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Hogyan jutottunk el idáig? 

 

Hogyan jutottunk el odáig, hogy a BMSZKI-nak – mely az elmúlt években híres volt kiegyensúlyozott 
és prudens gazdálkodásáról – 2015 őszén a fenntartó Fővárosi Önkormányzathoz kellett fordulnia 
likviditási forrás biztosítása érdekében? Ez a kérdés nyilván nem csupán a fenntartót, hanem a 
BMSZKI szakmai munkát végző közösségét is kiemelten foglalkoztatja. Ezért megpróbáltunk a magunk 
eszközeivel néhány adatnak utánanézni. Mit látunk ezekből jelenleg? 

A felszínen azt tapasztaljuk, hogy 2010 után, négy év alatt hat gazdasági igazgatóhelyettes, 2013 óta 
négy Pénzügyi és Számviteli csoportvezető váltotta egymást. Ennek minden következményével.  

Azt is tudjuk, hogy a 2010-2014 közötti időszakot megelőzően jelentős elvonások érték az 
intézményt („korrekciók”), ezzel kellett ennek a periódusnak nekiindulni. 

Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások
Összesen

2006. -55 751 -55 751 

2007. -42 105 -13 474 -91 213 -146 792 

2008. 71 000 71 000 

2009. -49 116 -49 116 

2010. -18 866 -5 222 -12 906 -36 994 

2011. -38 500 -13 821 -26 058 -78 379 

Összesen: -99 471 -32 517 -164 044 -296 032 

Működési támogatást érintő korrekciók eFt-ban

A 2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei  

működési támogatást érintő korrekciói a                                                  

2006-2011. közötti években

Évek

 

A 2010 óta eltelt éveket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a BMSZKI által elvégzett szakmai, ellátási 
feladatok igen jelentősen megnőttek, ezen belül például a szállást nyújtó kapacitás 2010-2014 
között mintegy 35%-kal növekedett (lásd Fűtött utca program és egyéb új belépő kapacitások). Ezzel 
párhuzamosan a (egy „teljesítmény-egységre”, férőhelyre jutó) fajlagos személyi kiadások  
volumene 2010-2014 között teljesen változatlan maradt, miközben a fajlagos dologi kiadások 22%-
kal növekedtek (egészében a folyó személyi és dologi kiadások 2010-2014 között 28%-kal nőttek, 
jelentősen elmaradtak a kapacitás-növekedés mértékétől). 

2010-2014 között a statisztikai állományi létszám lényegében stagnált, az ebből adódó létszámhiány 
folyamatosan megbízási szerződéses foglalkoztatással lett (részben) pótolva. 

A vizsgált időszakban a kapacitáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás fajlagos összege 
változatlan volt (szállásnyújtás: 468 350 Ft/fh/év, nappali melegedő: 206 100 Ft/fő/év, csáo: 635 650 
Ft/fő/év). Ennek következtében – a fajlagos dologi kiadások növekedése miatt – folyamatosan 
növekedett a fenntartó önkormányzati támogatás, illetve a BMSZKI saját egyéb bevételeinek 
(pályázatok, vállalkozási és térítési díjbevételek) szerepe az intézmény gazdálkodásában. Hosszabb 
időtávot tekintve a normatív állami támogatások fajlagos összege csökkent (átmeneti elhelyezés 
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esetén a 2005. évi 548 000 Ft/fh/év-ről a 2014. évi 468 350 Ft/fh/év összegre – 15%-os csökkenés 
valorizálás nélkül). 

A vizsgált évek során az állami és önkormányzati bevételek súlya csökkent, az OEP és pályázati 
bevételek súlya növekedett az intézmény gazdálkodásában. A fenntartói nettó támogatás igen 
jelentős évenkénti hullámzást mutat, miközben a többi bevétel, ha hullámzóan is, de folyamatosan 
növekedett. 

 

Bevételek alakulása 

év 

 állami 

normatív 

támogatás  

  Fenntartói 

netto 

működési 

költségvetés 

támogatás 

(állami 

normatív 

támogatás 

nélkül)  

 OEP 

működési 

támogatás  

 

"vállalkozási 

bevételek"  

 pályázati 

bevételek 

államháztartáson 

kívülről  

 int. ellátási 

díjak  
 Együtt  

2 010 1 122 928 468 833 278 307 232 591 96 253 65 887 2 264 799 

2 011 1 143 322 206 846 249 928 282 662 97 467 79 692 2 059 917 

2 012 1 159 553 597 903 339 443 262 410 101 869 94 577 2 555 755 

2 013 1 333 567 469 123 378 618 267 712 254 782 103 468 2 807 270 

2014* 1 357 817 519 575 423 817 274 569 211 620 106 492 2 893 890 

        

Bevételek szerkezetének alakulása 

év 

 állami 

normatív 

támogatás  

  Fenntartói 

netto 

működési 

költségvetés 

támogatás 

(állami 

normatív 

támogatás 

nélkül)  

 OEP 

működési 

támogatás  

 

"vállalkozási 

bevételek"  

 pályázati 

bevételek 

államháztartáson 

kívülről  

 int. 

ellátási 

díjak  

 Együtt  

2 010 50% 21% 12% 10% 4% 3% 100% 

2 011 56% 10% 12% 14% 5% 4% 100% 

2 012 45% 23% 13% 10% 4% 4% 100% 

2 013 48% 17% 13% 10% 9% 4% 100% 

2014* 47% 18% 15% 9% 7% 4% 100% 
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Bevételek alakulása az előző évhez viszonyítva 

év 

 állami 

normatív 

támogatás  

  Fenntartói 

netto 

működési 

költségvetés 

támogatás 

(állami 

normatív 

támogatás 

nélkül)  

 OEP 

működési 

támogatás  

 

"vállalkozási 

bevételek"  

 pályázati 

bevételek 

államháztartáson 

kívülről  

 int. 

ellátási 

díjak  

 Együtt  

2 010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 011 102% 44% 90% 122% 101% 121% 91% 

2 012 101% 289% 136% 93% 105% 119% 124% 

2 013 115% 78% 112% 102% 250% 109% 110% 

2014* 102% 111% 112% 103% 83% 103% 103% 

 

2010-2014 között az éves bevételek minden évben fedezték az éves kiadásokat és jelentős 
pénzkészlettel, illetve minden évben jelentős – kötelezettséggel lekötött - pénzmaradvánnyal 
fordult az intézmény.  

 

év 

kötelezettséggel 

terhelt 

pénzmaradvány  

év 

záró pénzkészlet 

dec. 31 

 

2010 176 833  2010 59 578 

2011 126 553  2011 126 141 

2012 263 687  2012 269 221 

2013 395 039  2013 242 099 

2014 240 411  2014 151 260 

 

Mindez pillanatnyilag semmilyen forintosítható magyarázatot nem nyújt feltett kérdésünkre, 
nevezetesen, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy a BMSZKI-nak 2015 őszén a fenntartó Fővárosi 
Önkormányzathoz kellett fordulnia likviditási forrás biztosítása érdekében? 

 

& 
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2015. november 30-ig szakmai igazgató-helyettesként, 45 napja a szabadságon lévő igazgatót 
helyettesítő vezetőként mind szóban, mind írásban számtalanszor felkértem a BMSZKI igazgatóját, 
illetve gazdasági vezetőjét, hogy tájékoztassanak a BMSZKI aktuális gazdasági helyzetéről, illetve 
arról, hogy „hogyan jutottunk idáig”. Mindmáig hiteles és megbízható tájékoztatást erről nem 
kaptam.  Ennek legfőbb okát abban látom, hogy ugyan bizonyos becsléseket és prognózisokat föl 
lehetett volna állítani a gazdálkodási folyamat 2015. évi alakulásáról, azonban hiteles válaszok a 
könyvelés és az ezt alátámasztó analitikák rendkívüli hiányosságai, lemaradásai miatt valóban nem 
voltak megfogalmazhatóak. 

A rendkívül intenzív munkaszervezési, eljárási és munkavégzési átalakításoknak köszönhetően ma 
már sokkal közelebb állunk ahhoz, hogy megkíséreljünk választ adni a magunknak feltett kérdésre.  

Mai tudásunk szerint a Fővárosi Közgyűlés 2015. novemberi döntésére – 2015 decemberére 200 mFt-
os, 2016 első negyedévére további 150 mFt-os keret biztosításáról – leginkább amiatt a 
bizonytalanság miatt volt szükség, hogy nem volt látható, hogy a BMSZKI éppen a téli időszak kellős 
közepén finanszírozni tudja-e az elengedhetetlen ellátást. Ennyiben ez a döntés – a tények 
bizonytalan ismeretében is – egy rendkívül felelős döntés volt.  

A BMSZKI-ban 2015. novemberében valóban olyan likviditási helyzet alakult ki, mely lényegében a 
folyamatos ellátást közvetlenül veszélyeztette. Ezen a helyzeten a fenntartói döntés átsegítette az 
intézményt, napokon belül 147 millió Ft lehívásra került, ezzel részben a függőben lévő kifizetetlen 
számlák kifizetésre kerültek, részben a folyamatos ellátáshoz szükséges beszerzések 
megvalósulhattak. A fenntartói keretből ekkora forrást kellett igénybe venni, azzal, hogy a 2016. év 
első negyedévében a további ilyen különleges keret felhasználására már feltehetően nem is lesz 
szükség. 

De időközben, az év végén beérkeztek a várható OEP és pályázati bevételek, valamint 
visszaszámlázásra került ebben az időszakban feltárt évközbeni túlszámlázás, ezek együttes hatása 
jelenleg azt mutatja, hogy a 3 mrd Ft éves költségvetéssel rendelkező intézménynek becsléseim 
szerint mintegy 40 mFt áthidaló, előrehozott támogatásra lett volna szüksége éves szinten, hogy 
szoros gazdálkodás mellett éppen egyensúlyba kerüljenek bevételei és kiadásai. 

Ma már azt is tényszerűen látjuk, hogy 2015-ben a lakóktól befolyt térítési díjbevételek, valamint az 
egyéb szállásnyújtás révén befolyt vállalkozási bevételek a tervezetthez képest túlteljesültek, 
miközben a munkavállalókkal kapcsolatos kiadások az előirányzatokon belül maradtak. Mindezek 
eredőjeként már az is látható január elején, hogy a BMSZKI jelentős – kötelezettségekkel lekötött (pl. 
pályázatok) – pénzmaradvánnyal fogja zárni a 2015. évet is. 

Mai tudásunk szerint – most kizárólag a bevételekre és kiadásokra fókuszálva – az körvonalazható, 
hogy 

 a BMSZKI-nak a korábbi évekhez képest megnőtt a bérigénye, részben az intézmény valós 
igényeihez igazított központi szervezeti egység szükséges bővítése (létrehozása?) 
következtében, részben az ellátási/szakmai létszám elfogadható (a jogszabályokban 
megfogalmazott elképzeléseket el nem érő) szintre történő beállítása következtében, 

 nem folytatható tovább az a kockázatos stratégia, hogy az alulfinanszírozást minden évben 
azzal hidalja át az intézmény, hogy a bérelőirányzatból jelentős összegeket átcsoportosít a 
dologi, elsősorban az - évente igen változó összegű - közüzemi kiadásokra, 

 a korábbiaknál is nagyobb szükség van mind a pályázati, mind az egyéb saját bevételekre – 
elsősorban a kereskedelmi szállások vállalkozói bevételeire -, illetve ezek lehetőség szerinti 
növelésére, miközben a beszerzések, dologi kiadások terén még további tartalékokat kell 
feltárni. 
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A leírtakat magam pillanatnyilag úgy összegezném, hogy a BMSZKI lényegében a jelenlegi szintű és 
szerkezetű forrásokkal is üzemeltethető, azonban ez csak igen-igen magas kockázatok, 
bizonytalansági tényezők mentén képzelhető el. Becslésem szerint kb. havi 13 mFt plusz forrás 
mellett képzelhető el az, hogy a BMSZKI az eddig elért színvonalon, de - szigorú, és ésszerű 
gazdálkodás mellett – a mainál biztonságosabban üzemeljen, mely kizárja, hogy a 2015. évi leírt 
események megismétlődhessenek. Tíz évnél hosszabb szakmai vezetői és 45 napos helyettesítői 
tapasztalataim azonban azt is megerősítik, hogy ennek a biztonságosabb működésnek elemi feltétele 
a teljes dolgozói gárda és az intézmény vezetésének jól szervezett, céltudatos és maximálisan 
összehangolt közös, együttes munkája.   

 

2016. január 16.       Dr. Győri Péter 

            igazgatóh. 
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Bevezető 

A 2015. év a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei életében 
(Breitner Péter) 

 

A következő oldalakon – összefoglalás gyanánt – sorra vettük a 2015. év szakmai munkájáról szóló 
vezetői beszámolókat és mindegyikből kiollóztunk néhány részletet. A citált szövegek igen vegyes 
képet mutatnak: megjelennek közöttük az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alapinformációk, 
statisztikai adatok, találkozhatunk segítői hitvallásokkal, önvallomásokkal, szakmai programok 
tapasztalataival stb.  

Az összegzés összefoglalása éppen ezért bonyodalmas feladat, de azért megpróbálkozunk vele: 

A beszámolók végigolvasása, a temérdek szövegrészlet kiválogatása és végiggondolása közben az 
emberben megfogalmazódik a kérdés: vajon (az elnevezésen kívül..) mi lehet az, ami szerves egésszé 
teszi ezt a sok különböző egységet. Hiszen ezek más és más ügyfélkörrel foglalkoznak, másfajta 
szolgáltatásokat nyújtanak, eltérő méretűek, sőt, mindegyikük különböző, helyi team-kultúrával 
rendelkezik. A „vezérkulcs” megtalálásának nehézségeit tovább tetézi, hogy ezek az intézmények 
egészen különböző helyzetben vannak úgy az épületek fizikai kondíciói, mint a bennük dolgozó 
kollégák aktuális lelki állapota, kifáradtsága szempontjából.  

A 2015. évet egyes munkacsoportokban az „állandóság”, a „stabilitás” jellemezhetné leginkább, míg 
másutt a „változás”, vagy a „küzdelem a rutinná válás ellen”. 
És még mindig itt a kérdés: mi az, ami azonos ezekben a szolgáltatásokban, mi köti össze őket, mitől 
egység a BMSZKI? 

Többszöri olvasás és átgondolás (nyilvánvalóan erősen szubjektív útvonala) után négy olyan 
tulajdonság, jellemző maradt, amelyik mindegyik szolgáltatásra érvényesnek tűnik és választ adhat 
erre a kérdésre. 
Ezek a következők: 
Befogadás, Cselekvés, Proaktivitás és Hálózatiság 
 
Befogadás, mert az utóbbi évek tudatos munkája eredményeképpen sokkal alkalmasabbá, 
élhetőbbé, elfogadhatóbbá, befogadóbbá tettük a szervezetünket az utcán élők számára, akik a 
„lábukkal szavaznak” arra, hogy ez valóban megtörtént. Rajtuk kívül a hajléktalan emberek sok más 
olyan alcsoportja is része az ügyfélkörünknek, amelyeket konferenciákon „speciálisnak”, szűkebb 
körű megbeszéléseken „problémásnak” szoktak nevezni: pszichiátriai betegek, HIV-fertőzöttek, 
dizájner droghasználó fiatalok, magatehetetlen idősek, meleg és heteroszexuális párok, menekültek, 
kutyás ügyfelek és mások.   
 
Cselekvés, mert az intézményeinkben rendkívüli mértékű munkát végeznek el a szolgáltatásokat 
nyújtó munkatársaink az ügyfelekkel. Az alaptevékenységek mellett szakmai programok, pályázatok 
sokasága zajlik annak érdekében, hogy jó, adekvát, hatásos segítséget kapjanak az ügyfeleink. A 
munkatársak belső képzések, tanfolyamok sokaságán vesznek részt, de nem ritka az önszerveződő 
(team) szakirodalom-feldolgozás vagy más szakmai műhelyek életre hívása sem. Talán ehhez a 
„szócikkhez” tartozik az évtizedes harc a különböző élősködőkkel, amelyek többnyire kiirthatatlannak 
tűnnek az épületeinkből. 2015-ben megnyertünk néhány csatát.. De a háborút… azt még nem. 
 
Proaktivitás, ami talán (e sorok szerzője szerint legalábbis) a legértékesebb szervezeti attitűdök 
egyike. A BMSZKI, ahogyan ezekből a beszámolókból is kiolvasható, elébe megy az eseményeknek, 
hacsak teheti. Ha jogszabályváltozás történik, arra még a hatálybalépés előtt igyekszünk felkészülni, 



7 

 

ha az országos vagy a fővárosi társadalmi-gazdasági folyamatokból arra következtetünk, hogy 
valamilyen ügyfélcsoport korábbiakhoz képest nagyobb mértékű megjelenése várható, arra 
igyekszünk előre felkészülni. Az extrém időjárási körülményekre ugyanúgy próbálunk előre készülni, 
mint a kilakoltatási moratóriumok feloldására vagy a lakáshitel-eladósodással kapcsolatos, tömegeket 
érintő döntések következményeire, de ha új drogot dobnak a piacra, arról sem árt tudnunk, hogy 
felkészülhessünk a várható tünetekre. 

A BMSZKI a főváros „hajléktalanügyi ágazata”, ezért rendkívül fontos, hogy ez így legyen, sőt, úgy 
véljük, beláthatatlan következményei lennének annak, ha nem próbálnánk több lépéssel előre 
gondolkodni. Nyilvánvaló azonban, hogy mit sem érne mindez, ha az ügyfelekkel dolgozó kollégáink 
százai nem tekintenék ezt ugyanúgy feladatuknak, mint a közép- vagy a felső vezetők! 

