
 

2018. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ          

Kőrakás park „Szobabérlők háza”                          

Átmeneti Szálló    

1157 Budapest Kőrakás park 1-8. 

 

 

A Kőrakás parkban a „Szobabérlők háza” 408 férőhelyes, valamint átmeneti szállónk 122 

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, 

- Top-mos mosógép. 

 

Személyi feltételek 

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

1 fő ellátási egységvezető, 

1 fő ellátási egységvezető helyettes, 

4 fő szociális munkás átmeneti szálló részlegen,  

1 fő szociális munkás „Szobabérlők háza” részlegen,  

1 fő pénztáros, 

1 fő gondnok, 

1 fő adminisztrátor, 

1 fő szociális asszisztens,  

5 fő segítő (recepciós), 

4 fő fizikai segítő munkatárs.  

 

Szakképzettség 

A szakdolgozó munkatársak mindegyike felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

 

Változások 

Az év folyamán két fő segítő kolléga távozott az intézményből, a recepciós kollégát év közben 

sikerült pótolni. Egy fő esetkezelő szociális munkás szintén távozott, a pótlása úgy oldódott 

meg, hogy a „Szobabérlők házában” dolgozó szociális munkás kolléga áthelyezését kérte az 

átmeneti szállóra. A fennmaradó üres statusra a BMSZKI másik intézményéből került 

hozzánk kolléga áthelyezéssel. Mivel a tavalyi évben megszűnt a biztonsági szolgálat, így a 

harmadik negyedévben négy fő fizikai segítő kollégát vettünk fel.  

 

Szakmai programokon való részvétel: 

- 1 fő Február 3.-i felmérés, 

- 4 fő részvétele a FET munkájában, 



 

- 1fő Könnyen érthető kommunikáció módszerei,  

- 2 fő Szociális munka napja,  

- 1 fő szupervízió, 

- 1 fő mentori találkozó, 

- 1 fő addiktológiai képzés,  

- 1 fő segítő folyamat addiktológiai problémákkal küzdő, motiválatlan kliensekkel,  

- 1 fő London tanulmányút, tréneri képzés bántalmazott nők témakörben,  

- 1 fő CSSK Téli krízis megbeszélés.  

 

Kapcsolattartás szervezetekkel: 

- XV. Önkormányzat Hagyatéki csoport,  

- XV. Önkormányzat Szociális csoport, 

- XV. Családsegítő Szolgálat, 

- kapcsolattartás kórházi szociális munkásokkal.  

 

Ellenőrzések: 

- RSZTOP étkeztetés ellenőrzés, 

- éves fenntartói ellenőrzés, 

- hatósági ellenőrzés,  

- belső ellenőrzés,  

- pénztárellenőrzések. 

  



 

 

Kőrakás park Átmeneti szálló 

 

A Kőrakás park Átmeneti szálló ellátási egységvezető helyetteseként az átmeneti szállót érintő 

szakmai munkával kapcsolatban pozitív és negatív tényeket is le kell jegyeznem a 2018. évvel 

kapcsolatban. Az esztendő során nem sikerült bővítenünk az átmeneti szállón dolgozó 

szociális munkás kollégák létszámát. Nehézséget okozott számunkra minden tekintetben, 

hogy a 122 férőhelyes intézményben mindössze 4 fő szociális munkás foglalkozott az 

ügyfelekkel… 

Fentebb olvasható, hogy az év során egy szociális munkás kollégánk elhagyta a BMSZKI-t, 

az ő pótlása végül „házon belül” oldódott meg. Székács István kollégánk - aki addig a 

Szobabérlők háza ügyfeleivel foglalkozott - vette át ezt a feladatot. István dicséretes 

lendülettel és elhivatottsággal látja el új munkakörét is. 

A 2018. év eredménye, hogy átmeneti szállónk szolgáltatási köre értékmegőrző szekrénnyel 

bővült. Ez a lehetőség inkább a törvényi előírásoknak való megfelelés szempontjából fontos, 

hiszen ügyfeleink saját szobájukban, igény szerint lakattal zárható szekrényben őrizhették 

eddig is értékeiket. 

A 2018. év legnagyobb fegyverténye viszont, hogy elmondhatjuk, intézményünkben egyetlen 

ügyfél sem marad élelem nélkül. Az RSZTOP étkeztetésnek, az Ételt az Életért Közhasznú 

Alapítvány étkeztetésének és az Élelmiszerbankon keresztül a közeli Aldi üzletből „mentett” 

élelmiszernek köszönhetően ügyfeleink alapvető szükségleteit ki tudjuk elégíteni. 

