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A Kőrakás parkban a „Szobabérlők háza” 415 férőhelyes, valamint Átmeneti szállónk 150 

férőhelyre kapott működési engedélyt.  

A „Szobabérlők házát” 2010. január 1-én vettük át, az Átmeneti szálló nyitásának időpontja 

2010. december 15-e volt.  

 

Működési sajátosságok:  

A „Szobabérlők házába” nyilvános pályázattal lehet bekerülni. Az elhelyezés két-, ill. 

egyágyas férőhelyekre történik, a vizes blokkok közösek. Lakóinkkal egy évre kötünk 

bérleti szerződést. A szerződés megkötésének feltétele egy havi díjnak megfelelő összegű 

kaució befizetése.  

Az Átmeneti szállóra elsősorban páros elhelyezést igénylő ügyfeleinket várjuk, az 

elhelyezés körülményei megfelelnek a fent leírtaknak, a szállóra a bekerülés a központi 

FET-en keresztül, történik.  

 

 

A szolgáltatások köre 

Mindkét elhelyezési formában 

- tisztálkodási- mosási lehetőség külön helyiségben  

- felszerelt konyhák  

- kis társalgó  

- a lakrészekben mosdó, beépített szekrények találhatók 

 

 



 

Az átmeneti szállón  

- interjú szoba 

- a társalgókban TV készülék 

- rekeszekkel ellátott hűtőszekrények  

 

Személyi feltételek 

A Kőrakás park „Szobabérlők háza” és Átmeneti szálló dolgozói: 

1 fő intézményvezető 

2 fő szállásnyújtó szociális munkás 

1 fő piaci szociális munkás 

1 fő pénztáros 

1 fő gondnok 

1 fő szociális asszisztens  

4 fő szociális asszisztens (recepciós) 

3 fő biztonsági szolgálati munkatárs 

 

Szakképzettség 

A szakdolgozó munkatársak mindegyike felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

 

Változások 

Az év első negyedévében a gondnok áthelyezéssel eltávozott az intézményből, a gondnoki 

feladatokat, a recepcióról egyik ügyelő munkatársunk vállalta el. Mivel így a recepción egy 

fő maradt a recepciós feladatokra, így végképp sürgőssé vált ügyelők felvétele. Ez szintén az 

év, első negyedévben meg is történt, három, új szociális asszisztenst vettünk fel recepciós 

szolgálatra. Ezzel „részben” megteremtettük a feltételét a 24 órás szolgálat visszaállításának. 

(Azért részben, mert óraszámtól függően, megbízási teljesítéssel is szükség volt 

munkatársak alkalmazására.)  

Ezzel a két fontos változással, eleget tett az intézmény, a 2015-re váró, legégetőbb 

feladatoknak, valamin ezzel a kitűzött munkatervi feladatok is teljesültek. Az év negyedik 

negyedévében, a két fő esetkezelő szociális munkás kollégánk, szakmát, illetve telephelyet 

váltott, de pótlásuk még az év végén sikerült, két kezdő kolléga személyében.  Szintén az év 

utolsó hónapjában került sor hirdetés feladására, melyben intézményi adminisztrátor 



kollégát kerestünk. A meghallgatások után, egy főt kiválasztottunk, de racionális okok miatt, 

a tényleges munkát csak a következő évben fogja elkezdeni.  

 

 

Szakmai programokon való részvétel 

- 2 fő Február 3.-i felmérés 

- 5 fő részvétele a FET munkájában 

- 3 fő esetmegbeszélő team 

- 1 fő átmeneti szállós team  

- 2 fő részvétele a Szociális munka az EU-ban szakmai műhelyen  

- 2 fő részvétele a Határmezsgyék szakmai műhelyen   

- 1 fő gyakornoki képzés  

- 3 fő új belépők képzés 

- 2 fő coaching képzés  

 

 

Kapcsolattartás szervezetekkel 

- XV. Önkormányzat Hagyatéki csoport,  

- XV. Önkormányzat Szociális csoport 

- XV. Családsegítő Szolgálat 

 

 

Ellenőrzések 

Népegészségügyi Főosztály 2015.11.25  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



„Szobabérlők háza” 

 

Költözések alakulása / fő 

2015. évben beköltözöttek száma 22 fő 

2015. évben kiköltözöttek száma 21 fő 

 

 