és végül a Hálózatiság. A BMSZKI több mint az intézmények összessége. És ez nem magától van így, 
hanem rengeteg munka áll mögötte. Ez a többlet az egyes szolgáltatások közötti együttműködés, 
kapcsolat és specializáció. A beszámolók végigolvasása során az egymásra épülő szolgáltatásszervezés 
rendszere és ebben megtervezett „ügyfél útvonalak” hálózata fog kirajzolódni, amelyek közösen 
kidolgozott eljárások mentén működnek. Mindezekkel párhuzamosan intézményközi programok, 
közös megvalósítás alatt álló pályázatok sokasága zajlott 2015-ben is. 

Az alábbi oldalakon tehát az összegzésbe válogatott szövegrészletek következnek. Olykor, hogy 
önmagukban, egyenként is jól érthetőek legyenek, apró szerkesztői igazításokat alkalmaztunk, de a 
tartalom minden esetben az eredeti maradt, a legtöbb esetben pedig ilyesmire egyáltalán nem volt 
szükség. Mindegyik kis részlet önálló gondolatot hordoz, nem szükséges tehát az elejétől a végéig 
haladni. Böngészhető, szemezgethető, lapozgatható is. 

Ezzel együtt azért igyekeztünk az egész - összességében így is terjedelmes - anyagot a következő 
(egyébként a tartalomjegyzéktől eltérő) logika szerint felépíteni: az elején találhatóak a BMSZKI 
egészének működésére irányuló, azt meghatározó egységek, amelyek egyfajta „belső 
ernyőszervezet” szerepkört töltenek be, majd ezután sorban a többi szolgáltatástípus. Mindemellett 
természetesen (utána, közben, mellé) elolvasható az összes beszámoló teljes szövege is. 
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Dózsa Nappali Centrum 
 

A Dózsa Nappali Centrum fő feladata, hogy lakhatással, munkába állással – és képzéssel, 
továbbá szociális ellátásokkal összefüggő tanácsokkal, információkkal lássa el a főváros 
területén élő hajléktalan embereket. Egységünk emellett az átmeneti szállásokra történő 
felvételt koordinálja, és – pályázati forrásból – a szállóinkról történő kiköltözést is lehetővé 
teszi. Mindezen felül kiemelt figyelmet fordítunk a BMSZKI intézményei, valamint más 
szervezetek egységei közötti információáramlás biztosítására. Munkatársaink számos hazai 
és nemzetközi pályázat résztvevői és megvalósítói, és szakmai fórumok, konferenciák 
rendszeres látogatói. 
 

• 
 

A Nappali Centrum szolgáltatásait 2015-ben összesen 48 509 alkalommal vették igénybe 
ügyfeleink. 

 
• 
 

A Felvételt Előkészítő Team továbbra is kiemelt szerepet tölt be intézményünk napi 
működésében, hiszen az átmeneti szállóinkra történő felvételeket koordinálja. A 
tevékenység megkívánja a napi kapcsolattartást átmeneti szállásainkkal, ezen felül - a 
BMSZKI-ban működő irányítási rendszer miatt - éjjeli menedékhelyeinkkel is.   (…) Az év 
során több nehézséggel is szembesültünk: az intézmény szervezeti átalakítása 
következtében újabb szabályzatok és eljárások kerültek bevezetésre, melyek 
elengedhetetlenek az optimális működéshez, ám rengeteg időnkbe telt az új információk 
feldolgozása és elsajátítása. 

 
• 
 

Továbbra is megoldatlannak látjuk a komoly pszichés problémákkal küzdő, jellemzően 
közterületen élő ügyfelek, és a 25 éven aluliak megfelelő elhelyezését. Ugyan a 25 éven 
aluliakra kiemelt figyelmet fordítunk, de a fiatalok számában tapasztalt növekedés komoly 
aggodalomra adhat okot.  

 
• 

 
Kapcsolataink az eddiginél nagyobb mértékben bővültek: társszervezetek teamjeire és 
szakmai fórumokra kaptunk meghívást, emellett piaci szereplőkkel (munkáltatók és toborzó 
cégek, munkásszállók) is stabil munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk.  

 
• 
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Álláskereső Iroda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 

 
A 2015-ös év legsikeresebb munkáltatói kapcsolata a Manpower munkaközvetítő irodával 
alakult ki. A számok tükrében az alábbi módon alakult munkavállalóink elhelyezkedése: 
Eispro (Törökbálint) – fagylaltcsomagoló - 138 fő lett felvéve, ebből 113 állt munkába. 
MTD (Veszprém) – fűnyíró bowden gyár – szállás biztosított - 4 fő lett felvéve, és 3 fő állt 
munkába. 
PEX (Szigetszentmiklós)  - kábelkötegelés- 22 fő lett felvéve, és állt munkába. 

 
Lakhatási Információs és Tanácsadó Iroda 

2015-ben meglehetősen nagy igény mutatkozott az egyéni beszélgetések iránt, itt a 
legérdekesebb témakörök az alábbiak voltak: lakástakarék, ingatlancsere, Lélekprogram, 
házfelügyelői lakások, öröklés, életkezdési támogatás, lakókocsik, ingatlanirodák működése, 
eltartási szerződés, otthonteremtési támogatás, CSOK, gondozóház, lakásfenntartási 
támogatás, Van Esély Alapítvány pályázata. 

 
• 
 

Küldő Intézmény Fő % 

Dózsa Szálló 18 

45 

Alföldi Szálló 9 

Külső Mester Szálló 6 

"Váltó Ház" Szálló 2 

Kőrakás Park 11 

Táblás Szálló 4 

Kocsis Szálló 8 

Gyáli Szálló 11 

BMSZKI CSÁO 5 

Dózsa Éjjeli Menedékhely  13 

Váci úti Éjjeli Menedékhely 9 

Aszódi úti Éjjeli Menedékhely 12 

Előd Éjjeli Menedékhely 15 

Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő 15 

Egyéb átmeneti szálló 53 

55 
Egyéb éjjeli menedékhely 19 

Közterület 39 

Nem hajléktalanellátó intézmény 21 

Szívességi lakáshasználat / albérlet 36 

Összesen 306 100 
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A Lakhatási támogatás iránt töretlenül volt az érdeklődés az elmúlt évben is, ennek ellenére 
2015-ben mindössze 55 fő kapott a BMSZKI-tól támogatást, ami 11 fős csökkenést jelent 
éves szinten a korábbihoz képest. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy az elszabadult 
ingatlanpiaci árakat egyre kevésbé tudják ügyfeleink megfizetni, másrészt legtöbbjük nagyon 
alacsony - és bizonytalan jövedelemmel rendelkezik, amire rendkívül nehéz hosszabb távon 
építeniük, és biztonságos lakhatást keresniük-találniuk.  

 
• 
 

Ügyfeleink gyakorlatilag majdnem teljes mértékben kiszorultak az olcsó bérlemények 
piacáról, ami már nem a lakásbérletet, hanem sokkal inkább a szobabérletet jelenti. Az 
ügyfeleink által kifizethető árkategóriába már csak a szobabérletek és a mini garzonok 
férnek bele, melyeket azonban elsődlegesen még mindig a diákok és dolgozó nők számára 
kívánják kiadni a bérbeadók. 

 
• 
 

Tudomásunk szerint önkormányzati bérlakáshoz egy BMSZKI-s ügyfélnek sikerült hozzájutni 
pályázat útján, annak ellenére, hogy az érdeklődés ezzel kapcsolatban élénk volt (269 
alkalom) 

 
• 
 

Tájékoztató körút: A 2015-ös évben a BMSZKI nagyon sok új kollégát vett fel különböző 
intézményeibe esetkezelő és szállásnyújtó munkakörbe is, ezért is fontosnak éreztük, hogy a 
produktív munkavégzésük érdekében megismertessük velük a Lakhatási Iroda 
tevékenységét és a lakhatási támogatás rendszerét, figyelembe véve, hogy nekik 
kulcsszerepük van ügyfeleik tájékoztatásában.  Ezért 2015. év augusztusában kezdtük el 
látogatásainkat a BMSZKI külső telephelyeire 
 

Szociális Szolgáltató és Információs Központ – SZ K 
A legszélesebb körben továbbra is telefonhasználatot vették igénybe, összesen 5282 
alkalommal, hiányzó iratok ingyenes pótlásában 761 esetben nyújtottunk segítséget. 1803 
esetben tájékoztattuk az ügyfeleket lehetőségeikkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. 2345 
esetben biztosítottunk egyéb szolgáltatást, amelyek jellemzően a hajléktalan igazolvány 
kiállítása, hosszabbítása, az éjjeli menedékhelyek részére kiállított igazolások, és a térítési 
díjtartozással, illetve a jelentkezésekhez/kitiltásokhoz kapcsolódó igazgatói döntésekkel 
kapcsolatos tájékoztatások 
 

• 
 

A menedékkérők számának gyors emelkedése okán egységünk már korábban megkezdte a 
felkészülést a velük való munkára. Noha az európai menekültválság kibontakozása 
alátámasztani látszott korábbi várakozásainkat, meglepetésünkre a Nappali Centrum 
szolgáltatásait igénybe vevő külföldi állampolgárok száma nem, vagy csak kis mértékben 
emelkedett. (…) Érdemes megemlíteni, hogy ügyfeleink között a menekültek és 
oltalmazottak mellett uniós országok állampolgárai is felbukkannak. (…) A Nappali Centrum 
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által 2015-ben fogadott külföldiek között afgánok, pakisztániak, elefántcsontpartiak, sőt, egy 
tévedésből hozzánk irányított 17 éves szlovák lány is szerepelt. 

 
Felvételt Előkészítő Team 

Felvétellel kapcsolatos beszélgetéseket és ügyintézéseket közvetlenül 7 átmeneti szálló 
esetén bonyolít a FET. További 3 speciális átmeneti szálló esetében társ-felvételiztetést, 
illetve szoros kapcsolattartást végez. Ilyen speciális intézmény például a Váltó-Ház, amely 
alkohol, gyógyszer illetve egyéb függőségben szenvedő embereket fogad kórházi 
rehabilitációt követően. 

 
• 
 

..az átmeneti szállók telítettsége alapján – 2015-ben 1171 ügyfél került felvételre a BMSZKI 
valamely átmeneti szállására, míg ez 2014-nem 1308 fő esetén volt elmondható. 
 

• 
 

A várólistára kerülés elsődleges indoka az, hogy adott szállón kevesebb a férőhely, mint a 
felvételi igény. Indokok lehetnek továbbá, hogy az ügyfélnek egyéb ügyintézést kell 
végeznie, esetleg még van elhelyezése, és csak későbbi lakhatását akarja biztosítani.  
2015-ben is elsősorban a páros elhelyezéseknél működtek nagyobb várólisták. A 
beköltözésre átlagosan 6-12 hónapot vártak a jelentkezők, és ez a várakozási idő évszaktól 
függetlenül nő. 

 
• 
 

Az üres férőhelyek feltöltésénél elsőbbséget élveznek akik: 
közterületen élők, 25 év alattiak és várandós nők, Lábadozó és krízis osztályokról 
jelentkezők, BMSZKI éjjeli menedékhelyen töltik éjszakáikat, frissen a hajléktalan-ellátásba 
kerülők. 

 
• 
 

A vizsgált időszakban összesen 25 kérelem került elutasításra. Az elutasítás alapvető indoka 
lehet, ha az ügyfél – szociális helyzetét tekintve - nem hajléktalan, vagy egészségi állapota 
indokolja a szakellátásba való irányítást, esetleg a beszélgetés során más megoldási 
stratégiát sikerült kidolgozni az ügyfél együttműködésével.  

 
• 
 

Összegezve a 2015-ös év főbb eseményeit a FET munkatársainak megfigyelése alapján, az 
leszűrhető, hogy sokkal bonyolultabb problémákkal érkeznek ügyfelek az ellátórendszerbe. 
Kiemelt specialitások a drogfüggők, súlyosabb addikcióval rendelkezők kérelmei; az 
önellátást korlátozó mentális vagy fizikai betegségekkel rendelkezők jelentkezése; a romboló 
családi kapcsolatokban élő tagok kérelmei; a lakhatásból frissen kikerült (egzisztenciális és 
ez által mentális krízisben, sokkban lévő) jelentkezők kérelmei; a fiatal -, önálló életvitelre 
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még nem teljesen felkészült jelentkezők esetei. Az ilyen kondíciókkal bíró emberek érdemi 
laktatására és szakellátására nincs felkészülve az ellátórendszer. 
 

Módszertan 
 

Gyakornoki program 
A program a közalkalmazotti törvény által kötelezően előírt gyakornoki időt tölti meg 
szakmai tartalommal: egy 8 alkalmas, havonta 1-1 napon megrendezett központi képzési 
programmal, egy a szakmai vezetők által biztosított „mentori” segítségnyújtással, illetve a 
BMSZKI méretéből fakadóan a több telephelyre kiterjedő intézménylátogatással.  
A gyakornoki program egyes elemeit intézményünk minden, szakmai munkakörbe újonnan 
belépő kolléga számára kötelezővé tette, függetlenül attól, hogy a jogszabályban 
meghatározott gyakornoki idő kikötése számára kötelező-e vagy sem. 2015-ben összesen 87 
fő: 37 új belépő, 34 gyakornok és 16 érdeklődő kolléga vett részt a központi képzés 
alkalmain. A képzési program tematikája igyekszik a BMSZKI valamennyi intézményét, a 
hajléktalan emberekkel kapcsolatos segítő munka legfontosabb aspektusait és a BMSZKI-ban 
folyó dokumentációs és adminisztrációs rendszert is bemutatni. A képzést kollégáink tartják. 
 

 
 
Terep  és önkéntes munka szervezés 

Számunkra is fontos a hallgatók jelenléte: nem csak a napi munkavégzés során nyújtott 
segítségük, de a friss, kívülálló szemével feltett kérdéseik, ötleteik, javaslataik is hasznára 
válnak az egyes teameknek. Fontos számunkra, hogy jó hírét vigyék intézményünknek, 
elköteleződjenek a segítő szakma és a hajléktalan emberek problémáinak segítése mellett – 
még akkor is, ha később nem ezen a területen helyezkednek el. Előfordul persze az is, hogy 
épp egy jól sikerült gyakorlat után válik kollégánkká valaki. 
 

• 
 
Két önkéntes végez folyamatos munkát az Origóc nappali melegedőben, egy fodrász és egy 
masszőr. Az általuk nyújtott profi szolgáltatások sok ügyfelünk hétköznapjait teszik szebbé, 
könnyebbé. Szintén ebben a melegedőben az ügyfelek, kollégák és a „72 óra 
kompromisszum nélkül” diák önkéntesei munkájának köszönhetően megújultak az ügyfelek 
által használt terek. 
 

Képzések 
Képzési palettánkon 2015-ben 15 minősített szakmai továbbképzés szerepelt.  
A tavalyi évben a továbbképzéseinken résztvevők száma meghaladta a 200 főt, közülük több 
mint 140-en a BMSZKI munkatársai voltak. 

 

Pályázatok 
Az alapfeladatokon túli tevékenységeinket, szakmai munkánk és az ügyfeleink igényeire 
rugalmasan reagálni igyekvő szolgáltatásaink fejlesztését pályázati forrásokból tudjuk 
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finanszírozni. (…) Ezen forrásokból finanszírozott kutatásaink, programjaink anyagai 
(tanulmányok, kutatási anyagok, információs anyagok stb.), eredményei letölthetőek és 
bárki számára felhasználhatóak honlapunkról. 

• 
 

A 2015-ben zajló, vagy támogatást nyert pályázati programjaink főbb adatai  

Pályázat 
címe, 
azonosító 
száma 

Támog
ató 

Pályázat célja 

Erasmus 
"Housing-
led 
initiatives 
for 
homeless 
people"-  

Európai 
Unió  

Tempus 
Közalap
ítvány 

A pályázat keretében 9 szociális szakember utazhat 3 hetes 
tanulmányutakra különböző európai hajléktalan ellátó szervezetekhez. A 
lehetőséget nyílt pályázat keretében hirdetjük meg a régió hajléktalan-
ellátó intézményeiben dolgozók számára. 

Erasmus 
„Ways out 
of 
homelessne
ss 

Európai 
Unió  
Tempus 
Közalap
ítvány 

Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Csehországban 
működő, hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezeteket fog össze. Célja, 
hogy a hajléktalanságból kivezető utak más országokban működő 
gyakorlatait bemutassa. 

KAB-FF-15- EMMI - 
NCSSZI 

Komplex relapszus prevenciós program megvalósítása a Budapesti 
Módszertani Központ és Intézményei Vaspálya Átmeneti Szállásán 

KAB-ME-15- EMMI - 
NCSSZI 

Prevenciós programok a BMSZKI átmenet szállásain és éjjeli 
menedékhelyein 

Összesen 10 
pályázat  

EMMI  
Hajlékt
alanoké
rt 
Közalap
ítvány 

- étkeztetés télen, éjjeli menedékhelyen, 300 fő részére, 151 napon át 
- nappali melegedő hétvégi nyitva tartása 
- utcai szolgálat támogatása 
- nyitott szolgáltatások biztosítása közterületen élők számára 
- egészségügyi programok (pl: hospice, házi gondozás, oltás, gyógyszer 
ingyenesítés, fogászat stb.) biztosítása 
- átmeneti szállás korszerűsítése 
- tárgyi eszközök beszerzése 20 intézményben 
- jogsegélyszolgálat hajléktalan emberek számára 
- művészetterápiás foglalkozások támogatása 
- munkába állási csomag biztosítása az első fizetésig való „túléléshez” 
- önálló lakhatás támogatása közterületen élők, éjjeli menedékhelyen 
alvók számára 

Összesen 8 
pályázat – 
pályázati 
kiírás 2015-
16 

EMMI  
Hajlékt
alanoké
rt 
Közalap
ítvány 

- étkeztetés télen, éjjeli menedékhelyen, 
- befogadó szálláshelyek működtetése 66 fő részére, 6-8 hónapon át 
- utcai szolgálat támogatása 
- nyitott szolgáltatások biztosítása tartósan közterületen élők számára 
- egészségügyi programok biztosítása 
- éjjeli menedékhely és nappali melegedő akadálymentesítése 
- kutya kennel kialakítása közterületen kutyával élők befogadása 
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érdekében 
- eszközbeszerzés 6 átmeneti szálláson 
- ingyenes kerékpár kölcsönző kialakítása a munkába állás, ügyintézés 
segítésére 
- mentálhigiénés programok biztosítása hajléktalan emberek számára 
- pszichológus biztosítása közterületen élők számára 

Nemzetközi 
védelembe
n részesülők 
önálló 
lakhatásána
k segítése 

Menek
ültügyi, 
Migráci
ós és 
Integrá
ciós 
Alap  

BM 
Támog
atás 
Koord. 
Főosztá
ly 

Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése anyagi 
támogatással és a szociális munka eszközeivel: lakhatási támogatás 60 fő 
számára, maximum 8 hónapon keresztül, egyéni szükségletek szerint, - 
egyéni és csoportos mentálhigiénés segítségnyújtás: személyes szociális 
munkás és pszichológus biztosításával, 6 hónap utógondozással. 

