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Szakmai beszámoló  

a BMSZKI Gyáli úti Átmeneti Szállás és Pedagógus és Nővérszálló  

2018. évi működéséről 

 

A BMSZKI IX. kerület Gyáli út 33 – 35. szám alatti Átmeneti Szállása 210 férőhelyen biztosít 

átmeneti elhelyezést lakhatással nem rendelkező hajléktalan nőknek, férfiaknak és pároknak 

kétágyas szobákban. A Gyáli úti Átmeneti Szállás a lakhatási élethelyzetek változásának egyik 

stációjaként az intézményben átmenetileg elhelyezést nyert ügyfeleknek személyes szociális 

munka révén törekszik segítséget nyújtani a hajléktalan-ellátó intézményrendszerből való 

tovább lépéshez. 

Adatok a 2018 - ban beköltözött ügyfelekről 

 

A Gyáli Átmeneti Szállásra 2018 - ban összesen 101 fő költözött be, ebből nő: 40, férfi: 61. 

Kor szerinti megoszlás nemek szerinti bontásban (fő) 

 18-39 év  40-59 év 60-64 év  65-69 év  70 év felett 

Nők 8 20 7 2 3 

Férfiak 11 28 13 5 4 

Összesen 19 48 20 7 7 

Születési hely (fő) 

Budapesten születettek összesen:   48 fő   ebből nő: 20 fő, férfi:28 fő 

Nem Budapesten születettek összesen:  53 fő  ebből nő: 20 fő, férfi:33 fő 

Iskolai végzettség (fő) 

 8 ált. Szakmunkásképző Szakközépiskola  Gimn.  Főiskola Egyetem 

Nő 22 9 4 4 1 0 

Férfi 20 27 6 5 2 1 

Össz. 42 36 10 9 3 1 
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Vérszerinti gyermekek száma (fő)  

40 főnek nincs gyermeke (ebből 14 fő nő és 26 fő férfi) 

 1 

gyermek 

2 

gyermek 

3 

gyermek 

4 

gyermek 

5 

gyermek 

6 

gyermek 

7 

gyermek 

Nők 7 6 7 1 2 1 2 

Férfiak 6 13 11 2 2 0 1 

Együtt 13 19 18 3 4 1 3 

 

Jövedelmi helyzet (fő) 

 0 - 49.999 Ft 50.000 - 99.999 Ft  100.000 - 149.999 Ft  150.000 felett 

Nők 7 14 15 4 

Férfiak 9 25 25 2 

Együtt 16 39 40 6 

 

A beköltözött ügyfelek közül arra a kérdésre, hogy van-e betegsége 67 fő igennel válaszolt, 

melyből 27 fő nő és 40 fő férfi volt. 

Ügyfeleink közül a beköltözéskor 11 főnek volt félretett pénze (ebből nő: 3 fő, férfi: 8 fő) 

 

Mikor lakott először szállón? (főben) 

 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nő  1 0 0 0 1 1 0 2 1 

Férfi 2 1 2 1 1 0 3 1 7 

Együtt 3 1 2 1 2 1 3 3 8 

 

 

 

 

2018 – ban távozott ügyfelek 

2018 - ban 104 fő költözött ki, ebből nő 39 fő, férfi 65 fő. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nő  3 3 0 2 1 4 3 6 12 

Férfi 7 5 1 2 2 0 5 8 13 

Együtt 10 8 1 4 3 4 8 14 25 
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A 2018 – ban kiköltözött ügyfelek távozási helyei 

Távozási helye Összesen 

(fő) 

Nő 

(fő) 

Férfi 

(fő) 

ismeretlen 14 3 11 

munkásszálló 32 16 16 

egyéb 4 1 3 

albérlet 9 5 4 

család 13 8 5 

kórház 2 0 2 

átmeneti szállás 19 5 14 

saját lakás 1 0 1 

szívességi lakáshasználat 1 1 0 

szolgálati lakás 2 0 2 

közterület 2 0 2 

éjjeli menedékhely 5 0 5 

összesen 104 39 65 

 

Szakmai munkánk bemutatása 

A 2018 - as évben végzett szakmai munkánk az alábbi pilléreken nyugodott: 

- az ügyfelek igényeire, szükségleteire szabott minőségi szociális munka, 

- egyes ellátotti célcsoportok, különös tekintettel a pszichiátriai, addiktológiai, ápolási 

szükséglettel érintettek számára nyújtandó megfelelő segítségnyújtás érdekében történő 

szakmai együttműködés más szociális, egészségügyi ellátó intézményekkel, illetve 

helyben a pszichológussal, pszichiáterrel, mozgóorvosi ellátás keretén belül orvosi 

rendelést biztosító orvossal, 

- az intézmény szakmai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a szakmai munkatársak 

színvonalas és összehangolt tevékenységét elősegítő team munka, 

- szakmai szempontok mentén történő működtetés, 

- a szolgáltatások fejlesztésére irányuló törekvés. 
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Működésbeli átalakítás 2018 - ban 

A 2018 - as év jelentős változást hozott a szálló szakmai munkájában – mintegy féléves intenzív 

előkészítés után át –, illetve újraszerveztük a szállón folyó segítő munka rendszerét. A változás 

legfontosabb tartalma a kulcsrendszer bevezetése óta külön működő esetkezelői, illetve 

szállásnyújtó szociális munka újra egyesítése volt. Esetünkben ez nem a régi, 2012 előtti 

működéshez való visszatérést, hanem sokkal inkább a kulcsrendszer eredményeinek és a 

kulcsrendszerben meghonosított, elmélyült esetmunkának a kiterjesztését jelentette. A Gyáli 