 

Élelmezéssel kapcsolatos programok 

Az RSZTOP-vel és az Élelmiszerbankkal való kapcsolat-tartás felelőse intézményünkben Kis 

Bernadett. Alább az ő sorait olvashatjuk. 

„2018 szeptemberében csatlakoztunk az Élelmiszerbank által szervezett programhoz, 

miszerint minden hétköznap délelőtt a hozzánk közel eső Aldiból élelmiszert mentünk, 

elhozzuk az emberi fogyasztásra még alkalmas zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, amit a bolt 

már nem adhat el.  

Nehezen indult az együttműködés a bolttal, de hamar kitapasztaltuk, hogy mit hogyan kell 

csinálni, és az Aldi részéről is segítőkészek voltak. Eleinte kézikocsival, aztán Nagy Krisztina 

kolléganőnk segítségével, az ő autójával hoztuk el a megmaradt élelmiszert, ami néhány 

alkalommal 60 kg–t is elért. 



 

A program szeptemberi beindulásától kezdve, december 21-gyel bezárólag 77 alkalommal, 

2819 kg (!) élelmiszert mentettünk meg, amit lakóink nagy szeretettel fogadnak az óta is.   

Az RSZTOP-s étkeztetés keretében a 2018-as évben munkanaponként 25 adag ételt kapunk, 

amit kioszthatunk lakóink részére.  

Összesen 58 főt tudtunk bevonni ebbe a programba. Minden héten, pénteken átbeszéltük, hogy 

a jövő héten ki kerüljön bele. Ezt a jövedelmétől, önellátási képességétől és az aktuális 

egészségi állapotától tettük függővé.  Figyelembe vettük, hogy aki éppen elhelyezkedett, 

könnyebbé tegyük az első időszakot, amíg fizetést kap.  Alacsony nyugdíjú, aktív korúak 

ellátását kapó, rossz egészségügyi állapotba lévő ügyfeleink között kerül kiosztásra általában 

az étel.” 

A programba bevont ügyfelek kormegoszlása: korcsoport/fő 

20-30 év  31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

3 fő 3 11 24 15 2 

 

Honnan származott ezen ügyfelek jövedelme: jövedelemtípus/fő 

nem volt jöv. nyugdíj segély rokkant munka 

5 14 12 6 21 

 

Az Élelmiszerbankon és az RSZTOP programon keresztül is hétköznapokon jutnak 

élelmiszerhez ügyfeleink, ám az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány programjának 

köszönhetően szombatonként 50 adag meleg ételt tudtunk kiosztani az intézményben. 

 

Egyéb programok 

Kis Bernadett kolléganő több program szervezését is vállalta. „A 2018-as évben feltűnően 

több fizikailag és pszichésen is rosszabb állapotban lévő ügyfelek költöztek be hozzánk. Ez 

jobban leterhelte az esetkezelő kollégáinkat is, kevesebb időt tudtunk a 

csoportfoglakozásokkal tölteni, nagyon nehéz volt összeegyeztetni az időpontokat is. Sajnos 

a kitűzött csoportfoglalkozásokat, kirándulásokat nem egyszer el kellett halasztanunk, de 

előfordult, hogy egyáltalán nem is tudtuk megtartani azokat.  



 

A 2018-as évben sajnos kevesebb közösségi programot sikerült megvalósítanunk, mint az ezt 

megelőző évben.  

Kiemelném a kertszépítő programunkat, amit már a 2017-es évben elkezdtünk, idén sikerült 

majdnem teljessé tenni. Számos virágláda beszerzésével, festésével, beültetésével tettük ezt, 

ami meg is hozta gyümölcsét, hiszen mindenki tetszését elnyerte, és valóban sok színben 

pompázott a kertünk. Sok munkával, szaladgálással járt, de megérte, és a lakóink is szívesen 

segítettek ültetni, gereblyézni, rendben tartani a kertet. Reméljük, ez a 2019-es évben is így 

marad, és még szebbé tehetjük az intézmény közvetlen környezetét. Kertünk elnyerte a 

BMSZKI intézményei között meghirdetett „A legvirágosabb kert” versenyt. Ez az elismerés 

büszkeséggel tölthet el mindenkit, aki részt vett a munkában. 