 
 
Erasmus - Nemzetközi kapcsolatok 

A BMSZKI 2014. áprilisában nyertes pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Erasmus 
KA2 Stratégiai Partnerségek pályázati felhívására, „Ways out of homelessness” – Kiutak a 
hajléktalanságból címmel. A projekt során a BMSZKI vezetésével egy főleg közép-európai 
hajléktalanellátó szervezetekből álló konzorcium arra törekszik, hogy tapasztalatokat 
cseréljen hajléktalan embereket lakhatásba segítő programokról, és ezek adaptálhatóságát 
megvizsgálja. 

• 
 
A BMSZKI 2014-ben ismét pályázatot nyújtott be magyarországi hajléktalanellátó 
intézmények munkatársai számára külföldi tanulmányutakon való részvételre. Az Európai 
Bizottság által támogatott és a Tempus Közalapítvány által koordinált pályázat elnyerésével 
2015-ben 9 szociális munkás szerezhetett szakmai tapasztalatot 7 ország hajléktalanellátó 
intézményében, továbbá több munkatárs képviseltethette magát nemzetközi szakmai 
konferenciákon. 

 
Kiadványok 

A megújult külsejű Otthontalanul… Tégy az emberért! sorozat 11. kötete előkészületi 
munkálatai készültek el az év folyamán (szerkesztés, lektorálás, korrektúra, tördelés,), és 
nyomdába került a Dialógusok a hajléktalanságról című kiadvány. 

 
Pszichológiai ellátás 

Az elmúlt néhány évben-évtizedben több kísérletet tettünk arra, hogy a BMSZKI 
intézményrendszerén belül juttassuk pszichológiai ellátáshoz a hajléktalan ügyfeleket.  
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Erre leginkább a pályázati programok nyújtottak lehetőséget – egy-egy program 
időtartamára (néhány hónaptól egy-két évig terjedő időszakra) kötöttünk szerződést 
pszichológus kollégákkal, akik részmunkaidőben, heti néhány órában álltak egy-egy 
intézmény ügyfélköre, ill. szakmai stábja rendelkezéséra.   
 

• 
 
A jelentkezők közel egyharmada az első találkozást követően marad ki, annak ellenére, hogy 
ezen esetek jelentős részében 4 alkalomra való elköteleződés történik.  Jellemzően azok a 
kliensek maradnak ki, akik az első alkalom végén nehezen fogalmaznak meg terápiás célt. 
Náluk állhat a motiváció hiánya, a küldő szociális munkásnak való megfelelési vágy is a 
háttérben, illetve felmerülhet a szégyen azzal kapcsolatban, hogy nem tudnak célokat 
megfogalmazni. 

 
• 

 
Fontos tapasztalat, hogy a „klasszikus” terápiás szerződés megkötése, a keretek 
maradéktalan betartatása lehetetlen egy éjjeli menedékhelyen, illetve ezen klienskörrel. 
Problémát okozott számomra az az ellentmondás, hogy érdemi pszichés munka absztinencia 
mellett folytatható, ami egy alacsony küszöbű telephelyen nem életszerű. Megnyugtató 
feloldást nem találtam, pusztán azt a kompromisszumot, hogy akkor is fogadom az ügyfelet, 
ha nem absztinens, de arra szerződünk, hogy megpróbál a lehető legtisztábban megjelenni 
az üléseken, én viszont élek a joggal, hogy ha úgy ítélem meg, hogy olyan mértékben szer 
hatása van, hogy a munkának nincs értelme, akkor az adott ülést nem tartom meg. 
 

• 
 

Számomra a legnagyobb nyereség az utcai munkában az, hogy elkezdhetek kapcsolatot 
építeni az ügyfelekkel már az ellátórendszer klasszikus falain kívül is, ami természetesen 
nehézég is, mert az utcai szociális munka rugalmasságot, egyfajta kötetlenséget igényel, ami 
után az adott klienssel egy pszichológusi munka esetében nehéz áttérni a szigorúbb 
keretekre. Sokat profitálok abból is, hogy látom, a kollégák hogyan találják meg a hangot 
ezzel a nehezen motiválható klienskörrel. 
 
 
Utcai Gondozó Szolgálat 
 
Amikor a hajléknélkülivé vált ember arra az elhatározásra jut, hogy éjszakáit az utcán tölti, 
nagy sebességgel válnak le róla azok a készségek és tanult, begyakorolt funkciók, amelyek a 
társadalom többségi rétegéhez kapcsolják. Olyan mikrokörnyezetet alakít ki magának, 
amelyben a túlélése biztosított, nem jár nagy energia befektetéssel, hiszen az eddig 
megszerzett javakhoz csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem férhet hozzá. Nem védi már a 
környezete az időjárás viszontagságaitól, nincs villanyáram, gáz, közmű, az egyszerű 
hétköznapi tevékenységei a közterülethez kapcsolódnak, mindenki szeme láttára történnek. 

 
• 
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Az utcai léthez szocializálódott embert közelíteni szükséges az intézményekhez, és itt nem 
csak a hajléktalanellátó intézményekre gondolunk. Ezek az emberek deprivált helyzetükből 
adódóan már csak nehezen képesek együttműködni a közintézményekkel, gyakran saját 
érdeküket sem tekintik elég motivációs tényezőnek.  

 
• 
 

Az elkötelezett segítő nem csak megfelelő információval látja el ügyfelét, hanem a kialakult 
bizalmi kapcsolatban elkötelezettségével, személyiségének különböző elemeivel olyan 
helyzetet teremt, amelyben elég lendület és energia halmozódik fel a tartós változáshoz, a 
kilépési lehetőségek mentén. A közterületről egy emeltebb szintű ellátásba segíti ügyfelét. 

 
• 
 

Időjárástól és évszaktól függően nyáron kevesebben vannak az aluljárókban, mivel az 
ügyfeleinknek sokkal több lehetőségük van alkalmi munkavállalásra, mint télen. Ügyfeleink 
többsége kukázásból, guberálásból, kéregetésből, „parkolózásból” tartja fenn magát. 
Többen az építőiparban vállalnak munkát, többnyire segédmunkásként, legtöbbször 
nincsenek bejelentve, feketén dolgoznak. Gyakran előfordul, hogy nem fizetik ki őket. 

 
• 

Az utcai munkában, az egyik legnehezebb feladat a hajléktalan személyek készségeinek, 
megmaradt képességeinek, motivációinak alakítása, újraindítása, „ébrentartása”. Az utcai 
gondozás mellett mindezekre kiváló terepet nyújt ügyfélszolgálati irodánk. (…) Az utcai 
kapcsolattartás során feltárt kisebb-nagyobb problémák - személyes iratok hiánya, szociális 
ügyintézés elmaradása, alulinformáltság - megoldásához az irodai ügyintézés megfelelő 
hátteret biztosít. Lehetőség nyílik az aktuális élethelyzetek áttekintésére, tárgyalókészség 
fejlesztésére, a felmerülő mélyebb problémák kezelésére, valamint az ügyfél 
élettörténetének bővebb megismerésére.  
 

• 
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Egészségügyi szolgálatok 
  

Háziorvosi szolgálat 
Kőbányai út 22. szám alatt az éves forgalom 16 213 fő volt, a tavalyihoz képest ismét nőtt, 
bár a növekedés ütemét korlátozza az a tény, hogy az ellátó személyzet feladatvégzési 
kapacitását nem lehet tovább emelni a minőség romlása nélkül. Ügyeleti időben 2152 főt 
kellett ellátni, 254 esetben mentő- vagy betegszállítás vitte tovább ellátásra a beteget más 
egészségügyi intézménybe. (…)  A rendeléseken 44 225 db recept felírása történt meg, ezek 
egy része ingyenesítésre került pályázati forrás felhasználásával (…)  
Mentőszállításra a Szabolcs utcai rendelőben 188 esetben írtunk betegszállító utalványt. 
Ebben a rendelőben 135 fő került táppénzes állományba. 3 fő volt 28 napnál tovább is 
keresőképtelen. Itt a rendeléseken 13 657 gyógyszer-receptet és 113 gyógyászati 
segédeszköz vényt írtunk. Közgyógyellátáshoz 167 esetben írtunk háziorvosi igazolást, 112 
esetben az NRSZH vizsgálatához háziorvosi beutalót. 

 
• 

 
Az ellátás során feljegyzett diagnózisok közt vezető helyet foglal el a szív- és érrendszeri 
betegségek (22%), a gyomor-bél- emésztőrendszer (11%), a tüdő- és légzőrendszer (11%) és 
az endokrin (hormon) rendszer (10%) megbetegedése, és a fertőző betegségek (5%) 

 
Lábadozó 

Mindig arra törekszünk, hogy az egészségügyi ellátás után az ügyfeleink ne az utcára 
kerüljenek vissza, inkább vegyék igénybe a hajléktalanellátó rendszer más, szállást nyújtó 
intézményeit. Ennek ellenére ügyfeleink gyakran fapadokra távoznak gyógyulásuk után, 
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mivel az átmeneti szállókon várólista van. Problémát jelent a krónikus betegségben 
szenvedő – mozgáskorlátozott ügyfeleink mielőbbi elhelyezése. Ugyan elsőbbséget élvezünk 
a BMSZKI Kálvária – és Alföldi utcai Szállóján, de ezen férőhelyek korlátozott számban állnak 
rendelkezésre, a bekerülés  hosszabb időt vesz igénybe, sok esetben akár hónapokat is. 

 
 Mozgó orvosi szolgálat 
A BMSZKI egészségügyi szolgálata a korábbi évek tapasztalatai alapján elsősorban az éjjeli 
menhelyeken, nappali melegedőkben, illetve egyes átmeneti szállókon  keresi meg a beteg 
személyeket, és ott nyújt számukra alapellátást, gondozást. Az ellátott területen az éves 
forgalom a tavalyinál kevesebb, összességében 1759 eset volt. 
  

 
Pszichiátriai szakrendelés 

…Mindemellett igazolható a pszichiátriai ellátási szükséglet növekedése a hajléktalanok közt. 
A lakcím nélküli beteg nehezen kerül be a pszichiátriai gondozók területi elven folyó 
ellátásába, hiánypótló és tehermentesítő ez a szakrendelési forma a pszichiátriai alapellátás 
szintjén. (…)  Fontos adat, hogy az év során akut pszichiátriai beutalást is indítottak 16 
esetben a szakorvos kollégák. 
 

• 
 
A vezető diagnózisok ma is a szorongásos kórképek, emellett a depresszió, és a 
schizophrenia. 

 
 Bőrgyógyászati szakrendelés 
A 2015-ös évben nem tudtunk minden héten biztosítani megfelelő szakorvosi hátteret, mivel 
a szakorvosok létszáma olyan kevés, hogy a helyettesítés is nehezen oldható meg. (…)  noha 
a hajléktalanok között igen magas arányban jelenlevő sebek, bőrgyógyászati problémák 
miatt szükséges és fontos ellátási forma ez a szakrendelés. 
 

Fekvőbeteg ellátás 
Az érvényes ÁNTSZ működési engedély alapján az Orvosi Krízis Szolgálaton belül 50 ágyon 
krónikus belgyógyászati, 23 ágyon ápolási fekvőbeteg ellátást finanszíroz az OEP. 
 

• 
 
Az osztály beteganyaga évről-évre egyre súlyosabb állapotú betegekből tevődik össze.  
Főként a daganatos, illetve az egyéb súlyos betegségük miatt halál-közeli (hospice ellátást 
igénylő) betegek száma nőtt meg, onkológusunk hétről hétre vizitel az osztály onkológiai 
betegeinél, átlag 14 esetet vizsgál (11-18 fő onkológiai beteg van a 73 ellátásra felvett 
fekvőbeteg közt) Ez is oka a halálesetek emelkedő számának, hiszen a súlyos állapotú, nem 
gyógyítható betegeket nem küldjük el idegen környezetbe, másik kórházba meghalni, 
hanem körülményeink, adottságaink felhasználásával próbáljuk segíteni őket a méltó halálig. 
Mindez nagyon nagy megterhelést jelent az osztályok életében, a dolgozóknak és a 
betegtársaknak egyaránt növeli a nehézségeit. 
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Fogászati alapellátás 
A fogászati rendelés jól kihasznált, nagy szükség van rá, mert a hajléktalanok fogazata 
nagyon elhanyagolt, gyakran az „újrakezdéshez”, munkavállaláshoz a hiányos fogazat 
rendbe hozása az első szükséges lépésekhez tartozik. Ez az ellátás nem finanszírozott 
egészében a lakcímmel rendelkezők számára sem, sőt, jelentős anyagi terhet jelent. A 
technikai díjak támogatásának megszervezésével a pályázott összegből a rászorulóknak 
lehetővé tesszük, hogy a jelentkezők igénybe tudják venni a rendelés szolgáltatásait. 

 
 

Egyéni esetkezelés az átmeneti szállásokon és az éjjeli menedékhelyeken 
 
…lehetetlen helyzetnek tartjuk, ha nincsenek meg az eszközök ahhoz, hogy egy segítő 
szervezet, segítő szakember tevékenységéről megállapítható legyen: (köz-) hasznos-e amit 
csinál, képes-e valójában segíteni az ügyfeleinek, képes-e integrálni, előre segíteni a rá bízott 
embereket (az adott társadalmi, gazdasági viszonyok között!).  Éppen ezért a segítői 
rendszerünk átalakításával párhuzamosan kialakítottuk a módját annak is, hogy a munkánk 
hatékonysága, hasznossága a saját magunk, a fenntartónk és végül, de nem utolsó sorban az 
adófizetők számára bemutatható legyen. 
 

• 
 
A fő feladat lehető legszélesebb körű elfogadása, legitimitása nélkül olyan alapfeltételek 
sem működhetnek, mint a hatáskörök szervezeten belüli delegálása, vagy a teljesítmények 
értékelhetősége. Ha azonban ez sikerül, közös identitássá válik és egyúttal ez a bizonyos fő 
feladat válik a szervezet minden tagjának „közös főnökévé”. A felső vezetéstől a 
középvezetőkön át a segítőkig. E sorok írója szerint (jelenlegi tudása alapján) nincs más út a 
méltányos, biztonságos és kölcsönös elismerésen alapuló munkakörnyezet, de egyúttal 
hatékony munkavégzés megszervezésére. 
 

• 
 
Minden tapasztalatunk arra mutat, hogy fontos a személyiséget teljes valójában  
megismerni, a rendszerszemlélet irányába elmozdulni és az „problémamegoldás” digitális 
dichotómiája (ti.: van-nincs) helyett a fejlődés, a javulás, az előrelépés lehetséges 
útvonalaira,  útközbeniségére koncentrálni. 
 

• 
 
… 2015-ben átálltunk a határterületek alaposabb körüljárására. Az szakmai műhelyre olyan 
külső szakembereket hívtunk meg tapasztalatcserére, akik a maguk területén valamilyen 
kiemelkedő színvonalú, sikeres szolgáltatást tartanak fenn, vagy ilyen programot valósítottak 
meg. Kiemelt szempontok voltak. hogy legyen mit tanulnunk egymástól és, hogy kölcsönösen 
hasznos kapcsolatokat építsünk ki, ápoljunk. A megújult műhely a Segítő munka különböző 
színterei közös ügyfelekkel címet kapta. 
 

• 
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Az éjjeli menedékhelyeken folyó egyéni esetkezelői munkában kiemelt fontosságú a segítők 
magabiztossága, empátiája és énereje! Ezekben a szolgáltatásokban ugyanis semmiféle 
„kötelező együttműködés” semmiféle „intézményi jogviszony” vagy ezekből származó 
kötelezettség, függelem nem ülteti egy asztalhoz az ügyfeleket a segítőkkel.1 Vagy van kellő 
vonzereje önmagában a szolgáltatásnak, vagy nincs... Egyelőre úgy tűnik, hogy van! 
 

• 
 
A 2015. év folyamán összesen 1714 előre egyeztetett szakmai vezetői beszélgetés volt 
betervezve, amelyek közül 1385 (81,1%) valósult meg. 
 

• 
 
A 2015. év folyamán az átmeneti szállásokon összesen 978  ügyféllel folyt esetkezelési 
munka, amelyek közül összesen 537 eset zárult le ebben az évben.  
Az éjjeli menedékhelyeken összesen 169 ügyfél került személyes segítőhöz: Ezek közül 120 
esetben még az év során lezárult a segítői munka.  

 
• 

 
A demográfiai jellemzők között nincs számottevő különbség a korábbi évekhez képest: az 
ügyfeleink nagyobbik hányada (56,4%) 2015-ben is férfi. Az iskolai végzettség igen alacsony, 
az esetek felében (52,3%) ez maximum 8. általános. Az utóbbi évek során a romlás 
folyamatos: ez pedig nem különbözik az országos, a hajléktalanság egészére jellemző 
tendenciáktól. (…) ..a legmarkánsabb folyamat mégis a 25 éven aluliak számának 
emelkedése: 2013-ban 43 fő, 2014-ben 68 fő, 2015-ben pedig 77 ügyfelünk tartozott ebbe a 
korcsoportba. 
 

