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2015. évi szakmai beszámoló a BMSZKI átmeneti szállásain1 és éjjeli 

menedékhelyein folyó személyes szociális munkáról - bevezető a szakmai 

vezetői beszámolókhoz 

Készítette: Breitner Péter 

 

 

A következő néhány oldalon 

az egyéni esetkezelő munka fő 

irányairól, különböző stratégai 

kérdéseiről, illetve elért 

(összesített) eredményeiről 

lesz szó. Mindezek részletei 

elolvashatóak a szakmai 

vezetők, e bevezető után 

következő beszámolóiban.  

A 2015. évben folytattuk azt a 

korábban megkezdett munkát, 

amelynek fő célja a segítő 

munka további 

professzionalizálása volt 

annak érdekében, hogy az 

ügyfeleink a lehető 

leghatékonyabb 

segítségnyújtásban 

részesüljenek. Azt tekintjük 

sikernek és egyben  

                                                           
1 Szervezetünk átmeneti szállásain (a Szabolcs utcai, a Kálvária utcai és a Vaspálya utcai intézmények 

kivételével)  2012. őszén alapjaiban alakítottuk át a segítő munkát. A korábbiakhoz képest más a célrendszer, a 

munka  megszervezése, sőt az egyes munkakörök tartalma is megváltozott. Az átalakítás technikai és szemléleti 

részletei, valamint korábban elért eredményei részletesen elolvashatóak a korábbi „BMSZKI új segítői 

rendszeréről” szóló beszámolókban, amelyek honlapunkon az alábbi helyeken elérhetők: 

http://www.bmszki.hu/hu/szocialis-munkank-menete, http://www.bmszki.hu/hu/2013-evi-intezmenyi-

beszamolok, http://www.bmszki.hu/hu/2014-evi-intezmenyi-beszamolok  

 

Terveink 2015-re: 

 Egészében folytatni tervezzük azokat a munkaminőség-, és 

szervezetfejlesztési irányokat, amelyeket elkezdtünk.  

 a havi esetkezelői műhely folytatása némileg megújult 

tartalommal, „A segítségnyújtás különböző színterei - közös 

ügyfelekkel” címmel.: ezekre a műhelyekre olyan, a 

szakmájukat magas színvonalon űző kollégákat hívunk meg a 

szociális munka más (de tőlünk egyáltalán nem független) 

területeiről, akiktől sok új információt tudhatnak meg, más 

nézőpontokat ismerhetnek meg az esetkezelést végző segítők. Új 

gondolatokat, új nézőpontokat, új kapcsolatokat várhatunk ettől. 

 a segítő beszélgetés további fejlesztése: 

o esetmegbeszélő csoportok 

o a négyszemközti szakmai vezetői beszélgetések 

o az írásbeliség további erősítése 

o az interjútechnika és más képzések 

segítségével 

 Tovább kell gondolkodnunk azon, hogyan erősíthető meg a 

fiatalabbakkal, ezen belül is a 25 éven aluliakkal folytatott segítő 

munka  

 Tovább kell erősíteni az együttműködést a szállásnyújtó és az 

esetkezelő segítők között 

o a vezetők tudatos és kölcsönös kapcsolatépítésével 

o a szállásnyújtó szolgáltatások (esetkezeléssel 

párhuzamos) fejlesztésével 

 Az éjjeli menedékhelyeken bevezetett egyéni esetkezelési 

munka kiformálása, a céljaival kapcsolatos jó arányok 

megtalálása még egészében előttünk áll. 

(id a 2014. évről szóló beszámolóból: 

http://www.bmszki.hu/hu/2014-evi-intezmenyi-

beszamolok) 

 

http://www.bmszki.hu/hu/szocialis-munkank-menete
http://www.bmszki.hu/hu/2013-evi-intezmenyi-beszamolok
http://www.bmszki.hu/hu/2013-evi-intezmenyi-beszamolok
http://www.bmszki.hu/hu/2014-evi-intezmenyi-beszamolok
http://www.bmszki.hu/hu/2014-evi-intezmenyi-beszamolok
http://www.bmszki.hu/hu/2014-evi-intezmenyi-beszamolok
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fő feladatunknak, ha a hozzánk kerülő hajléktalan emberek mentálisan, közérzetüket 

tekintve, de státuszukban (elsősorban lakhatási helyzet, megélhetési mód és jövedelem) is 

képesek valamelyest előrelépni, vagy ha ez nem lehetséges, meg tudjuk állítani a további 

lecsúszásukat. A sikeresség vagy sikertelenség sokdimenziós, „bonyodalmas” fogalmak és a 

magyarországi segítő szakmákban, szociálpolitikában nincs is különösebb hagyománya, 

kultúrája az efféle nézőpontnak. Mi azonban - úgy is mint az ország legnagyobb hajléktalan 

segítő szervezete - lehetetlen helyzetnek tartjuk, ha nincsenek meg az eszközök ahhoz, hogy 

egy segítő szervezet, szakember tevékenységéről megállapítható legyen: (köz-) hasznos-e 

amit csinál, képes-e valójában segíteni az ügyfeleinek, képes-e integrálni, előbbre 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. Ennek egyik legfontosabb (de nem egyetlen) eszköze 

a segítői munkánk eredményeinek rendszeres áttekintése, elemzése: minden évben (immár 

harmadszorra) egyenként, minden egyes ügyfelünk esetében, majd összesítve is számba 

vesszük az elvégzett munka több dimenzióját is. Ezek között - a nem számszerűsíthető, nem 

mérhető eredmények megjelenítése érdekében - a segítők egy-egy esetkezelési folyamat 

sikerességéről alkotott álláspontja ugyanúgy jelen van, mint az ügyfeleink életében 

bekövetkezett, objektív, sőt, összességében mérhető státuszváltozás. E bevezető második 

részében, ahogyan az elmúlt években is, bemutatjuk a 2015. évre vonatkozó részletes 

eredményeket.  

A minőségi segítő munkának azonban, összefüggésben azzal, hogy megállapítható legyen 

sikeressége, van jó néhány olyan előfeltétele, amelyeket itt most csak egészen vázlatosan 

sorolunk fel, már csak azért is, mert ezeket részletesen ismertettük az előző évek 

beszámolóiban. A fejlesztések legfontosabb sarokpontjai tehát a következők voltak: 

 A szervezet egészének, a szervezet egyes elemeinek és az abban dolgozó kollégák fő 

feladatának (lásd feljebb) pontos definiálása, leírása és szinkronizálása a különböző 

hierarchikus szintek és munkakörök között egyaránt. Ez szívós, hosszabb távú munkát 

igényel. „Parancsra nem megy”, szabályozással nem lehet elérni (legfeljebb, ha már 

alakul, megtámogatni lehetséges). Ez a folyamat a munkakultúrát előnyösen formáló 

normák erősítésével, az ezt hátráltatók gyengítésével lehetséges. Sok párbeszédet, a 

szereplők meggyőzését, jó kompromisszumok megkötését és mindezeknek keretet adó 

szakmai megbeszélések sorozatát igényli. Ezek közül a legfontosabbak az 
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esetmegbeszélő csoportok, amelyek (a fő funkciójuk mellett, mellékesen) a 

leghatékonyabban képesek betölteni ezt a szerepet.  

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. 

 Külön meg kell említeni a legitim, szakmai tudáson alapuló autoritás erősítését a 

formális pozíció adta hatalomgyakorlással szemben. A kettőnek együtt kell jelen 

lennie egy munkakörben!  

 Az előzőekkel szoros összefüggésben ki kell emelnünk az erős keretek és azon belül 

(az egyes munkakörökön belül) nagyfokú szabadság fontosságát. A kettő talán 

ellentmondásosnak hangzik, holott pontosan egymást támogatják. Az ilyen 

munkahelyi atmoszférában visszaszorul a vezetői önkényesség lehetősége, 

felértékelődik az egyéni, segítői szaktudás. A kompetens, felelős munkakörök 

létrehozásának alapfeltétele, hogy pontosan tudható legyen, kinek mi igen, és mi nem 

a feladata. 

 A hajléktalanügyben és más segítői területeken is (mindez egyébként a mi 

szakmánkon jócskán túlmutat) aránytalan túlsúlyba került a probléma - megoldás 

paradigma. Ez az elterjedt nézőpont, amely szerint a problémán, illetve annak 

megoldásán keresztül közelítsünk az ügyfélhez, legtöbbször a dolgok komplex 

rendszeréből kiragadva észlel egy-egy momentumot és eszerint avatkozik is be. Ezzel 

azonban, hiszen a valóság (ha a fejünk tetejére állunk is) igencsak összetett, csak újabb 

problémákat hoz felszínre, rosszabb esetben újabbakat generál. Minden tapasztalatunk 

arra mutat, hogy fontos ezzel szemben az egyéniséget, a személyiséget teljes valójában 

megismerni (vagy ezt közelíteni), a rendszerszemlélet irányába elmozdulni és a 

„problémamegoldás” digitális dichotómiája (ti.: megoldatlan-megoldott) helyett a 

fejlődés, a javulás, az előrelépés lehetséges útvonalaira,  útközbeniségére koncentrálni. 

 

Az imént felsorolt szervezetfejlesztési irányok egyéves ciklusoknál hosszabb távra szóló 

alapfeladatokat adnak. Az elmúlt három évben jól érezhetően sikerült ezekben előre 

haladnunk. A 2015. év éppenséggel nem volt könnyű, sok belső és külső bizonytalanság tette 
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próbára a dolgozók életét, hangulatát, hitét. Ennek ellenére ezek a folyamatok ebben az évben 

is folytatódtak. A keretes részben citált, 2014. év végén 2015-re megfogalmazott munkaterv 

legtöbb eleme arra volt hivatva, hogy elősegítse az imént leírt, szervezetet és szakmaiságot 

fejlesztő folyamatokat: a szakmai vezetői beszélgetések, az esetmegbeszélő csoportok, az 

interjútechnika tanfolyamon, és más képzéseken való részvétel, valamint az írásbeliség 

megerősítése mind-mind ennek a szolgálatában álltak és állnak a jövőben is.  

A korábbi évek működéséhez képest azonban megújult tartalommal és formában folytatódott 

az egyéni esetkezelést végző segítők szakmai műhelye. Míg a korábbi években a saját 

ügyfélkörünk egyes alcsoportjaira, ezek speciális szükségleteire koncentráltunk, 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, mélyítsünk el. A megújult műhely a Segítő munka 

különböző színterei közös ügyfelekkel címet kapta, amelynek keretében a következő 

vendégekkel és témákkal ismerkedtünk meg: 

 Pszichológus szolgáltatás hajléktalan emberek számára, Buda Erika BMSZKI 

 Segítő munka haldoklókkal, Markó Mária, Magyar Hospice Egyesülettől 

 Szociális munka fogvatartottakkal, Mészáros Mercedes és a Váltósáv Alapítvány 

munkatársai 

 A Fedél Nélkül működése és szemlélete, Kepe Róbert, Menhely Alapítvány, Fedél Nélkül  

 Szociális munka ez egészségügyben, Zöld Veronika és az Egészségügyben Dolgozó Szociális 

Munkások Országos Egyesületének más tagjai 

 „Restart - közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért", egy közösségi 

adománygyűjtéssel egybekötött segítő program, Breitner Péter, Van Esély Alapítvány 

 Tapasztalatok a Twist Olivér Alapítvány utcáról-lakásba programjából, Bereczki Linda és 

Virág Tamás, Twist Olivér Alapítvány 

 Sarokház-program, Komplex rehabilitációs munka utcáról érkezőkkel, Matlári Ferenc, Dudás 

Krisztián és Krajcsovics Balázs, Menhely Alapítvány 

 A foglalkoztatási hivatal programjai és munkája hajléktalan emberekkel, IX. Kerületi Hivatal 

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály, Palkóné Dr. Dömsödi Tímea és Szokolyai Péterné 
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Ezeken a szakmai műhelyeken a teljes esetkezelői kar jelen volt a szakmai vezetőikkel együtt, 

közel 40 fő. Éppen ezért ennek a keretében egy alkalmat arra (is) felhasználtunk, hogy 

közösen áttekintsük a saját munkánk eredményeit és nehézségeit. 

 

Az egyéni esetkezelő munka bevezetése az éjjeli menedékhelyeken 

A 2015. év egyik legkomolyabb fejlesztése arra irányult, hogy az éjjeli menedékhelyeket 

használó ügyfeleink számára is hozzáférhetővé tegyük az egyéni esetkezelő szociális munkát, 

valamint kialakítsuk ennek jó, az adott intézményhez, ügyfélkörhöz illeszkedő hatékony 

formáit. Ennek érdekében minden menedékhelyen munkába állt egy új kolléga, aki egyrészt a 

helyi stábba tartozik, emellett azonban egy önálló szakmai vezető (Fazakas Tünde) teamjének 

is tagja, akinek kiemelt feladata a szakmai munka kézben tartása. Ezeken a találkozókon 

elsősorban esetmegbeszélő csoportok és egyéni konzultációk történnek. Az „induló évben” 

kiemelkedő szerepe volt az alapműködések kialakításának és ezzel párhuzamosan a 

tapasztalatok folyamatos összegyűjtésének. Ezt nem könnyítette meg, hogy a team „végleges 

felállítása” több okból is nehezen valósult meg. Ezzel együtt- bár az egyes telephelyeken más 

és más ütemben - elindult az érdemi munka, és az első tapasztalatok bíztatóak. Ebben minden 

bizonnyal döntő szerepe van annak is, hogy több olyan rutinos, komoly szakmai tudással 

rendelkező kollégát is sikerült ebben a teamben alkalmazni, akik máris biztos bázisai ennek az 

új munkaformának, és akiknek a véleményére méltán alapozhatóak a további irányok. Az 

éjjeli menedékhelyeken folyó egyéni esetkezelői munkában kiemelt fontosságú a segítők 

magabiztossága, empátiája és énereje! Ezekben a szolgáltatásokban ugyanis nincs semmiféle 

„kötelező együttműködés”, semmiféle „intézményi jogviszony” vagy ezekből származó 

kötelezettség, függelem, amely egy asztalhoz ültetné az ügyfeleket a segítőkkel.2 Vagy van 

kellő vonzereje a szolgáltatásnak önmagában, önmagáért, vagy nincs... Egyelőre úgy tűnik, 

hogy van! 

Az első év tapasztalatait, eredményeit az átmeneti szállásokon folyó esetmunkához hasonló 

módon (némileg módosított tartalommal) szintén összegyűjtöttük, erről minden részlet 

elolvasható Fazakas Tünde beszámolójában. 

 

 

                                                           
2 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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A segítségnyújtás irányairól szóló szakmai vezetői beszélgetések alakulása 

 

A korábbi években kialakított rendszerben a szakmai vezetők minden átmeneti szállásra 

költöző ügyféllel leülnek egy intenzív, négyszemközti beszélgetésre, amelynek segítségével 

megállapítják a segítő munka lehetséges irányait. Ennek része az esetkezelő segítő 

kijelölésére vonatkozó döntés is. Az új ügyfelek mellett áttekintő, összegző (és egyébként az 

esetleges újabb lakhatási jogviszony megkötésére irányuló) beszélgetéseket is folytatnak a 

már egy vagy két éve nálunk lakó (a diagramban: „régi”) ügyfelekkel is. Ezen kívül a 

szállásokon dolgozó kollégák, vagy az ügyfelek saját kezdeményezésére bárki, bármikor újra 

részt vehet az alapirányokat újradefiniáló, a korábbi döntést felülvizsgáló beszélgetésen (a 

diagramban: „visszaküldött” ügyfelek). (A korábbi beszámolóinkban részletesen elolvashatók 

ezeknek a döntéseknek a szempontjai és módszertani hátterük.)     A 2015. év folyamán 

összesen 1714 előre egyeztetett szakmai 

vezetői beszélgetés volt betervezve, amelyek 

közül 1385 (81,1%) valósult meg. (Ez a szám 

nagyjából a tavalyelőtti és a tavalyi között 

helyezkedik el, azaz különösebb tendenciát 

nem látunk mögötte.)  

A „megvalósult” beszélgetések aránya az 

elmúlt években megbízhatóan 80% körül 

alakult, ahogyan 2015-ben is.  A megvalósulás aránya azonban 2015-ben is jelentősen eltér az 

új beköltöző (77,6%), a már 1/2 éve itt lakó (89,3%) és a szakmai vezetőkhöz valamilyen 

okból visszairányított (88,8%) ügyfeleink körében. A helyzet a tavalyihoz képest 

összességében valamelyest javult, de lényegét 

tekintve azonos az új segítői rendszer bevezetése 

óta. A beköltözések (és ezzel a beszélgetések iránti 

igény) az év során (olykor jelentősen) hullámzik. 

Ezt a beköltözési tendenciák és az előjegyzésbe 

kerülő létszámok folyamatos figyelésével többé-

kevésbé zökkenőmentesen képesek voltunk követni. 

Egy-egy különösen forgalmas időszak esetenként  

„krízis-intézkedéseket” (a szakmai vezetők heti 

interjú-kapacitásának megemelését és más 

Az év során előjegyzett és megvalósult szakmai 

vezetői beszélgetések (fő)
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esetkezelő kollégák további bevonását) követelt meg, de mindig képesek voltunk előre 

észlelni és előre megtenni a szükséges lépéseket, így egy-egy elszigetelt esettől eltekintve 

torlódás, az ügyfelek kényszerű várakoztatása nem történt.  

Az év során összesen 523 ügyfél kapott egyéni esetkezelő segítői szolgáltatást a beköltözése 

után. Az új beköltözők 44%-a, a „régi” 

ügyfelek  12%-a, a szállásnyújtó kollégák 

által visszairányított ügyfeleknek pedig 

58%-a kapott személyes szociális munkást. 

Az ügyfelek „visszaküldése” (az indokoltság 

alapos mérlegelése után) kifejezetten 

támogatott eljárás, hiszen egy mégoly alapos 

első beszélgetés esetén is előfordulhat, hogy 

nem jó döntés születik, arról nem is 

beszélve, hogy az ügyfeleink helyzete 

könnyen megváltozhat akár a nálunk 

eltöltött első pár hét alatt is. A visszaküldés lehetősége tehát tulajdonképpen egy fontos 

biztonsági öv, amely érzékenyebbé teszi a rendszerünket arra, hogy lehetőleg mindenki, 

valóban a számára szükséges segítséghez jusson a szállásainkon és mindig maradjon mód a 

felülbírálásra is, ha szükséges. 

A visszaküldött ügyfelek száma a korábbi évekhez képest közel a duplájára emelkedett (59 

esetben történt ilyen). Ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a szállásnyújtással foglalkozó 

kollégák a korábbikhoz képest érzékenyebben reagáltak az időközben megváltozott 

élethelyzetekre, ami hatékonyabb személyes odafigyelésről árulkodik.  E körben az 58%-os 

esetkezelő-kijelölés pedig azt mutatja, hogy az esetek többségében alapos oka és értelme volt 

a helyzet újbóli átgondolásának. 

A segítségnyújtás lehetséges irányairól szóló beszélgetés sok értelemben is alappillére az 

immár három éve bevezetett segítői rendszernek. Ezek korábban mind intenzitásukban, mind 

számukban rendkívüli megterhelést jelentettek a szakmai vezetők számára. E munkaforma 

intenzitása változatlan, az egy főre eső beszélgetések számát azonban a tavalyi év során egy 

újabb szakmai vezető belépésével (Fazakas Tünde) sikerült élhetőbb szintre csökkenteni, 

hiszen ez a munka így már öt helyett már hat fő között oszlik meg. Emellett pedig nem kis 

segítséget jelent az a két éve bevezetett újítás sem, amelynek eredményeképpen az 

esetkezelést végző teamek egy-egy tagja is besegít ezeknek a beszélgetéseknek a teljesítésébe. 

Esetkezelő-kijelölések a 2015. év  során (f ő) 
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2015. év során egy-két szükséghelyzettől eltekintve – amit egy kis rászervezéssel a kollégák 

igazi csapatként oldottak meg – a szakmai vezetőknek személyenként, hetente 7*2 órás, előre 

megadott időpontot kellett fenntartaniuk erre a célra (amely természetesen minden egyéb team 

vezetői feladat mellett értendő). 

 

Az esetkezelésben részt vevő ügyfélkör legfontosabb jellemzői 

A 2015. év folyamán az átmeneti szállásokon összesen 978 (ez 57 fővel több a 2014. évhez 

képest) 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.  

Az átmeneti szállásokon végzett és az éjjeli menedékhelyeken bevezetett személyes segítői 

munka bizonyos szempontok szerint azonos, a hangsúlyok, a célrendszer és velük együtt a 

segítői motivációk azonban egészen mások. Éppen ezért, a tartalmi és számszaki keveredések 

megelőzése érdekében a két különböző munkaformára vonatkozó adataink elemzését egészen 

külön kezeljük: az átmeneti szállásokon folyó segítő munka elemzése itt folytatódik, az éjjeli 

menedékhelyekről szóló további információk azonban Fazakas Tünde beszámolójában 

találhatóak. 

Mielőtt tehát az átmeneti szállásokon elvégzett személyes segítő munka eredményességének 

elemzésébe belemennénk, érdemes röviden áttekinteni, hogy az ügyfélkörünk milyen 

„kiinduló-helyzetben” volt, amikor a segítői kapcsolatok kezdetüket vették. 

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 kormegoszlás is nagyjából a „megszokott”: a túlnyomó többség (63,8%) 45 

év feletti. Emellett azonban 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. (A 25 éven aluli ügyfeleinkre (több kevesebb sikerrel) igyekszünk kiemelt 

módon odafigyelni. Ennek különböző részletei elsősorban Németh Balázs és Makkai Hunor 

leírásaiban, emellett viszont a több szakmai vezetői beszámolóban is megjelennek.) Ami az 

esetkezelésben részesülő ügyfeleink megélhetési viszonyait illeti (az erről szóló diagramot 

lásd lejjebb) a következő a helyzet: A megelőző évhez képest 2015. év folyamán 7%-kal 
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többen érkeztek hozzánk olyan ügyfelek, akiknek bármilyen munkája van. E mögött sajnos 

vannak adatfelvételi bizonytalanságok is, ugyanis (vélhetően) többen is „a rendszeres 

bejelentett munka” kategóriába kerültek azok közül, akik „közmunkát” végeznek, de a 

problémáinkat az is tetézi, hogy a közmunka, közérdekű munka, közhasznú munka fogalmai 

ugyan egészen más tartalmúak, a hétköznapi használatban azonban összekeverednek és a 

„közmunka” kategóriában. Mindegyik „munka” ugyan, azonban egészen más megélhetési 

viszonyokat, integrációs körülményeket vagy identifikációs lehetőséget jelentenek.  

A tavalyi kiinduló helyzethez képest 3 %-kal kevesebben voltak azok, akiknek rokkant-

ellátásuk volt, valamint 6 %-kal kevesebben éltek önkormányzati segélyből vagy mások 

segítségéből és 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 imént sorolt adatok az esetkezelési munka kezdetére, azaz a segítői munka 

„startkockájára” vonatkoznak. Ezek után pedig lássuk, hogyan tudtak ezen a helyzeten 

változtatni ügyfeleink és segítőik a közösen elvégzett munka során. 
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A segítő munka eredményei: változások az ügyfeleink életében 2015-ben 

A megélhetési forrás az életmód 

egyik legmeghatározóbb eleme. 

Igen nehezen módosul, ezzel 

együtt kitüntetett szerepe van a 

segítői munkában, így az éves 

számvetésnek mindig része az 

ebbéli változások áttekintése. Az 

elért változások összképe nem 

különbözik lényegesen a 

tavalyitól.  

Néhány számottevő változást 

láthatunk: a rendszeres bejelentett 

munkát végzők aránya 6%-kal 

növekedett. Emellett emelkedett a 

különböző nyugdíjak jelenléte a 

megélhetésben. Ezek az irányok 

mindenképpen egy magasabb 

fokú integráció és csekélyebb 

kiszolgáltatottság irányába 

mutatnak. (Itt is meg kell jegyeznünk a fentebb már jelzett bizonytalanságot: a „rendszeres 

bejelentett munka” kategóriájában előfordulhatnak „közmunkát” végzők is, így arról nincs 

pontos képünk, hogy az emelkedés mögött valójában milyen mértékben húzódik-e meg az 

elsődleges munkaerőpiacra való belépés.) 

Ami a különböző megélhetési források mögött álló 

jövedelmi helyzet megváltozását illeti, a mintázat 

szintén a tavalyihoz hasonlít. Az ügyfeleink 35%-

ának emelkedett, 12%-ának csökkent, bő felének 

pedig nem változott a jövedelme. A megelőző évhez 

képest valamivel (néhány százalékkal) kevesebben 

vannak azok, akiknek emelkedett a jövedelme (és 

többen, akiknek csökkent), azonban mindezek a változások némileg magasabb jövedelmi 

viszonyok között zajlottak le és a mértékük is nagyobb: 2015-ben az esetkezelési időszakok 
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alatt az ügyfeleink jövedelme átlagosan 40.833 Ft-ról 49.654 Ft-ra emelkedett (Tavaly ezek az 

összegek 39.600 Ft és 46.200 Ft voltak.) 

Eredményeink önmagukban persze nehezen értelmezhetőek, hiszen a segítői munka csak az 

adott társadalmi-gazdasági közegben lehet képes „feljebb” juttatni vagy akár „szinten tartani” 

valakit. Az utóbbi években Magyarországon elszabadultak az egyenlőtlenségek, a hátrányos 

helyzetű csoportok folyamatosan szorulnak ki a munkaerőpiacról (és az élet többi területéről 

is). Ez fokozottan érvényes a hajléktalan emberekre. Segítőink kizárólag ehhez képest, ebben 

a közegben, az egyes emberek saját sorsán belül érhetnek el eredményeket. Óriási tévedés 

lenne a szociális segítő szervezeteken számon kérni az ország strukturális problémáit, 

hiányosságait, és a mobilitási útvonalak bezáródását, ami ezzel jár.  

Továbbra is tevékenységünk fontos 

mutatójának tartjuk, hogy sikerül-e jobb, 

autonómabb lakhatási körülmények közé 

kibocsátanunk az ügyfeleinket, mint 

amilyenek közül érkeztek. A részletes 

áttekintés után érdemes egybevonni a 

hajléktalan élethelyzet tipikus helyszíneit 

(azaz közterület, valamilyen éjjeli 

menedékhely, átmeneti szállás), és a 

„nem hajléktalan, hanem annál 

autonómabb élethelyzetre utaló lakhatási 

helyzeteket (amely a munkásszállásnál és 

a szociális otthonnál „kezdődik” és innen 

„felfelé” ide tartozik minden lakáshasználat: szívességi, 

rokonnál, társnál, Szobabérlők Háza, albérlet, 

önkormányzati és saját tulajdonú lakás). Ekkor a 

következő diagramon látható eredményt kapjuk. (Az 

értelmezéshez fontos: csak a „hajléktalanként” vagy nem 

hajléktalanként beazonosítható helyszíneket soroltuk be, a 

többi (pl. kórház, börtön) nem került az összevont 

kategóriákba!) Ezek szerint, az ügyfeleink 66,2 %-a 

érkezik „hajléktalan lakhatási helyzetből” és csak 29,8 %-
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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.  

Ez lényegileg szinte azonos a tavalyi 

eredményeinkkel. Egy apró, azonban 

tanulságos különbség mellett nem mehetünk 

el, ami jól illusztrálja a korábban már jelzett 

problémát: egy segítő szervezet, ha jól végzi 

a dolgát, képes az adott társadalmi 

struktúrában valamelyest előrejuttatni az 

egyes ügyfeleit, magát a közeget azonban 

nem változtathatja meg, csak azon belül, 

ahhoz képest érhet el eredményeket. Arról 

van szó, hogy karakterét tekintve valóban 

hasonló a megoszlás a hajléktalan/nem 

hajléktalan helyzetből jövő/távozó ügyfelek 

arányait tekintve, mint korábban, de a 

tavalyinál 4,3%-kal többen jöttek hajléktalan 

helyzetből, és 2,3%-kal többen mentek 

tovább ugyanebbe az irányba! Nagyobb arányú változást sikerült tehát elérnünk ügyfeleink 

életében (azaz „eredményesebbek” voltunk (2%-kal)), pedig összességében (valamivel) mégis 

többen távoztak hajléktalanként a szállásainkról. A helyzet pontosan mutatja be mi az, ami 

„számon kérhető” egy szociális szervezeten és mi az, ami nem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos megemlíteni, hogy az ügyfeleink 18,3 

%-ról nem tudjuk, hogy hová távoztak. Ez 4%-

kal kevesebb, mint korábban. Ezt önmagában 

eredményként könyveljük el, azonban még 

mindig túl nagy arány ahhoz, hogy módszertani 

zavarokat okozzon, ha nem ellenőrizzük, van-e 

torzító hatása az elemzéseinkre. Az a csoport 

(84 fő), akikről nem tudjuk, hogy hová mentek 

tőlünk vázlatosan a következőképpen 

jellemezhető: az átlaghoz képest 

valamennyivel, de nem döntően nagyobb 

arányban vannak jelen köztük azok, akik 

utcáról (19%), vagy valamilyen (akár bmszki-s, 

akár nem bmszki-s) éjjeli menedékhelyről 

(50%) érkeztek. Többnyire férfiak, jellemzően 

fiatalabbak, és az 59%-ukkal már az első 4 

hónapban megszakad a segítői kapcsolat. Ezek 

alapján elmondható, hogy ez a 18% a létszáma 

és a tulajdonságai alapján lényegesen nem 

befolyásolja a fenti diagram összevont 

kategóriáit. 
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A célkitűzések és a sikeresség az egyéni esetkezelésben 

 

Az eredményeinkre vonatkozóan nemcsak az ügyfeleink életében bekövetkezett változásokat 

követtük nyomon, hanem annál „puhább” információkat is összegyűjtöttünk az év során. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az egyes esetkezelési kapcsolatok (az ügyféllel közösen 

kiformált) kitűzött céljai teljesültek-e vagy sem, emellett pedig arra is, hogy a segítők 

sikeresnek tartják-e az adott ügyféllel folytatott munkát. Magára a sikerességre vonatkozóan 

nincs jelentős eltérés a korábbi évek eredményeihez képest: a segítői munka 60%-ban részben 

vagy egészen sikeresnek mondható. A további elemzés nem is erre vonatkozik, sokkal inkább 

arra, hogy milyen viszonyban áll egymással a sikeresség és a célok teljesülése. 

A két kérdésre adott válaszok kellő mértékben együtt mozognak: 

 

A sikeresség és a célok teljesülése lezárt eseteknél (teljes%), 2015  
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De mit is jelent, hogy „kellő mértékben”? 

A táblázatunkban minden egyes cella önálló jelentést hordoz: annak különböző kombinációit 

mutatja, hogy az esetkezelési munka során kitűzött célok teljesülése /nem teljesülése és a 

munka segítők által megítélt sikeressége/sikertelensége milyen viszonyban állnak egymással. 

A legtöbb esetben (a tábla bal felső sarkától a jobba alsóba tartó átló mentén) (86,3%-ban) 

teljes a kongruencia. Ez a nagyságrend – e sorok szerzője szerint – „kellő mértékű”.  

Ha ennél sokkal magasabb lenne a korreláció, az arra a veszélyre mutatna rá, hogy az 

esetkezelési folyamatok túlzottan merevek, hogy a segítők „vaskalaposan” csak a kitűzött 

célok teljesüléséhez ragaszkodnak, és ezzel nem engednek teret az olykor igencsak színes 

valóság érvényesülésének.  
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Ha viszont ennél (lényegesen) gyengébb lenne a célok teljesülése és a sikeresség közötti 

összefüggés, akkor bizony sok mindent újra kellene gondolnunk, hiszen ez azt jelentené, hogy 

a célok kitűzésének folyamata, szemlélete, minősége nem kellőképpen szolgálja az ügyfeleink 

valódi boldogulását. 

A valóság színes, fordulatos és nem mindig előre bejósolható. Mint a táblánkból is látható, 

néhány esetben még az is előfordult, hogy a kitűzött célok megvalósulása nélkül is sikeresnek 

minősíthető egy-egy segítő folyamat: (ez 4 esetben történt meg), sőt, ennek a fordítottja is 

lehetséges: a célok teljesültek, de (valami, esetleg a mérhetőségnél finomabban 

megnyilvánuló jelenség, esemény) miatt mégsem tekinthető sikernek a közös munka (ez 3 

esetben fordult elő). (A 4+3 eset együtt 1,6%, amely teljes ellentmondást mutat.)  