Kiköltözések alakulása/fő 

Önként távozott 7 fő 

Felmondás kéthavi tartozás miatt 3 fő 

Elhunyt 9 fő 

Házirend megsértése, rendkívüli felmondás 1 fő 

Szerződést nem hosszabbított 1 fő 

Összesen 21 fő 

 

Cserék / fő    

Az év folyamán lakrészt cserélt  0 fő 

Cserekérelmét visszavonta  1 fő 

Cserére vár 6 fő 

Összes cserekérelem 7 fő 

             

Befogadások/ fő 

 

Elfogadott kérelem 

 

7 fő 

 

Elutasított kérelem/ visszamondott 
 

4 fő 

 

Összes befogadási kérelem 

 

11 fő 

 

 

 



Befogadások törlése/ fő 

Befogadás törlését kezdeményezte 5 fő 

 

Bérleti szerződés 

Bérleti szerződést egy évre kötünk, ennek feltétele, hogy a bérlőnek tartozása ne legyen, és a 

Házirendet betartsa.  

 

Éves áttekintés 

Az év folyamán harmincnégy esetben adtunk írásbeli figyelmeztetőt. Az előző évhez 

képest mérséklődtek azok az esetek, amikor is kénytelenek voltunk ehhez az eszközhöz 

folyamodni. Nagy vonalakban a figyelmeztetések „típusai” nem változtak: „mértéken felüli” 

ittasság miatti veszekedések, hangoskodás, rendzavarás, társas együttélés szabályainak 

megsértése, személyi és közösségi higiéniás szabályok be nem tartása, együttműködés 

hiánya miatti figyelmeztetések, és a 72 órás látogatási idő megszegése, illegális lakhatás 

miatti szankcionálás volt.  

2015-ben, hét rendkívüli esemény történt. Ebből öt eset sajnálatosan haláleset, egy 

esetben egy kórházban tartózkodó bérlőnk lakrészét dúlták fel, egy esetben pedig egy 

befogadott személyt késeltek meg a lakrészben.   

Szerződésbontást részünkről egy esetben kezdeményeztünk, melynek oka az volt, hogy a 

bérlő idegen személyeket laktatott illegálisan lakrészében, anyagi ellenszolgáltatásért.  

Káreseti jegyzőkönyvet két alkalommal vettünk fel. Mindkét alkalommal intézményi 

tulajdon rongálás történt, ebből egy esetben a lakó vállalta, hogy helyreállítja a kárt, ami 

meg is történt.  

A „Szobabérlők házában” az előző évekhez képest, sem működésben, sem az üzemeltetés 

részleteiben, nem történt változás, ahogy azokban a meglévő, lakhatással összefüggő 

problémákban sem, amiket az előző években tapasztaltunk az intézményben.   Számtalan 

esetben fordultak hozzánk lakóink, az összezártságból adódó legkülönbözőbb konfliktusok 

kezelése végett. Volt értékelhető és irreális problémafelvetés is. Amikor konkrét volt a 

bejelentés, az ügyet kivizsgáltuk, az érintett felekkel beszéltünk, szükség szerint szintgyűlést 

tartottunk. Tovább folytattuk azt a konfliktuskezelési gyakorlatot, hogy bejelentés esetén, 

mindkét érintett felet behívtuk és a felmerült konfliktusokat közösen beszéltük meg. Erre 



feltétlen szükség volt, mert gyakran tapasztaltuk, hogy a problémát bejelentő fél túlzottan 

egy szemszögből tárta elénk a problémát, ugyanakkor a másik fél meghallgatása során, 

egészen más képet kaptunk a valós történésről. Sok kifogás merült fel a poloskairtással 

kapcsolatban, amit minden erőnkkel igyekeztünk orvosolni, változó eredménnyel.  

Azt a kialakított gyakorlatot is folytattuk, hogy elmagyaráztuk lakóinknak, hogy bizonyos 

helyzeteket muszáj önállóan megoldani, de legalábbis megpróbálni a személyes 

konfliktusok, veszekedések kölcsönös megoldását. Egyrészt, mert Ők azok, akik együtt 

élnek, másrészt bizonyos döntéseket csak egymással közösen tudnak meghozni, vagy 

meglévő gyakorlaton változtatni. Hangsúlyoztuk, hogy nem lehet célravezető, ha minden 

egyes ügyet eleve harmadik fél bevonásával hajlandóak csak rendezni, ami valójában azt 

jelenti, hogy semmit nem rendeznek, csak „maguk elé tolnak” egy harmadik felet, akitől azt 

várják, hogy saját érdekeinknek megfelelően, helyettük intézze el a kellemetlen ügyeket. 