Csoportprogramjaink közül nagy sikere volt a Halloween-i tökfaragásnak, valamint az adventi 

és karácsonyi készülődésnek, ahol lakóink készíthettek családtagjuknak, barátaiknak adventi 

koszorút, díszeket. A Karácsony előtti időszak mindig hangulatosabban telik, sokat 

beszélgetünk ezen alkalmakkor. Udvari főzős programunkból egyet sikerült megvalósítanunk, 

amikor is a kollégák főztek kerti bográcsban lecsót a lakóinknak. A kinti programunkon –a 

hely nagyságából kifolyólag – több lakónk tud részt venni, és ilyenkor az ebéd előtt egy kávé 

mellett beszélgetünk, kártyázunk.” 

Sándor-Preisz Éva kolléganőnk többek között az ügyfeleink számára készített gyógycipők 

programjáért felelt. 

„2018-ban is lehetőségük volt lakóinknak ingyenes gyógycipőt készíttetni, így 27 ügyfelünk 

kapott egyedi, kényelmes lábbelit. Mindenki igény szerint választhatott, hogy téli, nyári, zárt, 

nyitott, bakancsot, papucsot, vagy szandált szeretne. Sok ügyfelünknek nincs lehetősége 

minőségi cipőt venni, ezért ez egy jó lehetőség számukra, ráadásul még csak az intézményt 

sem kell elhagyni, mert az orvossal is a szállón, helyben lehet megbeszélni a cipővel 

kapcsolatos igényeket, majd ki is hozzák az elkészült cipőket. Ügyfeleink örömmel éltek a 

lehetőséggel, bízunk benne, hogy a program a későbbiekben is működni fog.” 

Az év során 3 alkalommal szerveztünk úgynevezett „Szépség napot” ügyfeleink számára. 

Ezeken az alkalmakon Simó Júlia volt kolléganőnk férfi ügyfeleink frizuráját megigazította, 

a hölgyek hajvágásban, körömlakkozásban, sminkelésben részesültek. A szükséges 

kozmetikai cikkeket részben megvásároltuk, részben a kolléganők otthonról hozták be. 

A tárgyalt év végén jelentkezett intézményünkben először egy lelkes és professzionális 

fodrász önkéntes. 2018 decemberében egy alkalommal dolgozott nálunk és az előre 

meghirdetett időponton minden jelentkező ügyfejünk frizuráját újjávarázsolta. A tervek 

szerint Mónika 2-3 havonta jön majd hozzánk a 2019. évben is. 



 

A team kikapcsolódását a rendelkezésünkre álló rekreációs keretből két programmal 

segítettük elő. A nyár folyamán a Valyo Kikötőben egész napos bográcsozós, beszélgetős 

programot szerveztünk, míg decemberben a zuglói Trófea étteremben közös vacsorával 

búcsúztattuk az évet. 

 

A szakmai munkáról 

Intézményünk legfontosabb sajátossága a kétágyas, koedukált elhelyezési forma. Ügyfeleink 

között a legnagyobb a házas- vagy élettársi kapcsolatban állók csoportja, de meleg párok, sőt 

szülő és gyermeke, de néha több éves, szoros barátságban álló ügyfelek is intézményünkbe 

költöznek. A megnyitástól eltelt idő rámutatott néhány nagyon fontos dologra arra nézve, 

hogy szakmai munkánkat milyen irányban szükséges fejlesztenünk. E folyamatos fejlesztések 

azonban nem jelentik a jelenlegi működés alapjainak megváltoztatását. 

A kétágyas elhelyezés párok beköltözését és kulturált intézményi együttélését teszi lehetővé 

intézményünkben. Klienseink nagy része házas- vagy élettársi viszonyban álló pár. Azonban 

az átmeneti szállóra való beköltözés e hajléktalan párok életében nem csak páratlan lehetőség, 

de gyakran a párkapcsolatot próbatétel elé állító mérföldkő is. Hajléktalan párjaink – éppen a 

ritka kétágyas elhelyezési forma miatt – gyakran nálunk próbálják ki először az együttélést. 

Eddig is összetartozónak érezték magukat, de vagy külön-külön intézményben, vagy a 

hagyományos értelemben vett együttélést igencsak megnehezítő közterületen hajtották álomra 

fejüket.  