Az esetek további 12,1%-a részben együtt mozog, azaz például egészen sikeresnek ítélt a 

segítői folyamat, holott a célok csak részben teljesültek (vagy fordítva), illetve részben 

teljesültek ugyan a célok, de ennek ellenére mégsem nevezhető sikeresnek a munka (vagy 

fordítva) stb. 

A „kellő mértékben” való együttmozgás az egyik legjobb indikátora annak, hogy a (segítői) 

rendszer valóban működik, a működésnek pedig alapvető fontosságú feltétele, hogy a 

„rendszer” nem telepszik rá a józan, hozzáértő, segítői ítélőképességre és egyéni 

kompetenciára, hanem a kettő többé-kevésbé egyensúlyban van, sőt, kölcsönösen fékei, 

szabályozói egymásnak. 

Anélkül, hogy itt megismételnénk a korábbi beszámolók intézményi, segítői és 

rendszernormák alakítására és karbantartására vonatkozó hosszú leírásait, ezen a helyen 

fontos megjegyezni, hogy az utóbbi három évben elvégzett munka jóval nagyobb része 

irányult a kellő mértékben típusú működés elérésére és csak csekélyebb hányada szólt 

magáról a rendszer (mint „gépezet”) működésének kialakításáról. 

2015. évben elvégzett munkára vonatkozó információk és adatok összegyűjtése során egy új 

kérdést is felettünk a kollégáknak, amely az egyéni esetkezelési rendszer általunk bevezetett 

formájának egyik alapgondolatára irányul. Az egyéni esetkezelő munkának két lehetséges 

(elemi) irányát, alapvető célrendszerét vázoltuk fel: az egyik az ügyfél magasabb fokú 

autonómiáját célozza, a másik megelőzi a helyzet további romlását, az illető ügyfél további 

lecsúszását. A már korábban is hivatkozott „valóságról” persze tudjuk, hogy ritkán fordulnak 

elő benne tiszta élethelyzetek, és ennek a kétféle célrendszernek mindenféle kombinációja, 

párhuzamossága, sőt ellentmondása is lehetséges. Ezzel együtt kíváncsiak voltunk arra, hogy 

alakultak az esetkezelési irányok az alapelképzelés felállítása után három évvel. Az eredmény 

a következő diagramon látható.  
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Az esetek bő egyharmadában mindkét 

szempont egyformán fontos volt. Ez – 

úgy véljük – tulajdonképpen a segítő 

munka egyik alapállása, hiszen, mialatt 

az ügyfél és segítője valamilyen 

előrelépésen dolgozik, gyakran ott lebeg 

a fejük fölött Damoklész kardja: 

visszaesés valamilyen függőségbe, 

munka elveszítése, pszichiátriai 

betegség tüneteinek súlyosbodása stb. 

Aggasztó, de sajnos nem meglepő, hogy a második legnagyobb csoport (31,6%) esetében csak 

a további lecsúszás megelőzése volt reálisan követhető irány, amely mellett különösebb 

előrelépés nem volt elképzelhető. Ahogyan már korábban említettük, a hajléktalan emberek 

évről-évre rosszabb állapotban, rosszabb helyzetben vannak. A saját ügyfélkörünkre 

vonatkozó, korábbi elemzéseink és a Február 3. országos felméréssorozat eredményei 

egyaránt ezt mutatják.  

Az ügyfeleink egynegyedével folytatott munkában azonban kifejezetten az előrelépés volt a fő 

irány: lakhatási helyzetben, jövedelmi 

viszonyokban, társas kapcsolatokban, 

önismeret, identitás terén és még 

sorolhatnám. Végül az esetkezelési 

kapcsolatok 5,7%-ában a segítők nem 

tudták eldönteni a kérdést. E próbálkozások 

mögött általában meglehetősen kaotikus 

viszonyok állnak. Többnyire valamiért el 

sem kezdődhetett az érdemi munka, ki sem 

alakult a bizalmi kapcsolat: jól jelzi ezt, 

hogy a kitűzött célokat ezekben az 

esetekben 70,6%-ban nem sikerült elérni. Igazán figyelemreméltó azonban, hogy 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, amely szerint a boldoguláshoz a 

múltra és a jövőre egyaránt figyelni kell.  
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Emellett fontos, de talán nem meglepő eredmény, hogy a magasabb fokú autonómia elérésére 

irányuló munka sikeresebb, mint amikor a további lecsúszás megállításáért küzdenek a 

kollégák.  

Ezek az eredmények ismét rámutattak arra: a társadalmi-gazdasági környezet nagyban kijelöli 

azt a mozgásteret, amelyen belül sikereket érhet el egy segítő szervezet.  

 

Végül tanulságos, de korántsem meglepő kép 

rajzolódik ki, ha a segítő munka sikerességének 

alakulását megvizsgáljuk a beköltözési irányok 

szerint is, pontosabban aszerint, hogy az illető 

ügyfél már eleve hajléktalan élethelyzetből, vagy 

valamilyen nem hajléktalan lakhatási 

körülmények közül érkezik hozzánk. Az előbbi 

„érkezési irány” nagyjából lefedi a már régebben 

a hajléktalanellátó rendszerben lévő, évek óta 

hajléktalanként élő ügyfeleinket, míg az utóbbiba 

sokkal inkább a „friss hajléktalanok” tartoznak: 

azok, akiknek az életmódja, megélhetési 

stratégiája, kapcsolatrendszere és önképe még nem, vagy sokkal kevésbé idomult a 

hajléktalanság körülményeihez. Ezeknek a tényezőknek, mint látható, komoly szerepük van 

az eredményeink alakulásában. Míg a már régebben ilyen helyzetben lévő ügyfeleinkkel 56%-

ban sikerült valamilyen eredményt elérni, a friss (ebb-) en hajléktalanná vált ügyfeleink között 

ez az arány: 68%. E beszámoló végén – helyszűke miatt - hosszabb leírások helyett e 

számokkal illusztrálhatjuk, hogy mennyire mások a segítő munka lehetőségei, ha egy 

ügyfelünk a közelmúltban még (valamennyire is) integráltabb élethelyzetben volt, milyen 

lehetőségeket rejthet magában, ha még élnek a lakáshasználatra vonatkozó és a valahová 

tartozás emlékei, amelyeket a segítő mozgósíthat, „reaktiválhat”.  

…És hogyan vesznek el ezek szinte egészen, ahogyan telnek-múlnak a hajléktalanságban 

töltött évek.3 

 

 

                                                           
3 A Február 3. felmérések eredményeiből tudjuk, hogy Magyarországon az utóbbi években a hajléktalanul 

töltött idő átlagosan több mint 6 év, a kérdezettek egyharmada pedig több mint 10 éve van ebben a 

helyzetben.  
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Terveink 2016-ra: 

 

 Az egyes segítői teamek és szakmai vezetőik a legfőbb motorjai, alakítói és szükség 

esetén kritikusai is a három éve bevezetett, új szemléletű segítői munkának. Éppen 

ezért a jövőre vonatkozó szakmai, fejlesztési tervek legjelentősebb része is a 

következő, teamekre lebontott szakmai vezetői beszámolókban található. Itt, a 

továbbiakban csak néhány, a szervezet egészére vonatkozó stratégiai irányt 

fogalmazunk meg. 

 Egészében folytatni tervezzük azokat a munkaminőség-, és szervezetfejlesztési 

irányokat, amelyeket elkezdtünk, amelyekről jelen és a korábbi beszámolóink szólnak. 

 Az egyéni esetkezelői segítő rendszer a bevezetése idején sok szempontból szokatlan 

volt, többekben (akik az átalakítás részesei voltak) bizonytalanságot, esetenként 

ellenkezést váltott ki. Akkor sok újdonságot vezettünk be egyszerre, amelyek közül 

talán a munkakörök és felelősségek (esetkezelő és szállásnyújtó) szétválasztása volt 

az, amelyik a legtöbb port kavarta. 

Sok mindennek, egyebek között talán ennek is eredője, hogy az új segítői rendszer az 

első időszakát egyfajta inkubátorházban töltötte. Erre az első egy-két évben – úgy 

vélem – nagy szükség is volt. Az utolsó időszakban azonban ez veszített a 

jelentőségéből és ez így is volt jó! Ez ugyanis annak a jele, hogy ez a működésmód, 

személet beágyazódottá, elfogadottá vált és a kollégák többsége már látja a benne rejlő 

erőforrásokat, a működésének értelmét és hasznát. A 2016. évnek tehát arról kell 

szólnia, hogy elkezdjük lebontani / hagyjuk lebomlani ezt az inkubátort. Ez eddig 

talán elvontan hangzott, pedig egyszerű, már megindult folyamatokról van szó, 

amelyek elsősorban a napi munkaszervezés átalakulására vonatkoznak: Az utóbbi 

időszakban például csökkentettük a szakmai vezetői team-ülések számát, mert úgy 

ítéltük meg, hogy a legfontosabb közös alapok, szemléleti irányok már eléggé 

megerősödtek ehhez. Már mindenütt bevezettük a szakmai vezetők és a szállásvezetők 

közötti megbeszélések, egyeztetések valamilyen formáját, valamint azokat a közös 

teameket, melyeken az esetkezelő és a szállásnyújtó kollégák is jelen vannak. Ezek az 

egyeztetési formák bevetté váltak, a maguk képére alakították a munkatársak és valódi 

tartalommal töltötték meg őket.  
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Ugyanebbe az irányba mutat az is, hogy az új segítői rendszer szemléleti irányai, 

munkamódszerei közül több elemet átvettek a BMSZKI számos, más területen és más 

munkaszervezésben működő intézményei.  

Éppen ezért, a jövőben az egyéni esetkezelői rendszer belső fejlesztése mellett/helyett, 

sokkal komolyabb hangsúlyt helyeznénk arra, hogy az utóbbi években megteremtett 

értékeket, tapasztalatokat átadjuk, elérhetővé, használhatóvá tegyük a BMSZKI egésze 

számára. 
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Beszámoló a Dózsa és a Külső Mester Átmeneti Szálló esetfelelős teamjének munkájáról 

2015 

Készítette: Bércesi Ildikó szakmai vezető 

 

Bevezetés 

Szakmai vezetői munkám egyik részében egy vegyes összetételű esetfelelős team szakmai 

vezetését látom el, amelyben 3 személyes szociális munkás a Dózsa Szállón, 2 a Külső Mester 

Szállón végzi tevékenységét. Másik részében a BMSZKI-ban 2012 óta működő segítői 

rendszer részét képező 7 átmeneti szállóra, de elsősorban a Dózsa és a Külső Mester Szállóra 

beköltöző ügyfelekkel készített egy órás beszélgetés során mérem fel a szükségleteiket, 

fókuszba helyezve az esetkezelés szükségességét, valamint a Dózsa Szállón 12/24 hónapja 

lakó ügyfelek további jogviszonyáról hozok döntést/teszek arra vonatkozó javaslatot. Szoros 

szakmai együttműködésben dolgozom Verasztó Edinával, a Dózsa Szálló másik szakmai 

vezetőjével, és az általa vezetett teammel. A másik 5 esetfelelős team élén álló szakmai 

vezetővel együtt tagja vagyok a Breitner Péter által vezetett szakmai vezetői teamnek. 

Munkám során intenzív együttműködésben állok Beczéné Bálint Mónikával és Juhász 

Arnolddal, a Dózsa Szálló vezetőivel, valamint Keserű Zsolttal, a Külső Mester Szálló 

vezetőjével. Mivel az irodám a Dózsa Szállón található, és a munkám nagyobbik része is oda 

köt – hiszen a Külső Mester Szállón nem én döntök a jogviszonyokról – az együttműködés 

inzenzitása jóval nagyobb a Dózsa Szálló vezetőivel, mint Keserű Zsolttal, de a 2016 elején 

bevezetett működési forma (részletesen lásd később), a hangsúlyok érzékelhető eltolódását 

fogja jelenteni.  

 

Az esetfelelős team 

2015 végre az állandóság éve volt a team életében, mivel most először ugyanazzal az 

összetétellel kezdtük és zártuk az évet. A Dózsa Szállóról Fegyver Anikó, Kiss Szilvia és 

Kuhárszky Tímea, a Külső Mester Szállóról Kovács Éva és Sipos Anna alkotják a teamet. 

Közülük ketten nem régóta dolgoznak a hajléktalanellátásban – Kovács Éva 2014 októbere, 

Sipos Anna 2014 decembere óta -, de bátran ki lehet jelenteni, az elmúlt év olyan intenzív volt 

számukra, hogy komoly tapasztalatokat szereztek. Kovács Éva érkezését megelőzően, a Külső 

Mester Szállón Heincz Ildikó személyében egy félállású személyes szociális munkás 

dolgozott, aki maximum 12 – 13 ügyfélnek tudott helyben segíteni. Bár minden jelzés arra 

mutatott, hogy ez kevés, sőt nagyon kevés, az újabb kapacitásbővülés – Sipos Anna belépése - 
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után hónapokig úgy tűnt, talán sok a két esetkezelő, mivel nincs annyi ember a szállón, akinek 

személyes szociális munkásra lenne szüksége. Júniusra értek el akkora esetszámot, ami már 

indokolta 2 szociális munkás jelenlétét, az év végére pedig beállt egy állandónak mondható 

teljes feltöltöttség (egy esetfelelősnek maximum 23+2 ügyfele lehet, illetve ha szakmai 

vezetői interjúkat is csinál – mint Kovács Éva – akkor 20+2). Az eredeti elképzelés szerint 

kettejüket kiegészítette volna egy személyes szociális munkás a Gyáli Szállóról, akinek az 

esetei felét tették volna ki a Külső Mester Szállón lakó ügyfelek. Ez az év első felében 

egyértelműen szükségtelen volt, de a szálló lakóinak meglehetősen nagy fluktuációja okozta 

gyakori esetlezárások, az így rendszeresen keletkező szabad helyek miatt még az év végén 

sem kellett újból átgondolni a kérdést.    

      

1.sz.táblázat A 2015-ben felvett új és lezárt esetek száma, valamint az induló és záró esetszám 

esetfelelős szálló 
felvett új 
ügyfelek 

(fő) 

lezárt 
esetek 

(db) 

esetszám 

2014.12.31 2015.12.31 

Fegyver Anikó Dózsa 15 18 22 19 

Kiss Szilvia Dózsa 5 11 22 16 

Kuhárszky Tímea Dózsa 19 22 21 18 

Kovács Éva Külső Mester 28 23 15 20 

Sipos Anna Külső Mester 41 23 5 23 

Összesen 108 97 85 96 

 

A táblázat adatai jól szemléltetik a Külső Mester Szállón tapasztalható mozgást. Mindkét 

esetfelelős jelentősen több új ügyfelet vett fel az év során, mint a Dózsa Szállón dolgozó 

kollégáik. Különösen Sipos Anna, akinél az új ügyfelek extrém magas számát a kezdő 

alacsony esetszám is magyarázza, hiszen nem sokkal korábban (2014.12.01-én) lépett be a 

BMSZKI-ba.     

Kiss Szilvia esetében kiütköző a többiekhez képest kevés új ügyfél. Ezt az ügyfélkörében 

magas számban előforduló pszichiátriai betegek, súlyos addiktológiai problémával küzdők, 

vagy olyan élethelyzetben lévő hajléktalan emberek (pl. nagy, de nem ledolgozhatatlan 

adósságállománnyal rendelkezők) magyarázzák, 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 
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az ügyfeleknek a jogviszonyuk lejártával ki kell költözniük, és jellemzően újra visszatérnek a 

szállóra. 

A Dózsa Szállón az utolsó negyedévben lecsökkent a beköltözők, és ezzel párhuzamosan az 

esetkezelt ügyfelek száma, de 2016 februárjában már világosan látszik, ez csak átmeneti 

állapot volt. A team összességében ezzel a csökkenéssel együtt is érzékelhetően több ügyféllel 

foglalkozott az év végén, mint az elején, amit ugyancsak a Külső Mester Szállón végbement 

kapacitásbővülés magyaráz. Ha havi bontásban nézzük meg, hogy a hónap utolsó napján 

összesen hány ügyféllel foglalkoztak az esetfelelősök, a kapott érték 85 és 99 között mozog, 

és 8 hónapon keresztül meghaladja a 90-et.  

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. Annak hagyományát sem szakítottuk meg, hogy a Dózsa Szálló másik 

esetfelelős teamjével közösen tartjuk az esetmegbeszélőt. A teamek helyszíne havonta kétszer 

a Dózsa, egyszer a Külső Mester Szálló volt, amikor a másik team is csatlakozott hozzánk az 

esetmegbeszélő idejére. A vezetői értekezlet hetében közös teamek zajlanak - szállónként, a 

szállásnyújtó kollégákkal közösen megtartva -, így havonta három esetfelelős teamre és 

esetmegbeszélőre jut idő, vagyis havonta 3 ügyfél esetének mélyebb megbeszélésére volt 

módunk, egy összesen 10 fős esetmegbeszélő csoportban. Ez a túlságosan lassú forgási 

sebesség volt az elsődleges oka, amiért Verasztó Edinával úgy döntöttünk, szakítunk ezzel a 

gyakorlattal, és 2016-tól mindkét team saját esetmegbeszélőt tart. Nagy örömünkre szakmai 

munkánk komoly támogatást kapott, amikor Jávorszky Eszter pszichológus júliusban 

megkezdte ügyfélfogadását a Dózsa Szállón, és munkája részeként rendszeresen részt vesz az 

esetmegbeszélő csoportokon. Arról még nem született megegyezés, hogy a kettévált 

esetmegbeszélő csoportokat hogyan fogja látogatni. 

2015-ben sajnos csak egyszer voltunk kihelyezett teamen, nyár elején. A már szokásosnak 

nevezhető őszi alkalom elsősorban azért maradt el, mert október folyamán fizetés nélküli 

szabadságon voltam, amely idő alatt Verasztó Edina és Makkai Hunor szakmai vezetők látták 

el a helyettesítésemet a teamben.  

Az előző évekhez hasonlóan, 2015-ben is volt olyan tagja a teamnek, aki hetente 2, újonnan 

beköltöző ügyféllel szakmai vezetői beszélgetéseket folytatott. Kovács Éva a tervek szerint 

februárban vette volna át ezt a feladatot Andorkó Évától, aki előző év decemberében kezdte 

meg szülési szabadságát. Az év elején azonban annyira lecsökkent a beköltözők száma, hogy 

alig töltődtek be a szakmai vezetők megadott időpontjai, így a betanítása is csúszott. A januári 

kiesést kompenzáltuk Kiss Szilvia beállításával - aki korábban már készített ilyen 
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beszélgetéseket -, ami végül szükségtelennek bizonyult, mivel mindössze egy időpontját 

töltötték be az egész hónapban (és az sem valósult meg, mert nem jött el az ügyfél). Kovács 

Éva végül márciustól készített ilyen beszélgetéseket. A személye egyet jelentett azzal, hogy 

heti 2 kapacitás átkerült a Dózsa Szállóról a Külső Mester Szállóra.      

 

Ügyfeleink 

A személyes szociális munkások harmadik éve vannak megkérdezve azokról az ügyfelekről, 

akikkel az előző év december 1-e, és az aktuális év november 30-a között foglalkoztak. 

Ügyfeleinkről ennek az adatfelvételnek a segítségével fogok képet adni.  

A vizsgált egy évben a team tagjai összesen 191 hajléktalan emberrel foglalkoztak, közülük 

99 fő (52%) esetkezelése már lezárult. A 191 ügyfél 66%-a férfi. Ez magasabb, mint az összes 

esetfelelős által segített férfiak aránya (56%, 552 fő), ami nem meglepő, hiszen egyedül a 

Külső Mester Szállón nem laknak nők. A 126 férfi közül, akikkel a team tagjai foglalkoztak, 

86 a Külső Mester Szálló lakója (volt). Ők 45%-os arányt képviselnek, míg a másik nagy 

csoportot a Dózsa Szállón lakó 102 fő (53%) alkotja. Korábban színesebb volt a kép, de már 

tavaly is jelentős túlsúlyban voltak ezen a 2 szállón lakó ügyfelek, és 2015-re gyakorlatilag 

100%-ban innen kerültek ki a team ügyfelei.    

 

1.sz. diagram Ügyfeleink életkori megoszlása 2014 – 2015 

(fő, 2014 össz.: 172, 2015 össz.: 191) 

 

 

A diagram jól szemlélteti, hogy a 2014-es évhez hasonlóan 2015-ben sem a fiatalok alkotják 

ügyfeleink jelentős részét, mégis végbement valamiféle átrendeződés, ami megmutatkozik az 

átlagéletkor csökkenésében is. Ez elsősorban a 25 év alatti ügyfelek megjelenésének (ami az 

év nagy részében főleg a Külső Mester Szállón volt tapasztalható, de az év végétől egyre 
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gyakrabban kaptak helyet a Dózsa Szállón), valamint a 25-34 év közöttiek aránya 

növekedésének köszönhető. 2014-ben a két korcsoport együtt 8, 2015-ben 14%-os arányt 

képviselt, amivel párhuzamosan kis mértékben csökkent a 45 évnél idősebbek aránya (2014: 

77%, 2015: 74%). Az átlagéletkor 53-ról 51 évre csökkent, és míg a két szélső érték 2014-ben 

24 és 83 év volt, 2015-ben 19 és 80 év.            

Ha az iskolai végzettségről szóló adatokat nézzük, szembetűnő, hogy a többi teammel 

összehasonlítva a mi ügyfeleink között szerepelnek legnagyobb arányban a 

szakmunkásképzőt, illetve szakiskolát végzettek (40%, 77 fő). Arányuk az összes ügyfél 

tekintetében kapott arányt is jelentősen meghaladja (31%). Ha az érettségivel és felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőket is hozzászámítjuk, azt találjuk, hogy ügyfeleink 52%-a 8 

általánosnál magasabb végzettséggel rendelkezik. 

A vizsgált időszakban 89 ügyfelünk költözött ki az átmeneti szállókról.  

 

2. sz. táblázat Honnan érkeztek, és hová költöztek azok, akik a vizsgált időszakban kiköltöztek? 

  
honnan 
érkeztek 

(fő) 

hová 
költöztek 

(fő) 

saját tulajdonú lakás 3 1 

önkormányzati bérlakás 3 1 

albérlet, lakásbérlet 3 12 

Szobabérlők Háza 0 4 

rokon, társ lakása 6 6 

szívességi lakhatás ismerősnél 9 6 

munkásszállás 2 2 

ágybérlet 0 1 

másik átmeneti szállás 7 10 

éjjeli menedékhely 24 12 

szociális otthon 1 4 

közterület 22 4 

nem tudjuk 2 18 

egyéb 2 2 

kórház, eü. int.  4 3 

börtön 1 0 

meghalt  3 

össz. 89 89 
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A kiköltözöttek közül 6-an érkeztek saját tulajdonú, illetve önkormányzati lakásból, és 2-en 

távoztak ilyen típusú lakhatásba. Egyikük önkormányzati lakást nyert, és sikeresen felújította, 

másikuk visszaköltözött a családjához. Sajnos ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, sőt 

örülhetünk, hogy egyvalakinek sikerült önkormányzati lakáshoz jutnia. Ha azonban egyben 

nézzük meg azokat a lakhatási formákat, amelyek önálló lakhatásnak tekinthetők – saját 

tulajdonú lakás, önkormányzati lakás, albérlet, lakásbérlet, Szobabérlők Háza -, akkor azt 

találjuk, hogy 9-en érkeztek, és 16-an távoztak önálló lakhatásba. Ez akkor is eredmény, ha 

16-ból 12-en albérletbe, a legkevésbé biztos önálló lakhatási formába költöztek. Ha tovább 

szélesítjük az önálló lakhatási formák körét a rokon, társ lakásával, és a munkásszállással (a 

szívességi lakhatást nem sorolom ide, mert az véleményem szerint semennyire sem tekinthető 

sem biztosnak, sem tartósnak, még ha tudunk is kivételekről), illetve a szociális otthonnal, 

mint tartós lakhatással, akkor azt kapjuk, hogy 18-an érkeztek ilyen körülmények közül, és 

26-an távoztak az említett lakhatási formák egyikébe. Többen költöztek átmeneti szállásra, 

mint ahányan onnan érkeztek, azonban feleannyian költöztek éjjeli menedékhelyre, mint 

ahányan ilyen körülmények közül jöttek, és több mint ötször annyi utcáról beköltözőről 

tudunk, mint ahányan biztosan oda távoztak. Sajnos a 18 ember között, akiről nem tudjuk, 

hová ment, valószínűleg vannak olyanok, akik rosszabb lakhatási körülmények közé kerültek. 

Ezzel együtt jobb képet mutatnak a kiköltözési irányok, mint ahonnan a 89 ember érkezett.           

 

A szállásnyújtó kollégákkal való együttműködés 

A Dózsa Szállón a nyár elején lezajlott egy vezetőváltás, ami együtt járt egy bizonyos fokú 

szerkezeti változással is. Addig a Dózsa Átmeneti Szálló és a Dózsa Női Éjjeli Menedékhely 

két elkülönült egységként, de egy vezetés alatt működött, ami intenzív együttműködést, és 

gyakori közös együttlétet jelentett (közösen tartott teamek, a két intézmény lakói számára 

szervezett közös karácsonyi ünnepség stb.). A változás kapcsán a két intézmény vezetése 

kettévált, és teljesen elkülönült. Budai Erzsébet intézményi szakmai vezető a Dózsa Női Éjjeli 

Menedékhely ellátási egységvezetője, egyben szakmai vezetője lett. Őt a Dózsa Szálló 

intézményi szakmai vezetői székében Beczéné Bálint Mónika váltotta, aki korábban hosszú 

évekig dolgozott a Dózsa Szállón szociális munkásként, majd szállásnyújtó szociális 

munkásként, így személyében a vezetésben kezdő, de mind a szállót, mind a lakóit nagyon jól 

ismerő szakember került a szálló egyik vezetői székébe. A másikat továbbra is Juhász Arnold 

foglalja el, aki gyakorlott vezetőként biztosítja a folytonosságot a szálló vezetésében. Mind 

Verasztó Edina szakmai vezető, mind én napi kapcsolatban állunk velük, a kommunikáció 

zökkenőmentes és folytonos közöttünk, ami véleményem szerint az egyik alapfeltétele a 
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szálló jó működésének. A vezetőváltás a szállásnyújtó csapat változását is magával hozta. 3 

átmeneti szállós kolléga átment az éjjeli menedékhely stábjába, 1 ellenkező irányba mozgott, 

és új szállásnyújtók lettek felvéve a Dózsa Szállóra. Ebből is látszik, hogy a változás jelentős 

volt. Az új stáb építése még nyilvánvalóan nem érhetett véget, de már most is látszik, hogy a 

szálló teljes stábja elindult abba az irányba, hogy egyfajta azonos – Dózsa szállós – 

identitással rendelkező csapat váljék belőle, akik azonos célért dolgoznak. Ebben a napi 

munkán túl nagyon fontos szerepet játszanak a havonta megtartott közös teamek, amit a 

teamre való felkészülés elengedhetetlen részeként mindig megelőz a vezetői stáb formális 

megbeszélése, valamint érzékelhető segítséget nyújt az a nyáron létrejött levelező lista, 

amelynek tagja a szálló minden dolgozója. A tavalyi beszámolómban sokat foglalkoztam az 

esetkezelt ügyfelek rossz, és egyre romló egészségi és/vagy mentális állapotával, ami igaz 

nem kevés – különböző okból – esetkezelésben nem részesülő ügyfélre is (habár erről sokkal 

kevésbé van tudásunk, mint az esetkezelt ügyfelekről, inkább csak érzékeljük), azzal az azóta 

sem szűnő érzéssel, ami szerint a szállóra egyre rosszabb helyzetben és állapotban lévő 

emberek kerülnek be. Célként fogalmaztam meg a szálló lakói helyzetének javítását – 

„Célom, hogy a Dózsa Szálló szállásvezetőivel és a másik szakmai vezetővel együttműködve 

mindent megtegyek azért, hogy javuljon a Dózsa Szálló lakóinak helyzete. Ennek első lépése 

annak elérése, hogy mihamarabb legyen a szállón orvos.” -, valamint, még a 2014-es évben, a 

szociális munkások munkakörülményeinek javítását (nyomtató minden irodába, az 

interjúszobák „szebbé, harmonikusabbá, nyugodt beszélgetésre alkalmasabbá tétele”). Egyik 

sem valósult meg, mindegyik azóta is érvényes cél, és számos tekintetben nem csak rajtunk 

múlik, de úgy gondolom, a gördülékeny kommunikáció, a közös cél érdekében dolgozó 

csapat, ami egyre inkább kirajzolódni látszik, alapfeltétele annak, hogy mindent meg tudjunk 

tenni, ami a saját eszközeinkkel lehetséges, és ez most adott, illetve jó úton van. 

2014 végén lett tagja az esetfelelős teamnek a 2 teljes munkaidőben a Külső Mester Szállón 

dolgozó személyes szociális munkás, és vált égetően fontossá, hogy munkámat ehhez a 

felálláshoz alakítsam, így nem meglepő, hogy szerepelt a 2015-re megfogalmazott célok 

között.  

„Keserű Zsolttal együttműködve célom helyet találni arra, hogy a Külső Mester 

Szállón esetkezelt ügyfelekről a szállásnyújtó kollégákkal is tudjunk beszélni. Mivel a 

Dózsa Szálló közös teamje egy egész napot igénybe vesz, erre nincs lehetőség azon a 

napon.       

Azon túl, hogy havonta egyszer a Külső Mester Szállón tartjuk a teamet, és egy 

hónapban háromszor szerdánként találkozom a két Külső Mester Szállón dolgozó 
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személyes szociális munkással, fontosnak tartom, hogy helyet találjak a velük való 

rendszeres kapcsolattartásra.”    

A szállásnyújtó csapattal való rendszeres konzultáció - amire a rendszeres közös teameket 

tartom a legalkalmasabb fórumnak - nem tudott megvalósulni az év folyamán, és ennek 

negatív hatásait egyre inkább érezte a két esetfelelős. Abban, hogy ez nem jött létre, szerepet 

játszott, hogy az év folyamán az energiáim jó részét lekötötte a Dózsa Szállón lezajlott 

változást megelőző és követő időszak, valamint nem segítette elő az sem, hogy Keserű Zsolt a 

Külső Mester Szállón kívül a Gyáli Szálló vezetését is ellátja. Gondolkodás és egyeztetés 

azonban folyt - sajnos erre is csak az év utolsó negyedében maradt idő és energia -, amely a 

szakmai vezetői teameken is zajlott, és amelynek eredményeképpen 2016 februárjában 

megvalósul, és a szándékok szerint rendszeressé válik, hogy a Dózsa - Külső Mester 

esetfelelős team szakmai vezetőjeként részt veszek a Külső Mester Szálló havi közös teamjén. 

Korábban Keserű Zsolt a Külső Mester Szállón szerdai, a Gyáli Szállón csütörtöki napon 

tartott ilyen temaet. Ennek felcserélésével válik lehetővé, hogy mind a Dózsa, mind a Külső 

Mester Szálló közös teamjén részt tudjak venni, két egymást követő napon. A Külső Mester 

Szállón ezzel párhuzamosan megtörténik a szállásnyújtó tevékenység átalakítása (nem 

elkülönült feladatokat osztanak el a szállásnyújtó szociális munkások között, hanem mindenki 

felelős lesz bizonyos számú lakóért, a velük kapcsolatos teljes szállásnyújtó tevékenység 

ellátásáért), amelynek tapasztalatairól a következő évi beszámolóban lehet majd képet adni. 

A Kovács Évával és Sipos Annával való rendszeres kapcsolattartás valamilyen szinten 

megvalósult, de továbbra is fontos célnak tartom. Az esetfelelős teameken való 

találkozásokon túl (amelyekből havonta egy a Külső Mester Szállón zajlik), telefonon és e-

mailen folytonos kapcsolatban állunk, valamint velük is történtek négyszemközti leülések az 

év folyamán, de fontosnak érzem, hogy minél többször jelen tudjak lenni a Külső Mester 

Szállón. Ebben nagy változást fognak jelenteni a közös teamek, azonban ezt nem tartom 

elegendőnek. 

Mindkét szállón nagyon fontos a szállásnyújtó kollégákkal való együttműködés, ami sok időt 

és energiát igényel, különösen azért, mert azzal együtt, hogy más az alaphelyzet, a felállás, és 

nagyon más az előélet, bizonyos értelemben mindkét szállón egy út elején vagyunk.                          
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A beszélgetések 

2015-ben összesen 186 beszélgetést folytattam le, ami jelentősen - 50-nel – kevesebb, mint 

2014-ben (236). Ennek kettős oka van. Egyrészt az éjjeli menedékhelyeken elkezdte 

működését a hatodik esetfelelős team, élén Fazakas Tünde szakmai vezetővel, akinek beállása 

lehetővé tette, hogy lecsökkenjen az egy szakmai vezetőre jutó beszélgetések száma, másrészt 

a korábban említett 1 hónap fizetés nélküli szabadság miatti kiesés mutatkozik meg a 

számokban. 

