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Beszámoló 
FECSKEHÁZ TANULMÁNYÚTRÓL 

 
Helyszín: Zalaszentgrót, Zala Termálvölgye Egyesület 
Időpont: 2017. március 2. (csütörtök) 10.00 órától (indulás 8 órakor) 
Résztvevők: Fecskeház programban érintett települési képviselők 
 
Guitprechtné Molnár Erzsike, a Zala Termálvölgye Egyesület elnök asszonya köszöntötte kis 
csoportunkat a helyi akciócsoport munkaszervezeti irodájában.  
 
A köszöntőt követően Szabó Tibor munkaszervezet vezető beszélt a helyi Fecskeház programról:  

- az indulást a Hazatérés Program jelentette, amelyben 10 fiatal kapott képzést és 1 éves 
gyakornoki ösztöndíjat területfejlesztési munkakörökben.  
 

- 2009-ben egy tanulmány készült, amelyben kidolgozták a térségben leginkább 
alkalmazható Fecskeház Programot (a tanulmány az emlékeztető melléklete) - Címe: 
Fecskeház Program – Felsőfokú végzettségű fiatalok falvakban történő 
letelepítésének egy lehetséges modellje a Zala Termálvölgye akciócsoport 
területén. Érdemes rátekinteni a tanulmányban felsorolt országos lakhatási támogatási 
rendszerek bemutatására. Ezen túl érdekes olvasmány a térség egyes településein 
elvégzett kutatás is, amelyet az önkormányzatok körében, az első lakáshoz jutás helyi 
támogatásáról, a fiatalok otthonteremtésének segítéséről témakörben végeztek. 
Összesítve láthatjuk a vonatkozó helyi rendeleteket, majd egy táblázatban a 
támogatottak körét, a támogatás módját, mértékét, településenként.  Itt pontosították a 
fecskeház fogalmát is: 
Fecskeház: A fecskeházak olyan lakóingatlanok (lakóház, lakás), amelyek elsősorban 

felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálják. A beköltözés 

időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. 

Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetniük, viszont kötelező 

lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó, amely 

lehetővé teszi a maximális állami támogatás igénybevételét) és a rezsiköltség 

megfizetését kell vállalniuk. 
 

- A LEADER program keretein belül mindhárom LEADER körben megjelent a Fecskeház 
intézkedés.  

o LEADER 2009. – 3 nyertes projekt, 14 millió Ft támogatás (4,6 mFt/projekt) 
o LEADER 2011. – 6 nyertes projekt, 39 millió Ft támogatás (6,5 mFt/projekt) 
o LEADER 2013. – 3 nyertes pályázat, 29 millió Ft támogatás (9,6 mFt/projekt) 

 
A pályázati bírálat során előnyt jelentő szempontok az alábbiak voltak:  

- Minél alacsonyabb 1 fecskeházra jutó felújítási költség. 
- Energiatakarékos, alacsonyabb rezsiköltséget eredményező műszaki megoldások, 

üzemeltetési módok alkalmazása (pl. szigetelés, nyílászáró csere, kazán csere stb.). 
- A fecskeháznak helyet adó település rendelkezik ifjúsági koncepcióval 
- A fecskeháznak helyet adó település önkormányzata nyújt valamilyen kedvezményt a 

letelepedni szándékozó fiatalok számára. 
- A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának minősége. 
- A pályázó megismerte a Zala Termálvölgye Egyesület által készíttetett fecskeház modell 

programot. 
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Összesen 15 fecske otthon készült el a térségben összesen 82 millió Ft (átlagosan 5,5 
mFt/fecskelakás) támogatással 9 településen. Átlagosan 50-100 ezer Ft/m2 közötti 
felújítási költséggel alakították ki a a fecskeházakat. Többnyire a nyílászárók kerültek cserélésre, 
gépészetet modernizáltak, és a belső burkolat, valamint vizesblokk (mosógéppel) vált újjá. A 
beépített konyha gépekkel (hűtő, sütő) és a beépített szekrények minden esetben kötelező 
műszaki tartalomként jelent meg. Átlagosan egy lakás 50-60 m2.  
 

 
 
Az alapkritériumok az alábbiak voltak: 

 Fiatalok kiválasztása nyílt pályázati eljárásban 
 Kötelezően előnyt jelent: helyi lakóhely, térségi munkahely ill. munkahely 

ígérvény 
 Fecskeház használati szerződés szabályozza a jogokat, kötelezettségeket 
 Lakók kötelezettségei: 

 Ház rendeltetésszerű használata 
 Rezsiköltség megfizetése 
 Havi 20.000 Ft kötelező lakás-előtakarékosság vállalása 
 Személyreszabott közösségi munka vállalása (a használatbaadó, a használatba 

vevő és a Fecskeház Hálózat koordinátor támogatásával dolgozza ki – 
szerződésben rögzítésre kerül) 

 Ha a lakó idő előtt, térségen kívülre költözik ki a fecskeházból 100 Ft/m2/hó 
bérleti díjat kell visszamenőleg megfizetnie 

 

A nyertes települések ezt követően nyílt felhívásokat tettek közzé. Minta/Példa – Sümegcsehi 

település honlapjáról: Pályázat „FECSKEHÁZ” lakás bérletére 
 

„Fiatal párok figyelem! A saját otthon megteremtésére itt a lehetőség. A Fazekas József 

Általános Iskola és Óvoda Működéséért Közalapítvány és Sümegcsehi Község 

Önkormányzata pályázatot hirdet a Sümegcsehi, Árpád u. 17. szám alatti „FECSKEHÁZ” 

bérleti jogának elnyerésére. 

Letölthető dokumentumok: 

Pályázati tájékoztató 

Pályázati adatlap 

Nyilatkozat 

http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/plyzati-tjkoztat2016.pdf
http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/plyzati-adatlap2016.pdf
http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/n-y-i-l-a-t-k-o-z-a-t.pdf
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Fecskeház használati szerződés - tervezet 

Értékelési szempontok 

Épület alaprajza 

 
A Fecskeház alaprajza, ahol jól látható, hogyan alakítottak ki 2 fecske otthont egy épületen belül: 
(113 m2 összesen, egy otthon átlagosan 56,5 m2, kialakított helyiségek: előszoba, szoba, 
fürdőszoba, étkező, konyha) 

 

 

 
A munkaszervezet vezetőt követően a Zalai Hazatérők Egyesületének elnök asszonya, Boda 
Adrienn mutatta be a szervezet múltját, és a 2011 óta működő Fecskeház Hálózat célját, 
feladatait, amelyet az egyesület lát el, és az alábbiakat jelentik:  

 a létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, 
 Közösségfejlesztési módszerekkel (készségfejlesztés) segíti a fecskeház lakók 

beilleszkedését 
 további fecskeházak létrehozásának ösztönzése,  
 a meglévő tapasztalatok összegyűjtése,  

http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/szerz337ds-tervezet2016.pdf
http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/ertekelesi-szempontok.pdf
http://www.e-telepules.eu/templates/admin/op/uploads/sumegcsehi/media/alaprajz.pdf
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 rendezvények szervezése,  
 a program továbbfejlesztése, mindezekhez pénzügyi források keresése. 

 
Az előadásokat követően ellátogattunk a Fecskeház Hálózatot koordináló egyesület irodájába is, 
majd egy közös ebéddel zártuk a szakmai napot.  
 
A feljegyzést készítette:  
Páliné Keller Csilla, 2017. március 3.  
 
Mellékletek: 

(1) Jelenléti ív 
(2) Előadás anyagok (pdf) 
(3) Fecskeház tanulmány (pdf) 

 
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
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