• 
 
…felére esett vissza azoknak az aránya, akik kéregetésből, koldulásból, illetve 
kukázásból/gyűjtögetésből éltek. Ez utóbbi arányeltolódást nehéz értelmezni. Felfogható 
úgy, hogy visszaszorultak ezek a megélhetési módok, de az is lehetséges, hogy az utóbbi évek 
restrikciós, tiltó politikája látenciába szorította ezeket a megélhetési típusokat és 
kevesebben merik bevallani, hogy ilyesmiből élnek.   
az ügyfeleink 66,2 %-a érkezik „hajléktalan lakhatási helyzetből” és csak 29,8 %-uk megy 
tovább ugyanilyen az irányba, míg az ügyfeleinknek 25,7 %-a érkezik valamilyen „nem 
hajléktalan lakhatási helyzetből” és 44,4 %-uk távozik ilyen irányba. 
 

• 
 

                                                           
1 Ha egyébként az ügyfelek pusztán kötelességből vesznek részt az egyéni esetkezelésben,  és ezt nem tudja 
áttematizálni a segítő kolléga, akkor ez a munka nagy valószínűséggel eredménytelen marad, bármilyen 
szolgáltatásról legyen is szó.  
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…egy segítő szervezet, ha jól végzi a dolgát, képes az adott társadalmi struktúrában 
valamelyest előrejutatni az egyes ügyfeleit, de magát a közeget nem változtathatja meg, csak 
azon belül, ahhoz képest képes eredményeket elérni. 
 

• 
 
Aggasztó, de sajnos nem meglepő, hogy az ügyfeleink egyharmada (31,6%) esetében csak a 
további lecsúszás megelőzése volt reálisan követhető irány, amely mellett különösebb 
előrelépés nem volt elképzelhető. 
 

• 
 
Az ügyfeleink egynegyedével folytatott munkában azonban kifejezetten az előrelépés volt a 
fő irány: lakhatási helyzetben, jövedelmi viszonyokban, társas kapcsolatokban, önismeret, 
identitás terén… 
 

• 
 
…a legsikeresebb munkát azokban az esetekben végezték a kollégák, amelyekben mind az 
előrelépés, mind a helyzet romlásának megelőzése figyelmet kapott. Úgy tűnik, hogy az 
empirikus tapasztalatok is megerősítik azt a bölcsességet, hogy a boldoguláshoz a múltra és a 
jövőre egyaránt figyelni kell.  
 

• 
 
2015 végre az állandóság éve volt a team életében, mivel most először ugyanazzal az 
összetétellel kezdtük és zártuk az évet. 
 

• 
 
A heti team megbeszéléseken folytattuk a 2014-es beszámolóban leírt gyakorlatot, ami 
biztosítja, hogy minden ügyfélről rendszeres időközönként szó essen, és a dokumentáció 
ellenőrzésre kerüljön. 
 

• 
 
..az ügyfélkörében magas számban előforduló pszichiátriai betegek, súlyos addiktológiai 
problémával küzdők, vagy olyan élethelyzetben lévő hajléktalan emberek (pl. nagy, de nem 
ledolgozhatatlan adósságállománnyal rendelkezők), akiknek hosszú ideig van szükségük 
segítségre, támogatásra ahhoz, hogy állapotuk és/vagy élethelyzetük olyan mértékben 
javuljon, ami lehetővé teszi önálló lakhatás elérését, vagy sikerül bejuttatni őket valamilyen 
tartós lakhatást biztosító intézménybe. Ezeket az eseteket gyakran akkor sem lehet lezárni, 
ha az ügyfeleknek a jogviszonyuk lejártával ki kell költözniük, és jellemzően újra visszatérnek 
a szállóra. 

• 
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A Dózsa Szállón is kiemelten fontos célnak tartom a szállásnyújtó teammel való 
együttműködést, a jelenlegi nagyon biztató folyamat elősegítését, és folyamatos 
karbantartását. Most érkeztünk el oda, hogy a közös teameken is valódi szakmai eszmecsere 
folyik, és véleményem szerint most van lehetőség értékek és normák, valamint szakmai 
minimumok átadására, felfrissítésére, meggyökereztetésére, fontos kérdések tisztázására.  

 
• 

 
A beszélgetésekre jellemző, hogy sokkal rutinosabban történt a levezetésük ugyanakkor 
mégis jellemző az odaforduló, figyelő magatartás, melynek köszönhetően, információkkal 
teli, bizalmi hangvételű beszélgetések alakultak ki. Az én irodám nagyon kicsi, és egy méretes 
íróasztal tölti be a teret, mégis sikerült megteremteni azt a beszélgetési helyzetet, hogy az 
ügyfél ne egy bürokratikus, kötelező beszélgetésnek élje meg, hanem tudjon nyitni és őszinte 
hangvételű beszélgetések történjenek. 
 

• 
 
Beszélgetéseim során alkalmazni tudtam olyan technikákat is, melyet 2014-2015-ös 
tanulmányaim (SE szociális munka mesterképzés) alatt sikerült elsajátítani.  
 

• 
 
Ha a 2014-es évet úgy jellemeztem, hogy a stabilizálódás éve volt, akkor a 2015-ös évre az 
állandóság mellett a folyamatos változás volt a jellemző. (…) E folyamatos bizonytalansági 
tényezők ellenére, a team egységesen tudott működni, a belső kohézió erősödött. 
 

• 
 
Az ötfős teamből mindenki vett részt továbbképzésen 2015 év folyamán. 2 fő végezte el az 
interjútechnikák képzést, a PTSD képzést is 2 fő végezte el. 1-1 fő vett részt családdinamikai 
képzésen, és erőszakmentes kommunikációs képzésen. Magam pedig a vezetőknek tartott 
coaching képzést végeztem el. Továbbra is hangsúlyt helyeztünk az egymástól való tanulásra. 
Tanulási folyamatainkat kibővítettük, és kicsit más síkra is tereltük. Több ízben sikerült 
szakmai tartalmú filmeket közösen megnézni, majd a filmről közös beszélgetéseket 
tartottunk.  
 

• 
 
A szakmai munka dokumentálására, a leírások vezetése terén is jellemző volt az állandóság. 
Ebben az évben nem jellemző a fejlődés vagy az előrelépés, inkább a megerősödés a 
gyakorlatiasabbá válás, és a rutinok elsajátítása volt a cél, a jellemző. Az írások 
letisztultabbak és átláthatóbbak. 
 
Nehézségként jelentkezett, hogy az esetmegbeszélőkre való esetleírások olvasása egyre 
hosszabb időt vesz igénybe, hiszen az ügyfelek átlag 14 hónapig voltak esetkezelésben. Ez 
alatt az idő alatt olykor 40-50 oldalas leírás is születik. 
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• 
 
Különösen nehézséget okozott, hogy nagyon sok poloska van a szállón, amik az irodákat és 
interjú szobákat is ellepték. Hasonlóan sok nehézséget okozott, hogy elavultak az 
irodabútorok és az irodák is nagyon rossz állapotban vannak. Sok helyen a linóleum 
veszélyesen fel van szakadva. Továbbra sem megoldott az esetkezelő irodákban a nyomtatási 
lehetőség. Van iroda, ahonnan egy – egy oldal kinyomtatásához két emeletet kell megtenni. 
 

• 
 
Továbbra is a legtöbben éjjeli menedékhelyről és közterületről költöztek be, ám 2015 
folyamán nem került a mi teamünkbe esetkezelésbe olyan ügyfél, aki tartós bentlakásos 
intézményből költözött átmeneti ellátásba. 
 

• 
 
…egyre jellemzőbb, hogy a szobabérlős pályázatot választják kiköltözési iránynak, hiszen ez 
tűnik elérhetőnek számukra, még annak ellenére is, hogy közel két évet kell várni a 
beköltözésre. 

 
• 

 
…a közfoglalkoztatásba bevont ügyfeleknél inkább jellemző a jövedelemcsökkenés (hiszen 
nem bejelentett alkalmi munkával többet kerestek). De még így is többen a biztosabb és 
egyéb előnyökkel is (szolgálati idő, eü. jogosultság) járó munkát választják.  

 
• 

 
Boldog voltam, hogy ez az első olyan év, ahol személyi változások nélkül, végre stabil 
teammel dolgozhattam. Mindez nyugodtabb, tervezhetőbb, biztonságosabb team munkát 
eredményezett. 
 

• 
 

Alapvetően a már előző években megkezdett néhány terület további fejlesztését tartottam 
továbbra is fontosnak: a segítő beszélgetések, az esetmegbeszélők, az íráskészség 
fejlesztését, valamint a teamre szánt több időt, team építést. 

 
• 

 
A segítő beszélgetésekkel kapcsolatban szakirodalmakon és különböző módszerek 
megismerésén dolgoztunk (irodalomterápiás és logoterápiás módszerek, coaching és 
asszertív kommunikációs módszerek, eszközök megismerése, alkalmazási lehetőségük, Katz 
Katalin irodalmainak feldolgozása). 
Az esetmegbeszélők fejlesztésében – a szokásos heti esetmegbeszélők keretében – szintén 
próbáltunk továbblépni. Ezekre is többször különböző módszerekkel készültünk (intervíziós 
technika, különböző vizualizálási technikák, életutak lerajzolása, SWOT analízis, coaching (…)  
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egy idő után nehéz megújulni, és kevés olyan eszköz, módszer van, amellyel kizökkenthető a 
rutinná válás mechanizmusából. 

 
• 

 
Tovább folytattuk az intézménylátogatásokat, amelyek során betekintést nyerhettünk a 
szakma különböző ellátási, működési formáiba, különböző szervezetek munkájába, ami az 
esetleges együttműködések kialakítására is lehetőséget adott. Az elmúlt évben megnéztük a 
Könyvest, a Dankót, a Bajnok utcát, a Dobozit és a Madridit. 
 

• 
 

A kollégák úgy érezték, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal nagyobb arányban inkább az 
ügyfeleik további „lecsúszásának” megelőzése, mint a magasabb fokú célok elérése és az 
ilyen irányba történő előremozdításának iránya jellemezte az előző évi munkájukat. 
 

• 
 
A régi tagok távozását, újak jövetelét többnyire összetett érzések kísérik – a változás mindig 
magában hordozza az új lehetőségek ígéretét és örömét, de elköszönni régi kollégáinktól 
soha nem könnyű. Tavaly arról számoltam be, hogy úgy látom, teamünk fejlődött, érettebbé 
vált az elmúlt évek során, erősebb csoportkohézió, biztosabb holding jellemzi, és 
világosabban kirajzolódik immár értékeink közös készlete. Ezt most is így látom, kiegészítve 
azzal, hogy a 2015-ös év egy szép próbája volt mindennek.  
 

• 
 
Összességében úgy látom, teamünkben a tavalyi év során végig élénk szakmai munka folyt. 
Mozgásban voltunk, sok mindent kipróbáltunk, kerestük az új utakat az esetmunka során; 
kollégáim számos, munkájukhoz jól kapcsolódó képzésen, műhelyen, konferencián vettek 
részt – mindez pedig segített ébren tartani, építeni szakmai személyiségüket. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az egyes képzéseken, új feladatkörökben szerzett ismeretek ne 
maradjanak meg az egyén szintjén, hanem becsorogjanak a team-munkába, és lehetőleg 
minden kolléga gazdagodhasson általuk. 
 

• 
 
Az év során sikerült megemelni a szállásnyújtó kollégák létszámát – erre nagy szükség volt –, 
és kreatív, jó munkatársakat vettünk fel. Ez a fejlesztés alapjává vált több minden másnak, 
mert levette a túlzott terhet egyes team-tagokról, és a feladatok racionálisabb felosztását 
tette lehetővé 
 

• 
 
Fontosnak tartom, hogy kollégáink felé azt közvetítsük, nincsenek titkaink egymás ellőtt, 
mindent megbeszélünk, még az elsőre nehéznek, vagy kellemetlennek tűnő problémákat is. 
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Ha egy intézmény vezetői között nézeteltérések, ki nem mondott vagy megoldatlan 
problémák feszülnek – ez előbb-utóbb eszkalálódik, és szétterjed a teljes munkaközösségre. 
 

• 
 
A segítő munka – a segítő beszélgetések – során az egyik legfontosabb változást generáló 
módszer az epizodikus emlékek régi kereteikből történő kimozdítása és új keretbe való 
helyezése. Amennyiben egy epizodikus emléket sikerül átalakítani vagy újabb keretbe 
helyezni, az az emlék rekonszolidációjakor beépül a kliens önéletrajzi rendszerébe, és ez a 
mozzanat lesz az, ami hosszú távon is segíti a változást: az önéletrajzi történetek 
újrakonstruálását (vagy rekonstrukcióját), és az új történetek megszületését. 
 

• 
 
…a tapasztalatom az, hogy nagyon kevés olyan aktív korú ügyfelünk van, akinél ne kerülne 
sor (akár többszöri) munkahelyváltásra a szállón lakás során – az az ügyfél, aki 
beköltözésekor és (8-12 hónappal későbbi) kiköltözésekor ugyanazzal a munkahellyel 
rendelkezik, ritka, mint a fehér holló. 
 

• 
 
Az év utolsó negyedében – rendszerszinten – bevezettünk egy újítást, miszerint a 25 év alatti 
ügyfelekkel is sort kerítünk beköltözésük után egy szakmai vezetői beszélgetésre. Mivel ők 
normatív módon kapnak esetkezelőt, az első interjút (ami egyben kulcs-interjú is) esetükben 
a személyes szociális munkás kolléga készíti – ez a rendszer továbbra is megmaradt, a 
szakmai vezetői beszélgetés célja itt inkább a keretek világos tisztázása lett. Kevés ilyen 
beszélgetést folytattam le ez idáig, az eredmények, következtetések levonására jövőre 
kerülhet sor. 
 

• 
 
3 és fél éve dolgozom a „kulcs-rendszer” egyik szakmai vezetőjeként. Munkámat továbbra is 
szeretem, közel érzem magamhoz. 2015 nem volt könnyű év számomra – azzal együtt sem, 
hogy sok mindenben némi rutinra tettem már szert, tapasztalataim pedig számos 
következtetés levonásáig vezettek el.  
 

• 
 
A rutin és tapasztalat megkönnyíti életünket, ám olykor kényelmességre csábíthat. Mivel 
indulok neki 2016-nak? Annak vágyával mindenképpen, hogy szeretném megőrizni 
magamban az egészséges kétkedést; szeretnék képes maradni arra, hogy újragondoljam mit, 
miért és hogyan csinálok, és ha szükséges, felülbíráljam döntéseim. Azt kívánom, tudjak 
kérdéseket feltenni önmagam számára – és legyen kitartásom és erőm ahhoz, hogy a 
válaszokat is megtaláljam rájuk. 
 

• 
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A BMSZKI egészét érintő folyamatokkal nem szeretnék foglalkozni. A személyes szociális 
munkásokkal megtartott teameken ugyan szót ejtettünk ezekről, de mindig hangsúlyoztam –
és a kollégák partnerek is voltak abban-, hogy függetlenítenünk kell a szakmai munkánkat a 
külső tényezőktől. 
 

• 
 
(…) A másik újdonság számomra, a hatalmas tartozásokkal bíró emberek csoportja. Itt is a 
domináns fogalom a kilátástalanság. Olyan milliós összegek kerülnek elő, melyekről el sem 
tudom képzelni, hogy rendezhetők valaha. Ezek akadályát jelentik a hivatalos 
munkavállalásnak, jövedelemszerzésnek, a banki takarékoskodásnak. 
 

• 
 
Ennek az évnek az egyik legmeghatározóbb szakmai kihívása a huszonöt év alatti fiatalokkal 
végzett munka volt, ami rengeteg fejtörést okozott. A közös gondolkodás eredményeként 
arra jutottunk, hogy a hagyományos esetkezelői technikákon túl más utakat szeretnénk 
találni a fiatalokhoz, és erre a csoportformát találtuk a legalkalmasabbnak. Szerveztünk egy 
közös beszélgetést – ötletelést a szállón lakó fiatalokkal együtt, és ennek folytatásaként kedd 
délutánonként összegyűltünk: beszélgetni, játszani, filmet nézni, így kezdődött el a 
csoportfoglalkozás. (…) Saját tapasztalataink és a Csoportdinamika képzésen kapott ihletettől 
vezérelve úgy döntöttünk hogy megpróbáljuk új formába önteni a fiatalok csoportját: 
elkezdtünk egy zárt csoportot… 
 

• 
 
A kollégák távlati célja a csoportos és egyéni szociális munka eszközeivel az önálló, önmagát 
ismerő és elfogadó, problémáit kezelni képes, személyes céljait megfogalmazó, harmonikus 
személyiség alakítása. Legfontosabb alapelvünk a személyközpontúság, az egyén és az 
egyéniség tiszteletben tartása, az egyedi adottságokhoz igazodó, azokból kiinduló 
személyiségfejlesztés. Olyan gondolkodás- és szemléletmód megvalósítására törekszünk, 
mely nem a fiatal teljesítményét helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét, mint 
alakítható egészet kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és 
fejlődés lehetőségével.  
 

• 
 
..januártól 1 éven át heti két kulcsbeszélgetés elvégzését vállaltam. Számos első interjún túl, 
ez egy sok szempontból különleges interjúzási műfajjal való megismerkedést jelentett. A 
legfontosabb hozadéka számomra talán a beszélgetések hatékonyabb strukturálásának 
elsajátítása volt. Emellett az egész munkámban is kénytelen voltam még jobb 
időkihasználásra törekedni, hiszen maguk a beszélgetések, de főleg a begépelésük jelentős 
plusz terhet róttak rám. 45 kulcsinterjú van a hátam mögött, és úgy érzem, sokat tanultam 
ezekből a beszélgetésekből az ügyfeleinkről is. 
 