Felelősen választott, önálló lakhatásban élő, felnőtt személyek esetén nagyon fontos, hogy 

indokolt esetben ezt a magatartást hangsúlyozzuk bérlőinknek 

Lakóink napi szinten kerestek meg bennünket különböző ügyekben:  

- elsősorban szerelési igények, meghibásodások 

- feliratkozás irtásra 

- veszekedések, konfliktusok 

- változatos kérelmek,  

- igazolások kérése 

- fizetési elmaradások, egyeztetések 

- panaszok, kritikák  

 

Tapasztalatunk szerint nagyon sok konfliktus keletkezik a viszonylag szűkös hely, a vizes 

blokkok közös használata, az együtt lakók egymás iránti toleranciájának hiánya, a 

kompromisszumra képtelenség miatt. Változás ebben sem történt… Sok az alkohol- és 

pszichiátriai beteg lakónk, és közülük is sokan nem hajlandóak szakszerű kezelést igénybe 

venni. Több lakónkkal is napi küzdelemben állunk, hogy a közösségi normák legalább 

minimumát valahogy betartassuk velük.  

Lakóink egy része azt kifogásolja, hogy a nehezen kezelhető lakótársaikkal nem vagyunk 

elég szigorúak, a problémás lakók azt kifogásolják, hogy velük nem vagyunk elég 

megengedőek. Mi pedig a kettő között próbáljuk a kényes egyensúlyt fenntartani és a 

végsőkig elmenni abban, hogy ne kelljen szerződést bontani. Mint az, fentebb látható, 2015-



ben, mindössze egy esetben kezdeményeztünk szerződésbontást, meglehetősen alapos 

indokkal…  

 

Kiemelt esemény a tavalyi évben 

A XV. kerületi Önkormányzat beruházása, az előző évben megkezdett födémszigetelés 

2015-ben fejeződött be.  

 

Gondnoki tevékenység 

Tekintettel a ház elavult műszaki állapotára a 2015-ös évben is sok műszaki problémát 

jeleztek lakóink. A teljesség igénye nélkül: 4 db új műanyagablak cserére került sor az 

évben, szennyvízcső csere történt a pincehelyiségben, 18 db radiátort kellett kicserélni, 

valamint az üres lakrészekbe, indokolt esetben a bútorok összeállítása megtörtént.  

Folyamatos karbantartási munkák: zárcserék, víz és villanyszerelési feladatok, lépcsőházi 

bukóablak cseréje történt, és igyekeztünk az év során a megüresedett lakrészeket, ha 

szükséges volt, a tisztasági festést elvégezni.  

 

Nehézségek 

Ellátási gondok miatt 2015. július hónaptól a szerelési feladatok megoldása akadozott, ennek 

következményeként, kb. 50 darab munkalap van függőben, az intézményben.  

Az épület elektromos hálózata katasztrofális állapotban van, az indokolt elektromos felújítás 

sajnálatosan többszöri ígérettel sem történt meg az évben…  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kőrakás park Átmeneti szálló 

Beköltözések és kiköltözések száma a 2015-ös évben, havi bontásban (hó/fő) 

 

2015./hó Beköltözés 

(fő) 

Kiköltözés (fő) 

január 12 10 

február 4 10 

március 11 11 

április 13 11 

május 7 6 

június 10 4 

július 3 3 

augusztus 2 7 

szeptember 8 8 

október 13 10 

november 6 13 

december 10 2 

Összesen 99 95 

 

 

Kormegoszlás (2015. december 31-i állapot, a KSH csoportosítási szempontjai szerint) 

Életkor Férfi (fő) Nő (fő) 

18-39 11 6 

40-59 36 46 

60-64 7 8 

65-69 4 3 

70-74 0 0 

75-79 0 0 

Összesen:  58 63 



 

Jövedelem megoszlás 2015. december 31 állapot szerint. 

Jövedelemi állapot (fő) 

Jövedelemmel nem rendelkezik 22 

28500 Ft-ig 19 

50000,- Ft-ig 34 

80000,- Ft-ig 40 

120000,- Ft-ig 5 

150000,- Ft-ig 1 

 

 

 

Kiköltözések oka 2015-ben. 

Ok (fő) 

Intézményi jogviszonyát 

megszüntették a térítési díj nem 

fizetése miatt. 