Szálló a kulcsrendszer 2017. évi integrációja után is jobbára megmaradt a kulcsrendszer keretei 

között, egymástól jól elválasztva működött az esetkezelés és a jogviszonyokra, illetve a 

mindennapos ügyintézésekre fókuszáló szociális munka; előbbit egy napi 8 órás beosztású, 6 

fős, utóbbit pedig egy jellemzően 24 órás munkarendben dolgozó, külön szakmai vezetéssel 

rendelkező stáb biztosította. A változás kényszerét elsősorban a szállásnyújtói szociális munka 

nehézségei, és évek óta húzódó diszfunkciói adták. A szállónkon kialakult keretrendszer alapján 

ugyanis szállásnyújtói munka nagyon sok ponton összeért, majd egyes elemeiben azonossá is 

vált a recepciós munkával. A 24 órás munkarendben dolgozó szállásnyújtó kollégák ügyeletük 

során legtöbbet fizikailag is a recepción kellett, hogy legyenek, és munkaidejük egy részében a 

recepciós feladatokat is el kellett látniuk, így sem megfelelő idő, sem megfelelő tér nem állt 

rendelkezésre a lakókkal folytatott egyéni munkára. Míg az esetkezelő stáb heti 

rendszerességgel vett részt egész napos teamen, a szállásnyújtóknak csak havi két, a 

recepciósokkal közös, rövidebb team jutott. Az időbeosztás és a kedvezőtlen infrastruktúra 

mellett idővel a belső információk tekintetében is hátrányban érezte magát a szállásnyújtó stáb, 

illetve – mivel a jogviszonnyal kapcsolatos adminisztráció egésze rájuk jutott – az 

adminisztráció elvégzése is egyre nehezebben volt „kigazdálkodható” a számos egyéb 

feladattal megterhelt ügyeleti órákból. Nagyon fontos, hogy ezek az anomáliák nem csak 

kollégáinkat, hanem a kizárólag szállásnyújtó szociális munkát élvező ügyfeleinket is érintették 

– épp ő rájuk, és az ő ügyeik intézésére jutott kevesebb idő és figyelem. Ezt a problémát 

érzékelve, és a különböző tervezési időszakokban1 dokumentálva, már 2017. második felétől 

próbáltunk lehetőséget találni a szállásnyújtó munkakör feltételeinek a javítására, és a munka 

fókuszának nyitottabbá tétele. 2018-ban már nyilvánvaló volt, hogy csak úgy tudjuk tartalmilag 

és kondícióiban is elválasztani a recepciós és a szállásnyújtó szociális munkát, ha a 

szállásnyújtó feladatokat az esetkezelői munkakörbe integráljuk, az esetkezelők körét pedig 

kibővítjük a volt szállásnyújtó kollégákkal. Ugyanekkor az átmeneti szálláson lakó összes 

                                                           
1 Kulcsrendszer integrálása, profiltisztítással kapcsolatos elképzelések 
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ügyfél számára normatív módon tettük elérhetővé a személyes szociális munka intézményét, 

azaz a Gyáli Szálló mindegyik ellátottja esetkezelt ügyféllé vált.  

A novemberben életbe lépett rendszerben összesen 11 munkatársunk vált úgynevezett 

személyes szociális munkássá – 6-an a hajdani esetkezelő stábból, 4-en a korábbi szállásnyújtók 

közül, ill. szert tettünk egy kiváló új – az egyik jelenleg szülési szabadságon lévő szociális 

munkás kollégát helyettesítő – szociális munkatársa is. A személyes szociális munkások 

megnövekedett száma miatt két párhuzamos esetstábot alakítottunk ki Rész Levente, korábbi 

kulcs szakmai vezető, illetve Bércesi Ildikó, korábbi szállásnyújtó szakmai vezető 

koordinálásával – a két stábban pedig vegyesen vannak korábbi esetkezelő és szállásnyújtó 

kollégák. A szálló infrastruktúrája megengedte, hogy mindegyik személyes szociális munkás 

kollégánk saját irodát kapjon, illetve mindegyikük 8 órás, nappalos munkarendbe került. 

(Kifutó rendszerben az év utolsó két hónapjában szükség volt arra, hogy korábbi szállásnyújtó 

munkatársaink egy-egy alkalommal még ügyeletet vállaljanak – erre immáron csak egy kolléga 

esetében van alkalmanként szükség.) A személyes szociális munkások egy személyben végzik 

a korábbi szállásnyújtó dokumentációs feladatokat és az egyéni esetmunkát, ill. a korábban a 

szakmai vezető által készített első interjút is ők készítik el.  Egy szociális munkásra jelenleg 

normatív módon 18 ügyfél jut. (A kulcsrendszerben átlagosan 20-as esetszámmal dolgoztak az 

esetkezelők, ott viszont nem ők végezték a férőhellyel kapcsolatos, bőséges és szoros 

határidőkhöz kötött dokumentációt. Jelen helyzetben – amíg a szálló volt „oltalmas szintje” 

nem kerül teljes feltöltésre, tartható ez a 18-as esetszám.) Az új rendszer némiképpen 

megváltoztatta a szakmai vezető feladatait is: kikerült a feladatok közül az interjúfelvétel és 

leírás, ezzel idő szabadult fel a gondozások és a szociális munkások jóval szorosabb követésére, 

a szakmai vezetői feladatkör így ennél fogva inkább egy „mentori”, vagy az angolszász 

modellben ismert „senior helper” szerep felé tolódott el. Ennek a hasznát és a szakmai 

jótéteményeit nagyban érezzük az utóbbi hónapokban, egy jóval esetközelibb, résztvevőbb 

vezetői jelenlét kezd megszilárdulni. A vezetői (kulcs) interjú lehetősége az esetkezelő kérése 

esetén, rendszerszinten pedig az egyéves interjúknál megmarad, illetve ez a kapacitásnövekedés 

jóval intenzívebb egyéni esetmegbeszélést, és szupervíziós fókuszú beszélgetéseket tesznek 

lehetővé a szociális munkás kollégákkal. Emellett mindkét szociális munkás teamünk heti 

rendszerességgel tart egész napos team megbeszélést, illetve folytat intenzív, 2018-ban 

jellemzően kétheti rendszerességű esetmegbeszélő csoportmunkát.   