 

3. sz. táblázat A megvalósult és a meg nem valósult beszélgetések 

  

régi ügyfél 
új 

ügyfél 
vissza-

irányított 
össz. 

össz.        
% 12 

hónap 
24 

hónap 
36 

hónap 

előjegyzés 60 13 2 157 6 238 100 

eljött 49 12 2 118 5 186 78 

nem jött el 11 1 0 39 1 52 22 

 

A csökkenés szinte teljes mértékben az új ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket érintette. A 

régi, azaz 12/24 hónapja szállón lakó ügyfelek - akik kizárólag a Dózsa Szállóról érkeztek 

hozzám - száma alig csökkent (2014: 70, 2015: 63), azonban az összetételben komoly 

változások tapasztalhatók.  

  

4. sz. táblázat A szakmai vezetői beszélgetésre irányított régi ügyfelek összetétele éves bontásban 

  

12 hónap 24 hónap 

elő-
jegyzett 

eljött 
nem jött 

el 
elő-

jegyzett 
eljött 

nem jött 
el 

2014 42 35 7 39 35 4 

2015 60 49 11 13 12 1 

 

A 2 év után beszélgetésre irányított ügyfelek számának jelentős csökkenése hátterében 

minden bizonnyal ott van a hatékonyabb szállásnyújtó tevékenység. Mind az együttműködési 

kötelezettségek jobb hatásfokkal és időben történő ellenőrzése, ami az ügyfeleknek a 

jogviszonyuk lejártára való felkészítését is jelenti, mind a lejáró nagy jogviszonyoknak a 

közös teameken való megbeszélése azt eredményezte, hogy csak valóban indokolt esetekben 

küldték szakmai vezetőhöz az ügyfeleket, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor ez szinte 

minden esetben automatikusan megtörtént.       
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Új beköltözők 

2015-ben folytatódott az a tendencia, hogy a Dózsa Szállóról szakmai vezetői beszélgetésre 

érkező ügyfelek aránya nő a többi szállóról érkezőhöz viszonyítva.  

 

2..sz.diagram Az új beköltözőkkel folytatott beszélgetések szállók szerinti megoszlása 

 

 

 

Míg 2013-ban a beszélgetésre érkezők 41%-a (65 fő) jött a Dózsa Szállóról, és 2014-ben ez az 

arány 50%-ra (82 fő) nőtt, 2015-ben a Dózsa Szálló lakói már 67%-ot (79 fő) képviseltek az 

összes hozzám érkező új beköltöző között. Számszerű növekedés azonban nem következett 

be, így nem vonnék le messzemenő következtetéseket. Ami viszont feltűnő, és a számokon 

keresztül is tetten érhető, hogy a Külső Mester, de különösen a Gyáli Szállóról érkezők száma 

évről évre meredeken csökken (Külső Mester: 36, 30, 15, Gyáli: 43, 25, 4). 

A beszélgetések megvalósulási arányában jelentős javulás tapasztalható a Dózsa Szállón. 

Amíg 2013-ról 2014-re a meg nem valósult beszélgetések aránya 23%-ról 29%-ra nőtt, 2015-

ben az előjegyzett ügyfelek 21%-a nem érkezett meg a beszélgetésre. 

A 118 új beköltözővel folytatott beszélgetés után 49 esetben (42%) láttam indokoltnak 

személyes szociális munkás kijelölését. A Dózsa Szálló lakóival kapcsolatban pontosan 

ugyanilyen arányban döntöttem az igen mellett (79 beszélgetésből 33-szor). Ha ehhez 

hozzátesszük a jogviszonyuk miatt beszélgetésre érkezőket, valamint azokat, akiket az 

esetkezelés szükségessége miatt irányítottak vissza - amit minden esetben én is indokoltnak 

láttam -, 33%-ra módosul az arány (összesen 147 beszélgetésből 49 esetben).   
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5.sz. táblázat A Külső Mester Szálló új beköltözőivel folytatott beszélgetések 

  előjegyzett eljött 
esetkezelőt 

kapott 
eljött             

% 
esetkezelőt 

kapott % 

Kovács 
Éva 

58 45 26 78 58 

Bércesi 
Ildikó 

26 15 6 58 40 

össz. 84 60 32 71 53 

          

Kovács Évával együtt összesen 60 Külső Mester Szállóra frissen beköltözött hajléktalan 

emberrel készítettünk beszélgetést 2015-ben. Nem meglepő, hogy helyben jóval nagyobb 

hatékonysággal jutottak el beszélgetésre, mint amikor egy másik szállóra kellett utazniuk. 

Nem ennyire könnyen adódik a magyarázat arra a jelenségre, hogy aki helyben lett 

előjegyezve, gyakrabban kapott személyes szociális munkást, különösen, hogy minden 

döntést Kovács Évával közösen hoztunk meg (előzőleg elolvastam a beszélgetésekről készült 

leírásokat). Fontos megjegyezni, hogy a hozzám érkezettek alacsony száma miatt csak 

óvatosan lehet következtetéseket levonni.  

 

A 12/24 hónapja szállón lakó ügyfelek 

 

6. sz. táblázat A jogviszonyokkal kapcsolatos döntések 

  3x4 
3x4 + 

szoc.m. 
4 hónap 2 hónap nem össz. 

1 év 38 10 0 0 1 49 

2 év 1 0 5 5 1 12 

3 év 1 1 0 0 0 2 

össz. 40 11 5 5 2 63 

 

Esett már szó arról, hogy az előző évhez képest harmadannyi 2 éve szállón lakó 

jogviszonyáról döntöttem. Az adatokból látszik, hogy a pozitív javaslatok döntő többsége 2, 

illetve 4 hónap további jogviszonyról szólt, ami jórészt a szálláskeresésre fordítható plusz időt 

jelentett. Mindössze egy alkalommal javasoltam további 1 évet, amit más szempontokkal 

együtt egy idősotthon várólistáján elfoglalt 2. hely támasztott alá. Két olyan ügyfél 

jogviszonyáról is döntöttem, akik az új segítői rendszer bevezetése óta már 3 évet töltöttek a 

szállón. Egyikük – egy Kamerunból származó férfi – második diplomáját szerzi az ELTÉ-n, 

amelynek birtokában biztosan munkához jut (piacképes végzettséget fog szerezni), és képes 
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lesz önálló lakhatást megfizetni, addig azonban ez a számára egyedül elérhető lakhatás, ami 

nyugodt körülményeket biztosít a tanuláshoz. A másik ügyfél egy megrekedt orvosi 

beavatkozás, egy félbemaradt folyamat eredményeképpen olyan kényes helyzetben van, ami 

lehetetlenné teszi, hogy többágyas elhelyezést vegyen igénybe. Részére személyes szociális 

munkást is kijelöltem. Egy év után, amennyiben teljesültek az együttműködési 

kötelezettségek, a további jogviszonyra vonatkozó döntés szinte automatikus. Olyan azonban 

többször is előfordult – és nemcsak az 1 éve bent lakók között -, hogy térítési díjtartozással, és 

annak visszafizetéséről szóló megállapodással érkezett az ügyfél (amelynek határideje záros, 

és minden esetben megelőzte a jogviszony lejártát). Ezekben az esetekben a további 

jogviszonyra vonatkozó javaslat csak a megállapodás betartása mellett érvényes. Ez a 61 

pozitív javaslatból 8-szor fordult elő (1-1 alkalommal a 2 és 3 éve szállón lakók, és 6 esetben 

az 1 éve szállón lakók esetében).             

 

A 2016-os évre kitűzött célok 

 

1. Folyamatos célnak tartom a teamben folyó szakmai munka fejlesztését, a 

készségek kiszélesítése, az eszközök bővítése érdekében minden lehetséges eszköz 

felhasználását (képzések, filmek, szakirodalmak, meghívott vendégek). 

Ezt tavaly is megfogalmaztam, de továbbra is érvényes célnak tartom. 

 

2. Célom, hogy a szállásnyújtókkal közös teameken való részvételemmel 

hozzájáruljak a Külső Mester Szállón szállón folyó szakmai munka fejlesztéséhez, 

valamint a személyes szociális munkások és a szállásnyújtó szociális munkások 

szemléletének közelítéséhez. 

  

3. 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.  

      



31 
 

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 

BMSZKI új segítői rendszere 

2015. ÉVI SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ 

Verasztó Edina szakmai vezető 

 

„Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég 

vagy ezen a Földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki 

egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni 

ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, 

legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el 

tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag.” 

Wass Albert 

Szakmai beszámolómban a Dózsa átmeneti szálló egyik személyes szociális munkás 

teamjének éves szakmai beszámolója és saját szakmai vezetői munkám éves beszámolója 

olvasható.  A beszámoló három nagyobb egységre bomlik, az első részben a szakmai vezetői 

beszélgetésekről írok, majd az esetfelelősök szakmai teamjéről, végül a megvalósult, vagy 

meg nem valósult 2015-ös tervekről, és 2016-os évi tervekről.  Külön kívánom említeni a 

Dózsa szálló vezetésével és teamjével való együttműködést, melyről minden egységben külön 

írok.  

Szakmai vezetői beszélgetések 

2015 év folyamán  214 előjegyzés szerepelt az előjegyzési naptáramban, ami 42 előjegyzéssel 

kevesebb, mint a 2014-es év folyamán. Ennek oka, hogy 2015-ben kevesebb időpont 

megadására volt szükség, 2014 év végén 8/hét időpontot kellett megadni minden szakmai 

vezetőnek, addig 2015. januártól csak heti 7 időpontot kell megadni.  Összesen 237 (2 órás) 

időpontom volt megadva.  153 esetben foglaltak új beköltöző részére időpontot, és 51 esetben 

régi (12 hónap, vagy 24 hónapnál régebben rendelkezik jogviszonnyal) ügyfél részére 

időpontot.  4 esetben került sor visszairányításra szakmai vezetői beszélgetésre. 

A fenti adatok mellé érdemes megnézni ugyanezen időszakban a Dózsa átmeneti szálló 

forgalmi adatait is: „2015-ben összesen 232-en költöztek be, és 229-en költöztek ki a 

szállásról. A tavalyi adathoz viszonyítva érdekesség, hogy mind a kiköltözés, mind a 
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beköltözés csökkent. 2014-ben 303 fő költözött be és 318 fő költözött ki. Tehát a 

beköltözések száma 71 fővel, a kiköltözéseké 89 fővel csökkent.” 

Új ügyfelek  

Az alábbi diagram azt mutatja, melyik szállókról történtek időpont foglalások új ügyfelek 

esetében. Ebből jól látszik, hogy a Dózsa szálló foglalásai tették ki a teljes foglalás 66 %- át. 

Az előző évhez képest jelentősen csökkentek a Kocsis, a Gyáli, a Külső Mester és a Táblás 

Átmeneti Szállóról érkező foglalások (14%), míg kis mértékben ugyan, de emelkedtek az 

Alföldi Szálló foglalásai (20%). A Kőrakás park Szállóról egyetlen ügyfelet sem irányítottak 

hozzám. Ez ugyan ellentmond annak az irányítási szabályzatnak, mely szerint az időpontokat 

foglalni kell. A Dózsa, Kőrakás, és a Kocsis Szállókról kellene elsősorban hozzám érkezniük 

az ügyfeleknek, ezzel szemben a Dózsa és az Alföldi szállóról érkeznek a legnagyobb 

számban. A 153 esetben új ügyfél részére történt foglalásból 117 beszélgetés valósult meg. 36 

beszélgetés nem tudott megvalósulni, ez a teljes foglalások 24 %-a. Összességében 5%-kal 

javult az arány a 2014-es évhez képest. Ennek oka lehet, hogy egyre inkább az eljárási rend 

szerint foglaltak időpontot (együtt az ügyféllel választották azt ki), vagy nagyobb hangsúlyt 

fordítanak a kollégák arra, hogy az első alkalommal eljöjjön az ügyfél. Továbbra is azt 

tapasztalom, hogy azokban az esetekben, amikor jól van tájékoztatva az ügyfél, arról, hogy mi 

a beszélgetés célja, és miért fontos, hogy ott megjelenjen, el is jön az ügyfél. 
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Az alábbi ábrán az látszik, hogy az új ügyfelek milyen arányban jöttek el a beszélgetésre, és a 

beszélgetést követően hányan kaptak személyes szociális munkást. Összességében 

elmondható, hogy 76 %-ban jöttek el, míg 2014-ben 71 % volt ez az arány. Ezekből a 

számokból is jól látszik, hogy 5 %-kal többen jöttek el a beszélgetésre, mint 2014-ben. Az 

eljött ügyfelek 41 %-a kapott személyes szociális munkást. Ez 5%-kal kevesebb, mint 2014-

ben volt.  
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új ügyfelek beszélgetési 2015 év
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Régi ügyfelek  

(akik ellátása a BMSZKI átmeneti szállóin régebben kezdődött, mint 12 vagy 24 hónap) 

Régi ügyfelek esetében az összes foglalás a Dózsa szállóról érkezett, mely megfelel az 

eljárásrendnek. Összesen 49 alkalommal került sor foglalásra. 40 fő meg is érkezett a 

beszélgetésre, mely a foglalások 82 %-át teszi ki. Ez közel azonos a 2014-es adatokkal. 39 

esetben új jogviszony megkötésére tettem javaslatot.  

12 vagy 24 hónapos jogviszonyos beszélgetések ( fő)

előjegyzett n=49    eljött n=40     személyes szocális munkást kapott n=3 
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36 fő volt, akit 12 hónap után irányítottak beszélgetésre és döntésre, 4 fő volt, akit 24 hónap 

után irányítottak beszélgetésre és döntésre. 2 esetben kellett igazgatói döntést kérni. 

Tapasztalatom, hogy ezek a döntések sokkal jobban elő voltak készítve, mint az előző évben. 

Ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy közös (esetkezelő és szállásnyújtó) teamen 
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beszéltünk meg minden egyes ügyfelet. Kifejezett hangsúlyt fektetve a döntést előkészítő 

kérdésekre, úgymint a térítési díjhátralék, a házirend betartása, az együttműködési 

megállapodások megtartása. Kezdetben ezek a közös teamek nehezen indultak be, de a 2015 

nyarán bekövetkezett szakmai vezetői váltás (a Dózsa Szálló élén) katalizátorként szolgált. Év 

végére a teamek közös szakmai tartalommal teltek meg, ahol lehetőség volt egy-egy eset 

kapcsán véleményeket ütköztetni és közös kompromisszumos döntéseket meghozni. Ezek a 

közös team ülések megfelelő előkészületet nyújtottak egy-egy jogviszonyos döntéshez is. 

Ezzel lerövidült a felkészülési idő és az eset (előző interjú) elolvasására szánt idő is. Továbbra 

is nehézséget jelent, hogy a „kis”, 4 hónapos jogviszonyoknál nem kellő komolysággal van 

ellenőrizve a szakmai vezetővel kötött megállapodás betartása, így a „nagy” 12 hónapos 

döntéseknél sokkal nehezebb a be nem tartott megállapodásokra hivatkozva döntést hozni.  

A Dózsa szálló életében bekövetkezett személyi változások (új kollégák felvétele és 

betanítása) azonban meghozhatja ebben a kérdésben is a változást a 2016-os évben.   

A beszélgetések után 39 esetben 97 %-ban született új jogviszonyra javaslat, az alábbi 

táblázatban jelöltek szerint. Ez 18 %-kal magasabb arány, mint 2014-ben volt. Ebből is az 

látszik, hogy azok az ügyfelek kerültek beszélgetésre, akiknél valóban (a team által javasoltan 

is) jogviszony hosszabbításra került sor.  

  javasolt jogviszonyok hossza fő 

személyes szociálist 

kapott (fő) 

1X4 hónap 6 0 

3X4 hónap 31 3 

Igazgató döntésre 1*4 hónap 2 0 

össz:  39 3 

 

1 team tag (Zanócz Krisztián) készített szakmai vezetői beszélgetéseket még rajtam kívül. 

Összesen 72 előjegyzési időpontra 54 ügyfelet jegyeztek elő, melyből 42 beszélgetés 

megvalósult. Ez az előjegyzések 77 %-a. Ezen beszélgetések száma is kevesebb, mint a 2014-

es beszélgetési számok. Ennek szintén az - az oka, hogy kevesebb időpont megadására volt 

szükség. Az alábbi ábrán havi lebontásban látjuk ezeket a beszélgetéseket.  
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szakmai vezetői pót beszélgetések
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A beszélgetésen megjelent ügyfelek közül 25 esetben (56 %) történt személyes szociális 

munkás kijelölése.  

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 irodámra továbbra is jellemző, hogy 

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. Jellemző, hogy az egy-

egy beszélgetés előtti felkészülési idő megnyúlik, hiszen egyre több olyan ügyfél kerül 

felvételre akik már 2012 szeptembere óta (új segítő rendszer bevezetése) laktak BMSZKI-s 

átmeneti szállón és készült már velük interjú. A beszélgetések során újra az erősödött bennem, 

hogy a Dózsa Szálló szakmai programja nem 100 %-ban tartható. Sok olyan ügyfél kerül 

felvételre, akinek az egyágyas elhelyezés nem a legjobb megoldás. A pszichiátriai nagy 

kórképpel rendelkező ügyfelek esetében kifejezetten veszélyforrásként értékelendő az 

egyágyas elhelyezés. 2015-bon fordult is elő olyan eset, amikor a szakmai vezetői beszélgetés 

alkalmával „stabil” volt az ügyfél és nem került kijelölésre személyes szociális munkás, ám 

kb. 5 hét múlva kényszerbeszállításra volt szűkség, és az ügyfél a kollégák testi épségét is 

fenyegette. Továbbra is probléma, hogy a szakmai programban meghatározott minimum 

jövedelemmel nem rendelkezők nagyobb arányban kerülnek be a szállóra, mint ahogy azt a 

befogadó férőhelyek engednék. Ezeknél az ügyfeleknél szinte minden esetben kerül 
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kijelölésre személyes szociális munkás, ám ha nem sikerül az ügyfélnek magasabb 

jövedelemre szert tenni, felgyűlik a térítési díj tartozása, ami után a jogviszonya is megszűnik 

a szállón.  A jövedelemhez jutatás főleg azokban az esetekben nehéz, ilyen rövid idő alatt, 

amikor az ügyfél nincs munkaképes állapotban, és nem tudja a munkaügyi központ 

kiközvetíteni közfoglalkoztatásba. Sem a leszázalékolásra, majd rehabilitációs munkába 

állásra, sem az elsődleges munkaerőpiacra való visszakerülésre, de a rendszeres ellátás 

megszerzésére sem elegendő 4 hónap. Így ha csak ezen ellátások közül kaphat az ügyfél 

jövedelmet, úgy a 4 hónapos első jogviszonyos idő alatt krízis tervet is kell készíteni, illetve 

áthelyezést kell kezdeményezni olcsóbb szálló irányába. A beszélgetésre eljövő ügyfelek 

egészségügyi állapotára jellemző, hogy több lett az olyan magas gyógyszerköltséggel 

rendelkezők száma, akik nem jogosultak közgyógyellátási igazolvány kiváltására, és gondot 

okoz nekik a gyógyszereik kiváltása. Továbbra is kis számban találkoztam olyan ügyféllel, 

aki nem kapott ugyan személyes szociális munkást, de életében olyan esemény, változás állt 

be a szállón lakás ideje alatt, ami indokolná, hogy személyes szociális munkás segítője 

legyen, és ezért visszairányítják újabb beszélgetésre. Feltételezem, ennek nem az az oka, hogy 

minden esetben a legjobb döntés született meg, vagy hogy az ügyfelek életében nem volt 

olyan változás, ami a visszairányítást indokolná. Inkább azt feltételezem, hogy a 

visszairányítás nem vált rutinná a szállásnyújtó kollégák között, vagy azt, hogy nagyon kevés 

az információ a szállón lakó, de nem esetkezelt lakókról. A 2015. nyarán bekövetkezett 

szakmai vezető váltás után a szállásnyújtós team feltöltése és minőségi szakmai irányítása 

ebben a kérdésben is pozitív változást hozhat.  

A beszélgetések leírásában nem történt változás, azonban a több éves rutinak köszönhetően 

nem okoz gondot leírni az egy órás beszélgetést 60 perc alatt. Ezen időbe bele kell még férnie 

a Menedék programba való rögzítésnek is. Meglátásom szerint beszélgetéseimmel továbbra is 

meg tudom valósítani azt a cél, ami a rendszer bevezetésekor meg lett határozva. 

Beszélgetéseim során alkalmazni tudtam olyan technikákat is, melyet 2014-2015-ös 

tanulmányaim (SE szociális munka mesterképzés) alatt sikerült elsajátítani.  

Az a cél, ami a 2014-es beszámolóban fejlesztendő területként jelent meg (szakmai 

beszélgetések szempontjából fejlesztendő területnek tartom, hogy az előjegyzett ügyfelek 

érkezzenek meg a beszélgetésre), csak részben tudott megvalósulni. Továbbra is szorosabb 

együttműködésre lesz szükség a szállás vezetői és köztem. 2015 nyarán új irányító lap lett 

bevezetve arra vonatkozóan, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az ügyfelek a beszélgetés 
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céljáról, helyéről és idejéről. Úgy tűnik, hogy ennek hatására javult az eljött ügyfelek aránya a 

2. félévben.   

„A dolgozó nem csak egy dolgozó. A munkás nem csak egy munkás. A hivatalnok nem csak 

egy hivatalnok. Ezek az emberek élő, lélegző, fontos pillérek, akikre civilizációnk teljes 

szerkezete épül. Nem fogaskerekek egy óriási gépezetben. Ők maguk a gépezet! "  

Lafayette Ron Hubbard 

Esetfelelősök szakmai csoportja (team) 

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. Ez a változás külső és belső változás 

is volt. A team egy taggal bővült 2015 év elején, akinek betanításában és team tagként való 

elfogadásában a teljes team szerepet kapott. Megítélésem szerint szükség volt a teamben egy 

új „erőre”. A belső változások mellett jellemző volt, hogy a külső környezet nagyon sok 

bizonytalansággal szolgált. Ebben az évben voltak a középvezetői álláspályázatok, a szakmai 

igazgató helyettes és az igazgatói álláspályázat is. E folyamatos bizonytalansági tényezők 

ellenére, a team egységesen tudott működni, a belső kohézió erősödött. Igény merült fel, hogy 

az esetmegbeszélőket is külön tartsuk a másik szakmai teamtől. Fontos változás volt, hogy 

2014. nyarától pszichológus is részt vett az esetmegbeszélő üléseinken, így rövid időre ugyan, 

de az eset mellett a személyes szociális munkás is fókuszba kerülhetett. 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. Ilyen 

film volt a Victoria vagy a Szerdai gyerek.  

A saját, jól működő belső levelező rendszerünk mellett 2015 nyarától a szállásnyújtós 

kollégákkal közös levelező listát is működtetünk. Ez jelentősen megkönnyítette a 

kommunikációt, és sok szakmai tartalommal megtöltött információ áramlik ezen a csatornán.  

2015-ös év folyamán is folytattuk a szakmai vezetővel történt „négyszemközti” 

beszélgetéseket (minden ügyfél átbeszélése, esetkezelői mappa átnézése), habár kevesebbszer 

került rá sor, mint az előtte lévő időszakban. Ennek oka volt, hogy a nyári szabadságolások 

ideje alatt és a másik esetkezelős team vezetőjének fizetetlen szabadsága idején helyettesítést 
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is el kellett látni. Mégis el lehet mondani, hogy ezek a beszélgetések védettebb körülmények 

között teremtenek lehetőséget, közös gondokozásra egy-egy esetről. Az egymástól való 

tanulás és a képzések mellett, lehetőségünk volt, egyéb szakmai kitekintésekre is, mint a 

szociális munka világnapja (3 fő), vagy a Balatonföldvári konferencia (1fő). Egy alkalommal 

voltunk moziban is közösen, ahol egy szakmába vágó film megnézése után, átbeszéltük mit is 

láttunk. Nagyon hasznos volt, és jó tapasztalat volt arra vonatkozóan, hogy nem csak a 

hagyományos keretek között lehet tanulni. 2014 és 2015 év folyamán végig ugyanaz a kolléga 

segített a szakmai vezetői interjúk készítésében. Döntései reálisak és jól alátámasztottak 

voltak, leírási megfelelőek. 1 kollégánk részt vett a BMSZKI gyakornoki képzésében is, 

annak ellenére, hogy már nem gyakornok, de mint új belépőt kötelezte erre a képzésre a 

munkáltató. A képzések alatti helyettesítést meg tudtuk ugyan oldani, de ha két kolléga 

ugyanazon a képzésen vett részt, akkor a másik szakmai teamtől is segítséget kellett kérni. 

Ugyanez vonatkozott a nyári szabadságolásra is. A két team együtt tudta megoldani ezeket az 

időszakokat. Így lehetőséget tudtunk teremteni arra, hogy a nyári időszakban a kollégák 3 

egybefüggő hétre tudjanak elmenni szabadságra. A beutaló csoport munkájából is havi 1 x 

ízelítőt kaphattunk, mert 1 kollégánk 2015. októberéig rendszeresen részt vett annak 

tevékenységében. Októbertől ezt a feladatot teljesen átvette a szállásnyújtó team. Egy team 

tagunk, tagja a Közalkalmazotti Tanácsnak is így első kézből értesültünk az ott történt 

eseményekről.  

A team üléseinkre jellemző volt, hogy igyekeztünk minden napi szintű probléma mellett egy-

egy nagyobb kéréskört átbeszélni. Olyan témák átbeszélésre, amik a kollégák napi munkáját 

megkönnyíthetik. Így a sok téma között volt a jogszabályi változások és azok hatásai az 

ügyfeleinkre, a közgyógyrendszer változása, vagy az új kormányhivatal felállítása is. Sok 

teret engedtünk a ventillációnak is, amit fontosnak tartok, hiszen ez az egyetlen olyan védett 

közeg, ahol a kollégák megoszthatják feszültségeiket és közösen értelmezhetik a külső 

változások hatásait is.   

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.   

Esetmegbeszélők tartására heti rendszerességgel került sor. Ezeket a megbeszéléseket a Dózsa 
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szállón működő másik szakmai teammel közösen tartottuk. Ez egy nagyon hatékony 

munkamódszernek bizonyult, mégis felmerült az idén, mind vezetői oldalról, mind a team 

tagok részéről, hogy külön esetmegbeszélő csoportokat működessünk. 2016 januárjától 

megpróbálunk megfelelni ennek az elvárásnak is.  

A Dózsa szállón működő szállásnyújtós csapattal 2015 szeptemberéig nem sikerült olyan jó 

együttműködést kialakítani. Az elmúlt éveket inkább egy nehezen áttekinthető működés, és a 

szállásnyújtás nehézségei jellemezték. A nagyfokú fluktuáció miatt a kollégák kevés 

kapcsolatot tudtak egymással kialakítani. 2015. nyarán azonban szakmai vezető váltás történt 

a Dózsa Szálló irányításban. Ez a változás maga után vonta a szállásnyújtó team nagyarányú 

lecserélődését is. Szeptember és október hónapban sikerült új kollégákat felvenni a 

szállásnyújtó teambe, akik betanítása hamarosan véget ér. Az új kollégákkal könnyebben 

indult el a közös munka és a közös gondolkozás, mint ami a régiekkel volt. A szállóvezető és 

a szakmai vezető és a két esetkezelő team szakmai vezetője is folyamatosan törekedett arra, 

hogy a teamek ne különüljenek el, hanem egységként (hiszen a cél, és az ügyfélkör is közös) 

tekintsenek magukra.  

2015 év folyamán nagyon sok nehézséget okozott, hogy a munkakörülmények nem voltak 

megfelelőek. Számtalan jelzésre sem történt érdemi reakció, sem a szálló vezetése sem a 

felsőbb vezetés részéről. 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. Ezen problémákat folyamatosan jeleztük a vezetőség felé, de kevés pozitív választ 

és még kevesebb érdemi segítséget kaptunk. A kollégák részére nem megoldott a higiénikus 

étkezés lehetősége sem. 

 

Személyes szociális munkással rendelkező ügyfelekre vonatkozó adatok 

Az öt személyes szociális munkás tevékenységet végző kolléga összesen 152 ügyféllel végzett 

szociális munkát. Ez 13 esettel volt több mint az előző évben.  Az alábbi ábrán látszik, hogy 
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hány lezárt esetük és hány 2015. november 31-én folyamatban lévő esetük volt. 

Lezért és folyamatban lévő esetek 2015.11.30 

n=152

lezárt

45%

folyamtban

55%

Nemenkénti megoszlás 

(lezárt és folyamatban lévő esetek)

 n= 152

nő 

58%

férfi

42%

 

A fenti jobb oldali ábrán azt láthatjuk, hogy az esetkezelt ügyfelek 42%-a volt férfi, míg 58%-

a nő. Ez alig pár százalékban változott csak az elmúlt évhez képest. 2015-ben összesen 509 

ügyfél fordult meg a Dózsa Szálláson, akikből 248 nő és 261 férfi, ezzel szemben 

esetkezelésbe nagyobb számban lettek női ügyfelek bevonva, mint férfiak.  

A következő két ábrán az esetkezelt ügyfeleink korcsoportos megoszlása látható 2014 és 2015 

év folyamán.  

  

Korcsoportos megoszlás 

(lezárt és folyamatban lévő esetek) 

n=152

25 év alatti

2%
25-34 év

8%

35-44 év

16%

45-54 év

30%

55-64 év

28%

64 év feletti

16%

 

2014. év                                                                 2015. év 

A korcsoportos megoszlásnál kicsit eltérőek az adatok mint 2014-ben voltak. Ha 

összehasonlítjuk a két diagramot, látszik, hogy nőtt a 25 év alatti ügyfelek aránya, és 

majdnem duplájára nőtt a 64 éven felüliek aránya is. Az össz esetkezelthez képest, ahol az 

arány 8,2%, ez jeletősen magasabb. Ennek oka lehet, hogy az egyágyas elhelyezést 

szívesebben választják az idősebbek, mert már nem olyan jól tudnak alkalmazkodni mint 

fiatalon.  A Dózsán  kis mértékben ugyan, de megnőtt a 25 éven aluli ügyfelek száma is. Ez 

nem volt jellemző a 2014-es évre. Ennek oka lehet, hogy ez az ügyfékör egyre kevésbé tud 
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megfelelni a BMSZKI szakmai programjának, mely szerint kiléptető szállóra kellene őket 

inkább felvenni. Legtöbb ügyfelünk 2014-ben az 55-64 év közötti korcsoportba esett, míg 

2015-ben a 45-54 év közöttiek voltak a legtöbben. Erre a korcsoportra jellemző, hogy az 

elsődleges munkaerőpiacon nehezen kapnak munkát, ugyanakkor a közfoglakoztatásból 

származó bevételük nem elegendő önálló lakhatás fenttartásához. A munkaerőpiacról 

elutasítják őket.  

  

Iskolai végzettség 

(lezárt és folyamatban lévő esetek) 

n= 152

kevesebb mint 8 

általános

15%

8 általános

42%

szakmunkásképző

28%

érettségi

9%

felsőfokú

6%

 

2014. év                                                                 2015. év 

Ha ugyanilyen összehasonlításban vizsgáljuk az iskolai végzettségeket 2014-ben és 2015-ben, 

azt tapasztalhatjuk, hogy több mint kétszeresére nőtt azon ügyfeleink száma, akik még a 8 

osztályt sem fejezték be. Ezen az ábrán nem látszik, és pontos adataink sincsenek arról, hogy 

a 8 osztályt befejezettek között mennyi a funkcionális analfabéta, de számuk feltehetően 

emelkedett az utóbbi időben. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőkre továbbra is 

jellemző, hogy bizonyitványaik többnyire elavultak, a mai munkaerőpiacon kevés munkát 

hirdetnek részükre. Ezen végzettséggel rendelkező ügyfeleinket a közfoglakoztatásban 

foglakoztatják a leghamarabb, abban az esetben ha egészségügyi állapotuk engedi azt.  