• 
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2015. évben sikerült meghonosítani, azaz új szolgáltatásként beépíteni az esetkezelői 
munkát a Váci- a Bánya-, az Aszódi-, a Dózsa-, a Könyves-, és az Előd éjjeli menedékhelyeken. 
(…) Ebben az időszakban teamünket az összeszokás, normák, szabályok kialakítása, jól 
kialakult munkamenet jellemezte. Munkacsapatként voltunk jelen, a tapasztalatokból 
építkeztünk, alakítottuk ki az esetkezelői munka menetét. 
 

• 
 
A „segítői siker szavai”: 

 kapcsolatok, kommunikáció, bátorság, hitelesség, bizalom kialakítása, magától keres, 
aktív, megnyílás- nyitottság, párbeszéd, biztonság- biztosság, meghittség, kölcsönös 
támasz, akkor vagyok ott amikor az ügyfél is, visszajön, rendszeres visszajárás, 
megkeres, bizalom, „köszönöm, jó volt beszélgetni”, kiegyensúlyozott kapcsolat, 
lezárt/kiköltözött ügyfél, visszajár 

 önkontroll, motiváció- akaraterő, őszinte, bizalom- önbizalom, önállóság, elkezd 
magával foglalkozni (fizikai, szellemi), megtudja fogalmazni a problémáját, képes 
magáról beszélni, jobb önismeret, bátorság, értékesség, önállóság- fejlődés, 
beépülés- befogadás, érdeklődés, együtt élni tanulás a múlttal, engedni magát 
formálni, kibeszélés- katarzis, lenyugvás, emlékezés, bizakodás, önfelismerés, pozitív 
önértékelés/erőforrások, önismeret, önállóság, fejlődés, belátás, feldolgozás, pozitív 
változás, felnőtté válás 

 elintézet ügyek, előrelépés, hazaköltözés, megmaradás a rendszerben, kiköltözés a 
rendszerből 

 
• 

 
Előrevivő tud lenni, amikor a fapados teamen átbeszélünk, kibeszélünk egy-egy esetet, 
elakadást. Sok szempontból különbözünk (ügyfélkör, telephelyi sajátosságok, stb.), de talán 
pont emiatt lehet hatékony a más-más szemszögből való megközelítés. A szállót igénybevevő 
ügyfelek nagyon sokféle helyzetben, helyzetből érkeznek, a legkülönfélébb élettörténetek 
rajzolódnak ki. 
 

• 
 
Az éjjeli menedékhelyeken, az esetkezelés folyamata jellemzően rövid időn belül lezárul. Egy 
hónapon belül az ügyfelek 35.1%-nál, illetve két hónapon belül az ügyfelek 22.8%-nál zárult 
le a munka. Az együttműködés rövidségének oka többrétegű lehet, 120 napon belül az 
ügyfelek átmeneti szállóra kérik felvételüket, kitiltódnak a szállóról, máshol oldják meg 
lakhatásukat, akár úgy döntenek, hogy nem kívánnak további együttműködést a személyes 
szociális munkással. Ügyfélkörünkbe tartozónak tekintjük azokat az ügyfeleket is, akikkel 
sikerült egyszeri, mély, hasznosnak bizonyuló beszélgetést folytatni (13.8%). 
 

• 
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A személyes szociális munkás szerint milyen segítségre van szükség? 

elhelyezés- anyaotthonba  

terhes gondozásra 

mentálhigiénés beszélgetésekre,  elfogadásra, életigenlésre, támogató beszélgetésre, 
traumák feldolgozása,  életvezetési célok kialakítására, motiválásra,előrelépésre, 
önállósulásra, betegségtudat kialakulására, 
erőforrások feltérképezésére, kibeszélés- feloldásra, agresszió kibeszélésére, aktuális 
helyzetéből kimozdítani 

nyugdíjának visszaállítására, jövedelemhez jutásra, segélyre, megélhetés rendezésére 

pénzügyeinek tisztázására, takarékosságra, tartozásainak tisztázására  

munkahely keresésére, diákmunka keresésére 

önálló lakhatás megoldására tájékoztatásra a hajléktalan intézmények nyújtotta 
lehetőségekről, szolgáltatásokról 

ismételt szociális otthoni elhelyezésre, intézményes lakhatás 

kórházi, majd terápiás rehabilitációra irányítás alkoholdependencia miatt, addiktológiai 
információra, visszaesés megelőzése 

gyermekkori traumák feldolgozásához hosszas terápiás kezelésre, pszichoterápiára 

pszichiátriai kezelésben eljuttatására, tartására 

iskolai tanulmányainak bejezésére 

mentori segítségre, felzárkóztató programban való részvételre, gondnokoltatásra 

ügyintézésre, információnyújtásra, iratpótlásra 

folyamatos kontrollra, együttműködésre segítség, támogatás, odafigyelés 

gyerekeivel való aktívabb kapcsolat kialakítására, párkapcsolati problémáinak rendezése, 
családi kapcsolatok rendezése 

háziorvos, szakorvosi ellátás igénybevétele, gyógyszereinek rendszeres szedésére 

 
 
 
Kocsis Átmeneti Szállás 
 
Fokozott szerepet kapott a szálló a fiatalokkal kapcsolatos ellátásban. A 25 év alatti 
hajléktalanok túlnyomó többsége a szállóra kerül felvételre. Ennek az életkori besorolásnak 
az a szakmai megfontolása, hogy a fiatalok ne szokjanak hozzá a klasszikus hajléktalan-
ellátáshoz és magához a hajléktalan léthez, hanem akár jövedelem nélkül is egy olyan 
környezetben tudjanak szociálisan és mentálisan is megerősödni ami kiléptető szállás 
színvonalú. 
 

• 
 
A páros szobákban házastársak, élettársak (nemi identitástól függetlenül), szülők és felnőtt 
gyermekeik, kaphatnak elhelyezést. 
 

• 
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2015-ben a lakók 14%-a távozott azért, mert lejárt a két éves jogviszonya, a többi távozó 
értelemszerűen nem töltötte ki a 2 évet. Önként, előre bejelentett módon a lakók 21%-a 
távozott, ők általában a jelenlegi helyzetüknél „feljebb léptek”, lakhatásukat önállóan 
oldották meg. Egy főnek sikerült szociális bérlakásba költöznie, egyedüliként az év során. 
Sajnos ez jól példázza, hogy milyen kevés a szociális lakáspályázat.  
 

• 
 
BMSZKI által adható lakhatási támogatással 11 lakó (8%) távozott 2015-ben a Kocsis 
Átmeneti Szállásról. A 11 fő közül 7 nő 4 férfi. Közülük hárman párjukkal együtt költöztek 
önálló lakhatásba.  
 

• 
 
A Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton sajnos 2015-ben nem nyertünk. Így a 
korábban megszokott kulturális programokat nem tudtuk megvalósítani. Ezért olyan 
eseményeket, programokat terveztünk, amelyeket önerőből illetve kis költségvetéssel meg 
tudtuk szervezni. (…) 
 

• 
 
 
2015 is mozgalmas év volt a Kocsis szálló életében. Tavaly is számos szakmai és egyéb 
kihívással kellett megbirkóznia a csapatnak. Lassan harmadik éve vagyok a BMSZKI szociális 
munkása, de még mindig elmondhatom, hogy reggelente (többnyire) szívesen kelek fel, 
amikor munkába kell jönni, ami azért nagy kincs a mai világban. 
 

• 
 
Az idén több személyi változás is történt az intézményünkben. A. István munkatársam anyagi 
okok miatt távozott közülünk, akiben én egy lelkiismeretes és precíz kollégát ismertem meg. 
A másik munkatársam, Mesfin, aki több év várakozás és bürokratikus harc után távozott 
Kanadába a feleségéhez. (Tóth László, recepciós) 
 

• 
 
… a piaci alapon működő emeleteken 82 szobát adunk ki magánszemélyeknek, illetve 
cégeknek, vállalkozásoknak, akik dolgozóikat szállásolják itt el. 2015 augusztusában újabb 
emeletet bérel tőlünk a Budapesti Műszaki Egyetem diákjai részére. Jelenleg 112 fő állandó 
lakónk van. Az első, második emeleten egyetemi diákok laknak, a második emelettől az 
ötödik emeletig inkább állandó vendégeink, a hatodiktól a nyolcadik emeletig pedig cégek 
veszik igénybe a szolgáltatásainkat. 
 

• 
 
A 14. emelet egyik termében tartja gyűlését az Anonim Alkoholisták csoportjai heti 
rendszerességgel. 
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Kőrakás - Szobabérlők Háza 
 
Lakóink egy része azt kifogásolja, hogy a nehezen kezelhető lakótársaikkal nem vagyunk elég 
szigorúak, a problémás lakók azt kifogásolják, hogy velük nem vagyunk elég megengedőek. 
Mi pedig a kettő között próbáljuk a kényes egyensúlyt fenntartani és a végsőkig elmenni 
abban, hogy ne kelljen szerződést bontani.  
 

• 
 
Amikor konkrét volt a bejelentés, az ügyet kivizsgáltuk, az érintett felekkel beszéltünk, 
szükség szerint szintgyűlést tartottunk. Tovább folytattuk azt a konfliktuskezelési 
gyakorlatot, hogy bejelentés esetén, mindkét érintett felet behívtuk és a felmerült 
konfliktusokat közösen beszéltük meg. 
 

• 
 
Ellátási gondok miatt 2015. július hónaptól a szerelési feladatok megoldása akadozott, ennek 
következményeként, kb. 50 darab munkalap van függőben…  
Az épület elektromos hálózata katasztrofális állapotban van, az indokolt elektromos felújítás 
sajnálatosan többszöri ígérettel sem történt meg az évben…  
 
 
Kőrakás - Átmeneti Szállás 
 
A mosás megkönnyítése érdekében, melyet szintén kifogásoltak a lakók, megkerestük a Top-
mos Kft-t és az év folyamán zsetonos mosógépet üzemeltettünk be a mosás megkönnyítése 
érdekében.  
 

• 
 
2015 évre vállalásunk volt, hogy visszaállítjuk a 24 órás szolgálatot a recepciónkon, ennek 
érdekében három fő, új szociális asszisztens kollégát vettünk fel az év folyamán, 
pontosabban a második negyedévben. 
 
…sikerült megoldanunk a gondnoki munkakör ellátását is, melyre már nagy szükség volt egy 
ilyen nagyméretű intézményben. 
 
 
Alföldi Átmenet Szállás 
 
A Budapest VIII. kerület, Alföldi u. 6-8. szám alatt működő átmeneti szállásunkon 221, a téli 
krízis időszakában 257 férőhelyet biztosítunk hajléktalan férfiak és nők részére. Az Alföldi 
Átmeneti Szállás - az előző évekhez hasonlóan - továbbra is alacsony küszöbű intézményként 
működött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mi intézményünkbe jelentkezhetnek 
jövedelem nélkül, illetve ide helyezi a FET a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőket.  
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• 

 
72 ágyon akadálymentesített részleg működik - itt tudunk elhelyezést biztosítani 
mozgássérült ügyfeleinknek. Ebből 35 ágyunk akadálymentesen megközelíthető, egy 
szobánkban pedig hallássérülteknek tudunk lakhatást biztosítani.  
 

• 
 
…intézményünk leginkább azok előtt áll nyitva, akik nagyon alacsony jövedelemből élnek, 
vagy nincs rendszeres havi bevételi forrásuk. Így fontos megemlítenünk, hogy 15 személynek 
kértük áthelyezését a 2015-ös év folyamán a BMSzKI egyéb átmeneti szállására: egészségi 
állapotromlás miatt 7 ügyfélnek, míg 8 személynek sikerült olyan anyagi helyzetet 
teremtenie, hogy már magasabb térítési díjfizetésű intézményt is vállalni tudtak (Dózsa, 
Külső Mester, Táblás, Gyáli és Kocsis Átmeneti Szállások) 
 

• 
 
Újragondoltuk az addiktológiai konzultációk rendszerét: célzottan hirdetjük ennek a 
konzultációnak a lehetőségét minden ügyfelünk számára, hiszen jól tudjuk: ügyfeleink döntő 
többsége nincs tisztában betegségével, így a gyógyulás útja felé sem indultak el. 
 

• 
 
2014-ben az intézményrendszerben ügyfél elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a szolgáltatást 
igénybevevők. A válaszok értékelése során kidolgozott intézkedési tervet készítettünk, 
aminek a megvalósítása során közösségi terek, csoport foglalkoztató szoba, nagyobb aula 
lett kialakítva. Az épület kövezete javításra került, új irodákat alakítottunk ki. A 
munkatársaink irodáit, ügyeleti helységet kialakítottuk. Az épület rovar mentesítésén 
dolgoztunk. Az ügyfelek beköltözésekor a behozott ruhák tisztítását, fertőtlenítését 
megszerveztük. A lakószobák takarítására kidolgoztunk egységes rendszert, és ellenőrzés 
módját. Ezen javítanunk kell még. 

 
• 
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Távozás oka Fő  
(2013) 

Fő  
(2014) 

Fő  
(2015) 

Intézményi jogviszonya lejárt és a team nem javasolt 
új intézményi jogviszony létesítést 

25 91 64 

Intézményi jogviszonya megszűnt a térítési díj nem 
fizetése miatt 

11 10 11 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lopás 
lakótársaktól 

6 2 3 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lopás és 
szándékos károkozás az intézménynek 

5 3 2 

Intézményi jogviszonya megszűnt - szociális 
munkások bántalmazása, megfélemlítése miatt 

20 5 8 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lakótárs 
bántalmazása miatt 

25 23 28 

Intézményi jogviszonya megszűnt – 7 napon túli 
előre be nem jelentett távollét miatt 

47 61 60 

Önként, előre bejelentett módon távozott 59 60 67 

Gondozása lezárult - szociális otthoni elhelyezést 
kapott 

3 6 7 

Gondozása lezárult - lakhatási támogatást kapott és 
albérletbe költözött 

1 0 0 

Gondozása lezárult - a kitűzött szociális munka terve 
teljesült 

6 2 9 

Elhunyt 9 8 13 

Egyéb - áthelyezés a BMSzKI másik intézményébe 10 15 17 

Egyéb - óvadék nem fizetése miatt 15 10 23 

Összesen: 242 296 312 

 
• 

 
2015. július első napjaiban egy telefonos megkeresés érkezett ügyeletes munkatársunkhoz. 
Tárgya az volt, hogy a Keleti pályaudvar közelsége miatt irányíthatnak és kísérhetnek-e 
szállónkra néhány embert fürdés céljából? Mint kiderült, menekültekről volt szó. Az 
intézmény vezetősége és a szakmai igazgató-helyettes közötti megbeszélés eredményeképp 
tudtunk fogadni menekülteket fürdésre, nappali megpihenésre - majd végül egy egész új 
szolgáltatásunk alakult ki. 2015. 07. 06. és 2015. 09. 14. között önkéntes alapon (olykor napi 
200-300 fő) menekülteket láttunk el, amikor minden nap - szó szerint véve - új kihívást 
jelentett számunkra.  Minden munkatársunk kivette részét ebből a feladatból, erőn felül 
teljesített - olykor szabadidejét, szabadságát is erre áldozva. Mellettük 19 önkéntes 
csatlakozott munkánkhoz - BMSzKI dolgozó, dolgozóink gyermekei, más hajléktalan-
ellátásból érkező kolléga, diák, nyugdíjas vagy a teljesen laikus segítő. Számukra külön 
beosztást és feladat-leírást készítettünk, segítve azt, hogy legalább alap információkat 
tudjunk átadni. Így is áthidalhatatlan problémát jelentettek a nyelvi vagy társadalmi 
különbözőségek, nem beszélve a nemi és vallási különbözőségekről.  
 

• 
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A 2 és fél hónap óriási energiát kívánt munkatársainktól. Sokunk számára élmény is volt a 
segítés eme formája, ugyanakkor bizonyosan sok sérelem is ért egyeseket. Ezek közül most 
itt egyiket sem részletezem.  
Az energiákon túl az intézmény is megérezte az óriási tömeg mindennapi jelenlétét. A 
közösségi tér és a fürdők állapota azonnali beavatkozást igényelt volna, azonban ez a feladat 
a 2016. év célkitűzései között szerepel.  
 

• 
„Nyitott szolgáltatások” program célja volt: az ügyfelek reszocializációjának elősegítése, 
vagyis segítségnyújtás abban, hogy a közterületeken élő emberek közül is - szolgáltatásainkat 
igénybe véve - minél többen ellátásban részesülhessenek, és hajléktalan helyzetükön javítani 
tudjunk. (…) Az ellátás során 2014/15-ös a program időszakban 300 ellátottat terveztünk 
elérni és 686 embert értünk el. Az utcán élő, a környéken életvitelszerűen tartózkodó 
emberek száma 600 fő. 2015/16. évi pályázati programban az elérendő hajléktalanok 
számának indikátorát 500 főben határozzuk meg. 2015. 12. 31-re elértünk a 752 fő 
regisztrált személyt, akik összesen 6240 alkalommal regisztráltak. 
 

• 
 
Biztos pont csoport: Célunk volt egy olyan támogató jellegű, mentálhigiénés és 
drogprevenciós szabad interakciós csoport megszervezése, amelynek feladata, hogy néhány 
olyan egyszerű eszközt adjon a résztvevők kezébe, amivel változtathatnak az életükön. Hogy 
szocializálja a résztvevőket a csoportmunkára és a változás gondolatára. Alapvetően 
segítséget nyújthat az előrelépésben az önálló életvitel felé, a változás motivációjának 
felerősítésével. 
 
 
Dózsa Átmeneti Szállás 
 
A BMSzKI legnagyobb szállója, ahol 326 hajléktalan embert - 172 nőt és 154 férfit - tudunk 
elhelyezni, 16 kétágyas és 294 egyágyas szobában. 
 