Tekintve, hogy a hajdani szállásnyújtó munka nem csak a jogviszonnyal kapcsolatos 

dokumentációt foglalta magában, hanem megcélzott egy folyamatosan elérhető segítői 

jelenlétet is a szállón, kialakítottunk egy szociális munkás ügyeleti forgórendszert is a 
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hétköznapok nappali (reggel 8 és 20h közötti) óráira. A szociális munkás kollégákra átalagosan 

kéthetente jut egy ilyen ügyeleti nap. Az ügyeletes végzi az új lakók beköltöztetését, bármilyen 

házon belüli kritikus helyzetben elérhető a recepciós munkatársaknak, illetve napi ügyintézési 

kérésekkel, rapid helyzetekkel hozzá tud fordulni a szálló bármelyik lakója – ha például a saját 

személyes szociális munkása valami miatt épp nincs a házban. 

 

A működés átalakításának szerkezete (összefoglalás) 

A 2018. október 31. - ig fennálló működési mód 3 fő eleme:  

esetkezelés, recepció, szállásnyújtás 

Esetkezelés: 

Munkavégzés ideje: hétköznap 8 – 20; munkavégzés helye: esetkezelők irodái az A épületben 

Recepció: 

Munkavégzés ideje: 8 – 8; munkavégzés helye: recepció 

Feladat: az intézmény működtetésével összefüggő átmeneti szálláshoz és munkásszálláshoz 

kapcsolódó feladatok a recepción 

Szállásnyújtás: 

Munkavégzés ideje: 8 – 8, egy munkatárs hétköznap 8 órában; munkavégzés helye: 421 – es 

iroda, illetve a recepció abból kifolyólag, hogy a recepción szükséges két főt nem tudtuk 

kizárólag a recepciós kollégákból biztosítani; feladat: szállásnyújtott ügyfelek helyzetének 

nyomon követése, segítése, ellátása, továbbá abból kifolyólag, hogy a recepción is kell munkát 

végezniük, több esetben belefolytak a recepciós munkába is. 

A 2018. november 1 - től életbe lépett működési mód alapvetései és 2 fő eleme: 

Alapvetések:  

- minden ügyfél számára biztosított legyen a személyes szociális munka 

- személyes szociális munkás legfeljebb 12 órában dolgozzon 

- recepció – ügyelet munkaszervezésének és feladatainak minél letisztultabb 

különválasztása (volt szállásnyújtók részvételének kivezetése a recepció – ügyelet 

biztosításából, ehhez szükséges további segítők felvétele) 

Működésrend elemei 

1. Személyes szociális munka 

2. Recepciós – ügyeleti feladatok 
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1. Személyes szociális munka: 

Munkavégzés ideje: hétköznap 8 – 20 – ig; munkavégzés helye: esetkezelők irodái az 

A épületben és a B épületben; feladat: az ügyfelekkel végzett szociális munka, továbbá 

hétköznap nappal ügyeletesi feladatok 

2. Recepciós – ügyeleti feladatok 

Munkavégzés ideje: 8 – 8; munkavégzés helye: recepció; feladat: az intézmény 

működtetésével összefüggő átmeneti szálláshoz és munkásszálláshoz kapcsolódó 

feladatok a recepción, a személyes szociális munkások munkájának segítése, továbbá 

éjszaka és hétvégén ügyeleti feladatok,  

A szociális esetmunka 2018 évi mérlege 

A fent leírt szerkezetváltást nem kevés előkészítés után, 2018. november 1 - jével léptettük 

életbe. Október 31-ig a korábbi 6 (illetve szeptembertől 7 fős) esetmunkás stábbal még javarészt 

a kulcsrendszer szabályai szerint dolgoztunk. Ennek a munkának a kereti között október végéig 

a 6 kolléga (a 7. frissen felvett munkatárs ekkor még betanult) összesen 171 aktív gondozást 

folyatott. Az átlagos esetszám az év során 20 ügyfél / esetvivő volt, leszámítva a részállású, 6 

órás munkatársunkat, aki 15-ös keretszámmal dolgozott, illetve az osztott munkakörű 

(munkásszálló koordinátor/esetkezelő) kollégánkat, aki 10 ügyfelünk esetkezelését vitte. Ez a 

sokéves balansz május vége és a nyár vége között billent meg, május végén ment el ugyanis az 

egyik esetvivő kollégánk, és csak a nyár végével kapcsolódott be a szülési szabadságról 

visszatérő munkatársunk a kollektíva életébe – ekkor rövid ideig előfordult a 22-24 ügyfeles 

terheltség is. Az esetkezeltek számaránya a sokéves hagyományoknak megfelelően alakult, a 

mindenkori ügyfelek mintegy 2/3 élvezett egyéni esetkezelést október végéig, és ellátottjaink 

mindössze 1/3-a vette igénybe kizárólag a szállásnyújtó szociális munkát. Novemberig Rész 

Levente szakmai vezető végezte az első (kulcs) interjúkat: januártól október végéig 117 ilyen 

kulcsinterjúra került sor, ebből 74 friss beköltözővel készített első interjú, 38 egyéves 

kulcsinterjú, 5 pedig az esetkezelő-, vagy szállásnyújtó szociális munkás kolléga kérésére 

szervezett, soron kívüli interjú volt.  