Az esetkezelésbe bevont 152 ügyfél egy fő kivételével a Dózsa Átmeneti Szálló lakója volt a 

bevonás kezdetén. Azonban egyre gyakrabban fordult elő, hogy a szállóról való kiköltözés 

után az ügyfél esetkezelésben maradt, és vissza is járt személyes szociális munkásához. Így 

volt ügyfelünk BMSZKI-s éjjeli menedékhelyen, a Terebesi erdőben vagy a Táblás Szálló 

lakókocsi parkjában is. Ezekben az esetkeben mindaddig fenntartottuk az esetkezelést, amíg 

az indolokolt volt, és az ügyfél tartotta a kapcsolatot. Találkozások, beszélgetések csak a 

Dózsa szállón történtek, még azon ügyfelek is ide jöttek szociális munkásukhoz, akik nem a 

szállón laktak.   
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A következő kördiagramon azt látjuk, hogy milyen gyakori volt a szociális munkás és 

ügyfelének találkozása.  

 

találkozások gyakorisága 

(lezárt és folyamatban lévő esetek)

 n= 152

naponta

9% hetente többször

10%

hetente 

45%

kéthetente

26%

ritkábban mint 

kéthetente

9%

változó

1%

 

2014. év                                                                 2015. év 

A legszembetűnőbb változás, hogy jelentősen (12%kal) csökkent a kéthetenkénti talákozások 

száma, és pontosan ennyivel nőtt a hetenkénti találkozások gyakorisága is. Úgy tűnik az 

ügyelek, és problémájuk igényli a gyakoribb találkozásokat. Ez plusz feladatot ró a személyes 

szociális munkásra is, hiszen gyakrabban kell dokumentálnia is és jobb időgazdálkodásra 

kényszerül annak érdekében, hogy az igényekre reagálálva tudja fogadni ügyfeleit. Ezeket a 

gyakori találkozásokat továbbra is indolkolhatja, hogy a szállásnyújtó tevékenység hiánya 

miatt adódó problémák, konfliktuskezelések még mindig a személyes szociális munkásokat 

terhelik.   

A következő ábrán azt láthatjuk, hogy ügyfeleink honnan költöztek a szállóra, és kiköltözésük 

esetében hová költöztek. 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. Az is látszik, hogy jelentősen 

csökkent azon ügyfeleink száma, akiről nem tudjuk hová költözött. Ez azt is jelenti, hogy az 

esetkezelési folyamatok kevésbé szakadnak meg, inkább lezáródnak.  
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be/kikölzöési fő irányok 

kiköltözés n= 55      beköltözés n= 152
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Az is látszik, hogy közterületre és éjjeli menedékhelyre kevesebben költöztek vissza, mint 

ahányan jöttek. Minimálisan ugyan, de nőtt azok száma, akik saját lakásba, vagy 

önkormányzati bérlakásba költöztek. Nincs külön bontásban ugyan, de elmondható, hogy 

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. Sok esetben az esetkezelés kezdetekor már beadódik a pályázat, akkor is, ha 

még a kiköltözési tervek nem realizálódtak. Ennek oka, hogy nagyon sokat kell várni a 

beköltözésre, és bőven van idő az önerő összegyűjtésére is.  

Az alábbi ábrán a legfontosabb megélhetési forrásokat láthatjuk az esetkezelés elején és 

végén. Nem meglepő, hogy az öregségi nyugdíjból élők száma megnőtt az esetkezelt 

ügyfeleink között. Ugyanakkor a tovább nőtt a rendszeres bejelentett munkából és a 

közmunkából (közfoglalkoztatásból) élők száma. Stagnál a rokkantsági ellátás és az 

önkormányzati segélyek száma, ugyanakkor csökken azon személyek száma, akik 

rendszeresen szorultak rá mások támogatására.  
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Legfontosabb megélhetési források

 esetkezelés vége n=69    esetkezelés kezdete n= 83
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A lezárt esetekre jellemző, hogy esetkezelésük kezdetén az átlag jövedelmük 48 618 Ft, míg 

esetkezelésük lezárásakor ez a jövedelem nem lett magasabb, hiszen 48 165 Ft volt. Ennek 

oka lehet, hogy azon ügyfeleknek, akiknél jövedelememelkedés volt tapasztalható, kisebb 

mértékben emelkedett a jövedelmük, mint akiknél csökkenés volt. Azt is elmondhatjuk, hogy 

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. A 2015-ös évre jellemző 

volt, hogy nagymértékben megnőtt a rehabilitációs munkát kínáló munkáltatók száma, így 

könnyebb volt ilyen munkakörbe elhelyezni ügyfeleinket.  

jövedelem változás az esetkezelés kezdete és vége között 

n=64

csökkent

8%

nem változott

65%

emelkedett

27%
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Az alábbi ábra azt mutatja, mi indokolta az esetkezelés lezárását. Összesen 13 % az, akinél 

azért került sor lezárásra, mert intézményi jogviszonya megszűnt házirendsértés, vagy térítési 

díjtartozása miatt. Ez jóval kevesebb a 2014-es évhez képest, ugyanakkor jelentősen megnőtt 

azon ügyfelek száma kiknél az esetkezelés azért lett lezárva, mert tervezetten, előre bejelentett 

módon távoztak a szállóról és esetkezelésre vagy nem volt szükség tovább, vagy az 

együttműködés nem valósult meg.  

  

2014. év                                                                 2015. év 

Az esetkezelési hossz átlag 13,9 hónap, ami 1,2 hónappal több, mint 2014-ben volt. A 

személyes szociális munkások szerint 41%-ban sikeres, vagy részben sikeres volt az 

esetkezelés, ami 15%-kal kevesebb, mint 2014-ben volt. Ugyanakkor az esetkezelési célok 

55%-ban teljesültek, vagy teljesülni látszottak azon ügyfelek között, akiknek esetkezelése 

lezárult.  

A segítő munka fő irányaira jellemző, hogy 34 %-ban nem eldönthető, hogy magasabb fokú 

autonómiára irányul vagy inkább a további lecsúszás megelőzése a cél. Az azonban 

elmondható, hogy akiknél ez eldönthető ott ugyanolyan arányban fordul elő mindkét fő cél. 

Ez csak részben felel meg a rendszer bevezetésekor kitűzött céloknak, mely értelmében 

inkább a magasabb autonómia elérése volna a cél. Azt azonban látnunk kell, hogy a Dózsa 

idősödő, mentálisan beteg, ügyfélkörénél nehezebben érhető el a magasabb autonómia és 

inkább kell a további lecsúszás megelőzésre törekedni.  
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A segítő munka fő céljai

(lezárt és folyamatban lévő esetek)

n=137 

inkább magasabb 

fokú autonómia 

elérése

28%

inkább további 

lecsúszás 

megelőzése

27%

mindkettőre 

egyformán irányul

34%

nem eldönthető

11%

 

2015 évi tervek megvalósulása és a 2016 évi tervek 

A 2015. évi tervek között ismét szerepelt a szállásnyújtó kollégák és az esetkezelő kollégák 

közötti kapcsolatok kiépítése és a közös munka kialakítása, melynek elengedhetetlen feltétele, 

hogy a Dózsa Szálló középvezetői egységes teamként tudjanak funkcionálni. Ezen terv 

megvalósítását 2015 nyarától mondhatjuk sikeresnek, hiszen az akkori vezetőváltás meghozta 

a várt változást. Egységes vezetés tudott kialakulni, ahol a teamek közötti kommunikációra és 

egységtudatra helyezett hangsúly pozitív változásokat eredményezett. Még csak a kezdeti 

lépéseken vagyunk túl, mert nagyon sok teendővel járt a vezető váltás, de jó úton haladunk. 

Havi 1x4 órában közös Dózsa vezetői teamet tartunk, ahol értékelni tudjuk az elmúlt 

időszakot és a következő hónap feladatait tudjuk megtervezni. A feladatokat öt nagy 

csoportba osztottuk 2015 nyarán az első ilyen közös team alkalmával, mely feladatok a 

következők voltak: biztonságos és kiszámítható működés, személyi kérdések, tárgyi 

környezet, eljárásrend ismerete és betartása, betartatása, és a kommunikáció erősítése.  

2015-re terv volt a teambe tartozó esetkezelő szociális munkások szakmai továbbképzésével 

kapcsolatban tervek elkészítése. Az engedélyezett képzéseken való részvétel biztosítása. 

Sikeresnek és megvalósultnak tekinthetjük ezt a tervet, mert a kollégák részt tudtak venni a 

képzéseken, és az ott tanultakat a munkájukban is alkalmazni tudták. 2016-re is elkészítjük 

képzési terveinket és az engedélyezett képzéseket beépítjük a munkarendbe, majd az ott 

tanultakat pedig a munkában kamatoztatjuk.  

2015-ös tervek között szerepelt új kolléga felvétele és megfelelő betanítása is. Ezt is sikeresen 

teljesítettük. Új kollégánk beilleszkedett, munkája kifogástalan, szakmai tudásával, 

tapasztalatával építi és elősegíti a közös team munkát. Fontos szerepet vállalt a teamépítésben 

is, és hozzájárult a belső kohézió erősítéséhez is.  

Terv volt a közös (szállásnyújtós és esetkezelős) teamek szakmai munkával való megtöltése. 

Jó úton haladunk ennek a megvalósításával is. Minden közös teamen 50%-ban ügyfelekről és 
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a velük végzett munkáról esik szó. Lehetőség van szakmai vitákra és érdekek ütköztetésére is. 

Ezen munka kapcsán eredményként értékelem, hogy a teamen kívül is elindult egy párbeszéd 

az ügyfelek érdekében a teamek között. Ezt a munkát folytatni kell, annak érdekében, hogy 

közös értékek mentén tudjunk gondolkozni egy-egy esetről.  

A belső értékelési rendszer kidolgozása, mellyel a kollégák visszajelezhetnek, vezetőjük felé, 

és az ügyfél elégedettségi kérdőív kidolgozása elmaradt. Olyan sok külső tényező 

befolyásolta a munkát, hogy erre már nem volt idő és lehetőség, energia sem. Ez tovább 

vihető a 2016-os évre, mint megvalósítandó cél.  

 

2016. évi tervek 

 Önálló esetmegbeszélő csoportok szervezésére. 

 Közös munka folytatása a szállásnyújtó vezetőkkel.  

 Szorosabb együttműködés a szállásnyújtó kollégákkal a szakmai vezetői 

megállapodások ellenőrzése és betarthatósága kapcsán, hangsúlyozottan a 4 hónapos 

jogviszonyok tekintetében. 

 A közös teamek (szállásnyújtós és esetfelelős) szakmai munkával való megtöltése. 

 Esetleírások további fejlesztése, szükség szerint újragondolása.  

 Képzési tervek elkészítése és az engedélyezett képzéseken való részvétel. 

 A belső értékelési rendszer kidolgozása, mellyel a kollégák visszajelezhetnek, 

vezetőjük és egymás felé is.  

 Ügyfél elégedettségi kérdőív kidolgozása.  

 

Végül álljon itt két gondolat, melyet ügyfeleink írtak és jelölték kollégáinkat a Felkai díjra: 

 „Reményvesztett emberként kerületem erre a szállóra, Z.  úr segítőkészsége ráébresztett arra, 

hogy sohasem késő újra kezdeni. Visszanyertem az önbizalmamat, látok kiutat a jelenlegi 

helyzetemből, szerencsés embernek mondhatom magam, hogy ő lett a szociális munkásom. 

Ezúton is megköszönöm az eddigi munkáját, minden elismerésem az övé, a közeljövőben is 

számítok segítségére. Méltó az elismerésre.” 

 „A. törekszik a hontalanoknak segítséget nyújtani, pozitívan fogadja a hontalanok helyzetét, 

átéli azt. Nem ítéli el a hontalan nőket és férfiakat. A. munkájával pozitívum, jeles.” 
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Becze Szabolcs 2015. évi szakmai beszámoló 

 

 „Kell egy csapat…” – a team munkájának értékelése: 

A tavalyi beszámolót valahogy úgy kezdtem, hogy egy kiegyensúlyozott, nyugodt, de 

dinamikusan fejlődő munkaévet értékeltem, amely a biztonságos és megbízható 

műhelymunkára, valamint ennek a részemről történő támogatására, fenntartására épült. A 

különböző megfogalmazott szakmai célok mellett elsődleges feladatomnak továbbra is ezt 

tartottam, úgy érzem, sikerrel, de mindennek megvalósításhoz szükség volt egy stabil teamre. 

Boldog voltam, hogy ez az első olyan év, ahol személyi változások nélkül, végre stabil 

teammel dolgozhattam. Mindez nyugodtabb, tervezhetőbb, biztonságosabb team munkát 

eredményezett. 

Még a 2014-es év decemberében érkezett a teambe Selmeczi Sabina kolléganő, akinek a 

csapatba való beépítésére sok, fontos, és utólag elmondható: értékes és eredményes 

munkaórákat szántam. Hosszasan nem szeretném itt újra azt részletezni, amit a rá vonatkozó 

gyakornoki program értékelései során leírtam, röviden csak annyit mondanék, hogy jó 

döntésnek bizonyult, és mind az esetkezelő teamnek, mint az Alföldi szállásnak hasznos tagja. 

Ahogy azt az előző beszámoló fontos és megvalósítandó tervei között is megfogalmaztam, és 

ahogy az Sabina esetében is megindult, több időt tudtam fordítani a többi kollégával történő 

személyes leülésekre, úgymond mentori tevékenységre. Ezeken javarészt az ügyfelekkel való 

segítői munka dinamikáját beszéltük át. Mindennek több gyakorlati haszna is volt: 

visszacsatolás a „hová tartunk” irányairól, módszereiről, az esetleírásokról; valamint a 

négyszemközti beszélgetések oldottabb környezete lehetőséget teremtett a személyes 

attitűdök, készségek, kompetenciák, képességek, határok megismerésére is. 

Szubjektív (és szakmai) megítélésem szerint mindez megérződött a team munkában is: 

véleményem szerint a teamek hangulata és környezete is megbízhatóbbá, egymás iránt 

nyitottabbá, oldottabbá és megtartóvá vált. 

Annak ellenére, hogy bár az éves tervek között szerepelt a team munka strukturáltabbá, 

rendezettebbé, átgondoltabbá tétele, ez nem minden esetben valósult meg úgy, ahogy 

elterveztük. Hiányosságként talán annyit tudnék megfogalmazni, hogy több időt lehetett volna 

tervezni a teameken történő közös feladatokba integrált készségfejlesztésekre (szituációs 

feladatok, helyzetek, eszközök, módszerek részletesebb átbeszélése, stb.). 
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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 

eszközös szerinti értelmezések, illetve én magam is, amolyan Mátyás király módjára körbe 

jártam több teamet is tapasztalatszerzés céljából). Az a tapasztalatunk, hogy ez hosszú időn 

keresztül behatárolt műfajjá válik, amelyben egy idő után nehéz megújulni, és kevés olyan 

„rehabilitációs” eszköz, módszer van, amellyel kizökkenthető a rutinná válás 

mechanizmusából. Mindez befolyásolta az esetmegbeszélők dinamikáját: annak ellenére, 

hogy olykor voltak felemelő, termékeny, hasznos, már-már katartikus esetmegbeszélések, 

sokszor ezek rutinszerű megbeszélésekké váltak. Talán a legjobb rehabilitációnak az 

bizonyult, hogy egy ideig pihentető jelleggel nem tartottunk esetmegbeszélőket. A 

továbbiakban fontosnak tartom, hogy mindebben valamilyen újfajta, részben megújító 

formákat is kipróbáljunk. 

Az írásbeliség fejlesztésére az egyik legjobb forrásnak az esetmegbeszélők anyagai, a 

kollégák esetleírásainak megismerése és megbeszélése számított. Mindenki más-más 

habitussal, céllal, módszerrel ír, így egymást leírásaiból sokat profitáltunk. A kollégákkal 

történő négyszemközti leülések alkalmával mindig felkészültem az esetleírásokból, és a 

leírásokra való visszacsatolás során is megbeszéltük – akár frazeológia, terminológia, 

bejegyzések szintjén – a leírtakat. Az a tapasztalatom, hogy ez továbbra is több odafigyelést 

igényel. 

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. 
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Ahogy az előző évben, úgy most is több, a munkánkhoz kapcsolódó filmet megnéztünk, és 

azok tapasztalatait átbeszéltük. Bár az év második felében erre kevesebb idő jutott, ezt a 

gyakorlatot szeretnénk újra feléleszteni. 

Szintén próbáltunk időt szakítani a team építésre, illetve a kicsit kötetlenebb közös, olykor 

kimozdulós programokra (Föld Napja a Táblásban, húsvéti team az Alföldiben, karácsonyi 

teamek a szállásokon, évzáró kihelyezett team, kötetlen kirándulás). Kipróbáltuk az Útkereső 

társasjátékot. 

Összegezve röviden azt tudom mondani, hogy az előző évekhez hasonlóan gazdag, 

mozgalmas, és – remélhetőleg minden kolléga megítélésében – változatos team munkával 

próbáltuk gazdagítani munkánkat. 

A kollégák közült többen is részt vettek különböző képzésekben, illetve külföldi 

tanulmányúton, amelyekről nyugodtan kijelenthető, hogy hozzájárult szakmai identitásuk és 

személyiségük fejlődéséhez, valamint ezeket a tapasztalatokat igyekeztek jól integrálni 

mindennapi munkájukba: „Márciusban részt vettem a PTSD képzésen, ami az első olyan 

képzés volt, ahol magamhoz képest egész jól fel tudtam oldódni és aktívan részt tudtam venni. 

Önismereti szempontból is sokat profitáltam belőle”. 

„Egy év eseményeire, munkásságára visszanézve számos érzelmi, értelmi töltekezés és 

kudarc megélése köthető. Személyes élményemként, eredményemként elmondhatom, hogy 

sikeresen vizsgáztam az általam választott addiktológiai konzultáns szakon, amelyet nemcsak 

munkámban, hanem személyiségem formálódásában, önismeretemben és társismeretben is 

folyamatosan hasznosítani tudok”. 

A már évek óta szinte hagyományosnak tekinthető, havonta megrendezésre kerülő 

esetkezelős műhely „hozta a szokásosat”, annak ellenére, hogy talán ez volt az előző évekhez 

képest a legváltozatosabb „sorozata” a meghívott előadókkal, szakemberekkel. Erről ugyanazt 

tudom elmondani, mint az előző évek során: sajnos nem minden esetben tölti be azt a 

funkciót, amit eredetileg elképzeltünk, illetve sokszor nehéz olyan helyzetet, hangulatot 

teremteni, amelyben a kollégák bátran megszólalnának. Mindezt egy kollégám így foglalta 

össze: „Szakmai és hasznosítható tudást a havonta egyszer megtartott esetkezelői műhely 

egyes alkalmain éreztem magaménak. Többnyire nyitva hagyva azokat a problémákat, 

ellentmondásokat, amelyek a munkánk során felmerülnek”. Mindebben szintén fontosnak 

tartom a további ötletek, lehetőségek átgondolását. 
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Az esetkezelői munka eredményei és dilemmái: 

Ahogy az már lassan hagyománnyá válik, az idén is elkészítettük az ügyfeleinkre vonatkozó 

éves értékeléseket, amely alapján – ennek módszertani nehézségeit most nem figyelembe 

véve – jó hatásfokkal megállapítható, hogy merre is tartott, hogyan is alakult a munkánk az 

elmúlt év során. 

Az esetkezelésben megfordult ügyfelek számokba rendezve team szinten (2015. 01. 01. 2015. 12. 31.): 

 
01.01. 

állapot 

Személyes szociális munkást kapott Más 

esetkezelőtől 

átvett 

Lezárt+átadott 

esetek 

12.31. 

állapot Új Régi Visszair. 
Más szakmai 

vezetőtől/esetkezelőtől 

Bíró Nóra  25 13 5 - 21 - 42 22 

Dr. Jászfalvi Walter* 12 2 - 3 12 - 17 12 

Selmeczi Sabina 15 13** 4 - 21 2*** 32 23 

Tóthné Takács Anita 22 17 2 - 6 - 29 18 

Visnyei Emőke 22 12**** - - 7 1 + 21 21 

Össz. team 96 

57 11 3 67 3 141 

96 138 3 141 

* Félállásban 
** Ebből 2 25 éven aluli. 

*** Ebből 1 25 éven aluli. 

**** Ebből 1 25 éven aluli. 
+ Lakókocsis ügyfél. 

 

Az már a beszámoló elején kiderült, hogy a teamben jelentősen növekedett az 

esetkezelőhöz jutó ügyfelek száma. Az évet ugyanannyi ügyféllel zártuk, mint amennyivel 

nyitottuk (az esetkezelői kapacitások kb. 95%-os feltöltöttsége), és ahogy az esetkezelőkhöz 

„beérkező”, úgy a „távozó” ügyfelek száma is nőtt. A számok is alátámasztották az év 

során szubjektív érzéseimet: voltak olyan időszakok, amikor ugrásszerűen megemelkedett 

azon ügyfelek száma, akik bejelentés nélkül távoztak, így megszakadt a velük folytatott 

munka (ami lehet arra is magyarázat, hogy az esetkezelési időszak átlag hossza 264 napról 

223-ra csökkent), viszont ezt ellensúlyozva változó dinamikában, és olykor szintén 

ugrásszerűen szaporodott meg azok száma, akik magasabb fokú segítséget igényeltek. 

Az alapszámok tekintetében a 2014-es évhez képest némileg nőtt a nők aránya (38-ról 

44%-ra), a legmarkánsabb korosztálynak pedig az 55-64 év között ügyfelek bizonyultak (ami 

az ügyfeleink majdnem felét jelenti, és ha ehhez hozzátesszük a 45-54 éves korosztályt, ez a 

két szám az ügyfeleink 70%-át jelentették). Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy 

ez az a korosztály, amelynél – különösképp minimális jövedelem, betegségek, 

munkaerőpiacról való kiesések esetén – sokszor nagyon nehéz megfogalmazni (vagy elérni) 

előremutató, előreléptető célokat. Az iskolai végzettségek szinte ugyanazokat a változókat 

mutatják, az ügyfelek átlagjövedelme viszont csökkent (kb. 28 ezer Ft-ról 26 ezer Ft-ra). Ezt 

azért némileg ellensúlyozza az, hogy az ügyfelek közel egy harmadát sikerült vagy 
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jövedelemhez, vagy nagyobb összegű bevételhez juttatni, az ügyfelek átlagjövedelme az 

esetkezelés kezdetén kb. 20 ezer Ft volt, az esetkezelés végére ez kb. 32 ezer Ft-a emelkedett 

(a jövedelmük mindössze 8% esetében csökkent). Ez a 2014-es évhez újabb emelkedést 

jelentett. Az esetmunka célja számos esetben kifejezetten a különböző jövedelemforrásokhoz, 

jogosultságokhoz való hozzájutás, vagy ennek növelése volt. A megélhetési források 

esetében az elmúlt három év tapasztalatai alapján sajnos azt lehet mondani, hogy egyre 

nehezebb az ügyfeleket munkához juttatni. Két évvel ezelőtt még az esetkezelési időszak 

végére az ügyfelek körülbelül negyedét sikerült valamilyen munkához juttatni, az elmúlt két 

esztendő során ez a szám egyre inkább csökkent. A legtöbb esetben az elsődleges megélhetési 

forrást valamilyen ellátási forma jelentette, ez az arány az elmúlt évek során nagyjából 

ugyanaz. 

A kimenet-bemenet (honnan és hová) viszonylatában elmondható, hogy megemelkedett 

a különböző fapadokról (akár BMSZKI, akár más éjjeli menedékhelyek) és a valamilyen 

„lakásféléből” (önkormányzati, saját lakás, bérlemény, szívességi lakáshasználat, rokon 

lakása, stb.) érkezők száma (a fapadokról kb. 8-9%-al jöttek többen, összesen az ügyfelek kb. 

72%-a), ellenben csökkent a közterületről bekerültek aránya (mindössze csak 4%, 2014-ben 

ez majdnem a háromszorosa volt). Ahogy gyakran a valamilyen bevételhez, jövedelemhez, 

jogosultsághoz való hozzáférés keretezte az esetmunkát, úgy sokszor a jobb lakhatási 

körülmények közé való juttatás, vagy a rosszabb lakhatási formákba való visszacsúszás 

megelőzése is fontos célnak bizonyult. Megnyugtató, hogy nagyon lecsökken az előző évek 

tendenciájához képest a közterületre visszatérők aránya (14%-ról mindössze 2%-ra). 

Emelkedett a fapadra visszatérők száma (16%-ról 27%-ra), és amit nem igazán sikerült évek 

óta lecsökkenteni, az azok aránya, akikről nem tudjuk, hogy az esetmunka végén, lezárását 

követően hová költöztek. Ez közel az ügyfelek egy ötöde, amin a jövőben valahogy 

hatékonyabban kell gondolkodnunk. A kimenetek kapcsán a közterületre való visszatérés 

lecsökkenésén túl a másik nagyobb dinamikai változást a munkásszállásokra való elköltözés, 

valamint a szociális otthonokba való beköltözés jelentette (ez a két szám összesen kb. 17%-

ukra vonatkozik). Ha hihetünk az értékelő tábla adatinak, akkor összességében elmondható, 

hogy az ügyfeleink kb. 91%-a jött valamilyen „hajléktalan helyzetből”, 55%-uk ment (került, 

sodródott) az esetkezelés végén vissza szintén valamilyen „hajléktalan helyzetbe”, illetve 

jelentősen kevesebben jöttek valamilyen „nem hajléktalan helyzetből” (9%), és – ami 

véleményem szerint nagyon jó arány – 45%-uk került az esetkezelés végére valamilyen „nem 

hajléktalan” lakhatási viszonyok közé. Ez különösen jó eredménynek mondható két olyan, 
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„nem túl könnyű” szállás esetében, mint az Alföldi és a Táblás, amelyek nem kifejezetten 

számítanak kiléptető szállásoknak. Ide zárójelben talán érdemes megjegyezni, hogy ezeket a 

számokat érdekesebb lehetne kereszthivatkozásokkal megnézni: azt összevetni, hogy a 

kimondottan „hajléktalan helyzetből” jövők milyen arányban kerülnek „nem hajléktalan 

helyzetbe” és vice versa. 

Sajnos mindebben a számok ellenére mégis nagyon kevés – a kollégák szavaival élve – a 

valósan megélt „sikertörténet”, ami újra és újra előhívta a kollégákból az örök „Mi is számít 

valójában sikernek?” kérdést. Ezt egy újabb nagyon fontos és folyamatosan felbukkanó 

kérdést generált – vajon a munkánk során melyik a fontosabb: az ügyfelek sikerélménye, vagy 

a kollégák sikerélménye és a munkájuk kiteljesedésének érzése? A legszerencsésebb a kettő 

keresztmetszete, amit olykor a kollégák talán alulértékeltek. Minderre a választ leginkább az 

egyénre szabott célok, munka és annak reális értékelése kapcsán lehet megkapni, és ezeket a 

dilemmákat minden esetben ezen a prizmán keresztül próbáltuk értelmezni. Ha pesszimizmus 

nem is, de a teljesült célokhoz és sikerekhez mért „szigorúbb önkritika” talán meghatározta a 

kollégák érzetét. Azt már említettük, és tapasztalataink is azt mutatják, hogy az elmúlt 

években mintha egyre rosszabb fizikai, mentális, egészségi, pszichés állapotban lévő ügyfelek 

kerülnek hozzánk, amely befolyásolja a velük tervezhető és megvalósítható munkát. Ha ismét 

hihetünk a számoknak (természetesen azzal a nem kevésbé jelentős fenntartással, hogy a 

munka sikeressége és a teljesült célok megítélése a kollégák szubjektív megítélésén is 

múlik), az elmúlt néhány év számai is ezt a nehézséget mutatják: míg 2014-ben több, mint az 

ügyfelek felénél ítélték meg úgy a kollégák, hogy a kitűzött célok teljesültek (és nem egész 

egyharmaduknál úgy, hogy nem), a tavalyi évre ez az arány szinte megfordult (és elbillent a 

„csak” részben teljesülő célok irányába). Hasonló dinamika érezhető a sikeresség 

megítélésében is, annyi különbséggel, hogy itt nem a „részben” sikeresség, hanem inkább – 

bármennyire is kellemetlen kimondani – a sikertelenség érzése irányába billent el a mérleg 

nyelve (arányaiban kb. 10%-al csökken a sikeresség, és kb. ugyanennyivel nőtt a sikertelenség 

megítélése; illetve tovább árnyalja ezt a helyzetet az is, hogy majdnem a háromszorosára 

növekedett az esetkezelések lezárása, mert az ügyfelek közel egy ötödénél nem működött a 

segítői kapcsolat). 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. Mindezzel kapcsolatban természetesen bennem is további kérdések 

fogalmazódtak meg. Vajon az elérendő célok jól vannak megfogalmazva és meghatározva? 



54 
 

Valóban jól mérjük mindezeket az ügyfelek személyes életükhöz? Milyen mértékben fontos a 

kollégákban továbbra is azt erősíteni, hogy adott esetben a kisebb sikerek elérése is sikert 

jelent, az ügyfeleknek és az ő számukra is? Vajon mennyire frusztrálja az egyre szaporodó 

sikertelenség érzete a kollégákat? Mindez milyen további mentori, szupervíziós munkát jelent 

a kollégákkal? Vajon a kollégáknak szükségük van-e további, külső szupervízióra? Ezekre a 

kérdésekre még nem kerestem válaszokat, de feltehetőleg a közeljövőben a bennem és a 

kollégákban egyaránt felmerülő dilemmákat át kell gondolnom és megfelelően értékelnem 

azokat. 

 

25 éven aluliak és várandós nők: 

Az előző évekhez hasonlóan az Alföldi és a Táblás szállón nem jelentkeztek nagy számban. 

A Táblásban mindössze egy várandós hölgy került személyes szociális munkáshoz, a 

gyermek végül állami gondozásba került, a hölgy pedig felvételt nyert támogatott lakhatási 

program keretében a Szobabérlők házába, és az utógondozói rendszerben maradt (mindez 

talán értelmezhető pozitív teljesült célként, különösképpen annak tükrében, hogy az ügyfél 

nagyon rossz mentális állapotban volt). A vele való munka leginkább a gyermekelhelyezést 

célozta meg, illetve az ebből adódó traumák kezelését, részben pszichológus szakember 

bevonásával, részben a személyes szociális munkása terápiás segítségével. 

A 25 éven aluliak közül mindössze ketten fordultak meg az Alföldiben új lakóként, illetve 

egy harmadik fiatal már ezt megelőzően is a Táblásban lakott. Az egyik fiatal a Kocsis utcai 

szállásról került térítési díj tartozás miatt az Alföldibe, esetátadással. A 2 éves intézményi 

jogviszonya lejártával sikerült családi viszonyait rendezni és visszaköltözött szüleihez (ez 

vele kapcsolatban nem kis munkát és eredményt jelentett), valamint munkát is talált. A másik 

25 éven aluli fiatal nagyon rossz kondíciókkal és rendkívül rossz 

szociális/családi/egészségügyi háttérrel került hozzánk (több gyermeke tőle távol élt, 

szakképzettséggel, általános iskola végzettséggel, írás- és olvasási képességgel nem 

rendelkezett, rengeteg betegséggel). A vele való munka leginkább egészségi állapotának 

fenntartására irányult. Története végül szomorúan végződött: kórházban hunyt el (azt 

megelőző napon kezelőorvosa gyógyultan engedte volna el), ami némileg személyes szociális 

munkását is megterhelte. A Táblásban lakó 25 éven aluli hosszabb egészségügyi 

rehabilitációja jelenleg is folyamatban van. 
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A kis számok alapján túl nagy következtetést nem tudunk levonni a 25 éven aluliak és a 

várandós nőkkel való munka tapasztalatairól és sajátosságairól, azonban az bizton 

kijelenthető, hogy másfajta érzékenységet, közeledést, együttműködést igényelnek, valamint a 

velük való munka során a kollégákra való személyes(ebb) odafigyelés is szükséges (viszont 

áttételek, segítői szerepek és szerepkonfliktusok, határok). A velük folytatott munkáról talán 

még annyit, hogy az én megítélésem szerint jó beszámolók készültek, de ezekre a 

beszámolókra – rendszerszinten is – több visszacsatolásra lenne szükség. 

 

Teamek között: 

Az előző évben továbbra is problémát jelentett a két szálláson (Alföldi és Táblás) lévő 

megfelelő arányú szakmai jelenlét. A közös teameket a vezetői értekezlet utáni szerdákon 

tartottuk, megosztva a napot: a nap egyik felében az egyik, a másik felében a másik szállás 

közös teamjén vettem részt. Ez a megosztott jelenlét egy idő után egyrészt kimerítővé, 

másrészt szinte elégtelenné vált, a team munka kapkodóvá, felületessé vált, így kénytelen 

voltunk változtatni. Az év végére megállapodás született, hogy a két szállásra való tekintettel 

havonta plusz egy team napot beépítünk a munkaidőbe, hogy mindkét szállás közös teamjére 

és munkájára megfelelő idő álljon rendelkezésre. 