15 

Önként távozott 26 

Gondozása lezárult, mert az ügyfél 

lakhatási támogatásban részesült 

6 

Gondozása lezárult, mert a szociális 

munka tervében foglalt célok 

teljesültek 

4 

Jogviszonyát megszüntették 

lakótárs/szociális munkás 

bántalmazása, megfélemlítése miatt 

3 

Intézményi jogviszonyát 

megszüntették, mert 8 napon túl be 

nem jelentett távolléten volt 

6 

Áthelyezés, BMSZKI másik 

intézményébe 

6 

Elhunyt 4 

Egyéb 25 

Összesen:  95 

 



 

Éves áttekintés 
 

- 2015-ben lakóink elégedettségi kérdőívet töltöttek ki. Ennek keretében sokan 

reklamálták, hogy az épület konyháiban nincs elegendő tárolásra alkalmas szekrény. 

Vállalásunk volt, hogy ezt a hiányt pótoljuk az évben, hiszen lakóink jogos 

problémát vetettek fel. Bár korántsem tudtunk minden műszaki és lakhatással 

összefüggő igényt kielégíteni, de az év során minden szintre került megfelelő számú 

tároló szekrény.  

 

- A mosás megkönnyítése érdekében, melyet szintén kifogásoltak a lakók, 

megkerestük a Top-mos Kft-t és az év folyamán zsetonos mosógépet üzemeltettünk 

be a mosás megkönnyítése érdekében.  

 

- 2015 évre vállalásunk volt, hogy visszaállítjuk a 24 órás szolgálatot a recepciónkon, 

ennek érdekében három fő, új szociális asszisztens kollégát vettünk fel az év 

folyamán, pontosabban a második negyedévben.   

 

- További vállalásként, ahogy azt már a beszámoló elején kifejtettem, sikerült 

megoldanunk a gondnoki munkakör ellátását is, melyre már nagy szükség volt egy 

ilyen nagyméretű intézményben.   

 

A szállásnyújtó kollégák munkájával kapcsolatban markáns változás nem történt 

a tavalyi évben, talán azt emelném ki, hogy az év végén mindkét esetkezelő kolléga 

eltávozott az intézményből, ekkor a lakókat a szállásnyújtó kollégák „vették át” az új 

kollégák megérkezéséig.  

 

A szállásnyújtó kollégák, az eljárási rendnek megfelelően, az alábbi feladatokat 

látják el:  

 

- A szálló lakóit különböző és változatos információkkal, tanácsokkal látják el. 

Segélyeket, kérelmeket, hivatalos iratokat segítenek megírni az ügyfeleknek.  

 

- Intézik a be és kiköltözéseket, ennek szerteágazó adminisztrációjával együtt. 

(Kulcsidőpont kérés, tájékoztatás, menedék felület kitöltése, megállapodások, térítési 

díj nyilvántartás, pénzügyi kartonok kitöltése, szükség esetén a kauciós igazolások 

elkészítése)  

 

- Hónap végén elkészítik a havi férőhelyjelentést, frissítik a távozottak listáját, és 

elhelyezik a recepción a távollévők nyilvántartását, szükség esetén megírják az OEP 

jelentést és egyeztetik a KENYSZI nyilvántartást.  

 

 

- Nyomon követik a térítési díj befizetéseket, elmaradás esetén elkészítik és átvetetik a 

lakókkal a felszólításokat.  



 

- A laktatott ügyfelek esetén, minden hónapban ellenőrzik, a kulcs szociális munkás 

által előírt kötelezettségek teljesítését, kiemelten odafigyelnek a vállalt 

előtakarékosság teljesítésére, valamint nyomon követik a tüdőszűrő igazolások 

meglétét, frissítését.  

 

- Részt vesznek heti rendszerességgel a teameken, valamint a reggeli ún. ötperces 

megbeszéléseken.  

 

- Négyhavonta, team megbeszélés után, elkészítik az intézményi jogviszony 

megkötéséhez szükséges adminisztrációt.  

 

- Az egy éves lejáró jogviszonyok esetében, előkészítik az ügyfelet a 

kulcsmegbeszélésre, elvégzik a további adminisztrációt, továbbá egy év, nyolc 

hónapos lakóinknak időpontot szerveznek az intézményvezetővel. 

 

- A jövedelemnyilatkozatok alapján a szociális munkások feladata, a jövedelmi 

viszonyokban történt változásokra reagálás, megbeszélés, intézkedés szükség esetén.  