A szociális munka „normál ügymenete”, azaz az eset- és a napi segítő munka folyamatossága 

mellett fontos része volt az év szakmai munkájának az átszervezésre való felkészülés, amely 

nyár végétől folyamatosan, számos soron kívüli team - és műhely alkalom szervezésével történt. 

Első körben, még szeptemberben a teljes szociális munkás stáb egyénenkénti választásai szerint 

megalakítottuk a két későbbi személyes szociális munkás teamet: Bércesi Ildikó teamjébe 

három korábbi szállásnyújtó, illetve három korábbi esetkezelő, Rész Levente teamjébe pedig 
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négy korábbi esetkezelő, és egy hajdani szállásnyújtó kolléga jelentkezett. Megjegyzendő, az 

önként választott teamek/team vezetők kifejezetten szerencsésnek bizonyultak a stábdinamika 

szempontjából – a szakmai erősségeket, egyéni hangoltságokat ismerve, alighanem „felülről” 

sem tudtunk volna szimmetrikusabb/harmonikusabb helyzetet teremteni.  

A szeptember és október hónapokat egyfajta akklimatizációs időszakként kezelve számos olyan 

külön team alkalmakat szerveztünk, ahol sorra vettük és blokkonként végig beszéltük az eset-, 

és a szállásnyújtó munkából jövő főbb feladatokat, ill. a jogviszonyos- és esetdokumentáció 

formáit. Mindezekre – a témákat a kollégák közt szétosztva – kidolgoztunk egy írásos 

tudásbázist, melyben egy-egy részfeladat került leírásra.  Tartottunk interjús műhelyalkalmat 

mindazoknak, akik korábban nem készítettek első interjúkat, illetve a korábbi szállásnyújtók 

megfigyelőként be is ültek egy-egy kulcsinterjúra a szakmai vezető mellé. Ezt a folyamatot két 

tényező is segítette: egyrészről a nyár során jött vissza a szülési szabadságról az egyik 

esetkezelő kollégánk, illetve szeptemberben új kollégánk érkezett és mindkettőjüknek szüksége 

volt egy betanuló és/vagy tudás-felfrissítő időszakra. Az esetstáb így őszre óhatatlanul is 

gyakorlottá vált a betanítás/betanulás gyakorlati kérdéseiben. Ugyanilyen fontos motívum volt 

a hajdani szállásnyújtók hangoltsága: számukra a szakmai munkában való intenzívebb/mélyebb 

részvétel régi, autentikus törekvés volt, így számukra a struktúraváltás nem kényszerű új 

feladatokat, hanem régen várt lehetőségeket hozott. Az őszi betanulós időszak mindazonáltal 

csere-szavatosan, oda-vissza működött: a szállásnyújtói feladatok átgondolásában, leírásában a 

korábbi szállásnyújtók rálátása és kurrens rutinja adta a támpontot. Időre természetesen így is 

szükségünk lesz: a korábbi szállásnyújtóknak nyilván hosszabb idő, amíg magabiztosan kezelik 

az esetkezelés minden kérdését, illetve a hajdani esetkezelőknek is most alakul ki a 

dokumentációs rutinja – ám az új „vegyes” stábok szinte automatikusan, a mindennapok során 

teszik lehetővé az egymástól való tanulást, és egymás támogatását.    

 

A recepción dolgozó segítő munkatársak tevékenysége 

A recepción dolgozó segítők kontrollálják az átmeneti szállás, a hosszú távú munkásszállós 

lakók, továbbá az eseti vendégszobákban megszálló vendégek bejövő, kimenő forgalmát. Ez 

sokrétű és szerteágazó feladatokat jelent.  

Az itt dolgozó munkatársaknak komoly szerepe van abban, hogy a szállóra érkező lakók, 

vendégek számára milyen szolgáltatásszervezés zajlik, hiszen a recepciós feladatok ellátásán 

túl a szociális munkásokkal megvalósuló együttműködés által napi szinten azon dolgoznak, 

hogy az ügyfelek, lakók megkapják a szükséges segítséget, információt, tájékoztatást a napi 

ügyek intézése, a felmerülő problémáik megoldása kapcsán. 
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A feladatok ellátásában, helyzetek kezelésében nagy jelentőséggel bír a pontosság, a 

helyzetfelismerés és a viszonylagos gyorsaság. Kiemelnénk a recepciós munkatársak 

vendégszobák kiadása terén végzett tevékenységét, mely által 2018 – ban a 12 vendégszobában 

1386 fő fordult meg és töltött el 2786 vendégéjszakát. Fenti feladatok minél szakszerűbb 

ellátása érdekében lényeges a recepción szolgálatot teljesítő segítő kollégák folyamatos 

ismeretszerzése, képzése. Tervünk az újonnan belépő segítő munkatársak számára mentori 

támogatás biztosítása, melynek keretén belül több éves tapasztalattal bíró szociális munkatárs 

kollégák adják át tapasztalataikat, tudásukat. 

 

Pedagógus és Nővérszálló 

A munkásszálláson 58 szobában van lehetősége az érdeklődőknek férőhelyet, illetve lakrészt 

igénybe venni. A 2018 - as évet 91 fővel zártuk. Az Igénybevevőkkel egy évre kötünk 

szerződést. 