A két szálláson való jelenlét és team munka azonban így sem egyszerű. Ha jobban 

belegondolunk, egyszerre három team munkájában kell részt venni (a két szálláson lévő 

szállásnyújtó és esetkezelő közös teamek, valamint a saját esetkezelőim teamje), ami a közös 

munka szempontjából több felkészülést, munkaszervezést, egyeztetést igényel. A közös 

teamekkel kapcsolatban mind az Alföldi, mint a Táblás szálláson megindult a munka 

fejlesztésére irányuló egyeztetés, azonban mindebben az év végére csak kevés előrelépést 

sikerült elérnünk. A munka javarészt a lejáró jogviszonyok megbeszélésére korlátozódott, és 

ugyan tovább tematizáltuk a team időt, ezen témák átbeszélésére sokszor nem került sor. A 

következő évben minderre nagyobb hangsúlyt és figyelmet, egyeztetést tartanék indokoltnak 

az eredményes közös munka érdekében. 
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A beszélgetések „számmisztikája” – röviden: 

Ahogy az előző évben, most sem kezdenék bonyolult számszaki elemzésbe, inkább néhány 

megjegyzést, kiegészítést fűznék a táblázatokban található számokhoz, röviden összevetve a 

tavalyi évvel, azokon a pontokon, ahol érdekesebb változások láthatóak. 

 

A beszélgetések számokban: 

A beszélgetések számokban 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31. (Becze Szabolcs): 

 Megvalósult Összes 

megvalósult 

Előjegyzett Összes 

előjegyzés/szálló  Új Régi Visszairányított Új Régi Visszairányított 

Alföldi 59 64 4 127 
83 77 4 164 

Esetkezelőt kapott 26 9 3 38 

Táblás 44 9 - 53 
54 12 - 66 

Esetkezelőt kapott 31 2 - 33 

Külsőmester 24 - - 24 
32 - - 32 

Esetkezelőt kapott 6 - - 6 

Gyáli 2 - - 2 
2 - - 2 

Esetkezelőt kapott - - - - 

Összesen 129 73 4 206 171 89 4 
264 

Össz. esetkezelőt kapott 63 11 3 77 264 

 

A tavalyi évhez képest kevesebb előjegyzés érkezett, amely részben Fazakas Tünde szakmai 

vezető által folytatott beszélgetéseknek, valamint a beszélgetést folytató személyes szociális 

munkások jobb kihasználtságának is köszönhető (a felszabaduló idő sem veszett kárba: ahogy 

ezt a tavalyi beszámolóban is terveztem, ezt az időt a kollégákkal való gyakoribb személyes 

elülésekre, mentori, koordinátori feladatokra forgattam vissza, amelyre a 2014-es évben jóval 

kevesebb idő jutott). Az előjegyzett és megvalósult beszélgetések aránya a tavalyi évhez 

képest pontosan ugyanazt a számot mutatja (egyaránt 78%), a két év szinte állandó adatai egy 

stabilnak mondható előjegyzési és irányítási rendszert feltételeznek. A legtöbb előjegyzés 

továbbra is az Alföldi szállásról érkezik, majdnem hasonló arányban, mint az előző évben 

(2014: 66%, 2015: 60%), a Táblásból megnövekedett az előjegyzések számra (18%-25%), a 

Külsőmester pedig arányaiban nem változott (12%). Változást jelent, hogy míg tavaly más 

szállásokról is érkeztek ügyfelek, addig az idén már csak a Gyáli szálló állt be a „nagy 

hármas” (Alföldi, Táblás, Külsőmester) mögé, de a Gyáli is csak minimálisan (ketten jelentek 

meg, ez arányaiban szinte elenyésző szám). Mindez arra enged feltételezni, hogy javarészt 

beállt az a rendszer, hogy hozzám legnagyobb részben azokról a szállásokról érkezik foglalás, 

amelyik esetkezelő team szakmai munkáját irányítom. Nekem ez két szempontból jelent 

előnyt. Egyrészt, amennyiben személyes szociális munkásra van szüksége az ügyfélnek, 

azonnal el tudom helyezni a saját teamen belül (nem kell más szakmai vezetőkkel menet 
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közben egyeztetni, ami olykor megnehezíti az ügyfél személyes szociális munkáshoz való 

rendelését). Másrészt az 1-2 éves jogviszonyával kapcsolatos visszairányításnál is 

megkönnyíti a szállásnyújtó teammel való közös munkát, az ügyféllel kapcsolatos döntést, 

van személyes benyomásom, tapasztalatom, ismeretségem az ügyfélről a döntés előtt. Az 

előjegyzések és a ténylegesen megvalósult beszélgetések szállónkénti arányai sem 

mutatnak túl nagy eltérést a tavalyihoz képest: az Alföldi szállásról ez a szám minimálisan 

csökken (80%-77%), a Táblásról és a Külsőmesterről némileg nőtt (78%-80%; 68%-75%). 

Ami a tavalyi évhez képest markáns változás, az a személyes szociális munkásokhoz 

került ügyfelek aránya: ez a szám jelentősen növekedett (27%-ról 37%-ra!), vagyis 

körülbelül 10%-al több ügyfél került az esetkezelői rendszerbe a teamem belül. Ennek több 

magyarázata is van: egyfelől az előző évekhez képest ez volt az első olyan év, ahol állandó 

szakmai stábbal dolgozhattam, személyi változások nélkül, így bátrabban bízhattam az 

ügyfeleket személyes segítőkre. Másfelől mindez azt is lehetővé tette, hogy az ún. „billegő” 

ügyfelek is magasabb fokú segítséghez juthattak. Harmadrészt személyes tapasztalat, hogy az 

előző évekhez képest jelentősen rosszabb fizikai, egészségi, mentális, jövedelmi, szociális, de 

leginkább pszichés helyzetben lévő ügyfelek kerültek a szállásokra, ami magasabb fokú 

segítségnyújtást igényelt. Mindez számokban is érzékelhető változást mutatott: az Alföldin az 

előjegyzett ügyfelek egyharmada került esetkezelőhöz (közel 10%-al több mint az előző 

évben), a Táblásban ez a szám drasztikusan megnőtt, majdnem az ügyfelek kétharmada (közel 

20%-al több mint tavaly). Ha ehhez hozzávesszük (elővettem, összehasonlítottam) a 2013-as 

adatokat is, akkor az esetkezelőkhöz kerülő ügyfelek száma markánsan emelkedő 

tendenciát mutat: vagyis azt a (nagyon egyszerű) konzekvenciát vontam le, hogy egyre több 

azoknak az ügyfeleknek a száma, akik magasabb fokú segítségre szorulnak. Ezt 

számszak(ma)ilag alá támasztja az egy éves intézményi jogviszonyukat elérő lakókkal 

folytatott beszélgetések tapasztalatai is: az előző évhez képest itt is emelkedett azok aránya, 

akik személyes szociális munkáshoz kerültek (közel 20%-al, ami elég nagy ugrás). Ezekkel a 

lakókkal kapcsolatban az is változást jelentett, hogy az előző évhez képest lecsökkent azok 

száma, akik a két éves intézményi jogviszonyuk kapcsán lettek beszélgetésre irányítva 

(mindössze 4 ember). A szállók (Alföldi és Táblás) igyekeznek tartani a 2 éves keretet, és az 

ügyfelek nagy része számára még a 2 éves jogviszonya előtt más lakhatási formát keresni (bár 

inkább tapasztalat, hogy ezt az ügyfelek maguk oldják meg). Ezzel kapcsolatban egy 

megállapodást kötöttünk: mint minden lejáró jogviszonyt, a 2 éves intézményi 

jogviszonyukhoz közeledő embereket is teamen megbeszéljük, és a 2 éven túl csak nagyon 
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indokolt esetben kerül beszélgetésre. Mindez működni látszik. Az egy éves jogviszonyokat 

elérő lakók esetében az előző évi beszámolóban megfogalmazott tapasztalataimat tudom 

ismételni: a rendszerbe épített többszörös „ráerősítés” ellenére (FET, beköltözéskor, 

beszélgetés és napi munka során) is az ügyfelek úgy érkeznek az egy éves beszélgetésre, hogy 

úgy tudják, hogy két évig lehet a szálláson lakni, és nem fordítanak arra figyelmet, hogy az 

utolsó hónapokban esetleg másfajta lakhatást keressenek. Ennek tapasztalatait – ahogy tavaly 

is terveztük – többször is átbeszéltük Malasits-Földi Bernadett szakmai vezetővel, Zakar 

Gergely ellátási egység vezetővel, valamint a teamekkel. 

A beszélgetésekbe bevont esetkezelő kollégák esetében a már megszokott rendszert 

folytattuk: bizonyos idő után (általában 1 év) egy másik esetkezelő kolléga vette át ezeket a 

beszélgetéseket. Az év első harmadában Tóthné Takács Anitától ezt a feladatot Bíró Nóra 

vette át. Nehezen indult és némileg több időt igényelt az átállás, ami részben annak is 

köszönhető, hogy a betanulás időszakában sok ügyfél nem jelent meg. Ahogyan Anita, így 

Nóra is megbízható, gyorsan fejlődő és stabil segítségnek bizonyult, lelkiismeretesen és 

alaposan végezték mindketten munkájukat. Az esetkezelők által készített beszélgetések és az 

esetkezelőhöz rendelt ügyfelek számai nagyjából megegyeznek az előző évben tapasztaltakkal 

(összesen 58 előjegyzés, 41 megvalósult, 24 esetkezelőhöz rendelt). Azon túl, hogy a 

BMSZKI segítői rendszerének is segítséget jelentenek az ilyen kollégák munkái, személy 

szerint abban is hiszek, hogy mindez szakmai identitásuk és személyiségük fejlődéséhez is 

nagymértékben hozzájárul. Amikor ezek tapasztalatait átbeszéltük, ebben meg is erősítettek a 

kollégák, de talán az ő szavaik hitelesebb források, és fontos a kritikákat is meghallani (mert 

ez sem volt minden esetben fenékig tejföl): „Január–februárban még interjúztam, ami akkor 

már teher volt számomra, de utólag visszagondolva nosztalgikus hangulatba kerülök, és úgy 

érzem, az több értelmet és kihívást adott a munkámnak. Úgy érzem ott szakmailag is többet 

tudtam fejlődni, egyre jobban megismertem a hajléktalan emberek személyiségét, 

működésmódját.”. 

„A tavaly nyár elején belekezdett és készített beköltözéskori interjúk ellenérzések és belső 

szorongások ellenére izgalmasak és érdekesek voltak, azonban ez a többlet adminisztráció 

leterhelte energiáimat. Amennyiben az a továbbiakban megoldható lehetne, a többi kolléga 

munkájának, energiájának könnyítése érdekében hogy csak fél évig készítse az adott kolléga 

ezeket.”. 
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Egy nem várt (?) célcsoport: 

Az Alföldi szállás életében nem kis munkát jelentett a menekültekkel való önkéntes vállalás. 

Minderről csak néhány személyes impressziót szeretnék leírni, hiszen ezt nálam sokkal 

avatottabban és részletesebben elemzi beszámolójában a munka koordinátora, Malasits-Földi 

Bernadett szakmai vezető. Aki csak tudta, kivette a munkából a részét, önkéntes alapon, 

olykor szabadidejét, szabadságát is feláldozva. Nagyon sok bizonytalanság és kérdőjel lengte 

körül a munkát, akár ellátási, akár munkaszervezési, vagy akár csak a kulturális-társadalmi 

folyamatok értelmezési szintjeinek tekintetében is. Az én rövid szubjektív értelmezésemben 

alapvetően tűzoltási-ellátási feladatokra tudtunk (és terveztünk) berendezkedni, és szinte 

minden kiszámíthatatlan volt: az érkezők arányának dinamizmusa, az ellátás színvonalának 

fenntarthatósága, a kommunikációs lehetőségek, az ellátmány beszerzése, a munkaerők 

bevonása, valamint az is bizonytalannak látszott, hogy milyen időtartamra és esetleg a 

jövőben majd milyen további ellátási feladatokra kell terveznünk. A beérkezők sajátosan 

változó és egyre gyarapodó tömege valójában nagyon megterhelte a szállás dolgozóit. Alig 

néhány nap alatt a kezdeti néhány tíz főről több százra emelkedett a napi forgalom, és amilyen 

gyorsan változott, olyan gyorsan meg is szűnt a segítséget kérők számra. Valóban, szinte 

döbbenetes volt, hogy az egyik nap több százan jöttek, majd a következő nap egyetlen egy 

ember sem jelent meg. És itt véget is ért (ideiglenesen?) szerepvállalásunk. Nem tudom 

igazán megfogalmazni, hogy a napi munka mellett egy ilyen tömegszintű ellátásban a 

kollégák milyen „sikerélményeket” tudtak megfogalmazni, de talán törvényszerű, hogy sokkal 

több problémát tudnánk említeni (én itt ezt nem teszem meg). Összességében csak annyit 

szeretnék (némileg megerősítésként is közvetíteni), hogy az Alföldi nagyon derekasan, erőn 

felül teljesítve helyt állt mindenben. 

 

Merre tovább? 

A tavasszal kiírt vezetői pályázat számomra lehetőséget jelentett egy kis önvizsgálatra és 

munkám, terveim átgondolására, értékelésére. Szakmai vezetőként továbbra is célom, hogy az 

ügyfelekkel és a teammel végzett munkában biztosítsam a már évek óta közvetített értékeket, 

szemléletet, a segítői rendszer további integritását, a hiteles és vállalható munkavégzést, a 

teamben a segítői munka értékeinek, szakmai identitásának fenntartását, folyamatos 

erősítését, mélyítését. Ezen túl talán legfontosabb célként továbbra is azt fogalmaznám meg, 

hogy a kollégáim számára megtartsam a megfelelő, nyugodt, stabil, kiegyensúlyozott 
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munkakörnyezetet és légkört, amely fontos alapja egy elmélyült, dinamikusan fejleszthető, 

minőségi szemléletű, tudás-bázisú team-szintű műhelymunkának. A vezetői pályázatomban 

részletesen leírtam az esetkezelő teamre vonatkozó szakmai elképzeléseimet, amit egyrészt 

egy folyamatos munkának tekintek, másrészt – kiindulva az előző év tapasztalataiból – 

számomra további csiszolandó és továbbgondolandó feladatokat jelent. 

Továbbra is fontosnak tartom a team munka integritásának megőrzését. Sajnos az előző 

évben sem sikerült megfelelő időt fordítani a team munka keretében történő készségek, 

kompetenciák foglalkozás-szerű fejlesztésére irányuló tevékenységek módszeresebb 

kidolgozására, amire a következő évben valóban érdemi időt szeretnék szánni. Ezzel 

kapcsolatban egy kolléga észrevétele: „Véleményem szerint hasznos lehetne, ha az oldandó 

problémákat, személyes kérdéseinket a gondozottjaink kapcsán (pl.: negatív, pozitív, 

hangulati, indulati, megmentői viszonyulások) szituációs/szerep játékokkal oldanánk 

alkalmanként, és igények szerint”. 

Az esetmegbeszélők kapcsán már említettem ennek műfaji-módszertani nehézségeit, ennek 

további erősítése, továbbgondolása, további eszközök és metódusok keresése és bevetése 

szükségszerű lesz a minőség megtartásához. Továbbra is megfelelő időt szeretnék fordítani a 

kollégákkal való személyes-szakmai leülésekre, mentori feladataimra, amelynek keretében a 

segítő kapcsolatok dinamikájának koordinálása és a rendszeres visszacsatolás is 

megfogalmazott cél. A segítő beszélgetések és az íráskészség további fejlesztése kapcsán újra 

elővennénk néhány „régi” módszert (szakirodalmak közös feldolgozása; másfajta 

gyakorlatok, módszerek, interjúk, megismerése; interjúk, esetleírások közös feldolgozása). A 

megőrzendő jó gyakorlatként a jövőben is folytatnánk a különböző intézmények látogatását, a 

közös ismereteket gyarapító gyakorlatokat (filmek feldolgozása, közös előadások, programok, 

stb.), valamint a team építő jellegű találkozásokat. 

Az esetkezelő team munkájának koordinálásán túl fontosnak tartom a jövőben az esetkezelő 

team és a szállásnyújtó team együttműködési lehetőségeinek továbbgondolását, a két team 

közös munkájának elmélyítését és a két eljárás, struktúra, döntési folyamat, szolgáltatás 

egymáshoz közelebb hozását, ahol mindkét fél az ügyfelek előremozdításán dolgozik; illetve 

erről a további egyeztetéseket, gyakoribb és rendszeresebb kommunikációt az ellátási 

egységek vezetőivel. 

A saját vezetői szerepemmel kapcsolatban kiemelten fontosnak tartom a vezetői készségeim, 

kompetenciáim, szakmaiságom folyamatos megerősítését, fejlesztését, az esetkezelő team 



61 
 

számára a szakmai háttérmunka és támogatás folyamatos és minőségi biztosítását, illetve a 

„mindig elérhető”, hiteles, a kollégákkal szemben is odaforduló, megértő, méltányos, 

következetes vezetőt. 

A beszámolókkal kapcsolatban talán annyit érdemes lehet a jövőben továbbgondolni, hogy 

az egyes intézmények évértékelései mellé a mi, az adott szállásra beszámolóinkat érdemes 

lehet becsatornázni, esetleg ahhoz viszonyítva megírni. 

 

 „One step back, two steps forward”: 

Ahogy a médialejátszókon megnyomjuk a „Vissza” gombot, év végére érve én is hasonlóan 

érzem magam és visszaugrottuk ahhoz a mondathoz, amivel kezdtem a beszámolót: „Kell egy 

csapat”. Bár az előző év egy stabil team munkát eredményezett (amiért nagyon hálás vagyok), 

az év végére ismét néhány változás körvonalazódott. Anita áthelyezési kérelme zöld lámpát 

kapott a Táblás szállásról a Vaspályára, valamint Walter munkaszervezési okok miatt a teljes 

munkaidős szállásnyújtói munkakör mellett döntött az Alföldin, így már decemberben 

megkezdődött a pótlásukra érkező pályázatok meghallgatása. Mindemellett Győri Péter és 

Breitner Péter egyeztetései alapján kirajzolódni látszik az esetkezelői team bővítése az Alföldi 

szálláson. Ha mindez megvalósulni látszik, ez esetben az előző fejezetben vázolt jövő éves 

tervekhez vizionálható, hogy a következő év egy része az új team építésével fog telni. 

 

Émikus utóhang(ok): 

Amikor a beszámoló kapcsán megkértem a kollégákat, hogy foglaljuk össze az elmúlt évet, 

számomra fontos volt, hogy a pozitív étékelések mellett őszinte kritikákat is megfogalmaztak, 

mert ezek alapján a saját működésünket is lehet csiszolni, tanulhatunk belőlük és előre mutató 

gondolatok is lehetnek. Néhány ilyennel szeretném zárni az évértékelést: 

 

„1,5 év után támogatott lakhatási program keretén belül kiköltözött egy ügyfelem (igaz, két 

hónapra rá eltűnt), több millió forintot örökölt egy másik ügyfelem, akit nagyon 

megkedveltem”. 
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„A tavalyi év az egyéni esetkezelésében megfigyelhető volt, hogy az ügyfeleim közül egyre 

kevesebb az olyan ügyfél volt, ahol az egyéni munka sikertelen volt. Valószínűleg ez annak is 

köszönhető, hogy az elmúlt évek folyamán, nagyon sokat képeztem magamat és megfelelő 

mennyiségű kapcsolatrendszerre tettem szert, annak érdekében, hogy az ügyfeleim mentális 

állapota és az ahhoz kapcsolódó fizikai állapota javuljon. Pont ez, ami számomra egyébként a 

legnagyobb nehézséget is adja, mert ezt a munkát szupervízió nélkül nem lehet, vagy nem 

lehetne csinálni. Így, hogy a lelkem nem sérüljön, külső szupervízort kellett keresni”. 

 

„A mentális problémával élő emberek még nehezebb, helyzetben vannak, lévén az ő 

elhelyezésük az intézményrendszeren belül sokkal bonyolultabb. Sajnos a jelenlegi hajléktalan 

szállók csak kevés százaléka tud megfelelő szakmai elhelyezést biztosítani a számukra”. 

 

„A munkába állásom első pár hetében ugyanakkor némi bizonytalanságot éreztem magamban, 

mind a kliensekkel, mind pedig a munkatársakkal kapcsolatban. Hogyan fogom tudni 

megszólítani a klienseket? Milyen kommunikációs eszközökkel érhetem el, hogy rám 

figyeljenek? Kapok-e visszacsatolást, s ha igen, hogyan fogom azt fogadni és értelmezni? 

Hogyan tudok majd eredményt elérni? Az is nagyon izgatott, hogy a munkatársaim mennyire 

fogadnak el? Befogadnak-e egyáltalán? Mennyire lesznek segítőkészek egy kezdővel 

kapcsolatban? Szerencsére, ezek a dilemmáim, úgy érzem, oldódnak. Úgy érzem, kialakult a 

kliensekkel az a bizalom, ami nélkül nem tudunk hatékonyan dolgozni. Éreznie kell a másik 

félnek, hogy bizalommal fordulhat hozzám. Úgy gondolom, jó irányban haladok a 

munkámmal. Egyre jobban megismerem a hajléktalanná vált emberek élettörténeteit, az oda 

vezető utakat, okokat, illetve azt, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mi volt az oka 

hajléktalanná válásuknak”. 

 

„Ilyen tapasztalat volt például, hogy a kliensekkel való hatékonyabb együttműködés 

megalapozásához elengedhetetlenül szükséges az első, szakszerűen lebonyolított interjú. 

Ennek alapján jobban megismertem a klienseket, és ők is engem. Ez az első célzott beszélgetés 

egy hosszú munkafolyamatnak a kezdete. Az ismerkedésnek ezen az első lépcsőfokán, 

lényegében egy mélyinterjú keretén belül a kliens szabadon elmondhatja érzéseit, gondolatait, 
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problémáit. Én ezt az alapvető szociális munkás módszert tanultam és használtam is annak 

érdekében, hogy jobban megismerhessük egymást, és megbízzanak bennem”. 

 

„A 2015-ös év számomra legfontosabb szakmai tapasztalatai változatlanul az ellátórendszer 

hiányosságai felé mutattak: úgy vélem, sem általános ellátási, sem addiktológiai téren  a mi, 

rossz kondíciókkal rendelkező ügyfeleink szempontjából, nincsenek megfelelően tagozott 

köztes intézmények: úgy értem, hogy az alacsony küszöbű átmeneti szállók (pld. az Alföldi) és 

a következő szint között túl nagy a térítési díj/jövedelmi különbség, így a mi rossz kondíciójú 

ügyfeleinket csak nehezen tudjuk továbbjuttatni magasabb ellátási formába (nem tudják azt 

megfizetni.). Ezért a velük végzett esetkezelői munka – legyen bármennyire is intenzív és 

sikeres – kilátásai egy idő után folyamatosan romlani kezdenek. Úgy vélem, valahol, 

magasabb komfortfokozatú szállón/szállókon, fenn kellene tartani néhány helyet a mi 

speciális eseteink számára (akik nem tudják megfizetni egyelőre az ottani magasabb térítési 

díjat, stb.)”. 

 

„Az addiktológiai kezelésről kijövő nők rehabilitációs szállási lehetőségei is rendkívül 

korlátozottak, egyik ügyfelünk, csodával határos módon – mintegy az ellátórendszer fenti 

hiányosságai ellenére, valamint összetett lélektani okokból – több mint egy éve tartja az 

absztinenciát a Dankó utcában. Emellett a pszichiátriai problémával küzdő ügyfelek növekvő 

száma állandó tendenciát képez. Erről továbbra is az a véleményem, hogy az ő gondozásuk a 

szálló zsúfolt körülményei között sokszor teljesen kilátástalannak tűnik, egyszerre romlik az ő 

állapotuk és a környezetüké is: velük, úgy vélem, külön intézményben vagy intézményrészben 

kellene foglalkozni (nem az Alföldi bonyolult körülményei között), arra szakosodott 

szakembereknek – persze, a szegregációs tendenciák szigorú kizárásával – mert ezek az 

ügyfelek a jelenlegi helyzetben nemcsak a saját, de környezetük reszocializációs kilátásait is 

rontják”. 

 

„A pszichiátriai problémával küzdő ügyfelek évről-évre szaporodó száma mellett új, egyre 

több problémát okozó tendencia a droghasználók növekvő száma úgy az intézmény lakói 

között, mint annak szűkebb és tágabb környezetében. Ezt gondolom a legfontosabb 
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változásnak és ennek kezelését tartom a legfontosabb, jövőbeli feladatnak, mert ez közvetlen 

hatással van az esetkezelői munkára is”. 

 

„A médiából is közismert, de az esetkezelői munkából is – több ügyféltől, konkrét esetekből - 

tudom, hogy a rendkívül olcsó, un. dizájner drogok térhódítása megállíthatatlan, idős, 

gyakorlott alkoholisták is egyre gyakrabban kezdik használni a hamisított bortól is olcsóbb és 

hosszabb hatást gyakorló anyagokat. Úgy vélem, hogy a drogokkal összefüggő, intézeten 

belüli konfliktusok szaporodó száma és ezzel párhuzamosan a Nyitott Szolgáltatásban is 

rohamosan eszkalálódó probléma az egyik legfontosabb, sürgető feladattá nőtte ki magát, és 

új stratégiák kidolgozását igényli”. 

 

„Egy-egy ember visszaintegrálását folyamatosan, éveken keresztül nyomon kellene követni, 

támogatni, segíteni új életük kialakításában”. 
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Makkai Hunor szakmai vezető 2015. évi beszámolója 

 

A teamről 

 

Esetkezelő teamünkben a 2015-ös esztendő során több személyi változásra került sor, mint a 

megelőző években. Három kollégám távozott – Kapusi-Hajnal Ágnes májustól, Keszőcze-

Tóth Diána december végétől kezdte meg szülési szabadságát; illetve Somodi Éva, egy 2014 

év végén felvett, fiatal, pályakezdő kolléga nyár elején döntött úgy, hogy munkahelyet vált. A 

távozók helyére sikerült új kollégákat felvennünk: Naszvadi Réka Mária áprilistól, Tolnai 

Kinga októbertől, Mészáros Andrea decembertől tagja teamünknek. Kinga GYES-ről tért 

vissza – egyelőre 6 órás munkarendbe –, 2013 szeptemberéig a Gyáli átmeneti szállón 

dolgozott, esetkezelő munkakörben. 

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. Hiszem azt, hogy egy megfelelően működő 

teamben akár nagyon különböző újonnan jött emberek is megtalálhatják helyüket – mert a 

különbözőségük itt értékké válik –, ez azonban nem jelenti azt, hogy a folyamat feltétlenül 

magától értetődő vagy könnyű. Az új tag mindig próbatételt jelent a kollektíva számára – hisz 

egy-egy új elem a rendszer egészét is megváltoztatja.  

Nagyra értékelem kollégáim változásra való nyitottságát, rugalmasságát, érettségét, amellyel 

végigkísérték ezt az évet. Bár a személycseréket többnyire sikerült gördülékenyen 

megoldanunk, egynémely esetben ez a maradóknak mégis megugró ügyfélszámot, átmeneti 

plusz feladatokat jelentett. És nagyra értékelem új kollégáim akaratát és lelkesedését is. Ők 

jelenleg betanulásuk különböző szakaszában vannak, de valamennyiükről elmondható, hogy 

munkájukat odafigyeléssel, elhivatottan végzik, soha nem csak az esetleges problémát látják 

meg, hanem annak megoldását is keresik, és megvan bennük az a hivatásunkkal szembeni 

alázat, amely az eredményes munkához nélkülözhetetlen. 

 

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; 
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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. 

 

 

A munkáról, a munkakörülményekről általában 

 

A 2015-ös év a „kulcs-rendszer” harmadik teljes éve volt. Három év hosszú idő, és 

munkánkat – 2014-hez hasonlóan – egyfajta bejáratott működés jellemezte immár, amely 

persze továbbra sem probléma- vagy kérdés-mentes működést takar. 

A szállásnyújtó és esetkezelő teamek szoros, biztos kooperációját a hatékony munka 

sarokkövének tartom. A korábbi években többször írtam arról, hogy a Gyáli szállásnyújtó 

team létszámproblémái nagymértékben megnehezítik az esetkezelő kollégák működését, mert 

nem tudják kizárólag a „saját munkájukat” végezni. Írtam a strukturális, személyközi 

nehézségekről is. Keserű Zsolt intézményvezetővel 2014 végén számos tervet, célkitűzést 

fogalmaztunk meg, amelyektől változást reméltünk – ezzel vágtunk neki a 2015-ös évnek. 

Most örömmel mondhatom, hogy e tervek közül sok minden megvalósult.  

 

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. 

Fontos változásnak tartom, hogy bevezettük a kétheti gyakoriságú nagy-teameket, melyeken a 

Gyáli átmeneti szálló valamennyi szakmai munkatársa – szállásnyújtó- és esetfelelős 

kollektívája – részt vesz. A teamek felépítésén nem változtattunk jelentősen (erre nem is volt 

szükség), viszont azáltal, hogy sűrűbben kerül rájuk sor, több téma átbeszélésére adnak 

lehetőséget, hatékonyabban működnek, mint a korábbi években. 

Nagyon örültem, hogy decemberben (a Karácsonyra készülés jegyében) több 

csoportfoglalkozást tudtunk szervezni a lakóink számára – mind a szállásnyújtó, mind az 

esetfelelős kollégák kreatív részvételével. A könyvtár működtetése szintén egy olyan feladat, 

amelyhez, munkakörtől függetlenül, minden kollégára szükség van – és azért is tartom 
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hasznosnak az ezekben való együttműködést, mert úgy látom, élményük megsegíti a 

kooperációt a munka egyéb területein. 

A szállásnyújtó kollégákkal, team szinten – és személyenként –, jónak érzem a kapcsolatom. 

Gyakran egyeztetünk, bármilyen kérdésük van, felkeresnek vele. És jó a kapcsolatom Zsolttal 

is – támogatjuk, erősítjük egymást; sokat tanultam tőle az elmúlt évek során. Fontosnak 

tartom, hogy kollégáink felé azt közvetítsük, nincsenek titkaink egymás ellőtt, mindent 

megbeszélünk, még az elsőre nehéznek, vagy kellemetlennek tűnő problémákat is. Ha egy 

intézmény vezetői között nézeteltérések, ki nem mondott vagy megoldatlan problémák 

feszülnek – ez előbb-utóbb eszkalálódik, és szétterjed a teljes munkaközösségre. 

 

A fentebb említett „nagy teameken” túl, esetkezelő teamünk természetesen hetente összeül – 

ebben nincs változás –, ezek az értekezletek munkánk fontos részét képezik. Többnyire 

szerdai napokon kerül rá sor, általában bő 6 órát vesznek igénybe. Az aktuális 

munkaszervezési, beosztással, működtetéssel, stb. kapcsolatos nóvumok, és szakmai kérdések 

átbeszélése után jelentős részében az ügyfelekkel foglalkozunk – esetmegbeszélők, illetve 

rövidebb beszámolók formájában. A Beilleszkedési támogatást nyert utógondozottak száma 

az elmúlt évek során ugyan csökkent nálunk, de összességében még mindig viszonylag magas 

– a velük való munka pedig semmivel sem könnyebb, sőt, intenzitásban sem feltétlenül tér el 

(pl. egy Gyáli munkásszállón élő ügyfél esetén), egy átmeneti szállós lakóétól. Róluk e heti 

értekezletek során szintén rendszeresen egyeztetünk. 

 

Ez a nap megrázó volt. Tamás már délelőtt folyamán többször próbált bejutni hozzám, de nem volt egy szabad 

percem sem, egymást érték az emberek. Láttam, hogy nagyon zaklatott, ezért mondtam, hogy amint végzek, 

bemegyek hozzá a szobájába. Így is történt. 

Mikor bekopogtam, első kérdése az volt, hogy bírom-e vért. Kérdeztem, mit csinált, de ő csak azt hajtogatta, 

hogy bírom-e a vért. Végül beléptem, de nem láttam semmit. Ekkor mutatta meg a karját, amit végighasított 

egy késsel. Teljesen magába zuhant, ült az ágy szélén megsemmisülten. Közben felhajtotta a takarót – a 

lepedője úszott a vérben. Orvost nem akart, mentőt sem. Kértem, hogy vonhassam be egy kolléga segítségét, de 

kezdetben ezt sem akarta. Lementem az egészségügyi dobozért és valahogy megegyeztünk, hogy szólok egy 

kollégának. Lefertőtlenítettem a sebet, tettem rá kötést és ekkor ajánlottam fel neki, hogy menjünk be együtt a 

Merényi kórház sürgősségi osztályára. Ebbe belement, így elindultunk. 