 

- Az adott évben, létszámgondjaink ellenére is, részt vettek a kollégák, a különböző 

referensi megbeszéléseken, és továbbképzésen is.  

 

- Természetesen minden nap elolvassák az eseménynaplót, az aktuális történések, 

információk miatt, kihelyezik az aktuális álláslistát. Esetenként elvégzik az 

adatszolgáltatást, statisztikák készítését.  

 

- Amennyiben írásbeli figyelmeztetőt kapnak lakóink, abban az esetben, minden lakót, 

lehívunk, és az intézményvezetővel közösen, az érintett lakóval tisztázzuk a 

problémát.  

 

- Amennyiben a szükség úgy hozza, a piaci feladatok ellátásába is besegítenek.  

 

- Kapcsolatot tartanak az esetfelelős munkatársakkal, akár szállón belül, akár másik 

intézményben, a lakók érdekében.  

 

- Sok gondot jelentett az elmúlt évben, hogy a hozzánk érkezett lakók, hiába a 

különböző kedvezmények, ezek lejárta után, kiderült, hogy a szálló térítési díját nem 

tudják fizetni. Ezzel összefüggésben tapasztaltuk azt is, hogy a bevallott jövedelmek, 

a valóságban nem annyi volt, mint a kérelem és felvételi adatlapon, vagy nem is 

volt…  

 

 

 



Technikai részletek 

 

- A szállón közös team-et tartunk, minden olyan esetben, mely a szálló egészét érinti, 

valamint abban az esetben is, ha lakóink mindkét csoportban érintettek, ilyenkor 

közös team-en beszéljük meg a feladatokat, eldöntendő kérdéseket.  

- Telefonálni a szállón munkaügyben lehet, munkaidőben.  

- Szintgyűlést, elsősorban szint konfliktusok esetén tartunk. 

- Többféle speciális nyilvántartást vezetünk, mint pld. mosási, takarítási nyilvántartás. 

Minden hónapban manuálisan is vezetjük a hozzánk érkezetteket és távozottakat.  

- A szállón ötletláda van kihelyezve, de tapasztalataink szerint a lakók nem nagyon 

veszik igénybe.  

 

 

Pályázat 

2015-ben is pályáztunk csoportfoglalkozásra, melyet ezúttal meg is nyertünk.  

„Életmód és környezet csoport” címen, összetett csoportos foglalkozás.  

- Intézményen belül, helyben Útkereső társasjáték a lakókkal.  

- Kertépítés, szépítés a lakókkal. Az intézményt körülvevő kerítést, borostyánnal 

ültetjük be, raklapokból kerti padokat építünk a lakókkal, a már meglévő, de 

pillanatnyilag üres filagóriákba.  

- Egy tavaszi napon közös főzés a lakókkal.  

 

Összegzés:  

- Fenti, nem teljes felsorolásból is látható, hogy két szállásnyújtó munkatársunk 

meglehetősen koncentrált, szerteágazó tevékenységet végeznek, erősen 

megnövekedett adminisztrációval, annak érdekében, hogy a szálló gördülékenyen 

tudjon működni.   A gondnoki feladatokat változatlanul megosztva működtetjük, két 

munkatárssal, az átmeneti és a piaci részben.  Sajnálatosan az ecostat program nem 

váltotta ki a régi pénzügyi nyilvántartás vezetését, ezért továbbra is duplázottak a 

pénzügyi feladatok, így ezt is megosztva szükséges végezni, de még mindig bízom 

benne, hogy ez változni fog…  



- Az év folyamán felmerült az igény, hogy piaci szállónk üzemeltetéséhez, egy fő 

adminisztrátor kollégát veszünk fel, ennek érdekében novemberben hirdetést adtunk 

fel. Megtörténtek a meghallgatások, és kiválasztottunk egy jelentkezőt a feladatra.  

 

Munkaterv 

2016-ban a központunkból, két feladatkör fog kikerülni a Kőrakás parkba, nevezetesen a 

„Szobabérlők háza pályázatainak beadása helyben fog történni, valamint az éves 

szerződések kötése, szinten átkerül a telephelyre. Többek között, ennek érdekében vettünk 

fel, új munkatársat, akinek részben a betanítása, valamint a két feladatkör áthelyezése, 

valamint az új rendszer kialakítása jövőbeni feladat, miközben a legfontosabb cél, a szálló 

zavartalan működésének biztosítása.   

 

 

 

 

Akkad Márta      

 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016.01. 28.  