A 2018 - as évben is komoly probléma volt lakóink egészségügyi állapota, melyet sok esetben 

a munkatársaknak kell nyomon követni – családi kapcsolatok, támogatás, segítség hiánya miatt 

– annak érdekében, hogy ha a lakó életkora, illetve egészségügyi állapota indokolja, akkor 

megfelelő elhelyezés ügyében tudjunk lépéseket tenni.  

Megemlítenénk, hogy a munkásszállásra sok esetben költöznek át a Gyáli úti Átmeneti 

Szállásról is. 

A munkásszálláson 12 szobában, 27 férőhelyen ún. eseti vendégszobák is működnek, melyeket 

az árjegyzékben megszabott napi árakon lehet igénybe venni. A vendégszobák egész évben 

nagy kihasználtsággal működtek. 

 

Személyi feltételek 

 

A Gyáli Szállás 210 átmeneti, valamint 116 munkásszállós férőhelyet biztosít. Mivel lehetőség 

van szoba bérlésére, a munkásszállás a maximális férőhelynél kevesebb fővel üzemel (2018 

végén 96-an töltötték meg). Ehhez hozzájárul még az eseti vendégforgalom, 12 szobában, 

összesen 27 ágyon. A teljes forgalmat egy recepció látja el.    

A szakmai működés megváltoztatása jelentősen átrajzolta a szakmai stáb struktúráját. Az év 

első 10 hónapjában az egyéni esetkezelést 6 személyes szociális munkás biztosította (ketten 

részmunkaidőben, 4 illetve 6 órában végzik ezt a tevékenységet), majd októberben csatlakozott 

hozzájuk egy GYED-ről visszatérő munkatárs. Általános munkaendben, napi 8 órás 
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beosztásban dolgoznak. A szállásnyújtást 5 szociális munkás látta el 24 órás beosztásban. 

Sokrétű tevékenységük mellett mindannyian bekapcsolódtak a recepció munkájába, 

párhuzamosan végezve a két feladatot. 6 segítő volt 100%-ban recepciós ügyeletesi 

feladatokkal megbízva (itt is dolgozik egy részmunkaidős kolléga, 6 órás beosztásban). Egyedül 

a szállásnyújtók nem küzdöttek létszámhiánnyal ebben az időszakban, a másik két csoport 

hónapokig működött be nem töltött álláshellyel (erről részletesen írunk alább).      

A 2018 novemberétől elindult új szakmai működés alapvető feltétele volt, hogy a recepciós stáb 

olyan mértékben kibővüljön, ami biztosítani tudja a recepció 24 órás nyitva tartását, szociális 

munkások munkaóráinak felhasználása nélkül. Felhatalmazást kaptunk a jogszabály által előírt 

létszám feltöltésére, ami az év végén elindult. Decemberben felvettünk egy új segítőt, illetve a 

recepciós stábhoz csatlakozott az egyik korábban szállásnyújtó feladatokat ellátó, középfokú 

végzettségű munkatársunk. Ezzel novemberben és decemberben 7, illetve 8 főre bővült a 

recepciós ügyeletet ellátó segítők csapata, ami még nem elegendő, így – átmeneti jelleggel – 

mindkét hónapban szükség volt arra, hogy a másik 4 volt szállásnyújtó, addigra már személyes 

szociális munkás ügyeletet vállaljon a recepción.  

Ezzel párhuzamosan 11 személyes szociális munkás kezdte el, illetve folytatta az egyéni 

esetkezelést, személyes szociális munkát biztosítva a szálláson lakó minden ügyfél számára 

(közülük 9-en végeznek személyes szociális munkát napi 8 órában). Munkájukat két szakmai 

teamben végzik, amelyek vezetését a szállás két ellátási egységvezető helyettese/szakmai 

vezetője látja el. 

A munkásszálláshoz és az eseti vendégforgalomhoz kapcsolódó sokrétű koordinációs 

tevékenységet egy munkatárs végzi a munkaideje felében, a másik felében pedig személyes 

szociális munkásként dolgozik. Mivel az egész házat egy recepció látja el, minden ott ügyelő 

munkatársra természetes módon hárul a munkásszállással kapcsolatos feladat, beleértve az eseti 

vendégforgalomhoz kapcsolódó pénzkezelést. A munkásszálláshoz nem tartozik szociális 

munka, az erre irányuló szükséglet azonban egyre intenzívebben jelentkezik. A beköltözők 

növekvő arányban rendelkeznek hajléktalan előzménnyel, nem ritkán a Gyáli Átmeneti 

Szállásról költöznek át a munkásszállásra, így nem meglepő, hogy az átmeneti szálláson 

tapasztalható tendencia ide is átgyűrűzik. A bentlakók egyre rosszabb egészségi és/vagy 

mentális állapotban vannak, és sok köztük az idős. Egy példával, a legszomorúbbal 

támasztanánk alá az előbbi megállapítást, amit eddig egyetlen évben sem tapasztaltunk: 2018 

folyamán hatan haltak meg a munkásszállás lakói közül. Már tavaly is szót ejtettünk róla a 

beszámolóban, és továbbra sem tudjuk nélkülözni, hogy a személyes szociális munkásaink 

indokolt esetben válaszoljanak a fent említett szükségletre, bár nincs rá kapacitás. Ez gyakran 
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a fennálló segítő kapcsolat folytatását jelenti, ami nem ér véget, nem tud véget érni a 

munkásszállásra való átköltözéssel.          