A kórházban szerencsére azonnal fogadták. Közel egy óráig tartott, míg összevarrták a sebét, majd pszichiátert 

is hívtak volna hozzá – Tamás türelme azonban itt fogyott el, dühöngve rohant ki a vizsgálóból. Nem akart bent 

maradni, befeküdni. Próbáltam lecsillapítani, de nem lehetett. A nővérek utánunk kiáltottak, hogy rendőrökkel 

fogják visszavitetni, de őt ez sem érdekelte. Képtelen voltam megállítani, nagy tempóban elindult hazafele. Egy 

idő után utolértem, egymás mellett sétáltunk.  

A szállásra visszaérve aztán valamennyire megnyugodott. Leült uzsonnázni. Felhívtam a testvérét telefonon, 

megbeszéltük, hogy hétfőn személyesen találkozunk. Majd elmentem én is enni valamit, és ekkor szóltak a 

portáról, hogy megjött a rendőrség. Végül egy esetkezelő kollégát kértem meg, hogy segítsen, mert nagyon 

elfáradtam lelkileg ebben az egészben. A többit ő intézte, Tamást elkísérték a rendőrök. Szótlanul velük ment. 
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Az egyéni esetkezelés folyamata, hangsúlyai 2015-ben jelentősen nem változtak, rengeteg 

tapasztalattal lettünk azonban gazdagabbak, melyeket egyre inkább beforgatunk munkánkba. 

Az írásbeliségre továbbra is hangsúlyt fektetünk – kollégáim minden ügyfélnél részletes első 

interjút, esetleírást készítenek, az esetvezetés lépéseit az ún. esetnaplóban dokumentálják. 

A minőségi munkához szükséges tárgyi feltételek a Gyáli átmeneti szállón alapvetően 

adottak. Valamennyi kollégának saját irodája van, az irodák számítógéppel felszereltek. Az 

elromló készülékek, selejtezése szoruló irodai bútorok cseréje viszont továbbra is nehézkes – 

ezzel sok problémánk volt 2015-ben. 

Mivel továbbra is valamennyi esetkezelő telephelye a Gyáli, a munkahét döntő részét a 

szállón töltik – a folyamatos kapcsolattartást, gyors döntéshozatalt ez megkönnyíti.  

 

 

Az ügyfelekről 

 

A 2015-ös év során összesen 197 esetkezelt ügyfél fordult meg nálunk (valamivel több, mint 

2014-ben). A nemi megoszlás: 130 fő férfi, 67 fő nő. 115 eset lett lezárva, a többi 

folyamatban van. 

Az ügyfelek döntő többsége a Gyáli átmeneti szállón lakik (lakott) – összesen több mint 95 

%-uk (192 fő) – közülük ketten kerültek áthelyezésre az esetkezelés ideje alatt, egy fő a Külső 

Mester átmenetiről költözött a Gyáli szállóra, egy másik pedig pont fordítva, a Gyáliról a 

Külső Mesterbe. Ezen felül négy további Külső Mesterben és egy Táblás szállón élő ügyféllel 

dolgoztak kollégáim a tavalyi év során. 

 

Ha az ügyfélkör bizonyos beköltözéskori alapváltozóit tekintem, az a 2014-es adatokhoz 

többé-kevésbé hasonló – bár a legtöbb vonatkozásban enyhén romló képet mutat. Más 

teamekkel összevetve továbbra is látszólag kedvezőbb helyzetben vagyunk, bár pontosabb, ha 

úgy fogalmazok, hogy más ügyfélkörrel más a feladatunk.  

Az iskolai végzettség mutatói az átlagnál valamivel jobbak – az ügyfelek 22,1 %-a (43 fő) 

rendelkezik minimum érettségivel – közülük 12 fő (6,2 %) felsőfokú végzettséget szerzett. 8 

általános alatti végzettsége 2,6 %-nak (mindössze 5 főnek) van. Rendkívül magas (a 2014-es 

évi adatoknál magasabb) azonban a 8 általánost végzettek száma (91 fő – 46,7 %), és 

viszonylag alacsony a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzetteké (56 fő – 28,7 %). 
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Az életkori megoszlást az alábbi diagram mutatja:  

 

 

1. ábra: Az esetkezelésbe vont ügyfelek megoszlása életkoruk szerint 

 

Ügyfeleink döntő többsége 55 év alatti, 74,1 %-uk – ez megegyezik a tavalyelőtti adatokkal, 

és ezen belül a 35 év alatti korcsoport aránya is nagyon hasonló: 2014-ben 56 fő (29 %), 

2015-ben 59 fő (29,9 %). Ami jelentős különbség, az a 25 év alattiak száma – 2014-ben 20 

ilyen ügyféllel dolgoztunk, 2015-ben immár 29-el (14,7 %). 64 év feletti ügyfelünk 14 fő (7,1 

%) volt. Számban a legnagyobb csoportot – mint évek óta – továbbra is a 45-54 év közé eső 

ügyfelek teszik ki (52 fő – 26,4 %) 

 

Klienseink 26,3 %-a saját tulajdonú lakásból, önkormányzati bérlakásból, vagy albérletből, 

lakásbérletből költözött be a szállóra (ez utóbbi a legnagyobb rész – 13,7 %, 27 fő); illetve 

egy ügyfelünk a Szobabérlők Házából (igazgatói engedéllyel).  13 fő szívességi lakáshasználó 

volt (jóval alacsonyabb a 2014-es adatoknál – ott ugyanez 23 fő), 27 fő (13,7 %) rokon, társ 

lakásából jött. Meglehetősen magas a munkásszállókról (7,6 % – 15 fő) és a más átmeneti 

szállásról (9,6% – 19 fő) érkezők aránya is. Szintén magas (a 2013-as és 2014-es adatoknál 

magasabb) az éjjeli menedékhelyről beköltözők száma: összesen 49 fő (24,8 %) – ezen belül 

BMSZKI éjjeli menedékhelyekről 43 fő, nem BMSZKI intézményből 6 fő érkezett. A 

közterületről szállóra (illetve esetkezelésbe) kerülő ügyfeleink száma 6 fő (3 %) – ez viszont 

kifejezetten alacsony (2014-ben ugyanez 17 fő). 



70 
 

Az ügyfelek többsége már az esetkezelés kezdetén rendelkezett valamilyen jövedelemmel – 

53,3 % munkajövedelemmel. Részletesebben: 27,2 % (53 fő) rendszeres bejelentett munkát, 

21 % (41 fő) rendszeres nem bejelentett munkát, 1,5 % (3 fő) alkalmi bejelentett munkát, 3,6 

% (7 fő) alkalmi nem bejelentett munkát végzett. A rendszeres bejelentett munkát végzők 

száma a korábbi éveknél magasabb, bár fontos megemlíteni, hogy ebbe a csoportba 

értelemszerűen a közfoglalkoztatásban részt vevők is bekerültek. (Illetve az 53 főből 

megközelítőleg 25 fő – rendszeres bejelentett munkája mellett – alkalmi munkákat vállalt 

feketén.) Munkanélküli ellátást, rokkantsági ellátást, öregségi nyugdíjat klienseink 29,2 %-a 

kapott – ezen belül a rokkantsági ellátásban részesülők teszik ki a legnagyobb hányadot – 16,9 

% (33 fő).  Önkormányzati segélyben 15 fő részesült, táppénzben 3 fő – továbbá volt 9 ügyfél, 

aki az esetkezelés kezdetekor legfontosabb megélhetési forrásaként a családtagjaitól, 

ismerőseitől kapott anyagi támogatást nevezte meg.  

 

Tegnapra beszéltünk meg találkozót, Zoltán azonban nagyon rosszul érezte magát. Vannak napok, mikor 

fájdalmai annyira erősek, hogy felkelni sem bír. 

Ma jobban volt, egyáltalán nem érzett semmi panaszt. Átbeszéltük a vizsgálatra utazás részleteit, melyre holnap 

kerül sor. Február 8-án lesz eredmény arra vonatkozóan, milyen kezelés várható. Majd felidéztük közösen az 

elmúlt év betegséggel kapcsolatos eseményeit. Milyen hatással volt rá a rossz hírrel való szembesülés? 

Elmesélte, hogy ő kezdeményezte a kivizsgálást, mivel hetek óta hasmenése volt. És már az első vizsgálatnál 

arra gyanakodtak, ami végül be is igazolódott.  

A kérdésre, nagyot fordult-e akkor a világ, elmondta, hogy igen, minden megváltozott. Több hétig napi fél liter 

pálinkát ivott meg, a diagnózissal való szembesülés sokkhatásként érte. Sok mindenről le kellett mondania. 

„Mit ér az élet ital és szex nélkül!” Beszélt arról, milyen sok betegtársát elhagyta párja a betegség miatt. Ő 

ebben szerencsés, Éva sohasem éreztette vele, hogy kételkedne a folytatásban. Bár persze őt is megrázták a 

történtek… 

Majd mesélni kezdett a vidéken töltött évekről, a tanyáról, ahol nagyon jól érezte magát. Elmondta, hogy 

minden vágya az, bár lenne egy ilyen tanyája neki is. Ha tehetné, ott élné le az életét… 

 

Ügyfeleink e néhány beköltözéskori statisztikai adatának áttekintése után most arról kellene 

írnom, mi történik velük az átmeneti szállón töltött hónapok során – különös tekintettel a 

segítő folyamatra. Ezt összefoglalni azonban, ilyen szűkre szabott keretek között, nehéz. A 

Gyáli átmeneti szálló egyfelől egy meglehetősen kötött feltételrendszerrel működő intézmény 

(lásd pl. az előtakarékosság), másfelől azonban – méretéből és funkciójából adódóan – 

nagyon sokféle élethelyzetben lévő embernek biztosít szállást. 

Laknak itt egyedülálló férfiak és nők, különnemű- és egynemű párok, szülők (nagykorú) 

gyermekeikkel, nagyszülők unokáikkal, testvérek, unokatestvérek, de 4-5 tagú teljes családok 

akár. Laknak 25 év alatti fiatalok és 75 év feletti idősek; egészségesek és súlyos betegek, 

alkoholfüggők és absztinensek; vidékiek és fővárosiak; felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

és analfabéták; olyanok, akik hosszú évek óta hajléktalanok, és olyanok is, akik életükben 

először kerülnek ilyen helyzetbe. Mindez a segítői munkát rendkívül változatossá, izgalmassá 
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– és kellően sok kihívást rejtővé – teszi. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két 

egyforma esetkezelési folyamat sem, és teamünk egyik fontos érdemének pont azt a 

rugalmasságot, nyitottságot és bátorságot tartom, amellyel a különböző nehézségekhez nyúlni 

tud. 

A fentiek persze nem zárják ki a stabil alapok és a világos elméleti keretek meglétének 

fontosságát. Erről a kulcs-rendszer elmúlt évei során sokszor írtam én magam is. Amiről most 

írnék – Conway teóriája az önéletrajzi emlékezet működéséről –, egy elméleti konstrukció 

inkább, melyet azonban hasznos gondolkodási keretnek tartok a segítő folyamatok során. 

 

Conway4 több típusát különíti el az önéletrajzi emlékeknek. Egyik típusa az epizodikus 

emlék, azaz egy egyszeri, konkrét eseményről alkotott emlék, a másik pedig a hosszan tartó 

folyamatok vagy a tipikusan többször ismétlődő eseményekről alkotott emlékek. A két típus 

alkotja az önéletrajzi emlékezeti rendszert, amely kapcsolatban áll másfajta emlékezeti 

rendszerekkel is, például a szemantikus memóriával (ami a világról alkotott kontextus-mentes 

ismereteink halmaza). 

Conway szerint az emlékformálási folyamat során az egy konkrét eseményről alkotott explicit 

emlékek átmenetileg törékeny formában vannak. Ezek az epizodikus emlékek egyre 

ellenállóbbak lesznek a változtatásnak, míg a konszolidálódás során egy bizonyos végleges 

formát öltenek. Előhíváskor aztán a konszolidálódott emlék újraaktiválása következik be. A 

konkrét eseményre történő visszaemlékezés és a felidézett emlék verbalizációja újra labilissá 

teszi az emléket, majd a rekonszolidációs folyamat során újra stabilizálódik az emlék és 

beépül az önéletrajzi emlékezeti rendszerbe, annak részévé válva.  

A segítő (terápiás) folyamatban éppen az emlékek újraaktiválása, majd átírása zajlik egy 

érzelmileg biztonságos közegben – a segítő támogatásával. Az emlékek átírásának első lépése 

a konkrét emlék részletes felidézése. Ez lehet egy egyszerű epizodikus emlék, vagy egy több 

epizodikus emlékből álló együttes. A hétköznapi visszaemlékezés során az epizodikus 

emlékek sokszor nem önmagukban jelennek meg, hanem egyfajta kontextusba vagy 

értelmezési keretbe ágyazottan. Ugyanakkor lehetnek olyan esetek, amikor ez a keret 

hiányzik. (Ilyenkor a keret nélküli epizodikus emlék betörhet a tudatba, mint például 

traumatikus emlékek esetében.) A keret fontos funkciója, hogy az epizodikus elemeket 

                                                           
4  Conway, M. A., Pleydell-Pearce, Christopher W. (2000): The construction of autobiographical 

memories in the self-memory system. Psychological Review, Vol 107 (2), 261-288. Továbbá: Berán E., Unoka 

Zs. (2015): Önéletrajzi emlékezet és narratív perspektívaváltás Ferenczinél és a mai terápiás gyakorlatban. 

Lélekelemzés, 10. évf. (2), 251-252. 
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bekapcsolja egy bizonyos emlékstruktúrába, így a szelf-koherencia kialakításában van 

szerepe, ugyanis személyes jelentést ad azoknak az elemeknek, amiket összekapcsol. 

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 tavalyi év során teamünkben 115 eset került lezárásra. A következő diagram azt mutatja, 

hová, milyen élethelyzetbe távoztak az átmeneti szállóról kiköltöző ügyfeleink: 

 

 

2. ábra: A esetkezelésbe vont ügyfelek megoszlása aszerint, hová, milyen élethelyzetbe 

távoztak, költöztek ki az intézményből 

 

Az esetkezelési folyamat lezárása és az ügyfél kiköltözése a szállóról többnyire szorosan 

összefügg egymással és időben is egybeesik, ám ez nem minden esetben van így. A fenti 

táblázat összesen 118 ügyfél adatait tartalmazza. Néhány esetben ugyanis előfordult, hogy 

lezártuk az esetkezelést, de az ügyfél lakott tovább az átmeneti szállón – illetve ennek az 
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ellenkezője is, hogy bár a kliens elhagyta az intézményt, továbbra is tartotta a kapcsolatot 

segítőjével (vagyis esetkezelésben maradt).  

Saját tulajdonú lakásba 2, önkormányzati bérlakásba 3, a Szobabérlők Házába 1 fő költözött 

ki – talán nem túlságosan magasak ezek a számok, de a 2014-es adatokhoz képest (amikor is 0 

fő jutott ilyen lehetőséghez) mindenképpen örömteli az eredmény. Albérletbe távoztak 

összesen 17-en (13,8 %), munkásszállóra 23 fő (18,7 %) költözött. Beilleszkedési támogatást 

11 ügyfelünk nyert el.  

33 fő költözött vissza az esetkezelés végén családjához, társához, esetleg ismerőshöz 

szívességi lakáshasználóként – ez a szám sokkal magasabb, mint 2014-ben (akkor 12 főt 

érintett). Az ugrás összefügghet a 25 év alatti ügyfeleink emelkedő számával – a 

kiköltözésnek ezen iránya a fiatalabb, 35 év alatti korosztálynál mindig is gyakoribb volt. 

Szociális otthonba egy ügyfelünk jutott be. Egyéb átmeneti szállásra 8 fő költözött, éjjeli 

menedékhelyre 6 fő. Az egyéb eü. intézmény lényegében a BMSZKI Szabolcs utcai Krízist 

takarja; egy esetkezelés zárult le az ügyfél elhunyta miatt.  

Ismeretlen helyre távozott 20 fő (a 2014-es 27 főhöz képest ez előrelépést jelent) – a korábbi 

évekhez hasonlóan, javarészt fiatal vagy középkorú férfi. Ebbe a kategóriába tartoznak 

részben azok is, akik házirend megsértése miatt kerültek kitiltásra az intézményből. 

 

Az ügyfelek megélhetési forrásait vizsgálva az esetkezelés lezárásakor, és összevetve ezt a 

beköltözéskori adatokkal – első pillantásra talán nem tűnik jelentősnek a különbség. 

Munkajövedelemmel 59,1 %-uk rendelkezik (beköltözéskor ez 53,3 %). Megnézve a rész-

számokat is azonban, azt láthatjuk, hogy: rendszeres bejelentett munkája az ügyfelek 39,1 %-

ának van, rendszeres nem bejelentett munkája 16,5 %-nak, alkalmi bejelentett munkája 0,9 %-

nak, alkalmi nem bejelentett munkája pedig 2,6 %-nak. Jól megfigyelhető tehát egy 

átcsoportosulás itt a bejelentett, tiszta jövedelem irányába.  

Másrészt érdemes megemlíteni, hogy bár az aktív korú ügyfelek jelentős része beköltözéskor 

valamilyen munkajövedelemmel rendelkezik (hisz a rendszeres jövedelem feltétele a Gyáli 

szállóra való bekerülésnek), munkahelyük gyakran igen bizonytalan, épp frissen helyezkedtek 

el, próbaidősek. Ugyan statisztikai adataim erről nincsenek, 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. 
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3. ábra: A munkajövedelemmel rendelkező ügyfelek megoszlása  

az esetkezelés kezdetén és végén 

 

Az egyéb megélhetési forrásokat nézve, az látható, hogy a legtöbb jövedelemtípusnál az 

esetkezelés végén árnyalatnyi emelkedés mutatkozik a kezdetekhez képest. Így pl.: 

rokkantsági ellátással rendelkezett az esetkezelés kezdetekor az ügyfelek 16,9 %-a, 

kiköltözéskor ez 17,4 %; önkormányzati segélyt kapott 8,2 %, kiköltözéskor ugyanez 8,9 %.  

Ami a konkrét jövedelmi viszonyokat illeti – az adatok szerint ügyfeleink 39 %-nak nőtt az 

összjövedelme az esetkezelési folyamat végére, 42 %-nak változatlan maradt, 19 %-nak pedig 

csökkent. Ez összességében jó eredménynek tűnik. 

 

Gábor jelenleg nem dolgozik. Legutóbbi munkahelyéről két hete jött el – egy lakásfelújításban vett részt, azt 

élte meg azonban, hogy főnöke egyre inkább kizsigereli, és olyan munkákat bíz rá, amit nem tud megcsinálni 

(mert szakembert igényelt volna). Amikor elköszönt, kifizették rendesen, a pénze viszont mára elfogyott. „Van 

még 600 forint a zsebemben, abból ma veszek valami ennivalót… és 500 forint a Bibliámban… az 500 forintot 

holnap elviszem, és beadom az istentiszteleten. És hiszek abban, hogy ha adakozok, nekem is adatni fog.” 

Folyamatosan keres munkát – kérdeztem, hogyan. „Imádkozok… sokat imádkozok érte… lehet, ez most 

meglepi, de előbb-utóbb mindig találok munkát… és a legjobb munkahelyeimet egész életemben úgy találtam, 

hogy… mint egy ajándékot. Imádkoztam, és az Úr meghallgatott.” 

Rengeteg munkahelyen dolgozott már (végzettsége 8 általános). Volt segédmunkás építkezéseken, mosogató és 

zöldségpucoló konyhán, pultos kocsmában, pincér jól menő étteremben, ruhaárus piacon (2 évig csinálta és 

nagyon szerette), továbbá kidobó-ember, koporsóvivő, üzletkötő, és egy időben futtatott lányokat is. Tavaly 

ősszel tenisz-sátrakat állított fel – „van egy ismerősöm, aki ezzel foglalkozik… ősszel felhúzzuk a sátrat… 

hogy a gazdagok tudjanak teniszezni… tavasszal meg le kell szedni.” Itt elgondolkodik. „Egy dolgot nem 

csináltam soha… a közmunkát… tudja, az 50 ezreset… azt hiszik, azért, mert nem akarok dolgozni… nem… 

de ezt akkor sem csinálom. Megmondjam, miért? Mert nem Istentől való.” 
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Kollégáim a lezárt esetek 41 %-ban úgy ítélték meg, hogy egyértelműen teljesültek az 

esetkezelés kezdetén (vagy annak során) kitűzött célok; 20 %-ban részben teljesültek, és 39 

%-ban nem teljesültek. Sikeresnek tekintették munkájukat az ügyfelek 44,3 %-nál, részben 

sikeresnek 17 %-nál, és sikertelennek 38,7 %-nál.  

 

 

A beszélgetések tapasztalatai 

 

A 2015-ös évre összesen 325 beszélgetést terveztem – ebből végül 261 valósult meg. A 

következő táblázat mutatja az újonnan beköltöző, a 12/24 hónapja nálunk lakó és a 

visszairányított ügyfelek, illetve az „igen”/„nem” (kapjon-e a kliens személyes szociális 

munkást vagy sem) döntések arányát. Kizárólag azok a beszélgetések szerepelnek itt, 

amelyeket én magam folytattam le, a Soósné Majkut Andrea/ Jendrusz Mária Magdolna/ 

Naszvadi Réka Mária által készítettekről később írok. 

 

 

Összes megvalósult beszélgetés a 2015. január 01. – december 31. időszakban 
 

 

Új beköltöző ügyfelek 
 

 

12 / 24 hónapja nálunk lakó, 

„régi” ügyfelek 

 

Visszairányított ügyfelek 

 

„Igen” 

 

 

„Nem” 

 

 

„Igen” 

 

 

„Nem” 

 

 

„Igen” 

 

 

„Nem” 

 

 

81 
 

 

64 
 

14 
 

71 
 

15 
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4. ábra: A megvalósult beszélgetések 

 

Az újonnan beköltöző ügyfelek döntő többsége a Gyáli és a Külső Mester átmeneti szállóról 

érkezik hozzám. A Gyáliról az ügyfelek valamivel több, a Külső Mesterről valamivel 

kevesebb, mint a fele. (Arányaiban mindez szinte teljesen megegyezik a 2014-es adatokkal.) 

A Táblás átmeneti szálló az, ahonnét még viszonylag magasabb számban fogadok új 

beköltözőket – bár a számuk nem mérhető az előző két intézményből érkezettekéhez. Az 

Alföldi-, a Dózsa- és a Kocsis átmeneti szállókról nagyon ritkán jön hozzám ügyfél. 

12 / 24 hónapja nálunk lakó, „régi” ügyfelek kizárólag a Külső Mester és a Gyáli átmeneti 

szállóról keresnek fel – továbbra is ez a két intézmény tartozik hozzám ebből a szempontból. 

(Illetve a teljes pontosság kedvéért: nyáron egy szakmai vezető kollégám egy hónapos 
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szabadsága miatt 3 Táblás szállón élő ügyfelet is fogadtam.) E „régi” ügyfelek száma 

összességében nem túlságosan magas (bár magasabb, mint 2014-ben), a teljes év során 85 fő. 

Ennek oka, hogy a Gyáli átmenetin viszonylag alacsony azon lakók száma, akik egy, de 

legfőképpen két évet töltenének az intézményben – a szálló szakmai programja, illetve 

kiléptető jellege miatt. Az ügyfelek döntő többsége (közel 70 %-a) tehát a Külső Mester 

átmeneti szállóról érkezik. Fontos továbbá, hogy ebbe a listába csak azok az ügyfelek kerültek 

be, akik személyesen is megjelentek nálam, a jelenleg esetkezelésben lévő, több mint 1 éve 

BMSZKI-ban lakó kliensek – bár az ő esetükben is döntés születik – nem. 24 BMSZKI 

átmeneti szállón töltött hónap után új jogviszonyt összesen öt esetben javasoltam (4 

alkalommal 3x4 hónapot – ők javarészt a Szobabérlők Házára, vagy idősek otthonára váró 

megromlott egészségi állapotú ügyfelek; 1 alkalommal pedig 4 hónapot). 

A „Visszairányított” kategóriába tartozó ügyfelek három nagy csoportra oszthatók. Az első, és 

szám szerint legjelentősebb csoportba azok a kliensek tartoznak, akiket a szállásnyújtó 

kollégák irányítanak vissza hozzám. Ezek az ügyfelek jártak már korábban kulcs-interjún, ott 

nem kaptak személyes szociális munkást, de később valami miatt mégis úgy tűnik, hogy 

szükségük volna rá. Legtöbbször krízishelyzet – munka elvesztése, párkapcsolat felbomlása, 

váratlan baleset, haláleset a családban – a kiváltó ok. Ilyenkor a szállásnyújtó kollégáktól 

kapom a jelzést, személyesen átbeszéljük, hogy mi miatt tartanák fontosnak az esetkezelésbe 

vonást, majd az ügyfélnek is adok időpontot és elbeszélgetek vele. Fontosnak tartom, hogy ez 

a fajta visszacsatolás működjön, bár a kulcs-interjúk során, úgy gondolom, felelős döntéseket 

hozunk, egy év alatt rengeteg minden történhet egy ember életében, különösen, ha olyan 

kiszolgáltatott, nehéz helyzetben van, mint általában a mi ügyfeleink. A Gyáli átmeneti 

szállón ez a rendszer régóta olajozottan működik, és most már azt mondhatom, a Külső 

Mesterben is egyre inkább.  

A második csoportba tartozó ügyfelek aktuálisan esetkezelésben lévő ügyfelek – itt a 

személyes szociális munkás lesz a beszélgetést kezdeményező fél. Ez nem túlságosan gyakran 

fordul elő, de akadt rá példa a tavalyi év során. Ilyen esetekben az esetkezelő kollégával 

előzetesen mindig alaposan átbeszélem az újbóli interjú indokát és célját – a cél többnyire az, 

hogy ráerősítsek bizonyos esetkezelési irányokra.  

Végül a harmadik csoportba azok az ügyfelek tartoznak, akik maguk kezdeményezik az újbóli 

beszélgetést velem (nagyobb részt nem esetkelésben lévő, kisebb részt esetkezelésben lévő 

ügyfelek).  Az indok itt sokféle lehet – kezdve attól, hogy az ügyfél maga kéri az 

esetkezelésbe vonását, egészen odáig, hogy kiköltözés előtt áll, és meg szeretné köszönni a 

kapott segítséget. 
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„Igen” döntések alkalmával a Gyáli átmeneti szállón lakó ügyfeleknél minden esetben teamen 

belüli szociális munkás lett az ügyfél esetkezelője – az egyéb szállókról érkezőknél 

alapvetően nem. Gyakrabban javasoltam személyes szociális munkást az ügyfeleknek, mint 

2014-ben (akkor 66 esetben, 2015-ben 81-szer) – ez mindenekelőtt az esetkezelői kapacitások 

bővítésével függhet össze. 

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. 

 

Teamünkben kulcs-interjút rajtam kívül Soósné Majkut Andrea, Jendrusz Mária Magdolna és 

Naszvadi Réka Mária készített a tavalyi év során. Az év nagy részében (októberig) Andrea, 

októbertől vette át tőle Mária és Réka a feladatot – megosztva, tehát 1-1 beszélgetést 

folytatnak le mindketten hetente. Alig van immár olyan munkatársam, aki ne vett volna részt 

ebben a fajta interjúzásban – és ezt hasznosnak tartom, mert az így szerzett tapasztalatokat 

munkájuk során többszörösen kamatoztatni tudják. 

Mindhárman kizárólag a Gyáli átmeneti szállóra újonnan beköltöző ügyfeleket fogadtak 

(„régieket”, visszairányítottakat és más intézményből érkezőket nem), szám szerint 42-őt. 22 

esetben (a velem történő konzultációt követően) javasoltak esetkezelést, 20 esetben nem. 

 

Továbbra is különös fontosságot tulajdonítok annak, hogy az esetkezelésbe végül nem 

bekerülő ügyfelekkel milyen (kötelező érvényű) megállapodásokat kötök. Teljesíthető és a 

szállásnyújtó teamek számára nyomon követhető célok meghatározására törekszem. 

Tekintettel arra, hogy az ügyfelek jelentős hányada a Gyáli átmenetiről érkezik, többé-

kevésbé állandó jövedelemmel rendelkezik és vállalja az előtakarékosságot – ez a közös célok 

kijelölésénél is meghatározó. A leggyakoribb együttműködési kötelezettségek a következők: 

- előtakarékosság vállalása, 

- munkavállaláshoz kapcsolódó célok – munka megtartása, munkakeresés, 

kapcsolattartás az álláskereső irodákkal, a Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, 

- egészségügyi állapothoz kapcsolódó célok – kapcsolattartás az orvossal (háziorvos, 

szakorvos), gyógyszerek kiváltása, esetleges recept-ingyenesítés, közgyógyigazolvány 

beszerzése, megjelenés orvosi felülvizsgálaton, stb., 
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- kapcsolattartás különböző társszervezetekkel, 

- segély-ügyintézés, személyi iratok beszerzése, pótlása, lakáspályázat, 

- megjelenés tárgyalásokon, kapcsolattartás pártfogóval, utógondozóval stb. 

 

Interjúzni nagyon szeretek – az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket munkám fontos 

részének tartom. Adminisztrációs szempontból beleférek a kijelölt keretekbe, ennek elérése 

fontos célkitűzésem volt az elmúlt évek során, örülök, hogy sikerült megvalósítanom. 2015-

ben már egyre gyakrabban keresett fel olyan ügyfél, akivel készült korábban kulcs-

beszélgetés (ez a tendencia várhatóan folytatódni fog) – némiképp ez átszervezi az interjú 

menetét: a felkészülési időt megnyújtja, a beszélgetést alkalomadtán (bár nem minden estben) 

megrövidíti. 

 

A 2015-ös évre kitűzött célok és azok megvalósulása – záró gondolatok 

1. A szállásnyújtó és esetkezelő kollégák munkakapcsolatának további erősítése. Keserű 

Zsolt intézményvezetővel számos újítást, több feladat átstrukturálását beszéltük meg az 

elmúlt hetek során – remélem, ezek változást hoznak majd. 

A tervek, elképzelések közül sok minden megvalósult, illetve megvalósulása folyamatban 

van. Természetesen mindig akad további tennivaló, de örülök az eddigi eredményeknek, és 

úgy gondolom, mindez a folytatáshoz is lendületet adhat. 

2. Két új esetkezelő kolléga került felvételre teamünkbe az elmúlt negyedévben. 

Betanulásuk segítése, szakmai támasz. 

Ez szintén megvalósult, bár egyik kolléga év közben távozott – felvettünk viszont helyette 

egy újat, illetve további személycserékre került sor. Így ez a tétel a 2016-os terveim között is 

szerepel.  

3. Az eddig kialakított értékek megtartása és fejlesztése, rugalmasságunk, nyitottságunk 

megőrzése. Új, hatékonyabb segítői technikákra való rátalálás bizonyos speciális 

helyzetben lévő (pl. súlyosan fogyatékos, 25 év alatti) ügyfelek esetén. 

Itt sem lehetek elégedetlen. A nyitottságot, rugalmasságot teamünk fontos erényinek 

gondolom – folyamatosan kísérleteztünk az új lehetőségekkel az év során. A korábban 

kialakított értékeket sikerült megőriznünk, és tovább építkeztünk belőlük. 

4. Az esetkezeléshez elméleti keretet nyújtó, interjútechnikával, rendszerszemlélettel, stb. 

foglalkozó szakirodalmak teamen való átbeszélése. Illetve a team-ülések fejlesztése – 
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közös külső programoknak (pl. intézménylátogatások) az eddigieknél hangsúlyosabb 

jelenlétével. 

A szakirodalmak teamen való feldolgozása ismét marginálisan valósult meg. A team-ülések 

fejlesztésében viszont számos előrelépés történt, illetve több (szakmai célú) külső programot 

szerveztünk az év során. 

5. Néhány, a szakmai munkánk alapjait is érintő kérdés (pl. az esetkezelők munkaidő-

beosztása, esetnaplók tartalma) továbbgondolása. 

Részben valósult meg. Azt, hogy a szakmai vezetői team szintjén is tudtunk foglalkozni e 

kérdésekkel, mindenképp fontos lépésnek tartom. Jutottunk eredményekre, bár nem értünk a 

folyamat végére.   

6. Az időbeosztásom további racionalizálása. Még több időt szeretnék a kollégáimmal 

tölteni – célom, hogy az eddigieknél hatékonyabb segítséget nyújtsak számukra a 

munkájuk során. 

