
Meghívó 

Lakhatási megoldások szakszervezeteknek – tömbösített képzés és mentorálás 

Időpont: 2021. szeptember - 2022. január 

 

A lakhatási válság egyre több embert sújt Magyarországon. Az albérlet- és ingatlanárak növekedését 

nem követi a bérek emelkedése, és ez halmozottan igaz az alulfizetett szektorokban dolgozókra. A 

dolgozók jövedelmét megterhelő legnagyobb fix kiadás a lakhatás, amely sok esetben akár a jövedelem 

50%-át is elérheti. A szakszervezetek fontos szereplők lehetnek a lakhatási válság enyhítésében: 

kedvezőbb állami és önkormányzati szabályozásért lobbizhatnak, nyomást gyakorolhatnak a 

munkaadókra a lakhatással kapcsolatos igények kielégítésére, és belső erőforrásokat mozgósíthatnak a 

tagok megsegítésére. 

Itt az ideje, hogy a lakhatás szakszervezeti témává váljon. A képzés célja, hogy gyakorlati eszközöket 

adjon a résztvevőknek, aminek segítségével szakszervezeti lakhatási kampányokat tudnak szervezni. A 

képzés két nagyobb modulból áll.  

- Az első modul célja, hogy a résztvevők megtanuljanak egy lakhatási kampányt megszervezni. 

Egy félnapos képzés keretében végig vesszük a kampány felépítésének lépéseit, és közösen 

összeállítunk egy lakhatási kérdőívet, amelyet a résztvevők a saját szakszervezetükben fognak 

lekérdezni. A lekérdezési időszak két hónapig fog tartani, ez alatt rendszeres mentorálással 

segítjük a résztvevőket, hogy minél magasabb kitöltési arányt tudjunk elérni a 

szakszervezeteken belül. A modul végén minden résztvevő számára készítünk egy elemzést a 

saját szakszervezetének lakhatási problémáiról, ami a későbbiekben alapot adhat a 

nyomásgyakorláshoz.  

 

- A második modulban áttekintjük a lakhatási nyomásgyakorlás módjait. Az első modul során 

begyűjtött adatok, illetve belföldi és nemzetközi sikeres példák alapján átgondoljuk közösen, 

hogy milyen tárgyalási és szervezési stratégiát érdemes alkalmazni. A nyomásgyakorlás három 

terepével fogunk foglalkozni: a munkáltató felé, az önkormányzat felé és a szakszervezet felé. 

A második modul elsősorban gyakorlatorientált, melyben azonosítjuk a résztvevők személyes 

kapcsolatait az önkormányzatok és a civil kezdeményezések felé annak érdekében, hogy az 

adott helyzetre legcélravezetőbb nyomásgyakorlási módokat dolgozhassuk ki. A képzés végén 

a két modul beszélgetései, illetve a kérdőív eredményei alapján egy dokumentumot fogunk 

összeállítani, amely különböző személyre szabott stratégiákat tartalmaz az önkormányzatokkal 

való tárgyaláshoz. 



A képzés menete: 

1. modul: 

● 2021. szeptember: Négy óra hosszú tömbösített képzés a lakhatási kampány szervezési 

lehetőségeiről.  

● 2021. október-november: Mentorálás a kérdőív kitöltési arányának növelésének 

érdekében, rendszeres egyeztetések a résztvevők időbeosztása alapján. Körülbelül húsz 

óra. 

2. modul: 

● 2022. január: Egy napos, körülbelül hat órás tömbösített képzés a nyomásgyakorlás 

módjairól, specifikus helyzetre szabott megoldási javaslatokkal. 

Összesen: 30 óra 

A konkrét képzési napokat a résztvevőkkel együtt fogjuk kitalálni. A képzést online vagy élőben tartjuk, 

a résztvevőkkel való megállapodás alapján. 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 03. 

Jelentkezés az alábbi Google Űrlap kitöltésével: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLtz3IdruAHQZAZEnRsMpueg5E1fefyIX9XZECmjvz

8XMMAA/viewform 

A képzés a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Szolidáris Gazdaság Központ szervezésében 

valósul meg. A képzést lakhatással foglalkozó szociológusok és aktivisták tartják, név szerint: Nagy 

Klára, Szabó Natasa, Pósfai Zsuzsanna és Sidó Zoltán. 

Amennyiben kérdése van, keressen minket az alábbi elérhetőségeken: nati.szabo@gmail.com , 

nagy.klara.97@gmail.com , vagy a +3670-304-1119-es telefonszámon. 
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Várunk mindenkit! 


