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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 
 

A Védett lakások programot 2020 év elején kezdeményezte Ferencváros Polgármestere, annak érdekében, 

hogy a kapcsolati erőszak áldozatai számára az állami ellátás szűkösségén túl is biztosítson lehetőséget a 

menekülésre és a rehabilitációra. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére partnerségre hívta a többi 

település önkormányzatait, szakmai együttműködést kínálva az áldozatsegítés érdekében. A védett 

lakások kialakítása és működtetése mellett átfogó áldozatsegítő programot is létrehozott. Ez a 

tevékenysége önként vállalt, forrásait az Önkormányzat maga biztosítja. 

 

A képviselőtestület által elfogadott szakmai koncepció alapján a Tanácsadó központ: 

 Lakossági érzékenyítő programot működtet 

 Közvetlenül kapcsolatba kerül áldozatokkal 

 Segíti és támogatja az áldozatokat a jog, a pszichológia, mentálhigiéné és a szociális munka 

eszközeivel, hogy ki tudjanak lépni a veszélyeztető családi rendszerükből 

 Segíti az áldozatok mentális gyógyulását, megerősödését és érdekérvényesítését azzal, hogy 

számukra önsegítő és támogató csoportokat tart 

 Közvetlen veszélyhelyzetben hozzásegíti az áldozatokat a magyarországi ellátórendszer 

igénybevételéhez 

 Speciális együttműködő partnerei segítségével késlekedés nélkül tud menekülő áldozatokat 

ellátáshoz juttatni 

 Ferencváros önkormányzata által biztosított „Védett lakásokba” való beköltözésre tesz javaslatot 

a Polgármesternek a közvetlen életveszélyből kikerülő, már relatív biztonságban lévő áldozatok 

személyéről. 

 Szociális munkával támogatja a védett lakásokban élő családok/személyek re-integrációját, 

trauma-feldolgozását. 

 Elősegíti és szakmai tapasztalatait megosztja annak érdekében, hogy a települések 

csatlakozhassanak a védett lakások ferencvárosi modelljéhez. 

 Szakmaközi együttműködéseket épít ki az áldozatvédelem területén és a helyi közösségekben 

működő szervezetekkel és intézményekkel.  

 

A Védett lakások 

 

A védett lakások berendezése alkalmas arra, hogy egyszerre egy felnőtt és (életkortól függően) 3-4 

gyermek használja. Alkalmassá tettük csecsemők biztonságos fogadására és kisebb fokú 

mozgáskorlátozottsággal is élhető környezet alakítottunk ki.  

 

Arra törekedtünk, hogy a lakások ne csak gyermekes családok fogadására legyenek alkalmasak, hanem 

amennyiben arra van szükség, gyermektelenek, illetve időskorúak is igénybe tudják venni és otthonosan 

tudják használni azokat. A menedéket kérők esetében nem belépési kritérium, hogy gyermekkel vegyék 

igénybe a lakhatási szolgáltatást. A lakások egyike pótágyazható, felkészülve az extrém igénybevevői 

szükségletekre.  

A lakások felszereltségének összeállításakor arra készültünk fel, hogy az igénybevevő családok 

élethelyzetük miatt kevés személyes tárggyal, ruhával rendelkeznek, berendezési tárgyaik nem lesznek, 

így az ingatlanok teljes felszereltséggel kell, hogy rendelkezzenek. A lakások berendezésének költsége 
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2,5 millió Forint körüli összeg lett, mely a FESZGYI költségvetését terhelte, a berendezési és használati 

tárgyak a FESZGYI leltárában szerepelnek. 

 

A lakások 2021. áprilisában készültek el. Az IKEA szállítási és szerelési reklamációi 2021. májusában 

zárultak le. 

 

Szerződések, együttműködések: 

 

A lakások felszerelésével párhuzamosan programunk jogásza, a Vagyonkezelési Iroda vezetőjével és 

jogászával egyeztetve dolgozott azon, hogy minden szolgáltató számára elfogadható és a Védett lakások 

leendő bérlői számára is megnyugtató speciális bérleti szerződést készüljön el. (1. számú melléklet) A 

bérleti szerződésnek tükröznie kellett a lakók speciális szükségleteit, valamint a program biztonsági 

szempontjait. Részletesen kidolgoztuk a lakásba költözés rendjét is. 

 

Az első negyedévben megkötöttünk egy fontos kiegészítő szerződést, ami alapján az intézmény krízis-

férőhelyeire közvetlenül küldhetjük az általunk menekített ferencvárosi lakosokat. Ez a szerződés azt teszi 

lehetővé, hogy az általunk menekített személyeknek ne kelljen automatikusan másik településre, régióba 

költözniük. A bántalmazás veszélyességét a saját eszközeinkkel tudjuk felmérni és ennek megfelelően 

nyílik lehetőségünk a beavatkozásra. Így az országos rendszer mellett, annak kiegészítéseként tudjuk 

működtetni a saját szerződésünkkel megtámogatott krízis-intervenciós rendszerünket. 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 30. 

 

Baranyi Krisztina polgármester megbízásából: 

 

Bodonyiné Molnár Margit s.k. 

igazgató 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet – Krízis lakás bérleti szerződés 

2. számú melléklet – Az ellátottak útja 

3. számú melléklet – Egyéni biztonsági kertterv 