Szeretném hinni, hogy ebből is sikerült megvalósítanom valamit – mindenesetre nagy 

erőfeszítéseket tettem (teszek) annak érdekében, hogy ez így legyen. 

7. A munkámmal szemben támasztott külső és belső elvárásoknak való még teljesebb 

megfelelés. 

Soha nem érzem úgy, hogy a munkámmal teljes egészében elégedett lehetnék. Viszont azt 

hiszem, alapvetően bízom magamban – és abban, hogy mindig képes vagyok a jelenleginél 

többre. 

 

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 2016-os évre kitűzött célok 

1. A szállásnyújtó- és esetkezelő team együttműködésének még hatékonyabbá tétele, 

bizonyos ügymenetek racionalizálása. Úgy gondolom, jó úton járunk, de akad még 

tennivaló.  

2. Továbbra is vannak újonnan felvett esetkezelő kollégák a teamünkben. Betanulásuk 

segítése, szakmai támasz. Egy új team-egyensúlyi állapot megtalálása. 

3. Az eddig kialakított értékek megtartása és fejlesztése, rugalmasságunk, nyitottságunk 

megőrzése. Kollégáim szakmai-, és személyiségbeli felkészültségének tovább 

mélyítése. Az esetleírások, esetnaplók színvonalának fejlesztése. 

4. Csoportfoglalkozások szervezése az átmeneti szállón élő ügyfelek számára. 

5. Az esetkezeléshez elméleti keretet nyújtó, interjútechnikával, rendszerszemlélettel, stb. 

foglalkozó szakirodalmak teamen való átbeszélése. Team-üléseink frissen tartása – 

többek között külső programoknak (pl. intézménylátogatásoknak) a segítségével. 

6. Az időbeosztásom további racionalizálása. Több időt szeretnék a kollégáimmal tölteni 

– célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak számukra a munkájuk során. 

7. A munkámmal szemben támasztott külső és belső elvárásoknak való még teljesebb 

megfelelés. 
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Németh Balázs Szakmai vezető 2015. évi beszámolója 

 

Rendhagyó év volt a 2015-ös nem csak számomra, de a teamem és az egész BMSZKI 

számára is. A 2014-es évi beszámolómban megfogalmazott terveim egy nyugodt, 

kiegyensúlyozott 2015-ös esztendőt vizionáltak. E tervek túlnyomó része megvalósult ugyan, 

de különböző váratlan változások és az ezekből eredő újabb és újabb feladatok gyakran 

háttérbe szorították kissé a megvalósításukat. 

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 már említett, a 2015-ös évre vonatkozó tervek a következők voltak: „Szeretném a –az új 

szakmai vezető munkába állásával 2014. év végétől- felszabaduló munkaidőmet a szociális 

munkás teamemre fordítani. Szeretnék több időt a Kocsis utcai átmeneti szállón tölteni, hogy 

az ott dolgozó személyes szociális munkásokkal négyszemközti beszélgetések és munkájuk 

személyes ellenőrzése során fejleszthessük a szakmai munkát tovább. Több időt és energiát 

szeretnék fektetni a kollégák ellenőrzésébe, értékelésébe. Tovább szeretném javítani a 

beszélgetések rögzítésének gyorsaságát.” A terv első része bizonyos szinten megvalósult. A 

későbbiekben részletezendő változások miatt elkerülhetetlen is lett több időt szánnom a 

személyes szociális munkás kollégáimra, a teamre. Közös értékeink, normáink megtartása 

mellett az év utolsó negyedében egyfajta megújulás is megkezdődött a team életében. A 

kollégák rendszeres ellenőrzése, értékelése megkezdődött, de ebben a tárgyban van még némi 

(újra)szabályozandó feladatom. Az ügyfelekkel való beszélgetések pontos és gyors rögzítése 

mindig komoly feladatot jelent számomra, ám ebben a pontban is sikerült előrébb lépnem. 

Ezekhez az általam megfogalmazott tervekhez hozzácsatolhatom az új, 2015-ös vezetői 

kinevezésemkor Győri Péter Szakmai Igazgatóhelyettes Úrral való beszélgetésem eredményét 

is. Az általa megfogalmazott cél és feladat a szakai team kommunikációjának és az esetkezelő 

munka folyamatos fejlesztése volt.  

Összességében elmondhatom a 2015-ös esztendőről, hogy –hangsúlyozottan a teamem és a 

saját munkám szempontjából- előremutató, inspiráló, hasznos év volt, ha voltak is olyan hetek 

és hónapok, amikor úgy éreztem, összecsapnak a fejem felett a hullámok. 
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Mielőtt a szorosabban vett szakmai munkáról kezdenék írni, meg kell említenem egy igazán 

fontos változást a Kocsis utcai Átmeneti Szálló életében. 2015. augusztus elsejével új ellátási 

egység vezető kezdte munkáját Fige Gergely személyében. Gergővel régi, jó munkatársi 

kapcsolatunk alakult ki a korábbi években. Kinevezésekor Pelle József Igazgató Úr azt kérte 

tőlem, segítsek Gergőnek a beilleszkedésben, a munka ritmusának felvételében. Azonban erre 

nem is volt szükség. Néhány beszélgetés után kiderült, hogy Gergő felkészült a nagy és mind 

piaci, mind átmeneti szállást nyújtó intézmény vezetésére. 

A Kőrakás park Átmeneti Szálló vezetőjével, Akkád Mártával „hagyományosan jó” a 

kapcsolat és az együttműködés. 

 

A személyes szociális munkás team 

A 2015-ös esztendő kezdetén a szakmai team névsora a következő volt: 

- Kőrakás park: Albert Zsófia és Tar Ágnes személyes szociális munkások, 

- Kocsis utca: Bozsódi Blanka, Fabók Szilvia és Oláh Judit szociális munkás kollégák. 

Az év őszén komoly változások történtek a team személyi összetételében. Tar Ágnes 

kolléganő szeptember végén egy éves fizetés nélküli szabadságot vett ki és Angliába 

költözött. Október végén Albert Zsófia kolléganő a BMSZKI Váci úti intézményébe kérte 

átvételét. Meg kell jegyezni, hogy mindkét kolléganő a Kőrakás park Átmeneti Szálló 

munkatársa volt az intézmény 2010. decemberi nyitása óta. Mindkettejük munkája értékes 

volt a szálló életében, a váltást mindkettejük esetében saját, praktikus döntésük előzte meg. Jó 

szájízzel, szép emlékeket őrizve, az elmúlt évekre kölcsönös elégedettséggel visszatekintve 

vált el egymástól a kollégák és a team útja. 

A kialakult helyzet azonban gyors intézkedéseket igényelt. A Kőrakás parkban dolgozó 

szállásnyújtó szociális munkás kollégák –Kis Bernadett és Preisz Éva- partnerek voltak 

abban, hogy az esetkezelésbe vont ügyfelek helyzetének alapos átvizsgálása után átvegyék a 

személyes szociális munkásoktól azokat eseteket, akiknek megítélésünk szerint már nem volt 

igazán szükségük a szorosabb együttműködésre. Albert Zsófia átvette Tar Ágnes kolléganő 

azon eseteit, akik továbbra is igényelték a személyes szociális munkás segítségét.  

2015. október 19-én két új szociális munkás kolléga, Balogh Noémi és Háló Benjámin kezdett 

személyes szociális munkásként dolgozni a Kőrakás parkban. A hónap hátralévő idejében 
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Albert Zsófia átadta az eseteket az új kollégáknak. Zsófi, a szállásnyújtó kollégák, Akkád 

Márta ellátási egység vezető és én segítettük helyben a kollégák betanulását, beilleszkedését. 

Az első tapasztalatok alapján azt gondolom, mindkét kolléga felkészült, lelkes és 

lelkiismeretes szociális munkás, akik sokat tudnak és akarnak is tenni az ügyfelek érdekében. 

2015. november elsejével a Kocsis utcai Átmeneti Szállón Forgács Etelka személyében régi-

új kolléganő kezdett dolgozni. A személyes szociális munkások létszámának bővítése 

indokolt volt az intézményben és a személyes felelősségem és a szakmai munkám 

megnövekedése ellenére üdvösnek tartom, hogy lehetőségünk volt a stáb bővítésére. Tusi 

irodájának, megfelelő munkakörülményeinek kialakításában Fige Gergely, a Kocsis utcai 

ellátási egység vezetője volt segítségünkre. 

Az év végére tehát a következő névsor alakult ki: 

- Kőrakás park: Balogh Noémi és Háló Benjámin személyes szociális munkások, 

- Kocsis utca: Bozsódi Blanka, Fabók Szilvia, Forgács Etelka és Oláh Judit személyes 

szociális munkások. 

-  

A személyes szociális munkás kollégák gondolatai a 2015-ös szakmai munkáról 

Háló Benjámin: 

„Szakmai munkámat 8 ügyféllel kezdtem, jelenleg pedig 13 ügyféllel foglalkozom, vagyis 

körülbelül három hónap alatt majdnem a duplájára nőtt az eseteim száma. Az ügyfelekkel 

változó intenzitással foglalkozom, változó minőségben: Van, akinél létrejött egyfajta bizalmi 

kapcsolat és a tradicionálisan vett esetkezelés valósul meg. Van, akinél több is megvalósul, 

mint egy esetkezelés, mert elég intenzív támogatásra szorul.  Van, akinél az esetkezelés 

csupán ügyintézés segítésére korlátózódik. Van, akinél még mindig csak az ismerkedésnél 

tartunk. Ezeket a kategóriákat sorolhatnám napestig, mert minden egyes ügyfelemnél egy 

kicsit mást jelent egyelőre az esetkezelés.  Célom, hogy mindenki egy minőségi-szakmai 

segítést kapjon, de első tapasztalataim alapján ez nem biztos, hogy elérhető kitűzésnek látszik. 

Ehhez egyrészt kellenek az ügyfelek is, hogy partnerek legyenek a közös munkában, másrészt 

eddigi munkám során kicsit időhiányban szenvedek. Lehet, hogy túl nagyra törő azt 

kijelenteni, hogy majd egyszer mindenkivel ugyanolyan intenzitással fogok tudni foglalkozni, 

mert egyszerűen az a hétköznapi munkaidő keretét szétszakítaná, valamint szerintem a saját 
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teherbíró képességemet is. Ezért úgy látom, hogy muszáj fontossági sorrendet felállítani 

ügyfelek és teendők között is, így mindig lesz olyan, akire kevesebb idő jut. 

Ami még sok időt vesz igénybe munkám során az a tanulás. A munkához szükséges rutinok 

kialakítása és elsajátítása, gondolok itt adminisztrációra, mit hol találok, stb. De három hónap 

alatt úgy érzem e téren nagyon sokat tanultam és egyre magabiztosabban forgok ebben az új 

szakmai közegben és abban biztos vagyok, hogy ez csak egyre jobb lesz.  

Az eddigi munkám során úgy érzem értek sikerek és kudarcok is, ami szerintem teljesen 

rendjén van. Továbbra is motivált vagyok, de azért persze voltak és lesznek is nehezebb 

napok, mélypontok és ezek átvészeléséhez szükséges a kollégák támogatása számomra 

(hitem, otthoni erőforrások mellett persze), ami többnyire a heti rendszeres esetkezelő team-

en megtörténik. Már a legelején tetszett az egész napos team gondolata, ahol mindenkire jut 

elég idő. De az intézményi stáb is úgy gondolom, partner a közös munkában, és sikerült az új 

kollégák közé beilleszkednem. 

Összességében nagyon „pályakezdőnek” érzem magam mind az esetkezelés során, ha 

konkrétan emberekkel kell foglalkozni, mind ha ügyet intézni, de szerintem ez így is van 

rendjén; eddig úgy tapasztaltam, hogy a velem szemben megfogalmazott vezetői elvárások 

igazodnak is ehhez. Mindenesetre jelenlegi munkahelyem úgy gondolom lehetőséget ad a 

tanulásra és a fejlődésre is, és ehhez támogató hozzáállás is párosul.” 

Forgács Etelka: 

„2006 szeptemberében hagytam el a BMSZKI-t, akkor a Váltó-házból mentem el a Twist 

Olivér Alapítvány Fóti úti Átmeneti szállójára. Elmenetelemkor az Igazgató úrral úgy 

köszöntünk el egymástól, hogy bármikor visszavár, ez nagyon jól esett akkor, azóta is jó 

érzéssel gondolok vissza az utolsó beszélgetésünkre (is). 

2015 októberében a BMSZKI feladott álláshirdetésére jelentkeztem esetkezelő munkakörben. 

Mivel már ismertük egymást, illetve én is ismertem az intézmények egy részét, így az 

esetmegbeszélő csoporton vettem részt, ez volt a szakmai felvételi. 

Nagyon jó élmény volt, rövid idő után el is felejtettem, hogy itt most más tétje van a 

csoportnak.  

Akkor még bizonytalan voltam mit is akarok, de az esetmegbeszélőn szerzett tapasztalatok, a 

kollégákkal kapcsolatos benyomásaim, illetve az, hogy milyen jól éreztem magam ismét egy 

ilyen munkahelyzetben, a felé billentette számomra a mérleget, hogy akarjak itt dolgozni. 

A vezetők is így gondolták, így kerültem a Kocsis utcai szállóra november 1.-én. 
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A munkatársi felosztást, ami a kulcs-rendszerhez tartozó részt illeti, még szoknom kell. Az is 

új számomra, hogy egy ilyen méretű és vegyes profilú intézményben dolgozom, ahol a lakók 

fizikálisan is máshol vannak, mint mi, esetkezelők.  

Szakmai vezetőm egy másik intézményben van az idő nagy részében, ez is új számomra. 

Ezzel együtt, vagy ennek ellenére nem volt még olyan, hogy ne értem volna el, ne kaptam 

volna segítséget, választ bármilyen kérdéssel, kéréssel is kerestem meg.  

Emberileg és szakmailag is számíthatok rá is, és az esetkezelő munkatársaimra is. 

Érdekes újdonság számomra, hogy a Kőrakás park esetkezelőivel vagyunk egy szakmai 

teamben. Én nagyon élvezem a közös munkát, jó lehetőség ez arra is, hogy egy más 

intézményben dolgozó kolléga munkájába rendszeresen beletekinthessünk, illetve ő is a 

miénkbe, hogy kicsit kívülről, de mégis ismerve egymás munkáját tudjunk segítségére lenni a 

másiknak. 

Ez a közvetlen munkahelyi környezet, a bizalom irányomban a legmegfelelőbb számomra 

ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjak dolgozni. 

A munkám elején, és néha még most is, nehézséget okozott nekem az intézményi 

adminisztráció, a Menedék program használata. Ezzel kapcsolatosan szakmai vezetőmmel és 

két másik új kollégával közösen leültünk, és végigvettük a programot, a feladatok elosztását. 

Nagyon élvezem, hogy újra közvetlen segítő munkában dolgozhatom.  

A klienslétszámom folyamatosan töltődik, az elején hirtelen kicsit sok volt az új arc, név, 

történet, de most már kicsit kisebb ütemben kapom az újakat, így kevésbé keveredek össze. 

A Kocsis utcai intézmény egyik specialitása, hogy hozzánk érkeznek a 25 év alatti, akár 

jövedelemmel sem rendelkező ügyfelek. Ez számomra egy viszonylag új csoport, utoljára a 

pályám elején dolgoztam ilyen fiatalokkal vidéken. (A Váltó-házban nem volt jellemző ez a 

korosztály, elvétve jelent meg ott egy-egy ilyen fiatal.) 

A velük való munka az eddigi tapasztalataim alapján nagyjából dupla annyi időt és energiát 

igénye, mint a többi ügyféllel folytatott munka. Számomra megterhelő szembesülni a 

kilátástalanságukkal, a reménytelenségükkel. 

Nehéz eljutni velük az őszinteség olyan fokára, amikor már a valódi beszélgetés zajlik. Tele 

vannak sérelmekkel, sebekkel, és intézményi múlttal. Ha velük kapcsolatban az az egyik oka 

a speciális bánásmódnak, hogy ne hospitalizálódjanak, akkor azt gondolom erről, hogy már 

késő. 

Az én eddigi 5 fiatal kliensem mindegyikének életében szerepelt az állami gondozás 

hosszabb- rövidebb ideig. 

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. 

Ezekkel kapcsolatosan igyekszünk teamen egymásnak tanácsokat, ötleteket adni, de ebben 

még van mit tanulnom.” 
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Fabók Szilvia: 

„Az esetkezelt ügyfelek főleg egyéni esetkezelésben részesültek. A Kocsis szállón jelen van 

egy speciális ügyfélkör: 25 év alatti fiatalok, akik kiemelt figyelemben részesülnek. Azok a 

fiatalok kerülnek hozzánk, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, ebből adódóan még több 

figyelmet igényel a velük folytatott munka. Az elmúlt évben összesen 15 ügyfelem volt 25 év 

alatt (ők többnyire először vették igénybe a hajléktalan-ellátást is), ebből 11 már kiköltözött. 

A kiemelt ügyfélkörön kívül további specialitása a Kocsis szállónak: a párok és azok az 

ügyfelek, akik első ízben veszik igénybe a hajléktalan-ellátást. A fiatalokon kívül 5 olyan 

ügyfelem volt, akik először vették igénybe a rendszert, közülük 1 lakó költözött ki.  

2015-ben 6 párral (és két pár egyik tagjával) dolgoztam, közülük egy pár + egy olyan pár, 

akik közül csak egyik fél volt az ügyfelem, kiköltözött. 

Az elmúlt év elejétől részt vettem a 25 év alatti fiatalok számára szerveződött 

csoportfoglalkozások szervezésében és vezetésében. A csoportok heti rendszerességgel 

zajlottak, és felváltva vezettük kollégáimmal: Blankával és Judittal. A csoport tagjainak 

összetétele a kiköltözések miatt dinamikusan változott, ezért elérkezett egy olyan ponthoz, 

amikor felmerült a változás igénye. A csoport két részre bomlott: egy zárt csoportra, amelyet 

Judit és Blanka vezet, és egy nyitott Filmklubra, melyet én vezettem. A Filmklubot havi 

rendszerességgel tartottuk, de egy csoporttag halála és a kiköltözések miatt jelentősen 

csökkent az érdeklődés iránta, így valószínűleg 2016-ban meg fog szűnni. 

2015 decemberétől, HKA pályázati program keretében a Kőrakásparkban, esetkezelt 

ügyfeleknek tartok csoportfoglalkozást. A foglalkozások tartalma az „Útkereső” társasjáték 

megismeréséből áll. A pályázati program 11 foglalkozást foglal magában, 2016. júniussal 

bezárólag. Ezt a feladatot Tar Ágnes kolléganőmtől örököltem.” 

Bozsódi Blanka: 

„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. A teljesen nyitott és kicsit „klubszerű” csoport sok változáson ment át az 

egy év alatt – élmény gazdag alkalmakat és holtpontokat is magába foglalva. Saját 

tapasztalataink és a Csoportdinamika képzésen kapott ihletettől vezérelve úgy döntöttünk 

hogy megpróbáljuk új formába önteni a fiatalok csoportját: elkezdtünk egy zárt csoportot 

Judit kolléganőmmel közösen: kidolgozott tematikával, melynek célja az önismeret, a 

közösségépítés és élményekkel gazdagodás, illetve a nyitott csoport filmklubbá alakult át, 
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amit Szilvi vezet. A zárt csoport tagjaival havonta kétszer találkozunk: a „benti” alkalomra 

olyan játékokkal, gyakorlatokkal készülünk, amely gondolatokat ébresztenek a résztvevőkben 

saját működésükről, kapcsolataikról, visszajelzéseket adhatnak és kaphatnak egymástól és 

tőlünk. A „kinti” alkalom pedig kifejezetten a közös élményekre helyezi a hangsúlyt: 

kirándulás és bográcsozás, társasozás, mézeskalács és pizza sütés, szabaduló szoba szerepelt 

eddig a programok között. A csoportdinamikai folyamatokon túl a csoport megélte egyik 

társunk, Vitéz Peti elvesztését, akinek haláláról egyik vasárnapi foglakozásunkkor 

értesültünk. A szomorú hír mindannyiunkat megrázott, lesújtott. A csoport keretein belül is 

próbáltunk elbúcsúzni tőle, hogy utána tovább tudjuk folytatni a foglalkozásokat. Terveink 

szerint februárban lezárjuk az első intenzív zárt csoportot, hogy márciusban újrakezdhessük, 

új résztvevőkkel.” 

Oláh Judit: 

„Bozsódi Blanka és Fabók Szilvi esetkezelő kolléganőimmel 2014 novemberében indítottunk 

heti rendszerességgel csoportot a Kocsisban lakó 25 év alatti ügyfelek számára. Maga a 

kezdeményezés abból a tapasztalatunkból született, hogy nagyon kudarcosnak éreztük a 

fiatalokkal való munkát, többek között azért, mert az egyéni esetkezelés náluk nem bizonyult 

sem elég hatékonynak, sem elegendőnek. A csoport kereteit és tematikáját a fiatalokkal 

közösen alakítottuk ki. Így közkívánatra játszottunk önismereti csoportjátékokat, ping-

pongoztunk, filmet néztünk, társasoztunk, rajzoltunk-festettünk, szalonnát sütöttünk, és persze 

sokat beszélgettünk mindarról, ami a fiatalokat foglalkoztatta. A közös falatozás is fontos és 

persze nagyra értékelt része volt a foglalkozásoknak: intézményi keretből lehetőségünk volt 

szendviccsel, rágcsálnivalóval, teával-üdítővel kínálni a fiatalokat. A hónapok teltek és a 

csoport ment a maga útján, és alakult a résztvevők igényeinek és sajátos működésüknek 

megfelelően. Persze mi, csoportvezetők is folyamatosan értékeltük és újragondoltuk a 

munkánkat, és nyár végére megfogalmazódott bennünk, hogy a nyitott csoportforma számos 

előnye mellett korlátokat is jelent. Októbertől ezért új felállást dolgoztunk ki: Szilvi havi 

egyszer filmklubot tart, amire minden fiatal meghívást kap, Blanka és én pedig kísérleti 

jelleggel elindítottunk egy 4 hónapos turnusokban, mindig új tagokkal ismétlődő, intenzív, 

tematikus, zárt csoportot. A havi két alkalomból az egyiket itt tartjuk hét közben a szállón – 

ez intenzív belső munkával telik, a másik pedig egy hétvégi napon valamilyen külső 

helyszínen szokott lenni – ennek célja, hogy a fiatalok új élményekkel gazdagodjanak és jól 

érezzék magunkat egymás társaságában. Az első turnus 2016 februárjában zárul majd le, de az 
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már most látszik, hogy az elképzelésünk alapvetően működőképes, és a tapasztalataink 

fényében tovább finomítjuk ezt a formáját a fiatalokkal való együttműködésnek.” 

Képzések, konferenciák, szakmai programok 

A 2015-ös év során a kollégák a következő képzéseken vettek részt: 

- Bozsódi Blanka: Csoportdinamika és PTSD tanfolyam, 

- Fabók Szilvia: Családdinamikai alapismeretek tanfolyam, Jogosultságok és 

ellátások ismertetése, alkalmazásuk a szociális munkában, Utógondozást végző 

szociális segítők szakmai műhelye. 

- Oláh Judit: Csoportdinamika és Családdinamika képzés 

- Németh Balázs: Vezetői coaching képzés. 

„2015-ben másodszor vettem részt az esetkezelők csillebérci csapatépítésén. A teamünk 

minden tagja ezúttal is lelkesen „bedobta magát”, nem csak a második napi, kötelező főzős-

játszós akcióba, hanem az előző napi, estétől hajnalig tartó szalonnasütésbe is. Kár, hogy ez 

utóbbi iránt olyan lanyha mindig az érdeklődés a többi kolléga részéről (aminek az okát még 

nem sikerült megfejtenem), pedig tapasztalatom szerint a csapat épülését ez a kötetlenebb 

együttlét is éppolyan jól, ha nem még jobban szolgálja. 

Tavaly először voltam a Hajléktalanellátás Országos Konferenciáján Balatonföldváron. Eddig 

csak legendás történeteket hallottam erről az eseményről, és kíváncsi voltam, milyen is a 

valóságban. Így foglalnám össze a két napot, ahogyan én megéltem: együtt voltam jó 

emberekkel, szakmán innen és túl. (Oláh Judit)” 

Az említett csillebérci csapatépítésen egyedülálló és példa értékű módon a teljes team aktívan 

részt vett. A balatonföldvári konferencián a teamből Bozsódi Blanka, Oláh Judit és Tar Ágnes 

vettek részt. 

A tavalyi év során a BMSZKI egy Erasmus program, a hajléktalanságból kivezető utak 

témakörében rendezett konferencia keretében vendégül látott cseh, lengyel és román 

kollégákat. A Kocsis utcai intézményben megtartott konferencián a Szobabérlők házáról 

tartottam angol nyelvű prezentációt. Az anyag összeállításában, lefordításában és az előadás 

technikai megvalósításában Oláh Judit és Tar Ágnes volt a segítségemre. 
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2015. december 8-án a BMSZKI CSÁO –részben új- munkatársai látogattak a Kőrakás park 

átmeneti szállóra, hogy az itt dolgozó, új személyes szociális munkás kollégákkal és a 

munkánkkal megismerkedjenek.  

Egyéb programok 

Fontosnak tartom, hogy a szigorúan vett szakmai fejlődés, fejlesztés mellett a team 

kohéziójára is figyelmet fordítsunk. Ennek az egyik eszköze a szabadabb, kötetlenebb 

programok közös megvalósítása. A tavalyi év során is sikerült néhány ilyen alkalmat 

megszerveznünk.  

- Teamünk meglátogatta Deák Edit kolléganőnket és babáját. Kellemes néhány órát 

töltöttünk harmonikus családias légkörben. 

- Bozsódi Blanka és vőlegénye vendégül látta a teamet Máriaremetén. Itt kitűnő 

hangulatban grilleztünk és beszélgettünk. 

- Fabók Szilvia és Oláh Judit tereptanári feladatokat is ellátott a tavalyi év során. Az 

ELTÉ-ről érkezett két tanuló a Kocsis utcába. A hosszú gyakorlat lezárása alkalmával 

a két gyakornok látta vendégül a teamet egyikük albérletében. 

- Tar Ágnes kolléganőnket egy mozifilm közös megtekintésével búcsúztattuk el. 

- Albert Zsófia kolléganőt a Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszóban egy 

kellemes ebéd és azt követő beszélgetés keretében búcsúztattuk. 

- A Karácsonyi teamet a 2014-eshez hasonlóan idén is Oláh Judit és családja otthonában 

tartottuk, Útkereső társasjátékot játszva, lazább, kötetlen, beszélgetős hangulatban. 

Szakmai munkánkról számokban 

A 2015. év során összesen 213 hajléktalan ügyfél került a Kocsis utcában és a Kőrakás 

parkban dolgozó személyes szociális munkás kollégákhoz. Közülük az év során 116 ügyféllel 

lezárult az együttműködés, 97 gondozás volt az év végén is folyamatban. A lezárt gondozási 

folyamatok esetében a kollégák megítélése szerint 60%-ban legalább részben sikeres 

együttműködésről beszélhetünk, az ügyféllel közösen kitűzött célok 68%-ban legalább 

részben megvalósultak. 
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Az esetkezelések átlagos hossza a teamünk esetében 13,9 hónap. Ez némileg az átlag felett 

van, de indokolható többek között azzal, hogy a Kőrakás park kevésbé „pörgős” intézmény, 

ügyfeleink egy része hosszú éveket vár a Szobabérlők házába költözésre. 

Az ügyfelek közül négyen laktak az Alföldi utcai intézményben, 118-an a Kocsis utcai és 90-

en a Kőrakás park Átmeneti Szállón, de a találkozások helyszíne mindig a két „saját” 

intézmény volt. A kollégák túlnyomórészt hetente (35%), vagy kéthetente (40%) találkoznak 

ügyfeleikkel –ez természetesen dinamikusan változó adat. 

Ügyfeleink legnagyobb arányban éjjeli menedékhelyről költöztek az intézményekbe (105 fő, 

48%). A kiköltözési irányok nagyobb szórást mutatnak. Jellemzőbb ezek közül az albérlet 

(19%), másik átmeneti szálló (16.5%), a rokon, társ lakása (10.6%), de sajnos a közterület is 

(12.9%). Más szemszögből vizsgálva: ügyfeleinknek csak 27%-a nem hajléktalan lakhatási 

helyzetből költözött az intézményekbe, viszont a kiköltözéseink 54%-a nem hajléktalan 

lakhatási helyzetbe történt. 

Ügyfeleink anyagi helyzete az esetkezelés során a következőképpen változott: 15%-nak 

csökkent, 46%-nak nem változott és 39%-nak emelkedett. 

Ügyfeleink - az öt átmeneti szállós esetkezelői team ügyfeleivel összehasonlítva- közepes 

anyagi helyzetben (átlag 41.815 Ft-os havi jövedelemmel) érkeznek a személyes szociális 

munkásukhoz és némi emelkedés tapasztalható az együttműködés lezárulására (átlag 48.348 

Ft). 

Ügyfeleink átlagéletkora 44.59 év, ez az összes bmszki-s esetkezelt ügyfelekre vonatkozó 

átlagnál alacsonyabb. Ügyfeleink 5.7%-a 8 általános iskolával sem rendelkezik, 53.8%-uk 

pedig 8 általános iskolát végzett. A 213 főből 125 ügyfelünk tehát 8 általános alatti, vagy 8 

általános iskolai végzettséggel bír. Elkeserítő adat, főként, ha belegondolunk, hogy ügyfeleink 

jó része még fiatalnak mondható, akikről azt gondolhatnánk, képzettebbek idősebb 

sorstársaiknál. 

A 2015-ös esztendő során is a 25 évnél fiatalabb ügyfelekkel való szociális munka jelentette 

számunkra a legtöbb fejtörést. A BMSZKI felvételi protokollja szerint a fiatal ügyfeleket 

lehetőség szerint első sorban a Kocsis utcai és a Gyáli úti Átmeneti szállókon, a lehető 

legjobb körülményeket biztosító intézményekben helyezzük el.  

 



91 
 

Életkor Ügyfelek száma 2015-ben Százalékos arány 

25 év alatt 34 16% 

25-34 év 28 13.1% 

35-44 32 15% 

45-54 44 20.7% 

55-64 62 29.1% 

64 év felett 13 6.1% 

 

A 2014-es esztendőhöz képest valamelyest csökkent ugyan a 25 évnél fiatalabb beköltözők 

száma és kiegyensúlyozottabb lett az ügyfeleink korösszetétele, de még mindig keressük a 

válaszokat a fiatal ügyfelekkel való munka kihívásaira.  

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 egészt kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és fejlődés 

lehetőségével.  

A Kőrakás park átmeneti szálló sajátossága, hogy két ágyas szobákban párok kerülnek itt 

elhelyezésre. Szakmai munkánk fontos sarkköve a párokkal való szociális munka 

eszközeinek, módszereinek megbeszélése és alkalmazása. A Kőrakás parkban 2015-ben a 

Hajléktalanokért Közalapítványnál sikeres pályázatot nyújtottunk be „Életmód és környezet” 

címmel. Az esetkezelői teamet érintő mentálhigiénés rész az Útkereső nevű stratégiai játék 

alkalmazása ügyfeleink körében. Ezt a foglalkozást Tar Ágnes tartotta volna, távozása után 

Fabók Szilvia vállalta a feladatot. 

 

Szakmai vezetői beszélgetések 

Alább a szakmai vezetői beszélgetésekben mellettem dolgozó kolléganő, Oláh Judit sorait 

olvashatjuk az e téren szerzett tapasztalatairól: 
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„Pótkulcsként” 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. Azt például, hogy milyen rengeteg 

nehézséggel, fájdalommal kellett szembenézniük életük során, és micsoda szívós kitartás, élni 

akarás kellett ahhoz, hogy itt legyenek ezen a szállón, és ne egy ennél ezerszer rosszabb 

helyzetben. Megtisztelő és sokszor megható volt számomra a bizalom, amivel felém fordultak 

és az életükről meséltek. 2016-ban Fabók Szilvi kolléganőm vált a pótkulcsozásban, és mivel 

az a megegyezésünk, hogy mi, Kocsisos esetkezelők forgó rendszerben végezzük ezt a 

feladatot, néhány év múlva újra rám kerül majd a sor, amit egyáltalán nem bánok, sőt!” 