2018 áprilisában csatlakozott a szállás teamjéhez egy adminisztrátori teendőket ellátó segítő, 

aki az ellátási egységvezetővel szoros együttműködésben dolgozva az egész intézmény 

működését segíti. Előtte 5 hónapig nem tudtuk betölteni ezt a munkakört, így az adminisztrátori 

teendőket az ellátási egységvezető és az intézményi szakmai vezető látta el.  

 

A munkatársak összetétele, a 2018 során bekövetkező változások 

2018-ban a team szállásnyújtással foglalkozó része változatlan összetétellel működött, azzal 

együtt, hogy volt egy nagy tudással és tapasztalattal rendelkező, de a szociális területen 

pályakezdő tagja.    

Mondhatjuk, hogy a recepció első negyedéve egy kissé zaklatottra sikerült. Felvettünk egy új 

kollégát, aki 01.03-án belépett, majd a második napján bejelentette, úgy érzi, ez a munka túl 

megterhelő a számára, és távozott. 2017 novemberében csatlakozott a recepció csapatához egy 

új munkatárs, akitől a próbaideje lejárta előtt, 2018.03.01-én közös megegyezéssel megváltunk. 

Az utánuk megüresedett 2 helyet 03.02-án és 04.10-én sikerült betöltenünk. A két új 

munkatárssal az együttműködés azóta is sikerrel folytatódik, személyükben 2 fontos taggal 

bővült a recepciós team. Ez egyrészt azt jelentette, hogy az év első 3 hónapjában csak 5 állandó 

fővel működött a recepció, másrészt még ha nagyon rövid betanulási időszakkal számolunk is, 

csak májustól tekinthettük a teamet teljesnek, illetve teljes mértékben hadra foghatónak. Ez az 

állapot augusztus végéig tartott, amikor meg kellett válnunk egy tapasztalt munkatársunktól. 

Helyét csak október közepén tudtuk betölteni, ami újabb 2 hónap csökkentett létszámmal való 

működést jelentett. Novembertől a fent leírt módon változott a recepción dolgozók létszáma. 

Az évben utolsóként, 12.03-án csatlakozott hozzánk ismét egy segítő munkatárs. A recepcióra 

felvett 4 új kolléga közül kettő szakképzett, és sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, 

ketten pályakezdők ezen a területen, de mindketten elismerésre méltóan motiváltak, és jellemző 

rájuk a segítés, a segítségre szoruló ember iránti elkötelezettség és érdeklődés.     

2018-ban az esetkezelő team is elköszönt egy komoly szaktudással és nagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező tagjától, aki saját döntése alapján váltott munkahelyet. Helyét 

szeptemberben tudtuk betölteni, határozott idejű szerződést kötve az egyik tartósan távol lévő 

munkatársunk pótlására. Ez a kolléga nagyon hamar fontos tagjává vált a teamnek, jól 

kamatoztatva szaktudását, és az idősgondozás területén szerzett szakmai tapasztalatát. 

Októberben visszatért az esetkezelő teambe az addig GYED-en lévő munkatársunk és növelte 
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meg a személyes szociális munkások létszámát a legjobbkor, az új működés indulásának 

küszöbén.   

A szakmai működés megváltoztatásáról gondolkodva fontosnak tartottuk, hogy a recepción 

dolgozó munkatársak ne legyenek elfelejtve, tekintve, hogy Bércesi Ildikó, aki addig 

intézményi szakmai vezetőként a szállásnyújtó szociális munkások, és a recepción dolgozó 

segítők szakmai munkájáért volt felelős, új feladatkört kapott, így ezen a területen keletkezett 

egy vákuum. A segítők szakmai munkájának figyelemmel kísérését, felügyeletét, az ezzel 

kapcsolatos segítségnyújtást, röviden a szakmai vezetésüket úgy biztosítottuk, hogy minden 

egyes segítő hozzá lett rendelve valamelyik szakmai vezetőhöz. 

 

Képzettség, továbbképzés 

Bátran kijelenthetjük, hogy a Gyáli Szállás kifejezetten jól áll képzettség szempontjából. A 

személyes szociális munkások mindegyike rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagy 

többségüknek – 9 kollégának – szakirányú a diplomája. A másik 2 személyes szociális munkás 

sem áll messze a szakirányú végzettségtől. Egyikük teológus, és abszolvált a Károli Gáspár 

Református Egyetem Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésén, a másik munkatárs 

geográfus, ami mellé szakirányú középfokú – szociális asszisztens – végzettséget szerzett. 

Öt segítő munkatársunk szakképzett, szociális asszisztens végzettségük van. A két 

pályakezdőről már ejtettünk szót, valamint az egyik legnagyobb, több évtizedes szakmai 

tapasztalattal rendelkező kollégánk szociális ápoló és gondozó szakképzettséggel egészítette ki 

alapfokú végzettségét.  

2018-ban a team 9 tagja végzett szakmai tanfolyamot, mindegyik munkakörből. 

 Függőségek, addikciók, terápiák – egy szállásnyújtó kolléga 

 Segítő folyamat addiktológiai problémákkal küzdő, motiválatlan családokkal és 

kliensekkel - egy szállásnyújtó kolléga 

 Szociális ellátások és az integrációt segítő megoldások – három munkatárs (két 

recepciós és az adminisztrátor) 

 Családdinamikai ismeretek – az egyik szakmai vezető 

 A közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei – három esetkezelő kolléga 

Ezen kívül öten jártak a Foglalkoztatási műhelyre, valamint heten vettek részt a Gyakornok 

képzésben. A másik szakmai vezető felsőfokú tanulmányokat folytat, a KRE Mentálhigiénés 

segítő szakirányú továbbképzésére jár.  
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A 2018. évre megfogalmazott tervek megvalósulása, problémák 

A 2018 – as évre vonatkozó szakmai tervek között szerepelt a következő: 

- Ügyfeleink olyan szociális és egzisztenciális kondícióba juttatása, hogy az önálló 

lakhatás hosszabb fenntartására is képessé váljanak és ne kerüljenek vissza újra az 

ellátórendszerbe; a speciális szükségletű, egészségügyi problémával rendelkező, az 

idős, a pszichiátriai beteg, a fogyatékkal élő, a szenvedélybeteg ügyfelek megfelelő 

elhelyezéshez, segítséghez juttatása. 