• 
 
Szállásunk sajnos nem akadálymentesített, ennek ellenére volt már rá példa, hogy 
mozgásában korlátozott és mozgássérült ügyfeleket is elhelyeztünk.  
 

• 
 
Folyamatosan tartunk fenn szobákat kifejezetten utcán, közterületen élő pároknak, a 
befogadó szálláshelyes programunk részeként. 
 

• 
 
A 2015-ös év a változások egyáltalán nem könnyű éve volt. Kollégák érkeztek, majd mentek 
el különböző okok miatt. Volt, aki elfáradt, váltani szeretett volna, volt, aki anyai örömök elé 
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nézett. Mégis a legfontosabb, a szállás működését meghatározó változás, a szállást irányító 
középvezetői személycserében nyilvánult meg. (…) Ez a változás a kollégák között is elindított 
egyfajta „vándorlási” folyamatot. 
 

• 
 
A tavalyi beszámolóban leírt, 2015-re vonatkozó terveket csak kis részben sikerült elérnünk. 
Ennek oka meglátásom szerint a vezetői személycsere, az ezzel kapcsolatos csúszás és a 
kollégák folyamatos távozása (….) Ugyanakkor vannak bizonyos eredmények, amiket sikerült 
elérnünk. Jobb lett az együttműködés az esetfelelősi stábbal, javulni látszik a kohézió. 2015-
ben először tartott közös ünnepi team-et a két stáb. (…) 
 

• 
 
A csupán laktatott (személyes szociális munkással nem rendelkező) ügyfeleknél is 
megfogalmaztuk, mi az a minimálisan átlátható és elvárható szakmai munka, ami 
nélkülözhetetlen abban, hogy tovább tudjuk léptetni őket az átmeneti szállásról, vagy 
legalább az életükben minimális változásokat, előrelépéseket meg tudjunk fogalmazni. (…) 
Ahhoz, hogy a fent leírtak minden esetben megvalósulhassanak (már vannak erre irányuló 
kezdeményezések) a szállásnyújtókban erősíteni kell ezt a szerepvállalást és feladatuk 
fontosságát, a feladatok pontos, érthető letisztázását, és erősíteni kell a kollégákban a 
rendszerben való gondolkodás fontosságát. 
 
 
Külső Mester Átmeneti Szállás 
 
…lakóink szállásunkon eltöltött szabadidejét programokkal, közösség és személyiségfejlesztő 
foglalkozásokkal strukturáljuk. Szakembereink az egyéni esetkezelésen, konzultáción, célzott 
beszélgetésen kívül, csoportfoglalkozások tartásával is igyekeznek növelni a szakmai munka 
hatásosságát. 
 

• 
 
Ügyfélforgalmunk az elmúlt évvel összehasonlítva jelentősen mérséklődött, a beköltözők 
száma 36 fővel volt kevesebb a 2014. évi adatainkhoz képest (…) összesen 301 fő számára 
nyújthattunk szolgáltatásokat intézményünkben. A beköltözők számának ez a számottevő 
visszaesése abból fakadt, hogy jelentősen növekedett ügyfeleink átlagos itt tartózkodásának 
ideje. (…)  Forgalmunk visszaesése „ellenére” egy-egy férőhelyen így is több mint 2 (2,3) lakó 
fordult meg, intézményünk egész évben közel 100%-os kihasználtsággal működött, amely 
folyamatosan próbára tette a szállás teherbíró képességeit.  
 

• 
 
2015-ben tendenciózusan tovább növekedett azoknak a beköltözőknek a száma, akik már 
laktak a szállásunkon és újra felvételüket kérték intézményünkbe. 
 

• 
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Ügyfeleink szakmai képzettségeinek elavultsága és az ezekből is következő bizonytalan 
munkaerő-piaci helyzet miatt, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szakmai célként kezeltük 
azt, hogy segítséget nyújtsunk ügyfeleinknek egy új, piacképes szakma megszerzésében, 
megteremtve ezzel egy magasabb jövedelem és a továbblépés lehetőségét. A fenti célok 
érdekében működtettük az Álláskeresésre felkészítő csoportunkat, amelynek foglalkozásai 
jól illeszkedtek a célcsoport szükségleteihez és gyakorlatias segítséget nyújtott a 
munkakeresés során. 
 

• 
 
2015-ben 59 fő érkezett közvetlenül az utcáról intézményünkbe, akiknek a szállásra való 
beilleszkedése és továbbléptetése intenzív szociális munkát igényelt, amelyet a „Befogadó 
szálláshely” programunkkal biztosítottunk. 
A már évek óta működő 3 db négyágyas zsilipszobánkat ebben az időszakban is 
„karbantartottuk”: festettünk, új ágyakat szereztünk be a környezet otthonossá tétele 
érdekében. A szobákhoz, a bennük élő ügyfeleinkhez személyes, felelős szociális munkást 
rendeltünk és az elmúlt évekhez hasonlóan „többlet-figyelemben” részesültek az utcáról 
érkező ügyfeleink. 
 

• 
 
A pályázati programról újabb szórólapokat készítettünk, amelyekben gyakorlatias és 
figyelemfelkeltő információkkal tájékoztattuk a fedél nélkül élő embereket és a környékbeli 
társintézmények szociális munkásait is. 
 

• 
 
Az utcán élő ügyfeleink a szállásra kerüléssel olyan követelményekkel szembesültek, amelyek 
teljesítését a szociális munkások egyéni és – tematikus - csoportos felkészítéssel tudták 
támogatni. Az előkészítő csoport nyújtotta mentális segítségnyújtás révén 8 fő utcán lakó 
tudott a beléptető szállásunkra kerülni és további 51 fő pedig 1 hónapos „zsilipszobában” 
tartózkodás után az átmeneti szállásrészre továbblépni. 
 

• 
 
 
Álláskeresésre felkészítő csoportunk 40 fő felkészítését tervezte, amelyet sikerült is 
teljesítenünk. Különösen örvendetes, hogy a megszólított lakók közül senki sem maradt ki, 
mindenki elvégezte készségfejlesztő tréningünket. 
 

• 
 
Az utóbbi időben megnőtt az igény a rehabilitációs munkahelyek iránt, mivel sokan az új 
rendszer miatt kiestek az ellátásból. Erre a problémára is próbáltunk megoldási stratégiákat 
kidolgozni, kapcsolatépítéssel. 
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• 
 
2015-ben a munkatársak kiégésének megelőzésére egy „egész napos” tréninget tartottunk. 
Ezen igyekeztünk szembenézni azokkal a nehézségekkel, dilemmákkal, amelyek kísérik a 
munkánkat. Tisztáztuk azt is, hogy hol húzódnak a „határaink”, mit tehetünk és mi az, amit 
nem tudunk az ügyfelek helyett megtenni. A tréninget az év során már nem ismételtük meg, 
de a problémakörre többször visszatértünk az értekezleteken. 
 
 
Gyáli Átmeneti Szállás 
 
A Gyáli Átmeneti Szállás speciális helyet foglal el a BMSZKI szolgáltatási struktúrájában. 
Intézményünk kiléptető-szállás, ahol a legfontosabb szakmai cél az ügyfelek önálló 
lakhatásba segítése. A szállásra kerüléshez feltétel a megfelelő jövedelem annak érdekében, 
hogy teljesíthető legyen a kötelező előtakarékosság, amelynek minimális összege havi 
12000Ft. 
 

• 
 
Az elmúlt évben is áttekintettük a kötelező előtakarékosság teljesülését a szálláson lakók 
körében. 2015. szeptemberi felmérésünk szerint ügyfeleink 41 %-a rendszeresen 
takarékoskodott és teljesítette az együttműködési megállapodásban vállaltakat, lakóink 
további 34%-a pedig részben tudott vállalt kötelezettségének eleget tenni. 
 

• 

Miért nem sikerült takarékoskodnia? (8.ábra)

25%

19%

11%
6%

25%

14%

rendszertelen/kevés jövedelme van elvesztette a munkáját

családját támogatta addiktológiai probléma miatt

egészségi állapota miatt adósságát rendezte

 
 

• 
 

.. tovább csökkent a hajléktalan múlttal nem rendelkező belépők aránya, ezzel 
párhuzamosan pedig növekedett az ügyfeleink átlagos itt tartózkodásának az ideje. 
 

• 
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… emelkedett azoknak a személyeknek a száma, akik a belépéskor munkahellyel 
rendelkeztek, de az itt  tartózkodásuk közben elvesztett munkahelyüket nem, vagy csak 
alkalmi munka vállalásával tudták pótolni. 
 

• 
 
Könyvtárunk heti hét napon – csütörtökön és vasárnap – összesen háromórányi nyitva 
tartással állt lakóink rendelkezésére 2015ben. Statisztikai kimutatásaink nincsenek, de 
megfigyeléseinkre támaszkodva elmondható, hogy egy-egy könyvtári nyitva tartás 
alkalmával átlagosan 68 fő látogatott hozzánk. (…) A könyvtár intézményünkben 
alapfeladatain túl közösségi színtérként is működik. Az ide betérő ügyfelekkel kötetlenül 
tudunk beszélgetni, a kikölcsönzött könyvek kapcsán gyakran egészen hosszú diskurzusok 
bontakoznak ki. Így lakóink új oldalukról mutatkozhatnak be, és az itt dogozó segítők is más 
színben tűnnek fel előttük. Egyre gyakrabban szervezünk a könyvtárban szabadidős 
programokat, többnyire a naptári ünnepekhez kapcsolódóan. 
 

• 
 
A szállás 6 emeletén jól felszerelt „Konditerem” várta a lakókat ebben az évben is. Havi 
2000Ft-os bérleti díjért korlátlanul lehetett használni a különböző típusú erőgépeket. 
 
 
Gyáli - Pedagógus és Nővérszálló 
 
A 2015-es évben is munkásszállónk szinte egész évben telt házzal működött. Állandó lakóink 
létszáma egész évben 110 fő körül mozgott. Az eseti vendégforgalomban is pörögnek a 
szobáink, elsősorban tanfolyamokra, rövid kirándulásokra érkező vendégeket fogadunk, van 
egy törzsvendég körünk. 
 

• 
 
Az épület komoly felújításra szorulna, néhány fürdőszoba felújítására volt lehetőség csak. Az 
eseti vendégszobáink állapota is erősen kifogásolható, a szőnyegpadlók kopottak, a 
vizesblokkok elavultak. Ez egyelőre még nem befolyásolja a vendéglétszámot, de a további 
állapot rosszabbodást jó lenne megelőzni. (…) A nyílászárok cseréjére lenne továbbra is nagy 
szükségünk, néhány lakószobában ki sem lehet nyitni az ablakot. 
 

• 
 
A két szálló (a hajléktalan- és a munkásszálló) lakóinak a kapcsolata sokat javult, ebben nagy 
része van azoknak a programoknak, amit kollégáink nagy lelkesedéssel szerveznek, legyen ez 
csak egy teázás a könyvtárban,vagy az ünnepekhez köthető készülődés. 
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Táblás Átmeneti Szállás 
 
A BMSZKI Táblás utcában található intézményében egy 80 férőhelyes átmeneti szállás és egy 
70 fő befogadására alkalmas nappali melegedő található. (…) A Táblás specialitása a 
koedukált szállásnyújtás és a páros elhelyezés lehetősége. Az egyéni esetkezelést az ún. 
„kulcsrendszerben” szervezzük meg, valamint az egyéni szolgáltatásokat különböző csoport-
foglalkozásokkal egészítjük ki.  
 

• 
 
Az egyéni esetkezelést külön szakmai teamekbe szervezett szociális segítők végzik (…)  A 
szállásnyújtó szociális segítők feladata az átmeneti szállón az ügyelet biztosítása, a nappali 
melegedő üzemeltetése. 2015-ben még szorosabbá tettük az esetkezelő és a szállásnyújtó 
team együttműködését. 
 

• 
 
A művészetterápiás csoport fontos szerepet játszik a szálló életében, hiszen nem minden 
lakónknak van egyéni esetkezelő szociális munkása, így a csoport munka az ő esetükben még 
jobban felértékelődik. A finanszírozási háttér megszűnése ellenére Visnyei Emőke 
kolléganőnk lelkesedésének hála folytatódott a művészetterápiás csoport, akinek 
publikációja is jelent meg a témában „Nem csak kenyérrel él az ember...” címmel az 
Egzisztenciaanalízis és Logoterápia  Évkönyvben. 
 
 
Táblás Nappali Melegedő  
 
A nappali melegedő - a fenntartó határozata alapján csak a krízis időszakban tart nyitva, 
szolgáltatásait továbbra is az utcán élő hajléktalan emberekre szabjuk. Mivel a nappali 
melegedő létszámát tekintve kis forgalmú, családias légkörű, ezért szívesen veszik igénybe 
olyan ügyfelek is akik, más tömeges jellegű nappali ellátásokat nem vesznek igénybe. A szálló 
különlegessége az udvaron található „lakókocsi park” ahol 2015-ben 4 hajléktalan ember 
lakott.  
 

• 
 
Ügyfeleink nyilatkozata alapján 2/3-uk előző éjszakáját közterületen, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helységben töltötte. Közülük is több mint a fele a IX. kerületben töltötte az 
éjszakáját. 
 

• 
 
A melegedőbe zömében a környékbeli közterületekről érkeznek (Boráros tér, Közvágó híd, 
Ferencvárosi pályaudvar környéke), de vannak, akik egészen messziről, pl. Budafokról a XIII. 
és XVII. kerületből jönnek hozzánk. 
 

• 
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Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak passzív elfogadói legyenek szolgáltatásainknak, 
hanem használják a melegedőt, gondoskodjanak magukról. Például ők mossák ki a saját 
ruhájukat, és a mindennapi betérésükkor ne kiszolgáljuk őket, hanem ők maguk lakják be a 
melegedőt. 
 
 

Vaspálya Átmeneti Szállás 
 
… főként olyan szenvedélybeteg hajléktalan embereknek nyújtunk segítséget, akik függőségi 
problémájukat felismerték és kifejezik elköteleződésüket a változással kapcsolatban. 
 

• 
 
Elsősorban alkoholbetegek jelentkeznek, de megfordultak nálunk drogfüggők, szenvedélyes 
szerencsejátékosok, kapcsolatfüggők, és programon kívüli ügyfelek is.  Programon kívüli 
ügyfeleink gyakran rendelkeznek valamilyen pszichiátriai diagnózissal. 
 

• 
 
2015-ben lakóink 37%-a fogyasztott alkoholt, vagyis megszegte a beköltözéskor vállalt 
absztinencia szerződést. Ez az arány növekedését jelenti a 2014-es 24%-hoz képest, 
amelynek okait még nem tártuk fel. Munkánk eredményességét azonban nem feltétlenül a 
visszaesések arányában mérjük, hiszen a szenvedélybetegségeknél a visszaesés a betegség 
része. Sokkal fontosabb, hogy egy-egy ügyfél hogyan képes beépíteni józanságmegtartó 
stratégiájába a visszaesés tapasztalatait.   
 

• 
 
2015-ben is folytattuk a kihelyezett Lehetőség csoport programot a BMSZKI átmeneti 
szállásain, amelynek közvetlen és jelentős eredményét nem tapasztaltuk.  Ezért a 
feltöltöttség javítása és a BMSZKI egészének jobb kiszolgálása érdekében 2015 
novemberében bekapcsolódtunk a központi FET munkájába is. 
 

• 
 
57 % azoknak az aránya, akik a hajléktalan ellátáson kívül találtak lakhatást. Beköltözéskor ez 
az arány 67 % volt. 
 

• 
 
Lakóink 32 %-ának terheli  jövedelmét valamilyen fajta törlesztési kötelezettség, amely 
szintén megnehezíti a kilépési célok elérését. 
 

• 
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A csoporttagok válaszaiban, gyakran visszatérő motívum volt az ittas állapotban elkövetett 
családon belüli erőszak jelensége. Ezekhez az emlékekhez szorosan kapcsolódott a 
gyermekkori tehetetlenség érzése, illetve a félelem. Úgy érezték a tagok, hogy életkoruk 
miatt nem voltak képesek semmit tenni a bántalmazás ellen. Volt olyan tag, aki a mai napig 
sem tud szabadulni ezektől a nyomasztó emlékektől. 
 

• 
 
A szociálterápiás szerepjáték csoportmódszere a német szociálpedagógiából érkezett, de 
hamar alkalmazni kezdték a szenvedélybetegek terápiájában is. Önmeghatározása szerint a 
személyiség utóérlelésének szelíd módszere. Szelíd, mert minden csoporttag olyan mélységig 
dolgozik önmagával és nyilatkozik meg, amennyire szeretne, amennyire biztonságosnak érzi 
azt.  Alapvetően az önismeret és a személyiség fejlesztésére szolgál… 
 
 
 
 
Kálvária Átmeneti Szálló - Gondozóház 
 
A szállás 48 fő részére biztosít elhelyezést, jelenleg 11 női, 37 férfi férőhellyel. 2015-ben 
létrehoztunk egy páros szobát is, a tavalyi elhelyezési igényeknek megfelelően. Az ellátottak 
köre olyan hajléktalan személyekből áll, akik életvezetési képességeik valamely terén - 
krónikus betegség, vagy mozgáskorlátozottság folytán - hátrányt szenvednek. A szolgáltatást 
igénybe vevők egészségi, pszichés, szociális állapota a szociális munka és az egészségügy 
határterületén zajló, komplex, átfogó segítséget igényel.  
 

• 
 
Továbbra is elsőbbséget élveznek azon ügyfelek, akik a BMSzKI más telephelyeiről, a BMSzKI 
Szabolcs utcai Átmeneti Szállásról és Lábadozó részlegéről  vagy a Könyves Lábadozóról, a 
Bánya éjjeli menedékhelyről kérik felvételüket. 
 