Most tehát az új intézmény életébe való betagozódás mellett még párkapcsolatuk 

átalakulásával is meg kell birkózniuk. Ez gyakran nem megy segítség nélkül. A szociális 

munkás kollégák gyakran mediálnak a párok között, gyakoriak a hatszemközti beszélgetések 

a problémák megoldása érdekében. Fontos feladat, hogy a szociális munkás kollégák képzése 

alkalmazkodjon a speciális feladatokhoz. A PTSD képzés, a mediátor képzés, a 

családdinamikai, vagy az interjútechnikákat bemutató képzések is sokat adnak teamünk 

szakmai munkája színvonalának emeléséhez. 

 

Munkánk során folyamatosan igyekszünk kapcsolatot tartani a XV. kerületben ügyfeleink 

számára is elérhető szolgáltatásokat működtető intézményekkel és a BMSZKI kiegészítő 

szolgáltatásait nyújtó kollégákkal is (Lakhatási iroda, Álláskereső irodák, pszichológus). 

 

Kiindulásként a párt alkotó két ügyfelet persze külön-külön esetként kezeljük. Vannak 

azonban helyzetek, amikor tevékenységünk ugyan az egyéni esetkezeléssel is hatékony lehet, 



 

de a párokkal, esetenként családokkal történő szociális munka eszközeivel könnyebb, 

gyorsabb eredményhez vezet. 

A párkapcsolatok sajnálatos és viszonylag gyakori velejárója ügyfeleink körében a 

kapcsolaton belüli erőszak. Kollégáim a kapcsolódó képzéseken tanultak alkalmazásával, a 

teameken a felmerülő dilemmák átbeszélésével igyekeznek megoldani az ilyen helyzeteket. 

Gyakran előfordul, hogy a bántalmazó fél intézményi jogviszonyát kénytelenek vagyunk 

megszüntetni. A bántalmazott fél további lakhatását két úton tudjuk megoldani: másik 

BMSZKI átmeneti szállóra történő soron kívüli áthelyezéssel, vagy az intézményünkben lévő 

néhány egy ágyas szobába való átköltöztetéssel.  

 

Szó esett egyágyas szobáinkról. A fent leírt eseteken túl feladatunknak tekintjük, hogy a 

Szobabérlők házából (kizárólag) fizetési problémák miatt „kieső” ügyfeleknek ezekben a 

szobákban biztosítsunk átmeneti elhelyezést. Az e két csatornán át egyágyas szobáinkba 

költöző ügyfelek tulajdonképpen kimerítik a kapacitásainkat, így a FET felé egyágyas szobát 

igen ritkán tudunk biztosítani. 

 

Ügyfeleink körében magas a Szobabérlők házára várakozók aránya. Tekintettel arra, hogy a 

várólista jelenleg sokkal hosszabb, mint két év, míg a jelenlegi Eljárásrend ennél hosszabb 

átmeneti szállós elhelyezést nem enged, ezen ügyfeleinknek ki, majd vissza kell költözniük 

egy BMSZKI átmeneti szállóra. A köztes lakhatást gyakran éjjeli menedékhelyen oldják meg. 

Ilyen időszakos elhelyezésben leggyakrabban az Aszódi úti éjjeli menedékhely nyújt 

segítséget ügyfeleink részére. 

 

További, bár az előzőnél is kevésbé meglepő problémáink a szakmai munkában a 

pszichiátriai- és szenvedélybetegségek és általános egészségi állapot kérdéskörébe tartoznak. 

Hajléktalan klienseink körében igen magas a szenvedély- és/vagy pszichiátriai betegségben 

szenvedők aránya. Meg kell találnunk a módját annak, hogy ilyen esetekben minden egyén a 

neki leginkább megfelelő ellátáshoz hozzájusson. 

 

Átmeneti szállónk gyakorlatilag telt házzal működött az elmúlt év során is. Kihasználatlan 

szobák csak rövidebb ideig, egy-egy kiköltözés utáni festés, renoválás miatt lehetnek az 

intézményben. 