A 2018 – as évben is megtapasztalhattuk azt, ami a korábbi években is látható volt, hogy 

több speciális válsághelyzet, ami végül lakás-, illetve lakhatás vesztést eredményez 

(munkanélküliség, alkoholizmus, munkaképesség csökkenés, pszichés betegségek, 

családi krízishelyzetek, adósságok stb.) a hajléktalan ellátórendszeren csapódik le. Ezek 

megelőzése is, s majd az ellátórendszeren belüli kezelése is adekvát és szakszerű 

segítségnyújtást igényel/ne s ezzel komoly feladatot jelent a szociális munkások 

számára.  

Szociális munkás munkatársaink elhivatottak az adekvát megoldások felkutatása terén, 

de ehhez specializációra is szükség van adott esetben egy-egy problématerület kapcsán, 

melyre a kollégák nyitottak és képzéseken való részvétellel, egy-egy témában való 

elmélyültebb ismeretszerzéssel igyekeznek minél inkább segítségére lenni az 

ügyfeleknek. 

Ebben továbbá érdemi és értékes segítséget jelent a szállón ügyfélfogadást tartó 

pszichológus és új szolgáltatásként a pszichiáter is. 

A 2018 - ban kiköltözöttek távozási adataiból is látszik, hogy az ellátórendszeren kívüli 

lakhatási megoldásra törekvő ügyfelek esetében sok esetben a munkásszállás az, ami 

még reálisan megfizethető lehetőség. 

- Az ügyfelek családi kapcsolatai erősítése terén munkatársaink ebben az évben is tettek 

erőfeszítéseket sok esetben eredménnyel, továbbá ennek érdekében indítottuk útjára év 

végén a kapcsolattartó szobánkat is ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy ügyfeleink 

nyugodt körülmények között lehessenek együtt szeretteikkel. 

- További csoportfoglalkozások indítása a lakók számára: ez 2018 - ban a működésbeli 

átalakítások miatt háttérbe szorult, de 2019 - ben a tervek között fog ismét szerepelni. 

- Ügyfeleinkhez közel hozni a kultúrát: több megvalósult program járult ehhez hozzá. 
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- A szállásnyújtó és esetkezelő team munkájának minél jobb összehangolása: ez a 

működésbeli átalakítás során elvesztette relevanciáját, illetve más mintázatban valósul 

majd meg. 

- Ügyféldokumentáció, nyomon-követési rendszer kidolgozása és működtetése: 

megvalósult egy elektronikus nyilvántartás formájában  

 

A szállón a következő szolgáltatások, programok működtek 2018 - ban 

Új szolgáltatások, programok: 

- Orvosi rendelés hetente 2 órában. 

- Pszichiáter: Az RSZTOP keretén belül 2018 júniusától lehetőségünk nyílt arra, hogy 

egy pszichiáter heti egy alkalommal fogadja ügyfeleinket. A rendelés helyben, a szálló 

földszinti társalgójában zajlik keddenként. Szociális munkás által lehet időpontot 

foglalni. A pszichiáter a lakókon túl segítőket is szívesen fogad szakmai kérdésekkel. 

Alkoholproblémával vagy egyéb szenvedélybetegségekkel, pszichiátriai problémákkal, 

gondozási folyamatban való elakadásokkal, mentális nehézségekkel fordulhatunk hozzá 

bizalommal. Tapasztalataink alapján, hetente 3-5 ügyfél kér tőle konzultációs alkalmat, 

amely nagyban hozzájárul a szociális munkások által nyújtott segítő munkához. 

- Adománybolt: 2018. 05. 10 - én megnyitotta kapuit az Adománybolt, melyet szállónk 

4. emeleti társalgójában hoztunk létre. Működtetése a fejlesztő foglalkoztatási program 

segítségével tud megvalósulni. Sok ruhaadományt és kisebb háztartási eszközöket, 

textíliákat kapunk. A BMSZKI egyetlen adományboltja nagy népszerűségnek örvend a 

lakók körében. 

- Gyógytorna: 2018. december 20 - tól gyógytornász jár heti egy alkalommal 1 órára a 

lakóinkhoz HKA - s pályázati forrásból.  

- Kapcsolattartó szoba: 2018. decemberben megkezdte működését kapcsolattartó 

szobánk, melynek célja, hogy a szálló lakói nyugodt feltételek között minőségi időt 

tudjanak eltölteni szeretteikkel, különös tekintettel a gyermekekre. 

- Fejlesztő foglalkoztatás: a Gyáli úti egység is bekapcsolódott a fejlesztő foglalkoztatás 

programjába. 2018-ban több fejlesztő foglalkoztatott (4 nő és 3 férfi ügyfél) is 

megfordult intézményünkben takarítói, udvarosi, intézményi segítői valamint 

könyvtárosi munkakörben. Szociális munkás mentoraink hatékonyan nyújtottak 

támogatást ezen ügyfelek foglalkoztatása érdekében. 