 
Szabolcs Átmeneti Szállás 
 
A Szabolcs utcai Átmeneti Szálló 150 férőhelyen és három különböző részlegen biztosít 
átmeneti elhelyezést/egészségügyi ellátást megromlott egészségi állapottal rendelkező 
ügyfelek számára. (…) A 2015-ös évben 412 hajléktalan ügyfél költözött be összességében az 
intézmény három részlegére és 408 személy távozott el intézményünkből. 
 

• 
 
Itt ezen a részlegen idős és sok esetben nagyon beteg emberek nyernek elhelyezést. A 
napjaik nagy részét fekve ágyukban töltik. Kimozdulni szobájukból, csak dohányozni és 
esetleg egy-egy kávé erejéig hajlandóak. Intézményünkbe kerülve jellemző állapotukra, hogy 
gyakran elvesztik az aktív érdeklődésüket az őket körülvevő világgal kapcsolatban. (…) A 
mentálhigiéné lényege a szemléletmód: megelőzés, fejlesztés, kapcsolat- és hálózatépítés. Ez 



41 

 

a hajléktalan személyek esetében is nagyon jól alkalmazható. Ezekre próbáltam építeni a 
jelen célcsoport esetében a munkámat is. 

 
• 

 
2015. évben fogadtunk önkénteseket az egyetemről, és jelentkeztek külsős személyek is, 
munkájuk nagy segítség volt számunkra. Bizonyos feladatot levettek a vállunkról. Volt olyan 
önkéntes, aki kifejezetten az ágyban fekvő betegeink mellé jött beszélgetni heti egy 
alkalommal. A fiatalabbak vidámságot hoztak a kórtermekbe, szívesen beszélgettek sétáltak 
a betegekkel, egyfajta lelki terápia volt az ügyfeleinknek. 
 

• 
 
A Szabolcs utcai Átmeneti Szálló 2015-ös legnagyobb változása szállónk koedukálttá tétele 
volt. A női férőhelyek létrehozása rögtön egy erős lépéssel, Emma néni beköltözésével 
kezdődött. 
 

• 
 
Egyre betegebb ügyfelek kerülnek hozzánk, az ügyfélkörben lassan már nincs különbség az 
egészségügyi részlegek és az I. emeleti átmeneti szállás szint között. Különbség van viszont 
abban, hogy az I. emeleten nincs ápoló személyzet. 
 

• 
 
A hét éves hajléktalan ellátásban szerzett tapasztalataim során bátran mondhatom, hogy a 
Szabolcs u. telephelyen csak olyan segítő tud hosszú távon, megmaradni, és pozitívan 
tevékenykedni, aki lelkileg a mindennapokban el tudja fogadni az emberi nyomorúságot, a 
szenvedést, és az elmúlás látványát. 
 

• 
 
Voltak mélypontjaim, amikor úgy éreztem, az általam végzett munka értéktelen, nem tudok 
megfelelni az elvárásoknak. Ennek oka nem az, hogy nem szereztem megfelelő ismereteket, 
hanem az, hogy a munka e része az ügyfélmennyiség és az esetleges helyettesítések miatt 
majdnem megvalósíthatatlan. 
 
 
Rákosszeg Családok Átmeneti Otthona és Krízis Anya-gyermek szállás 
 
A BMSZKI Családok Átmeneti Otthona I.-II. 80 gyermek illetve felnőtt lakhatását biztosítja 18 
összkomfortos, bútorozott lakrészben. (…) A Krízis Anya-gyermek szállás férőhelyszáma: 14 
fő. 
 

• 
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A családok átmeneti otthona a családi krízis következtében, illetve bántalmazás, fenyegetés 
és szociális krízis miatt bekerülő családok számára nyújt szociális és mentálhigiénés 
segítséget. 
 

• 

 
 

• 
 
…létrehoztunk egy kamaszcsoportot, ahol a gyerekek őszintén kérdezhetnek és 
beszélhetnek. A cél, hogy az ugyanolyan korban lévő fiatalok, egymás között tudjanak 
mindenféle dologról beszélni, valamint, hogy legalább ilyenkor kamaszok lehessenek. Nem 
ritka, hogy a 2 szülős családok esetében is a legidősebb gyermek besegít a szüleinek, azzal, 
hogy vigyáz testvéreire. Nem egyszer hallottunk már olyat, 14-16 éves lányoktól, hogy ő nem 
akar gyereket, mert már most elege van a testvéréből. 
 

• 
 
A gyerekek között megtalálható, olyan 8-17 év közötti, hátrányos helyzetű fiatal, akik 
korábban már álltak gyermekpszichiátriai kezelés vagy addiktológiai gondozás alatt. A 
gyermekek jelentős százaléka alkalmazkodási, komorbid, magatartás és tanulási zavarral 
küzdő, drogérintettségnek (pszichoaktív anyagok) fokozottan kitett peremhelyzetű fiatalok. 
 

• 
 
… a krízis anyaotthonban nincs várólista. A jelentkezést követően üres férőhely esetén 
azonnal felvételre kerülnek a családok és megkezdődik az ellátás illetve a háttérmunka. (…) A 
legfontosabb szemlélet, ami mentén elkezdte működését, és amit jelenleg is tart, hogy nem 
hagyunk utcán gyermeket. 
 

• 
 
A 2015-ös év sok pozitív változást hozott a krízis otthon életében. Az új telephely nagyobb, 
komfortosabb lakhatást biztosít a korábbinál. Emellett egy családgondozókból álló szakmai 
team van a segítségemre a családok átmeneti otthona munkatársainak személyében. 
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Emellett kölcsönösen együttműködő, jó munkakapcsolat épült ki a zuglói gyermekjóléti 
szolgálattal, kik segítik az intézmény beilleszkedését a kerületbe. 
 
 
 
Váci Éjjeli Menedékhely 
 
 
A Váci Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő a „Fűtött utca” program keretein belül 
kezdte meg működését, 2011. 12. 23-án. A program alapvető célja a közterületen 
életvitelszerűen élők helyzetének javítása, az ellátó-rendszerbe történő integrálása (…) 
Az ő igényeikhez alkalmazkodva próbálunk működtetni egy olyan szállót, ahová szívesen 
bejönnek ügyfeleink. Ehhez az intézményi feltételek adottak, hiszen maga a szálló méreteit 
és befogadóképességét tekintve nem egy tömegszállás, kis férőhelyszámúak a hálók, 
ráadásul mindenki ugyanonnan érkezik, az utcáról. Tartós bentlakást biztosít és kutya 
kennelek is rendelkezésre állnak. 77 férfi és nő befogadására képes, alsó szintje akadály-
mentesített. 
 

• 
 
 
Legtöbb beköltöző évek óta nem aludt ágyon és nem szokott hozzá a mindennapi ember 
alapvető szükségleteit kielégítő civilizált életformához, vagyis sok esetben teljesen a nulláról 
kell kezdeni mindent, amit szociális munka alatt értünk. Ezért megpróbálunk minden egyes 
apró sikert mérföldkőként kezelni, együtt örülni az apró sikereknek is 
 
 
2015. decembere óta pályázati keretből működik szállónkon pszichológusi segítségnyújtás. 
Ez nagyban megkönnyítette munkánkat, mivel így szakember foglalkozott az ügyfelek 
mentális problémáival, valamint a mindennapi életben adódó gondjaikat meg tudták vele 
beszélni. Ezáltal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak voltak. Ez nagyon fontos előrelépés 
volt a szakmai munka terén, mert így könnyebbé vált a szociális munka azon ügyfelekkel, akik 
pszichiátriai betegségük vagy egyéb mentális problémájuk miatt (alkoholizmus 
következtében kialakult leépülés, instabil lelkiállapot) elzárkóztak az együttműködéstől. 
 
Az esetkezelő kolléga az intézmény mögött, a Duna parton, saját készítésű „épületekben” élő 
ügyfeleket is látogatta és próbált velük kapcsolatot kialakítani, hogy ezáltal közelebb tudja 
őket hozni a szálló nyújtotta szolgáltatásokhoz.  
 
 
Előd Éjjeli Menedékhely 
 
Továbbra is azt gondoljuk, szükség van egy olyan alacsonyküszöbű ellátási formára, fapadra a 
rendszerben, amelyik állapottól függetlenül – gondolunk itt például az erős alkoholos 
befolyásoltságra, higiénés állapotra – bármilyen napszakban fogadja és ellátja ügyfeleit.  
Szállónkon működtetünk egy úgynevezett „utcás” szobát a normál elhelyezéseink mellett, 
melynek ágyaira az említett célcsoportot tudjuk elhelyezni szükség esetén, valamint az utcai 
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gondozó szolgálatok által beszállítottakat tudjuk fogadni. (…) A menedékhely a két szintjén 
összesen nyáron 140, télen 232 fő befogadására alkalmas. 
 
A BMSZKI éjjeli menedékhelyei közül szállónk lett kijelölve arra, hogy azon ügyfelek részére 
nyújtson szállást többek között, akik más intézményeinkben nem vállaltak semmilyenfajta 
együttműködést, vagy átmeneti szállóinkon felhalmozott térítési díjtartozásukat nem tudják, 
nem akarják rendezni, és / vagy magaviseleti problémáik miatt máshová nem tudtak 
beilleszkedni.  
 
…kollégáink a szinte folyamatos konfliktuskezelés miatt nagy nyomás alatt dolgoztak nap, 
mint nap, a korcsoporti, valamint a különböző függőségekkel bíró ügyfeleink között kialakuló 
feszültségek miatt. Ez az egyfolytában fennálló helyzet képzett, és mentálisan teljesen 
kvalifikált kollégákat igényel, és sajnos elmondható, hogy gyakran nincs idő mélyebb, 
szorosabb szociális munkát végezni.    
 
A szállónkon lakó fiatal, valamilyen függőséggel bíró ügyfeleinkkel végzett munka talán a 
legnehezebb, legmegterhelőbb stábunk részére. A tavalyi évben nagy számban jelentek meg 
a valamilyen „designer” drogokat használó, minden más hajléktalan ellátó intézményből 
eltanácsolt, „kitiltott” ügyfelek. Ez teljesen új helyzet elé állított bennünket a tavalyi évben, 
nem sokat tudtunk a különböző drogokról, a drogot használó ügyfeleink viselkedési 
formáiról, elvonási tüneteiről, beszűkült kommunikációjuk és tudatállapotuk miértjéről. 
Ez a jelenség először ritkábban jelent meg, aztán minden napossá nőtte ki magát. Teljesen új 
feladatokat rótt ránk ezeknek az ügyfeleinknek a napi szintű ellátása, kihívást jelentett mind 
szakmailag, mind emberileg. (…) A téli ellátás kezdetére a menedékhelyünket használók 
körül-belül 90%-a valamilyen drog függőséggel bírt. (…) Kezdetben szinte minden nap 
mentőt kellett hívni valakihez, mert számunkra teljesen ismeretlen tünetekkel kellett 
szembenéznünk. A szimpla ájulástól a meztelenre vetkőzéses őrjöngésen keresztül minden 
megtalálható volt. 
 

• 
 
Amíg régebben inkább az idősebb korosztály megjelenése volt a döntő, mára, ha úgy tetszik 
„fiatalodik” szállónk átlag életkora. Sajnos ez nem igazán jó, mivel a két generáció teljesen 
ellentétben áll egymással, mind a korkülönbség, mind valamely szenvedélybetegség miatt. A 
fiatalokra inkább valamilyen szerhasználat jellemző, míg az idősebbekre az alkohol. 
 

• 
 
Arra jutott teamünk, hogy a sok ismeretlenes tényező ellenére is megpróbál közelebb kerülni 
ehhez a csoporthoz, és igyekszik kialakítani egy minden ügyfelünk számára élhető közeget.  
Nagyon sok beszélgetéssel, mentális gondozással, konfliktuskezeléssel, az ősszel már ott 
tartottunk, hogy ügyfeleink maguktól beszámoltak függőségeikről - legalább is elismerték -, 
arról hogy mit használtak, azt hogyan használták. Ha szükségesnek érezték segítséget kértek, 
amit nagy előrelépésnek gondoltunk, és gondolunk most is.  
 

• 
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Úgy döntöttünk, hogy pályázni fogunk „befogadó” szálláshely működtetésére a 
Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázatok egyikén. Pályázatunkat az intézmény 
’védett’ szintjére – mely fizikálisan is lehet külön bejáratú - írtuk meg és adtuk be, majd 
nyertünk meg. Pályázatunkban arra vállalkoztunk, vállalkozunk, hogy a menedékhely egy 
fizikálisan is elkülönített épület részében a valamilyenfajta drogot használó ügyfeleinknek 
alacsonyküszöbű szállást biztosítunk maximum 40 fő részére 2015. 11. 01 – 2016. 03. 31 
közötti időszakban. Tapasztalatokról még nem nagyon tudunk beszámolni mivel a program 
csak két hónapja fut, viszont annyit bizton állíthatunk, hogy eddig a program maximálisan 
elérte célját. (…) Azt gondoljuk – természetesen ettől a pályázattól függetlenül -, hogy annak 
előbb-utóbb beláthatatlan következménye lesz, ha ez a réteg ellátatlanul marad a főváros 
különböző kerületeiben, közterületein. 
 
 

Dózsa Éjjeli Menedékhely 

 
Intézményünk férőhelye 161 fő, a téli időszakban kibővül férőhelyszámunk 78 férőhellyel. A 
Dózsa menedékhely a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú nőknek és férfiaknak 
nyújt szállást több részlegben (Krízis éjjeli menedékhely, szuterén éjjeli menedékhely, 24 
órás speciális menedékhely, várakozó részleg), részlegenként, változó nyitva tartással. 
Menedékhelyünk többlépcsős, elhelyezésre szolgáló szolgáltatásokra épül. A legalsó 
befogadó egységünk a Krízis éjjeli menedékhely (húszágyas elhelyezéssel), ezt követi a 24 
órás speciális menedékhely (tízágyas elhelyezéssel) és végül a BMSZKI átmeneti szállására 
várakozók részlege (egyágyas elhelyezéssel) szolgáltatás nyújtásával zárul be.  
 

• 
 
…időszakos programként működtetjük a téli időszakban „kiegészítő étkeztetés” pályázati 
programunkat. A menedékhelyen megjelenő behatárolható ügyfélkör részére a téli időszak 
lejártát követően is szükséges volt krízis élelmet biztosítanunk (várandós és az utcáról érkező 
éhező lakóink). A várandós nők esetében, a babavárás miatti többlet kalória bevitel 
megteremtése kiemelt cél volt. Ez alapján a 2016-os évben 9306 adagnyi „krízis ételt” 
szolgáltattunk az egész év során.  
 
 

Bánya Éjjeli Menedékhely 

 
Más éjjeli menedékhelyeinken azt tapasztaltuk, hogy az ott megforduló idősebb korosztály 
életkoruk és megromlott egészségi állapotuk miatt jobban ki van szolgáltatva fiatalabb 
társaiknak, gyakran bántalmazzák, kihasználják őket. (…) Nekik szerettünk volna egy 
biztonságosabb, nyugodtabb környezetet kialakítani, orientálódva az idősebb korosztály 
sajátos problémáira, és semmiképp nem szerettünk volna még egy szokványosan működő 
fapadot létrehozni.  
 

• 
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A szállóra való bekerülés feltétele egy személyes beszélgetés, melyen előnyt jelent más éjjeli 
menedékhely vagy utcai gondozó szolgálat ajánlása, vagy a BMSZKI Felvételi Csoportjának 
irányítása.  
 

• 
 
A szálló 64 férőhelyén az elmúlt év folyamán összesen 219 fő lakott. 
 
 
 
Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő  
 
A két iroda a melegedő hétköznapi nyitvatartási idejében biztosít a jogszabályokban 
meghatározottakon kívüli plusz szolgáltatásokat. A fenti irodákban betérő ügyfelek nem csak 
hajléktalan populációból kerülnek ki, hanem szívességi lakás használókból és alacsony 
szociális státuszú emberekből, a környező szociális bérlakásokból. 
 

• 
 
Az év 365 napján, nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk a hajléktalan emberek számára. A 
szolgáltatások minőségét továbbra is megfelelő szinten tudtuk biztosítani, ami nem kis 
erőfeszítést igényelt a team részéről. 
 

• 
 
Az összes megjelenések száma 92.208 alkalom volt 2015-ben. Éves szinten 5.793 különböző 
személy vette igénybe szolgáltatásainkat 
 

• 
 
Borotvából 2.700 db. fogyott el a tavalyi évben. A 2015-ös évben 1.095 különböző ember 
fürdött az intézményben, 4.073 alkalommal rögzítettük nyilvántartásunkban ezt a 
szolgáltatást. 

• 
 
 A BMSZKI Könyves Nappali Melegedő profiljában működő, egyéb szolgáltatások is nyitott 
módon üzemelnek. Ezek például; az ügyfélszolgálat, álláskeresés, könyv- és/vagy újság 
kölcsönzése, hajvágógép, valamint varróeszköz igénybevétele is, amik egyaránt elérhetőek 
támogató szolgáltatásként érvényes tüdőszűrő igazolással, a regisztrációt követően. 
 

• 
 
csocsó: az asztal felkerült az Éjjeli Menedékhely közösségi helyiségébe, így bármikor 
használható. A szervezett versenyekre nem volt igény, összesen 3 alkalommal voltak 
annyian, hogy meg lehessen tartani. Emiatt döntöttünk, úgy, hogy amikor igény van rá,  
bármikor használható legyen. 
asztalitenisz: egész évben működött versenyekkel és délutáni szabadidős programként. 
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• 
 

2015-ben a számítógép használat gyakorlatilag kimerül a Facebook megtekintésében, a 
böngészőt nagyon sok ügyfél még használni is csak segítséggel tudja.  
 

• 
 

Törekvésünk arra, hogy az ügyfelek a virtuális világgal jobban megismerkedjenek, egyre 
inkább valós képet ölt. Az ügyféllel közösen létrehozott e-mail címek használata, a különböző 
hirdetési portálokon való eligazodás, mind több ügyfélnek megy önállóan vagy kis 
segítséggel. Ezt a tendenciát szeretnénk folytatni az elkövetkezendőkben is. 
 

