveknek 4,76 4,76 100%

Karitatív  tevékenységet  végző  szervezetek  támogatása 0,06 0,06 10%
Összesen 18,23 18,38



 

4. Táblázat:  A  labdarúgáshoz  kapcsolódó  beruházások  közvetlen  és  közvetett  költségvetési  
támogatása  (Milliárd  forint) 

 

  

Tétel  neve Kiadás  hivatkozása
2013

Elfogadott  költségvetés  szerint
Nemzeti  Sportközpontok  beruházásai  (Puskás  Stadion) 1,20 XX. Fejezet 13. 2. 2. 1
MLSZ  alá  tartozó  stadionok  biztonságtechnikai  rendszereinek  fejlesztése 0,86 XX. Fejezet 20. 24. 10
Debreceni  stadion  rekonstrukciója 9,19 XX. Fejezet 20. 24. 13

Egyedi  kormánydöntés  alapján  az  általános  tartalékból
FTC  stadionfejlesztés 6,90 1043/2013  (II.  1)  Korm.  Határozat
Mezőkövesdi  stadion  fejlesztése 0,40 1438/2013  (VII.  11)  Korm.  Határozat

Tao-‐felajánlások  beruházási  felhasználása
Sportintézet  adatai  szerint  összesen  2012-‐re http://www.sportintezet.hu.csm3.webmuhely.hu/?p=728

Felcsúti  stadion 2,19
További  labdarúgó  klubok  egyedileg  azonosított  beruházási  támogatásai 2,55
Labdarúgó  kluboknál  végrehajtott  egyéb  beruházások  becsült  támogatása 0,75

Összesen 24,04

2014
Benyújtott  költségvetési  törvényjavaslat  szerint
MLSZ  alá  tartozó  stadionok  biztonságtechnikai  rendszereinek  fejlesztése 0,71 XX. Fejezet 20. 24. 10
Debreceni  stadion  rekonstrukciója 1,79 XX. Fejezet 20. 24. 13
Nemzeti  Stadionfejlesztési  Program 12,04 XX. Fejezet 20. 24. 14
Nemzeti  Olimpiai  Közpot 20,27 XX. Fejezet 20. 24. 15
Szombathelyi  stadion  fejlesztése 4,63 XX. Fejezet 20. 24. 20
Székesfehérvári  stadion  fejlesztése 4,50 XX. Fejezet 20. 24. 21
Diósgyőri  stadion  fejlesztése 1,75 XX. Fejezet 20. 24. 22
Ferencvárosi  labdarúgó  stadion  fejlesztése 8,39 XLIII. Fejezet 2. 1. 1.3

Összesen 54,08 TAO  felajánlások  nélkül

2015 Benyújtott  2014.  évi  költségvetési  törvényjavaslat  927-‐928.o.  szerint
Nemzeti  Olimpiai  Közpot 46,41
Szombathelyi  stadion  fejlesztése 4,63
Székesfehérvári  stadion  fejlesztése 4,50
Diósgyőri  stadion  fejlesztése 1,75
Nemzeti  Stadionfejlesztési  Program 20,06

2015-‐ben  folytatódó  fejlesztések  összesen 77,34 TAO  felajánlások  nélkül



 

1. Melléklet:  Nem  állami  szervezetek  hajléktalanokkal  kapcsolatos  tevékenységeinek  költségvetési  
támogatása  (2013.  január-július  havi  átlag,  millió  forint)   

  

Támogatott  szervezet Összeg
Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület 87,253
Magyar  Vöröskereszt  Budapest  Fővárosi  Szervezet 31,174
Magyar  Ökumenikus  Segélyszervezet 23,904
Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány 22,532
Hajléktalanokért  Közalapítvány 16,513
Támasz  Alapítvány  Pécs 16,205
Üdvhadsereg  Szabadegyház  Magyarországi  Képviselet 15,000
Menhely  Alapítvány 14,004
ReFoMix  Nonprofit  Közhasznú  Kft. 12,924
Magyar  Vöröskereszt  Borsod-‐Abaúj-‐Zemplén  Megyei  Szervezete 12,922
Kéznyújtás  a  Rászorultakért  Közhasznú  Alapítvány 12,650
Magyar  Vöröskereszt  Pest  megyei  Szervezete 11,980
Magyar  Vöröskereszt  Zala  Megyei  Szervezete 10,000
Myrai  Vallási  Közhasznú  Egyesület 9,885
SZOCEG  Szociális  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Kft. 8,500
"Silencio"  Hitközösség 7,724
Menedék  Alapítvány 7,235
SAVARIA-‐REHAB-‐TEAM  Szociális  Szolgáltató  és  Foglalkoztatási  Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft 6,889
Magyar  Vöröskereszt  Somogy  Megyei  Szervezete 6,703
Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete 5,329
Magyarországi  Református  Egyház 5,300
Napfényt  az  Életnek  Alapítvány 5,273
Menedékház  Alapítvány 4,200
Magyar  Vöröskereszt  Veszprém  Megyei  Szervezete 4,000
Oltalom  Karitatív  Egyesület 3,981
Tiszta  Forrás  Alapítvány 3,294
Léthatáron  Alapítvány 2,996
Misszió  Alapítvány 2,974
Új  Jeruzsálem  Katolikus  Közösség 2,644
Szent  Anna  Főplébánia 2,630
Twist  Olivér  Alapítvány 2,630
Mohács  Kölked  Református  Társegyházközség 2,500
Pécs-‐Kertvárosi  Szent  Erzsébet  Plébánia 2,030
Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása 1,857
Új  Út  Szociális  Egyesület 1,717
VIA  BONA  Alapítvány 1,561
Utcai  Szociális  Segítők  Egyesülete 1,088
Szenvedélybetegeket  Mentő  Szamaritánus  Egyesület 1,061
Szent  Erzsébet  Jótékonysági  Alapítvány 1,030
Hajlék  Nélküliek  Jövőjéért  Alapítvány 0,975
Pelikán  Szociális  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Közhasznú  Non-‐profit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 0,800
Magyar  Vöröskereszt  Komárom-‐Esztergom  Megyei  Szervezete 0,750
Diótörés  Alapítvány 0,624
Ajka  4.  Római  Katolikus  Plébánia 0,616
Szociális  és  Rehabilitációs  Alapítvány 0,542
Összesen 396,399



 

2. Melléklet:  A  főváros  és  a  megyeszékhelyek  szociális  célú  központi  támogatása  és  a  
hajléktalanokra  fordított  kiadásaik (millió  forint) 

 
*  A  kerületek  nélkül,  de  a  hajléktalanok  ellátása  nem  kerületi  feladat 
**  Kiadási  oldalról  meghatározva 

Szociális  és  
gyermekjóléti  
támogatás  
összesen

Hajléktalanokra  
fordított  támogatás

Budapest * 5258,6 1294,5
Pécs 1207,7 0,0
Debrecen 1422,5 0,0
Békéscsaba 337,6 0,0
Eger 902,2 27,6
Győr 1287,7 106,0
Kaposvár 1323,3 NA
Kecskemét  ** 1795,1 35,4
Miskolc ** NA 31,8
Nyíregyháza 804,7 0,0
Salgótarján 367,2 28,6
Szeged 865,7 0,0
Szekszárd 462,5 24,6
Székesfehérvár 1201,8 NA
Szolnok 436,0 0,0
Szombathely 601,5 0,0
Tatabánya 801,3 0,0
Veszprém 674,4 12,1
Zalaegerszeg 181,9 0,0
Összesen 19931,7 1560,6
Egyéb
Mezőkövesd 117,7 0,0
Felcsút nem  érhető  el  költségvetés