- Az Étel az Életért Kh. Alapítvány által biztosított étel biztosítása. 
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Korábbi években is működött programok, szolgáltatások: 

- Pszichológus: összesen 17 ügyfél számára nyújtott segítséget, amely a nemi arányt 

illetően 11 nő és 6 férfi klienst jelent. A munkakapcsolatok hossza leginkább 2-3 hónap 

között mozgott, de vannak olyan ügyfelek, akikkel már több, mint egy éve tart a segítő 

kapcsolat. A leggyakrabban előforduló témák a következők voltak: veszteség - és 

trauma feldolgozás, gyász, párkapcsolati nehézségek, pszichoszomatikus tünetek, 

erőszakmentes kommunikáció, motiváció és én-hatékonyság növelése, önismeret 

fejlesztés. 

- Közösségi programok: Az évre megfogalmazott terveink között szerepelt az a 

célkitűzés, hogy ügyfeleinkhez közel hozzuk a kultúrát, továbbá kikapcsolódást nyújtó 

programokat szervezzünk.  

Két színházlátogatást tettünk 2018-ban: az egyik a József Attila Színházban a Kaviár és 

lencse volt, melyen 12 fő vett részt, nagy élmény volt a lakóknak. Az előadás után 

tombolát sorsoltak, ahol a fődíjat (Nemcskák Károly álbajuszát) a mi lakónk nyerte. A 

másik előadás a Padlás volt, ezen szintén 12 fő vett részt. 

Augusztusban a Fővárosi Nagycirkuszban voltunk 21 fővel, majd ellátogattunk az 

Árkád pizzázóba, a lakók mindkét programot  nagyon élvezték. 

2018. október 31-én este megemlékezést tartottunk a 2018. évben elhunyt lakóinkról. 

Az átmeneti- és munkásszálláson összesen nyolcan hunytak el. Szociális munkások 

beszédet mondtak és név szerint emlékeztünk meg a halottjainkról, gyászzene 

kíséretében. Minden elhunytunk nevének elhangzása után, egy-egy szál gyertyát 

gyújtottunk.  

Karácsonyi ünnepségünkön egy zeneiskola növendékei és a munkatársaink léptek fel.  

Lakói kérésre lehetőséget nyújtottunk a szállón élő embereknek, hogy némi zenével-

tánccal kapcsolódjanak ki az év végén. December 28 - án, egy előszilveszteri buli 

keretében valósult meg ez az újfajta közösségépítő programunk. Átmeneti és 

munkásszállós lakóink egyaránt részt vettek a rendezvényen, és nagyon pozitív 

visszajelzésekkel zárult. 

- Beilleszkedési csoport: a csoport célja részben, hogy az új lakók megismerjék a Gyáli 

szálló  működését, a BMSZKI szolgáltatásait, a kilépési lehetőséget. Másrészt nyitott a 

már bentlakók számára is, reflektálhatnak a szállón tapasztalt élményeikre, kérdéseket 

tehetnek fel, a foglalkozás második fele  interaktív. 2018 -ban  az alacsony fluktuáció 

miatt 6 alkalommal volt foglalkozás,  részt vett összesen: 63 fő. 
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- További szolgáltatások: könyvtár, RSZTOP ebéd, konditerem, kutyakenel, teleszoba. 

 

Más szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok terén megemlítenénk: egészségügyi 

intézmények (külön kiemelnénk az addiktológiai-, pszichiátriai ellátókat), más hajléktalanellátó 

intézmények, idősellátás, munkaügyi központok, gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok, 

Kormányhivatalok, Nyugdíjbiztosító, Nyugdíjfolyósító, NANE, stb… 

 

Szakmai tervek a 2019-es évre 

1. Az új segítői rendszer gyakorlati megszilárdítása, az első időszak tapasztalatainak 

visszacsatolása.  

2. A recepción folyó munkára való fokozott odafigyelés szakmai szempontból. Szakmai, 

etikai normák megszilárdítása. Erre két okból is nagy szükség van: egyrészről a recepción 

sok új kolléga kezdett az év végével, illetve 2019. elejével, illetve szeretnénk elkerülni azt 

a hibát, amibe a kulcsrendszer bevezetéskor önkéntelenül is belefutottunk – akkor az 

esetkezelői stáb szakmai nivellálása miatt némiképp háttérbe került és „leszakadt” a 

szállásnyújtói munka. A mostani fejlesztések épp a szociális munkás teamet, és a korábbi 

szállásnyújtókat érintik – fontosnak tartjuk, ne történjen újabb szakadás, és folyamatos 

figyelem jusson a recepció szakmai munkájára, és a recepción dolgozók szakmai 

identitására, hogylétére. Ennek több eszköze is van: a szociális segítő kollégák 

becsatornázása a két szakmai vezetőhöz, a recepciós teameken mindkét szakmai vezető 

állandó jelenléte, a mindenki, és minden intézményi számítógép szármára hozzáférhető 

elektronikus napló használata, stb.  

3. A szálláson működő közösségi programok számának növelése, új csoportok indítása. 

(Tematikus filmklub krízis tematikában Rész Levente vezetésével, mentálhigiénés női 

csoport Bércesi Ildikó vezetésével.)  

4. A szállás 5. emeleti társalgójának rendbetétele, felújítása, közösségi programok számára 

használhatóvá tétele.    

5. Kapcsolattartó szoba működtetése 

 

Dr. Pohlné dr.  Orosz Ágnes   Bércesi Ildikó   Rész Levente 

ellátási egységvezető   ellátási egységvezető h.         ellátási egységvezető h. 

továbbá a Szálló Munkatársai 