• 
 

Ügyfeleink jellemzően lakhatási kérdéseinek megoldása érdekében folyamatos a 
kapcsolattartás a BMSZKI Felvételt Előkészítő Team-el. Elő kívánjuk segíteni az átmeneti 
szállók várólistájára kerülést követően a megerősítést. Ez úgy látjuk jelentős segítséget 
jelent,  hiszen az ügyfelek számára nyomon követhető, míg az éjjeli menedékhelyen dolgozó 
kollégák számára ellenőrizhetővé válik a folyamat. 
Az adományruháknak köszönhetően sikerült néhány olyan ruhadarabot kiválasztani, ami 
szabásának köszönhetően bármekkora embernek megfelelő méret. Ehhez összeszedtünk 
néhány bizsuékszert, szépségipari szereket, amivel kicsit színesítjük női ügyfeleink külső 
megjelenését fotózáskor. Ez egy rendkívül izgalmas program az önéletrajzok készítésekor az 
ügyfeleknek, főleg, ha az elkészült fotókat A4-es méretben, fekete fehérben kinyomtatjuk 
számukra, amit magukkal vihetnek. Ez a helyzet nagyon jó alap mélyebb tartalmú 
beszélgetésekre az „Ilyen voltam hajléktalanságom előtt, ilyen vagyok és milyen lehetnék” 
területén 

 
• 
 

Az Éjjeli Menedékhely nyitva tartása: délután 18 órától másnap reggel 8 óráig. Feliratkozás az 
intézmény előtti nagykapunál 17.30-kor, az első beengedés 18.00-kor történik. Az 
igénybevevőknek másnap reggel 8 óráig kell elhagyni az éjjeli menedékhelyet.  
Az összes igénybe vett alkalmak száma a 2015-es évben 46.218, a 2014-es évhez képest, ez 
4.000 kevesebb alkalom. Ennek az oka, hogy a nyári időszakban az ügyfelek munkásszállókra 
költöztek, illetve az átmeneti szállókon is viszonylag nagy volt az üres férőhelyekre 
beköltözők száma. 

 
• 
 

…szakmai igazgatóhelyettesi döntés, melynek értelmében, aki 120 napot éjjeli 
menedékhelyen töltött, aki 25 év alatti és a 60 év feletti és új regisztráltként jelenik meg a 
rendszerben, azt a Felvételei Előkészítő Team-hez majd, rajtuk keresztül BMSZKI átmeneti 
szállásra vagy más szervezetek szállóira kell irányítanunk. 
 

• 
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Bánya utcai szállónkkal egyeztetve a 60 év felettieket hozzájuk irányítottuk, továbbá más 
szálláshelyek, ellátások felé (szociális otthon, BMSZKI Szabolcs utca, stb.) is. 

 
• 
 

Az új ügyfelekkel és azokkal, akik régen nem jártak már az intézményben, egy rövidebb első 
interjút készítenek, hogy a további elhelyezés, gondozás, irányítás lépéseit megtervezhessük. 
Továbbá, ha speciális igények lehetnek (betegség, most került utcára, más elhelyezés 
szükséges stb.) azokra reagálni tudjunk. 

 
• 

 

2015-ben „első éjszakás adatlapot” 298 fővel vettünk fel. Közülük azok száma, akik nem 
szerepeltek a nyilvántartásban és azt nyilatkozták, hogy most kerültek ebbe a helyzetbe,  147 
fő volt. Ezek a személyek viszonylag hamar magasabb ellátásba lettek irányítva. 
Elhelyezésben és esetkezelésben ők kiemelt figyelmet kaptak. 
 

• 
Egész évben tűntek fel olyan emberek, akik hitelek miatti lakásvesztés miatt jelentek meg. 
Akikről biztosan tudtuk ezt, az 10 fő volt, aki emiatt került be az intézménybe. Ők nagyon 
rövid időn belül átmeneti szállásra kerültek, mivel fontosnak tartjuk, hogy a hajléktalan 
életforma ne váljon a mindennapi életük részévé. Így a társadalomba való reintegrációjuk 
sokkal gyorsabb lehet.  
 

• 
 
Alkohol behozható, de az ügyeletes szociális munkásnak le kell adni, amit az ügyfél 
távozáskor visszakap. Amennyiben az alkoholmegvonás az ügyfél életét veszélyezteti és az 
ügyeletes szociális munkás úgy ítéli meg, úgy ésszerű mennyiséget a jelenlétében 
fogyaszthat. 
 

• 
 
A BMSZKI Utcai Gondozó Szolgálaton kívül 11 különböző szervezet küldött hozzánk 
ügyfeleket. Az érkezett 36 különböző ügyfél 39%-át, azaz 14 főt a BMSZKI utcásai szállítottak 
be. 
 
 
Kőbányai Éjjeli Menedékhely és Lábadozó 
 
Az emeleti rész többfunkciós speciális éjjeli menedékhelyként és időszakos lábadozóként, a 
fölszint csak lábadozóként működik illetve a Moravcsik Alapítvánnyal való 
együttműködésnek köszönhetően olyan hajléktalan, pszichiátria betegeket helyezhetünk el 
az épület másik szárnyán, akik kezelésben részt vesznek, illetve nappali intézményükben 
védett munkát végeznek, de nincs szükség, lehetőség kórházi elhelyezésükre.  
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• 
 

A meglévő szakmai program kiszélesedett a friss lakásvesztőkre, hitelkárosultak illetve olyan 
ügyfelek/párok fogadására akik újonnan kerültek a hajléktalan ellátásba.  
Szoros munka kapcsolatot építettünk ki a FET és Lakhatási Iroda munkatársaival.  
A profiltisztítást és az evvel járó munka és szemlélet változást a munkatársak pozitívan 
fogadták, építő jellegű javaslatokkal támogatják  a vezetőt és a teamet is. 

 
• 

2015-ben összesen  316 fő beteget vettünk fel a lábadozóba a téli férőhelybővítéssel együtt 
(41 nőt és 275 férfit). (…) Jelentős emelkedést a krízis időszak megkezdésével mutat az 
igénybevételek száma. 

 
• 
 

Ügyfeleinknek több, mint fele (51%), igen elhanyagolt személyi higiéniával, kiéhezve, 
kiszáradva és legtöbbször a kihűlés határán érkezik hozzánk. Első teendőnk ilyenkor a 
tisztasági/fertőtlenítő fürdetés, majd az orvosi vizsgálat.  

 
• 
 

Munkánk során arra törekszünk, hogy az ügyfeleink ne az utcára kerüljenek vissza, inkább 
vegyék igénybe a hajléktalanellátó rendszer más, szállást nyújtó intézményeit. Elsősorban 
ügyfeleink fapadokra távoznak gyógyulásuk után. Problémát jelent a krónikus betegségben 
szenvedő –mozgáskorlátozott ügyfeleink mielőbbi elhelyezése. (…) Problémát jelent a 
mentális állapotuk miatt önellátásra képtelen ügyfeleink elhelyezése is, az átmeneti szállók 
erre vonatkozó kritériuma miatt a bejutásuk esélytelen. Van, hogy helyhiány  
miatt, illetve önellátási képesség csökkenése miatt a lábadozóban várják ki ügyfeleink az 
idősotthonba kerülés várakozó idejét. 
 

• 
…évi szinten 5615 fő fordul meg recepttel vagy gyógyszerért a lábadozóban. Ez havi átlagban 
467 főt jelent, ami igen magas és sok konfliktus helyzetet generál, hogy a betegek össze-
vissza jönnek leadni a recepteket, nehezen tartják a nyitvatartási időt, illetve nehezítve a 
szociális munkás napi munkafolyamatát. 

 
• 
 

A lábadozó elhagyása után az esetek 10%-ban kerülnek vissza utcára az emberek, saját 
döntésük alapján. A többiek valamilyen éjjeli menedékhelyre, átmeneti krízis férőhelyre, 
vagy átmeneti szállóra kerülnek, ezt mindig egyeztetjük. 
 

• 
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Távozás  a Kőbányai 22. menedékről: 

Alföldi átmeneti szálló 4 fő 

Jelenleg is ügyfelünk még 13 fő 

Ismeretlen helyre távozott 33 fő 

Gyáli átmeneti szálló 10 fő 

Könyves éjjeli menedékhely 9 fő 

Utcára távozott 8 fő 

Börtönbe vonult 1 fő 

Külső Mester átmeneti szálló 8 fő 

Táblás átmeneti szálló 2 fő 

Dankó éjjeli menedékhely 2 fő 

Kocsis átmeneti szálló 2 fő 

Dózsa éjjeli menedékhely 3 fő 

Dózsa átmeneti szálló 3 fő 

Kórház 2 fő 

Bánya utca 1 fő 

Lábadozó 1 fő 

Vaspálya átmeneti szálló 1 fő 

Előd éjjeli menedékhely 1 fő 

Szabolcs átmeneti szálló 2 fő 

Munkásszálló- albérlet 2 fő 

Összesen 108 fő 

 
Páros elhelyezésben 2015-ben 20 párt tudtunk fogadni , ebből 7 pár került átmeneti szállóra, 
1 pár albérletbe, 12 pár nem várta meg a felvételét, hamarabb kiköltöztek tőlünk.  
Sajnálatosan 7 pár még az itt töltött idő alatt szakított, így elhelyezésük másként lett 
megoldva. Átlagéletkoruk 39 év volt.  

 
 

Aszódi Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő és Munkásszállás 
 
Maga az épület 85 méter hosszú. A földszinten a nappali melegedő, a kiszolgáló egységek és 
még 10 szoba található. Az első és második emeleten összesen 100 szoba van. Az első 
emeleten éjjeli menedékhely, míg a másodikon a főváros legolcsóbb munkásszállása üzemel. 
Az épülethez tartozik egy nagy udvar és 5 db kutya kennel is. 
 

• 
 

2015-ben naponta átlagosan 247-en vették igénybe az Aszódit. 
 

• 
 
Célunk olyan ellátás kialakítása volt, hogy azok a hajléktalan emberek is bent maradjanak a 
szállón, akik eddig nem vették igénybe a hajléktalan szállásokat. 

 
• 
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Kevés hajléktalan szálló épületét tervezték eleve szállásnyújtás funkcióval, az Aszódi ilyen, 
hiszen munkásszállónak épült. (…) Amikor teltházzal működik a szálló, akkor is van elegendő 
tér, így a konfliktusok sem harapódznak el, könnyebb arrébb menni három lépést, mint egy 
zsúfolt szállón.  

 
• 
 

A munkásszállás 2014-hez hasonlóan, 2015-ben is folyamatosan 100%-os kihasználtsággal 
üzemelt. A legalacsonyabb árat 30 nap befizetésével lehet elérni. A minimum 30 napos 
igénybevétel mellett az Aszódi Szálló Budapest legolcsóbb munkásszállása! Külön öröm, hogy 
a lakók jelentős része átmeneti szállásokról, éjjeli menedékhelyekről kiköltöző hajléktalan 
ügyfél. 

 
• 
 

A nappali melegedő szolgáltatásait bővítettük, megnyitottuk a netszobát 3 számítógéppel, 
valamint kiemelt figyelmet kaptak azon ügyfeleink, akik a közösségi normáknak, az 
együttélés feltételeinek nem képesek segítség nélkül eleget tenni.  

 
• 

 
Pozitívumként értékeljük, hogy bár az éjjeli menedékhelyen átlagosan kevesebben töltötték 
az éjszakáikat, mint az előző évben ugyanannyi új, nagytöbbségében utcáról érkező ügyfelet 
vettünk fel a szállóra, mint az előző évben. Így hasonlóan nagymértékben teljesült a szálló 
legfőbb célkitűzése, az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése. 
 

• 
 

Az év végén kezdett kibontakozni együttműködésünk egy általános iskolával, akik egy civil 
szervezeten keresztül vették fel velünk a kapcsolatot. Hajléktalan emberek és gyerekek 
váltottak levelet, és kollégánkat is meghívták osztályfőnöki órára. 
Az ügyfeleink ellátásán kívül fontos célunk a társadalom szociális érzékenyítése is! Ez a 
kezdeményezés jól szolgálja ezeket a törekvéseinket. 

 
• 
 

2015-ben a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán finanszírozást nyertünk egy innovatív 
szolgáltatás megvalósítására. A hajléktalan élethelyzetben jelentős problémát okozhat a 
közlekedés. Sokan nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést, ezért beszűkül az 
életterük. Ennek a problémának az enyhítésére 2016 tavaszán ingyenes kerékpár kölcsönzőt 
fogunk nyitni lakóinknak. Reményeink szerint ezzel jelentősen megnő a mobilitásuk, és az 
esélyeik a munkaerő piacon. 
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Fehér-köz Nappali Melegedő 
 
Az épület fizikai állapota nagyon lehangoló, de az itt munkálkodók lelkesedése mindezt 
háttérbe szorítja, ennek is köszönhető a melegedő viszonylag magas látogatottsága.  
 

• 
 
„Kérem, engedjék, meg hogy egy félig magán félig személyes dologról írjak most. Amikor a 
BMSZKI-hoz kerültem legelső munkanapjaimat a Fehér közben töltöttem el. Ez a pár hét-
hónap számomra maradandó szakmai alapokat adtak… Mitől jó ez a romos, toldozott-
foldozott faház? Miért szeretik ennyire az emberek?...  
Dolgoztam más melegedőkben is, de azt vettem észre - így visszatekintve - hogy mindig is a 
„Faház” módosult változatát akartam - szerettem volna az új helyen is létrehozni. 
Számomra adott egy mércét. Egy értékrendet, egy olyan szemléletet, ami túlmutat a 
törvényi kereteken.” 
 

• 
 

Az intézmény 2015-ben 253 napon keresztül tartott nyitva (…) 1.313 fő vette igénybe. Az 
igénybevevők túlnyomó többsége férfi, pontosan 1.130 fő, és csak 183 fő női ügyfelünk volt. 

 
• 
 

Az intézménnyel szemben található autómosó területén, valamint a Terebesi - kiserdőben 
egész családok éltek, élnek. Nagyon sok ügyfelünk innen érkezett. Igyekszünk komplex 
segítséget nyújtani számukra.(…)  2015. évben a fürdést összesen 5.131 alkalommal vették 
igénybe. 

 
• 
 

Az elmúlt év során több ügyfelünknek sikerült a BMSZKI Aszódi utcai szállójára felvételt 
nyerni. (…) November elsejétől a Könyves Kálmán krt.-i 24 órás éjjeli menedékhelyének 
megnyitásakor már az első nap tudtunk egy ügyfelet delegálni, aki azóta is, ott tölti 
mindennapjait. Ezt követően még egy egyedülálló férfi ügyfelünknek sikerült elhelyezést 
nyernie, majd egy frissen az utcára került pár is bekerült a segítségünkkel. (…) 
Ügyfeleink nem csak éjjeli menedékhelyre kerülhettek be, hanem amennyiben jelentkeztek a 
BMSZKI Felvételt Előkészítő Team-en úgy volt lehetőségük átmeneti szállóra történő 
bekerülésre.  
Az elmúlt év során 6 ügyfelünk is sikeresen bekerült BMSZKI átmeneti szállóra és még 
jelenleg is ott tartózkodnak. Többen még várólistán szerepelnek. 

 
• 
 

A telefont munkahely keresés kapcsán összesen 2.332 alkalommal használták. A 
számítógépet és az internetet munkahely és albérlet keresésre 421 alkalommal vették 
igénybe. (…) Kapcsolattartásra 12.00 – 16.00 óra közötti időszakban volt lehetőség. Ezzel a 
szolgáltatással az elmúlt év során 1.004 alkalommal éltek.  
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Hivatalos ügyben és albérletkeresés céljából korlátlanul, a melegedő nyitva tartási ideje alatt 
lehet hívást kezdeményezni. Telefonálási lehetőséget hivatalos ügyintézés címen 1.275 
alkalommal, albérlet keresés címén mindösszesen csak 46 alkalommal vették igénybe. A 
számítógépet magánjellegű használata 981 alkalommal történt meg. 

 
 

Dózsa Nappali Melegedő - Origóc 
 

Az intézmény ellátási területe Budapest, a hajléktalanok megcélzott csoportja elsősorban a 
közeli belső területeken életvitelszerűen tartózkodó, valamint a közelben lévő éjjeli 
menedékhelyeket rendszeresen látogató, és az alapellátás szintjén lényegében ellátatlan 
hajléktalanokból tevődik össze. 
 

• 
 

Az utóbbi évek ellátási tapasztalatai alapján szükségesnek látjuk, hogy a nappali 
melegedőben kötelező szolgáltatások közül egyre nagyobb szerepet kapjon az információ, a 
munkaközvetítés, az egyedi aktuális élethelyzethez igazodó ellátás.   

 
• 
 

A BMSZKI Kocsis utcai átmeneti szállójával közös szervezésben idén először, de 
hagyományteremtő céllal került megrendezésre a BMSZKI Csocsó Bajnoksága mely minden 
hajléktalan Ember számára nyitott sport esemény volt. 
 

• 
 

Előzetes résztvevői szándék felmérését követően októberben ügyfeleink bevonásával 
felújítottuk nappali melegedőnk legtöbb helyiségét. A három naposra tervezett átalakulás 
első két napján ügyfeleink és barátaink segítő részvételével, majd harmadik nap a 72 óra 
kompromisszumok nélkül fiatal 5 fős csapatával tettük élhetőbbé melegedőnket 
közösségünk, ügyfeleink legnagyobb megelégedésére 

 
• 
 

…De nem csak a melegedőnk esik át mérhetetlen változáson, hiszen a 21 (csapatunk 
kiegészült még 2 ügyfelünkkel, 3 baráttal, és egy ELTE-s önkéntessel) főre bővült szorgos 
csapatunk annyira szuper módon csiszolódott össze, hogy bár a test lemerül, a lélek itt új 
erőre kap… 