Előjegyzésben szerepelt 
(Zárójelben az Oláh Judit 
kolléganőmre vonatkozó adatok) 

Beszélgetésen megjelent Személyes szociális munkást 
kapott 

Új 
jogviszony 
javaslat 

Új 
ügyfél 

Régi 
ügyfél 

Visszairányított 
ügyfél 

Új 
ügyfél 

Régi 
ügyfél 

Visszairányított 
ügyfél 

Új 
ügyfél 

Régi 
ügyfél 

Visszairányított 
ügyfél 

1, vagy 2 
éve ügyfél 

146 
(54) 

98  17 124 
(45) 

93 15 50 
(24) 

3 10 79 

 

A szakmai vezetői beszélgetéseknél mindig kardinális kérdés, hogy a lefoglalt időponton 

valóban meg is jelenjen az ügyfél. A fenti táblázatból megállapítható, hogy a megjelenési 

arány megfelelő volt az elmúlt évben is. Meg kell jegyeznem, hogy a Kőrakás parkból és a 

Kocsis utcából kiemelkedően magas volt a megjelentek aránya. A többi átmeneti szállók 

közül az Alföldi utcai intézményből jelentek még meg nálam beszélgetésen nagyobb számban 

ügyfelek, az ő megjelenési arányuk alacsonyabb ugyan az említett két intézményében 

lakókénál, de megfelelőnek mondható. Az 1, vagy 2 éve a szállókon élő ügyfelek új 

jogviszonyával kapcsolatban elmondhatom, hogy két éven felül csak igazán –leginkább 

leromlott egészségi állapottal- indokolt esetben javasoltam új intézményi jogviszonyt. Az 

„egy éves beszélgetéseken” a beadott Szobabérlők háza, vagy lakáspályázat, a megkezdett 

előtakarékosság is sokat nyomott a latban a pozitív döntéseknél. 

A beszélgetések rögzítése –mint már említettem- folyton karban tartandó és fejlesztendő 

részfeladatom. Évről évre fejlődöm azonban ezen a téren, bár a stilisztikai-irodalmi 

igényeimből kénytelen voltam lejjebb adni. 
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Szakmai vezetői team 

Természetesen 2015-ben is állandó részvevője voltam a Szakmai vezetői teamnek. A heti 

rendszerességgel, péntekenként megtartott Teameken bátran előhozakodhatunk a munkánk 

során felmerülő problémákkal, jó gyakorlatokat leshetünk el egymástól. E teamek hangulata 

általában oldott és fesztelen –nagyon ritkán kell rosszabb szájízzel zárnunk egy munkahetet.  

 

Terveim a 2016. évre 

Továbbra is szeretnék minél több időt a személyes szociális munkás teamemre fordítani. Az 

új kollégák beilleszkedése, betanulása miatt ez elkerülhetetlen kötelességem is. A hat 

személyes szociális munkás alkotta team fele „új” kolléga, a 2016. esztendőben komoly 

feladat lesz egy tulajdonképpen új team kialakítása. Ezzel kapcsolatban is olvashatunk néhány 

sort Oláh Judit kolléganőtől: 

„Én úgy érzem, hogy ez a rengeteg változás, a kollégák nyitottságának, pozitív 

hozzáállásának köszönhetően a lehető leggördülékenyebben zajlott. Az új tagok érkezésével a 

teamünk működésének átalakulása, megújulása is óhatatlanul elindult, és ezt a természetes 

folyamatot Németh Balázs szakmai vezetőnk irányításával januártól tudatosan is elkezdjük 

mederbe terelni, tovább formálni. 

Az, hogy ennek a teamnek vagyok a tagja, az egyik legfontosabb oka annak, hogy szeretek a 

Kocsiban dolgozni. A kollégáim körében napról napra szeretetben, megbecsülésben, 

figyelemben és szakmai segítségben van részem. A munkánkhoz és az ügyfeleinkhez való 

hozzáállásuk példaértékű számomra, és segít abban, hogy én is megőrizzem a lendületem.” 

Bozsódi Blanka kolléganőm szerint „az újonnan érkezett team-tagokkal együtt egy új korszak 

nyílik éppen most a Team életében. Ez izgalmas és lelkesítő!” Csatlakozom a véleményéhez. 

Szeretnék minél több időt a Kocsis utcai átmeneti szállón tölteni, hogy az ott dolgozó 

személyes szociális munkásokkal négyszemközti beszélgetések és munkájuk személyes 

ellenőrzése során fejleszthessük a szakmai munkát tovább.  

Szeretném a korábbi szinten tartani a hozzám tartozó személyes szociális munkás kollégákkal 

kialakított kapcsolatot és a team közösségi kohézióját. 
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2015. évi beszámoló 

a BMSZKI éjjeli menedékhelyek esetkezelő teamjének munkájáról, 

a szakmai beszélgetésekről 

Készítette: Fazakas Tünde szakmai vezető 

Bevezetés 

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. 

A normák, szabályok, értékek megteremtésének éve volt megalapozva a működést sajátos 

módon minden intézményben. 

A személyes szociális munkások beilleszkedtek az éjjeli menedékhelyek teamjeibe, jó 

kollegiális viszony alakult ki a team tagjaival. Tudták képviselni munkájukat, ügyfeleikről 

volt lehetőségük beszámolni.  

Minden éjjeli menedékhelyen kialakult annak a módja, ahogyan eljutnak az ügyfelek a 

személyes szociális munkáshoz. 

A munkaidő beosztást az ügyfelek elérhetőségéhez sikerült igazítani. 

Hónapról- hónapra az ügyfélkör bővült, a krízis időszakban volt ahol elérte a fogadóképesség 

határát. 

Egyszóval, 2015. az esetkezelői munka „meggyökeresedésének” éve volt.   

 

Az esetkezelői team 

A team összetétele az év során többször is változott. 2015 januárjában a teamet 3 személyes 

szociális munkás alkotta, Balatoni Judit a Könyves éjjeli menedékhelyen, Beczéné Bálint 

Mónika a Váci- és a Bánya éjjeli menedékhelyen, és Szalma Balázs az Aszódi éjjeli 

menedékhelyen dolgozott. Március második felében két kollégával bővült az esetkezelői 

team, Cseri Erika az Előd éjjeli menedékhelyre, és Németh Hannelore a Dózsa éjjeli 

menedékhelyre nyert felvételt. Egészen június végéig teljes létszámban működött a team. 

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 team vezetésében részt vett, egészen április 

közepéig Breitner Péter az új segítői rendszer vezetője, egyengette, támogatta a munkánkat. 

Cseri Erikának, és Németh Hannelorenak a betanulás időszaka volt, a team többi tagja már 

rendelkezett ügyfélkörrel. 



95 
 

Június második felében Beczéné Bálint Mónika sikeresen vett részt a BMSZKI Dózsa 

átmeneti szálló szakmai vezetői munkakörre kiírt pályázatán, júliusig fokozatosan lezárta az 

ügyfeleit, és elkezdte új munkáját. Teamünk 4 személyes szociális munkással folytatta 

munkáját. Szeptembertől Szalma Balázs kollégánk két hónapra utazott ki Brüsszelbe 

önkéntesként az ottani hajléktalan ellátásban dolgozni. Októbertől decemberig 

megbetegedésem miatt voltam táppénzen, ez idő alatt Cseri Erika és Balatoni Judit felváltva 

tartották meg a teamet. 2016. januártól új kollégával, Báthory Istvánnal bővült a teamünk, ő a 

Váci- és Bánya éjjeli menedékhelyeken kezdte el a munkát. Jelenleg ismét teljes létszámban 

működünk. 

Teamünk dinamikáját tekintve szakaszos jellegű volt, a hol fent- hol lent állapot annak is  

tudható, hogy kollégák távoztak végleg, vagy rövidebb időre a teamből.  

Teamünk a kezdeti munkacsapatból szakmai csapattá nőtte ki magát. A magasabb szintű 

szakmai teamunka jogos elvárás a kollégák részéről. A jövőre tekintve továbbra is a Dózsa 

átmeneti szállón igyekszünk megtartani csütörtökönként a teamünket. Nagyobb hangsúlyt a 

team esetmegbeszélő részére helyezzük.  

A tavaly a teamből, többen vettek részt képzésen, Balatoni Judit interjútechnika képzésen, 

Cseri Erika coaching képzésen, Németh Hannelore a BMSZKI „Kiutak a hajléktalanságból” 

címmel prágai tanulmányi úton vett részt. 

Munkánk eredményességére utaló szavak: 

Az esetkezelői munka első időszakában, képlékeny volt a működésünk, tapasztalatok 

átbeszélése révén tudtuk a munkánk menetét kialakítani. Ebben az időszakban a team 

hajlamos volt kudarcként megélni a részeredményeket is, hiszen még sok volt a 

megválaszolandó kérdés. 

Team munka keretében, azzal a céllal, hogy tudatosítsuk a kisebb sikereket is, gyűjtöttük 

össze, és átbeszéltük a munkánk eredményességére utaló szavakat, ezeket egy-egy csokorba 

szedve szeretném ezúttal továbbadni.  

 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- 
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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 

 

Részletek a személyes szociális munkások beszámolóiból: 

„Az alaphelyzet: 

- adott egy munkakör, aminek viszonylag tág keretei mellet még sok a változás, 

képlékeny és kiforratlan. Ebben kell elhelyeznem magam, és közben dolgozni, 

miközben persze kíváncsian várom ezt a munkát, tele lendülettel, elképzeléssel. 

- adott egy nagy létszámú ügyfélkör, akik nem ismernek sem engem, sem azt, hogy én 

miért vagyok itt – „a beszélgetős szoc.munkás” meghatározása, képviselete. 

- adott számomra két teljesen új team, amelybe becsatlakozom (fapados és telephelyi), 

mindkettő a maga sajátos dinamikájával, éppen alakulóban. 

- adott egy nappalos munkarendet megcélzó beosztás, miközben a nappali melegedő 

működése érkezésemet követően, hamarosan szünetel a következő krízis időszak 

kezdetéig. Hogyan tovább? 

- hová is tartozom, mit- mikor-kivel tudok/kell megbeszélni, egyeztetni?” Cseri Erika 

 

„Ahogy a hónapok teltek, a szükség rávitt arra, hogy egy sajátos, élhető munkamódszert 

alakítsak ki magamnak, aminek az a legfőbb erénye, hogy kifejezetten tágnak érzem a 

munkám határait. Ezt a féle szabadságát az esetkezelésnek tagadhatatlanul élvezem. A 

gyakorlat azt is megmutatta, hogy a Dózsán az eredetileg beszélgetős esetkezelés helyett 

inkább klasszikus szociális munkára van szükség oep-es bejelentéssel, széf-ügyekkel, kórházi 

látogatásokkal, kísérgetésekkel, FEt-es jelentkezésekkel, csoportfoglalkozásokkal kiegészítve. 

Ezektől a pluszoktól érzem kereknek a munkám, különben haszontalanná, meddő kényszerré 

válna” Németh Hannelore 

„Az első hetekben elsősorban a szakmai vezető(k) illetve a team javaslataira kerültek hozzám 

az ügyfelek. Később a feladataim közé tartozott az újonnan beköltöző ügyfelekkel egy 

elsőéjszakás adatlap felvétele, amely általában egy 20-30 perces beszélgetést jelentett az 

illetőkkel. A beszélgetések során szerzett információkat, tapasztalatokat egyeztetve a szálló 

szakmai vezetőjével, javaslatot tehettem arra, hogy kit ajánlanék esetkezelésre érdemesnek, 
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amely szempontokat a szakmai vezető beépíthette az esetkiosztásokat érintő döntéseibe.” 

Szalma Balázs 

„A kapcsolatfelvételre az ügyfelekkel elsősorban az elsőéjszakás adatlap felvétele révén került 

sor. Ha nem jómagam vettem fel az adatlapot, hanem az ügyeletben lévő kollégák abban az 

esetben utólag az esti ügyeletek alkalmával „bekérettem” azokat akik aktuálisan az 

intézményben voltak és tájékoztattam őket a szolgáltatásról.” Balatoni Judit 

 „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. A fentiekben már taglalt sajátosságok mentén különösen fontos egy jól 

működő, egységes stáb jelenléte. Úgy gondolom, hogy kölcsönös nyitottság, elfogadás mentén 

a hasonlóan sokszínű Elődös teammel jó kapcsolatom alakult ki. Közös érdek a szálló 

biztonságos működtetése mellett, hogy az itt megjelenő ügyfelek a lehető legtöbb segítséget 

megkapják élethelyzetük változtatásához. Szorosan együttműködünk, a folyamatos 

visszacsatolások, napi tapasztalatok megosztása mentén támogatjuk egymás munkáját. Úgy 

érzem, mindkét team szerves részévé váltam” Cseri Erika 

„A karácsonyi ünnepségnek köszönhetően beindult a heti egy alkalommal tartott kézműves 

foglalkozás, amin az ügyfelek szívesen vesznek részt, és számomra is felüdülést jelent a 

lelkileg megterhelő egyéni munka után. Karácsonykor az ügyfelekkel közösen előadott 

színpadi műre való felkészülés nemcsak a klienskört, hanem a Dózsás csapatot is 

összekovácsolta. A példaértékű összefogás sokunk életébe hozott pozitívumokat”  

Németh Hannelore 
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A szakmai munka 

2015-ben, az éjjeli menedékhelyeken összesen 169 ügyféllel foglalkoztak a személyes 

szociális munkások.  

1.sz. táblázat Az éjjeli menedékhelyeken esetkezelésben bevont ügyfelek 

Szem. 

szociális 

munkás 

Éjjeli menedékhely Összeg 

Dózsa Aszódi Könyves Előd Váci Bánya Közterület Más 

menedék-

hely 

Németh 

Hannelore 

30 / / / / / / / 30 

Szalma 

Balázs 

/ 50 / / 

 

/ / / / 50 

Balatoni 

Judit 

/ / 20 2 / / 2 1 25 

Cseri Erika / / / 36 / / / / 36 

Beczéné B. 

Mónika 

1 / 1 / 11 11 4 / 28 

Összeg 31 50 21 38 11 11 6 1 169 

Az adatok 2015. 01. 01. és 2015. 11. 30-a időszakra vonatkozóak.  

A fenti táblázatból kitűnik, hogy ügyfélszámban különbségek mutatkoznak az egyes éjjeli 

menedékhelyek között. A különbség egyrészt annak tulajdonítható, hogy az adott 

intézményben rövidebb ideig folyt esetkezelői munka, a Váci- és a Bánya éjjeli 

menedékhelyen Beczéné Bálint Mónika személyes szociális munkásként júliusig dolgozott. 

Másrészt annak, hogy nagyobb számban keresik fel a személyes szociális munkást olyan 

ügyfelek akik információ nyújtásban, vagy szociális ügyintézésben kérnek segítséget. A 

Könyves éjjeli menedékhelyen Balatoni Judit személyes szociális munkást 2015-ben összesen 

247 ügyfél kereste fel ügyintézés céljából. Ezek az ügyfelek egyikével sem kezdődött el 

esetkezelői munka.  

Mindegyik éjjeli menedékhelyeken kialakult egy „munkafolyamat”, mely révén az ügyfelek 

eljuthatnak a személyes szociális munkásokhoz. Az Aszódi éjjeli menedékhelyen az 

intézmény szakmai vezetője Gallai Tamás, előzetes megbeszélés után irányítja az ügyfeleket 

Szalma Balázs személyes szociális munkáshoz (50-ből 22 ügyfelet). Az ügyeletes szociális 

munkások is ajánlanak, küldenek a személyes szociális munkáshoz olyan ügyfeleket, akikről 

úgy ítélik meg, hogy nagyobb támogatásra, segítésre, együttműködésre lenne szükségük. A 
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számadatok alapján az Aszódi-, a Dózsa-, és a Váci éjjeli menedékhelyeken volt 

hangsúlyosabb a kollégák részéről az átirányítás (1. sz. diagram) 

A Dózsa éjjeli menedékhely sajátossága, hogy az intézmény teamjében kerül sorra azoknak az 

újonnan bekerült ügyfelek kiválasztása, akikről úgy ítélik meg, hogy esetkezelésbe 

részesüljenek (30- ból 18 ügyfél). 

A FET és Győri Péter szakmai igazgató is ajánlott figyelmünkben fiatal felnőtt korú, 

mozgáskorlátozott, igen rossz egészségi állapotban levő ügyfeleket. Az Aszódi éjjeli 

menedékhelyen 5, a Dózsa éjjeli menedékhelyen 2, az Előd éjjeli menedékhelyen 1 ilyen 

ügyféllel foglalkoztak.  

Az Előd- és a Könyves éjjeli menedékhelyen különösen fontos volt a bejáró ügyfelekkel a 

személyes találkozás, az ismerkedés. A személyes szociális munkások, az Első Éjszakás 

adatlap felvétele után ajánlják fel a segítségüket, és keresik meg azokat az ügyfeleket akikről 

úgy ítélik meg hogy esetkezelésbe vonhatók. Cseri Erika személyes szociális munkás 

ügyfeleinek többségét, 15 ügyfelet, míg Balatoni Judit összesen 8 ügyfelet tudott ily módon 

esetkezelésbe bevonni. A személyes találkozásoknak köszönhetően, vagy akár annak, hogy az 

ügyfélkörben is elterjed a híre az esetkezelői munkának, ügyfelek kezdeményezik az 

együttműködést. Az Aszódi éjjeli menedékhelyen 13 ügyfél, az Előd éjjeli menedékhelyen 

szintén 13 ügyfél, a Könyves éjjeli menedékhelyen 14 ügyfél kereste meg a személyes 

szociális munkást. 

1.sz. diagram Miként kerülnek személyes szociális munkáshoz az ügyfelek?  
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Az éjjeli menedékhelyeken esetkezelésben bevont ügyfelek életkori sajátossága eltérő. A 

Dózsa éjjeli menedékhelyen a többségében idősebb (55 év feletti) korosztályban levő női 

ügyfelek mellett a fiatal felnőtt korú várandós kismamákkal való foglalkozás teszi színesé a 

munkát. Az Előd éjjeli menedékhelyen a 35 év alatti ügyfelek vannak többségben. Itt összesen 

8 fiatal felnőtt korú ügyfél részesült esetkezelésbe. (Az átlag életkor 39.3 év).  

                2. sz. diagram Az esetkezelésben vont ügyfelek eloszlása életkor szerint  

 

Összességében, az esetkezelésben bevont ügyfelek többsége 35- 54 év közöttiek, az átlag 

életkor 44.28 év. A nemi megoszlás 110 férfi, és 59 nő. A női ügyfelek a Dózsa éjjeli 

menedékhelyen (30 fő), az Aszódi éjjeli menedékhelyen (19 fő), a Váci éjjeli menedékhelyen 

(8 fő), és a Könyves éjjeli menedékhelyen (2 fő) részesültek esetkezelésben. 

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%).   

A 3. sz. diagramon is látható, hogy az ügyfelek döntő többsége hetente megkeresi a személyes 

szociális munkást (38.3%) A Dózsa éjjeli menedékhelyen az ügyfelek 48.4%-a hetente 

többször igényli a segítséget.  
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3..sz diagram Az ügyfelekkel a találkozások gyakorisága 

 

Az esetkezelésben bevont ügyfelekkel folytatott munka célja, a bizalmi kapcsolat kialakítása 

mellett, a beszélgetések folytatása akár aktuális gondjaikról, életútjukról, traumatikusan 

megélt, élethelyzeti krízisekről stb. A beszélgetések mellett az ügyintézés, konkrét 

segítségnyújtás is sorra kerül. A beszélgetés- ügyintézés aránya teamünkben sokáig 

kérdésként merült fel, a kit tekintünk esetkezelt ügyfélnek felvetésénél.  
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2.sz táblázat Milyen segítségre volt szükségük az ügyfeleknek? 

A személyes szociális munkás szerint milyen 

segítségre van szükség? 

Éjjeli menedékhely  

Dózsa Aszódi Könyves Előd Váci Bánya 

elhelyezés- anyaotthonba  4 0 0 0 0 0 

terhes gondozásra 3 0 0 0 0 0 

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 

21 20 8 21 4 1 

nyugdíjának visszaállítására  

jövedelemhez jutásra, segélyre 

megélhetés rendezésére 

6 6 9 5 0 2 

pénzügyeinek tisztázására 

takarékosságra 

tartozásainak tisztázására  

5 2 0 0 0 0 

munkahely keresésére, diákmunka keresésére 6 12 4 6 4 1 

önálló lakhatás megoldására tájékoztatásra a 

hajléktalan intézmények nyújtotta 

lehetőségekről, szolgáltatásokról 

2 4 12 10 6 7 

ismételt szociális otthoni elhelyezésre,  

intézményes lakhatás 

4 1 0 0 0 0 

kórházi, majd terápiás rehabilitációra irányítás 

alkoholdependencia miatt 

addiktológiai információra, visszaesés 

megelőzése 

1 2 0 12 2 1 

gyermekkori traumák feldolgozásához hosszas 

terápiás kezelésre,  

pszichoterápiára 

8 0 0 0 0 0 

pszichiátriai kezelésben eljuttatására, tartására 4 1 0 6 1 0 

iskolai tanulmányainak bejezésére 2 0 0 2 1 0 

mentori segítségre, 

felzárkóztató programban való részvételre, 

gondnokoltatásra 

2 2 0 1 1 0 

ügyintézésre, információnyújtásra, iratpótlásra 6 7 1 11 0 1 

folyamatos kontrollra, együttműködésre 

 segítség, támogatás, odafigyelés 

2 2 0 0 0 0 

gyerekeivel való aktívabb kapcsolat 

kialakítására,  

párkapcsolati problémáinak rendezésében 

családi kapcsolatok rendezése 

4 4 0 3 5 0 

háziorvos, szakorvosi ellátás igénybevétele   

gyógyszereinek rendszeres szedésére 

3 6 0 1 1 2 

Az ügyfél szükségleteihez igazodva, az ügyintézés, az ügyfelek elkísérése, a velük 

kapcsolatos az intézményben kért adminisztráció is felvállalható, mindamellett hogy a 

beszélgetést és a bizalmi kapcsolat mélyítésének fontosságát előtérbe helyezzük. A 2. sz. 

táblázatban a személyes szociális munkások által megfogalmazott problématípusokat 

soroltam fel. (Egy ügyfélnél egyszerre több probléma is előfordul). 
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 A számadatokból látható, hogy az ügyfelekkel folytatott mélyebb beszélgetések fontos része 

az estkezelői munkának, ugyanis az ügyfelek élethelyzetükből, égészségi-, pszichés-, mentális 

állapotukból adódóan igénylik ezt a támogatást. Nem véletlen, hogy az esetkezelési munkában 

felállított cél, ami szerint az ügyfelek élethelyzetének szinten tartása mellett, az önállósulás, 

magasabb autonómiára való törekvés nagyobb százalékos arányt ért el (40.4%).  

A személyes szociális munkások, a lezárt ügyfelek (120 fő) 21.1%-nál sikeresnek, 38.9 %-nál 

részben sikeresnek ítélte meg az ügyfelekkel való segítői munkát. Összességében az esetek 

60%-nál történt pozitív változás, ami igencsak előremutató az éjjeli menedékhelyeken folyó 

esetkezelői munkára tekintettel. 

Ügyfelekkel való első beszélgetés 

Beszélgetésre, elsősorban az éjjeli menedékhelyekről átmeneti szállókra költöző ügyfelek, 

másodsorban a Kocsis átmeneti szállóra beköltöző ügyfeleket fogadok. A beszélgetések a 

Kocsis szállón kellemes, nyugodt környezetben történnek. 

2015-ben összesen 152 előjegyzett ügyfelem volt, ebből 118 jött el a beszélgetésre. 

Személyes szociális munkással való együttműködést 34 ügyfélnél javasoltam.  36 ügyfél (az 

előjegyzett ügyfelek 22.3%-a), feltehetően, a szálláshely és a Kocsis szálló közötti távolság 

miatt, a közlekedési nehézségek miatt, azért mert nem találta meg a Kocsis szállót, vagy 

egyéb okból (dolgozott, elfelejtette stb.) nem jött el a beszélgetésre. Tapasztalatom, hogy az 

év második felében jobban megkerestek az ügyfelek. Számos esetben sokkal előbb (akár több 

órával) érkeztek meg a Kocsis szállóra, attól tartva, hogy eltévednek és nem érnek be időre. 

Fontos, hogy az intézményekben a szociális munkások jól tájékoztassák az ügyfeleket, nem 

csak a beszélgetés fontosságáról, de a pontos címről, az útvonalról is.   

Az éjjeli menedékhelyről átmeneti szállóra költöző ügyfeleknek, a beszélgetésre hozzám való 

irányítása, azok utókövetése miatt történik. Olyan ügyfelek kerülhetnek hozzám, akik már 

esetkezelésben részesültek az éjjeli menedékhelyen, így kialakul egy kapcsolódás a személyes 

szociális munkás, szakmai vezető és átmeneti szálló között. Statisztikailag jobban 

követhetőek több szempontból is, mint pl. melyik átmeneti szállóra költöztek be, milyen 

együttműködésben részesültek a szállón, mikor költöztek ki a szállóról, és hová? 

Az alábbi táblázatban számszerűleg összesítettem a beszélgetéseken megjelent ügyfelek 

adatait az szerint, hogy honnan hová költöztek be, és a beszélgetést követően az átmeneti 

szállókon milyen együttműködésben részesülnek  
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3.sz. táblázat A beszélgetésen megjelent ügyfelek számszerű adatai 

Az ügyfél 

tartózkodási 

helye,ahonnan 

átmeneti 

szállóra került 

Átmeneti szálló ahová költözött az ügyfél  

 

 

Összeg 

Alföldi Kocsis Külső 

Mester 

Dózsa Táblás Gyáli 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

Szem. szoc, 

munkással 

rendelkezik 

igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem 

Könyves 

éjjeli 

menedékhely 

2 10 1 4 3 8 - - - - - - 28 

Dózsa éjjeli 

menedékhely 

2 1 4 5 - - 1 - - - - - 13 

Aszódi  éjjeli 

menedékhely 

2 2 3 5 1 - - 1 - - - - 14 

Bánya éjjeli 

menedékhely 

1 5 - 1 - - 1 - - 1 - 1 10 

Előd éjjeli 

menedékhely 

- 3 - 2 - 2 - - - - - - 7 

Nem 

BMSZKI 

szálló, éjjeli 

menedék 

1 5 2 6 - 4 1 1 - - - - 20 

Lakás - - 5 4 1 - - - - - - - 10 

Intézmény - 2 - 1 - - - 1 - - - - 4 

Közterület 2 4 - 6 - - - - - - - - 12 

Összeg 10 32 15 34 5 14 3 3 0 1 0 1  

42 49 19 6 1 1 118 

 

A BMSZKI éjjeli menedékhelyeiről átmeneti szállókra beköltöző, összesen 72 ügyfél volt 

nálam beszélgetésen. Ezek közül 22 ügyfélnek (30.5%) javasoltam személyes szociális 

munkással együttműködést.  A legtöbb ügyfél, 28 fő a Könyves éjjeli menedékhelyről a 

legkevesebb ügyfél, 7 fő az Előd éjjeli menedékhelyről költözött be átmeneti szállókra, és 

került hozzám beszélgetésre.  

A legtöbb ügyfél, 49 fő a Kocsis szállóról, ezt követően 42 fő az Alföldi átmeneti szállóról, 19 

fő a Külső Mester átmeneti szállóról érkezett hozzám beszélgetésre. A Dózsa átmeneti 

szállóról szeptembertől érkeztek inkább ügyfelek, összesen 6 fő jelent meg. A Táblás- és a 

Gyáli szállóról összesen 2 fő jött el beszélgetésre.  

Az Alföldi átmeneti szállóról érkező ügyfelek 23.8%-nak, ellentétben például a Kocsis 

átmeneti szállóról érkező ügyfelek 30.6 %-nak, ajánlottam személyes szociális munkást. 

Többször dilemmával társultak a döntéseim, mivel nem a felmerülő problémák aránya volt a 

döntő szempont. Az Alföldi átmeneti szállóra csak éjjeli menedékhelyekről, közterületről 

beköltöző ügyfelekkel beszélgettem. Többen hajléktalan életmódot folytatnak, ezért nagyon 

nehezen mozdíthatóak ki a megszokott életvitelükből, nem szeretnének együttműködni 
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szociális munkással, és kényszerként élik meg az átmeneti szállóra való beköltözést. A 

felsoroltakhoz még hozzá tartozik, hogy az Alföldi szállón a személyes szociális munkások 

fogadóképességük határain voltak. Feltehetően, a felsoroltak miatt döntöttem úgy, hogy 

ügyfelek ne részesüljenek esetkezelésben. 

Azokban az esetekben, amikor az ügyfél kellő önállósággal rendelkezik, életét képes rendezni 

a szállásnyújtó szociális munkások segítségével, a döntésem egyértelmű, személyes szociális 

munkást nem javasolok számára. 

A 4, sz táblázatban összefoglaltam azokat az adatokat, amelyek számszerűen tartalmazzák a 

beszélgetésen megjelent ügyfeleknek, az átmeneti szállókról való kiköltözési helyeit. Az első 

oszlopban az ügyfeleknek az átmeneti szállóra való bekerülése előtti lakhatása van 

feltűntetve. 

 

4. sz táblázat A beszélgetésen megjelent ügyfelek kiköltözési helye. 

Az ügyfél 

tartózkodási 

helye,ahonnan 

átmeneti 

szállóra került 

Kiköltözés helye az átmeneti szállókról Összeg 

Lakás Éjjeli 

menedékhely 

Más szoc. 

intézmény 

Nem ismert 

Könyves 

éjjeli 

menedékhely 

4 4 2 6 16 

Dózsa éjjeli 

menedékhely 

2 1 0 5 8 

Aszódi éjjeli 

menedékhely 

0 0 0 3 3 

Bánya éjjeli 

menedékhely 

1 0 0 1 2 

Előd éjjeli 

menedékhely 

1 0 0 2 3 

Nem 

BMSZKI 

szálló, éjjeli 

menedék 

0 1 2 4 7 

Lakás 0 0 0 3 3 

Intézmény 1 0 0 0 1 

Közterület 3 0 0 1 4 

Összeg 12 6 4 25 47 

A BMSZKI éjjeli menedékhelyeiről, átmeneti szállókra költöző ügyfelek (72 fő) közül 40 

ügyfélnek van (2016. jan. 31-én) élő jogviszonya. A lakhatási jogviszonnyal nem rendelkező 

32 ügyfél kiköltözési helyeit tekintve, legnagyobb számban, 17 fő ismeretlen helyre költözött. 

Ezekben az esetekben a lakhatás megszűnésének az oka, 8 napon túl nem vette igénybe a 

szálló szolgáltatásait, magatartás ok miatt, nem fizetés miatt, vagy friss hajléktalan státusszal 

rendelkező önként elköltözött a szállóról. 
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       3.sz. grafikon A beszélgetésen megjelent ügyfelek kiköltözési helyei 

 

 Nem BMSZKI éjjeli menedékhelyre költözök száma 5 fő, intézménybe 2 fő, lakásba 8 fő 

költözött ki az átmeneti szállókról. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a 

beszélgetésen megjelent, BMSZKI éjjeli menedékhelyekről átmeneti szállókra kiköltözött, és 

élő jogviszonnyal nem rendelkező ügyfelek 25%-a költözött lakásba.  

A beszélgetésen megjelent összes 118 ügyfél közül 47 ügyfél nem rendelkezik élő 

jogviszonnyal valamelyik szállón. A kiköltözött ügyfelek közül 12-en lakásba, 25-en 

ismeretlen helyre költöztek.  

A szakmai munkát támogató teamek:  

A szakmai vezetői teamben munkával, szakmával kapcsolatos kérdéseim megválaszolásra 

kerülnek. Megtartó, támogató erejű csapat tagjaként szakmailag erősödöm. 

A hónap utolsó keddjén megtartott éjjeli menedékhelyek vezetői értekezletén tudtunk 

beszélgetni az esetkezelési munkáról, lehetőség volt arra, hogy az esetleges problémákat 

közösen meg tudjunk oldani.  
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A 2016. évre kitűzött célok 

1. Az esetkezelői teamben folyó szakmai munka fejlesztése, nagyobb hangsúlyt fektetve 

az esetmegbeszélő részre. 

2. Az éjjeli menedékhelyek vezetőivel kapcsolattartás, együttműködés, egy hónapban 

legalább egyszer személyes beszélgetés az esetkezelési munkával kapcsolatosan.  

3. Minden 4. vagy 5. héten meglátogatni a személyes szociális munkást a munkahelyén, 

amikor részletében beszélhetünk a munkáról. 

4. Munkaidő strukturálása, amennyiben lehetséges ne legyenek elmaradásaim, időben el 

tudjak érni munkahelyi találkozásokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