A 2018. esztendő során 87 ügyfél kiköltözött, 86 ügyfél pedig beköltözött szállónkra. A 

beköltözés a központi Felvételt Előkészítő Teamen keresztül történik. Ügyfeleink a 



 

legkülönbözőbb helyekről és életkörülményekből érkeznek intézményünkbe, ám arányaiban 

az Aszódi úti, páros elhelyezést is nyújtó éjjeli menedékhely a leggyakoribb „küldő” 

intézmény. Mind a FET-tel, mind az Aszódi úti intézménnyel sikerült jól összehangolnunk a 

munkát az ügyfelek be- és kiköltözéseinek gördülékeny intézése terén. 

Életkor és nemek szerinti megoszlás 2018.12.31-én (életkor/fő): 

 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 

férfi 10 36 3 4 2 0 0 

nő 4 33 13 5 1 1 1 

A KSH csoportosítási szempontjai szerint 

A fenti táblázatból látható, hogy ügyfeleink nagyobb hányada 40-59 éves, tehát elvileg aktív 

korú. Hosszú ideje megfigyelhető folyamatos tendencia azonban, hogy egyre rosszabb fizikai 

és mentális állapotban költöznek be hozzánk ügyfeleink. Folyamatossá vált az együtt működés 

a különböző egészségügyi intézményekkel, idősotthonokkal, hivatásos gondnokokkal. 

Intézményünk annak 2018. február 28-i lezárásáig részt vett a BMSZKI közfoglalkoztatási 

programjában. A BMSZKI fejlesztő foglalkoztatási programjában folyamatosan részt 

veszünk. Az év során 7 ügyfelünk dolgozott a program keretében, míg intézményünkben 5 

ügyfelet foglalkoztattunk ilyen formában. A mentori teendőket – a rendszeres találkozókon 

való részvételt is ide értve – kezdetben Sándor-Preisz Éva és Nagy Krisztina, később Krisztina 

egyedül látta el. 

 

Mind a korábban részletezett élelmezési programok, mind a megélhetést elősegítő 

foglalkoztatási programok fontosságát alátámasztják a következő számszerű adatok: 

A Kőrakás park Átmeneti Szálló ügyfeleinek jövedelmi adatai 2018. 12. 31-én 

(jövedelem/fő): 

nincs 20.000 

alatt 

20.000-

40.000 

40.001-

50.000 

50.001-

60.000 

60.001-

70.000 

70.001-

80.000 

80.001-

90.000 

90.001-
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- 12% 23% 12% 16% 8% 6% 2% 9% 12% 

Összesen: 113 fő. 

A BMSZKI összes átmeneti szállóján lakó ügyfél jövedelmi adatai 2018. 12. 31-én 

(jövedelem/fő): 



 

nincs 20.000 
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1% 12% 20% 8% 11% 8% 8% 7% 8% 18% 

Összesen: 1240 fő. 

A két táblázat adatait összevetve látható, hogy bár intézményünkben nincsen jövedelemmel 

nem rendelkező ügyfél, ám az ellátottjaink a BMSZKI összes átmeneti szállóján lakó 

ügyfelekhez képest némileg rosszabb anyagi helyzetben élnek. 70.000 Ft fölötti jövedelemmel 

a Kőrakás park ügyfeleinek 29%-a rendelkezik, ez az arány az összes átmenetinél 41%. 

Egyéb összegzés:  

A 2018-ra tervezett munkatervből sikerült megvalósítani:  

Az ügyelői gárda létszámát sikerült a tavalyi évben pótolni, szakmai fejlesztésük folyamatos. 

Az esetkezelői létszámemelést a tavalyi évben összetett okokból nem sikerült megoldani, ez 

áthúzódik majd a tárgyévre. A fejlesztő foglalkoztatás intézményünkben folyamatos volt a 

tavalyi évben. Az Élelmiszerbank pályázatán nyertünk, a kivitelezése komoly szállítóeszköz 

hiánya miatt nem egyszerű, de a tavalyi évtől beindítottuk a napi élelmiszerosztást.  

 

  



 

 

„Szobabérlők háza” 

 

Ki- és beköltözések alakulása: 

2018. év fő 

Beköltözők száma 23 fő 

Kiköltözők száma 26 fő 

 

Kiköltözések főbb okai:  

2018. év fő 

Önként távozott 6 fő 

Elhunyt 11 fő 

Tartozás miatti felmondás 2 fő 

Rendkívüli felmondás 1 fő 

Lejárt szerződés után nem 

hosszabbítottunk 

5 fő 

Házirendsértés miatt nem 

hosszabbítottunk szerződést 

1 fő 

Összesen 26 fő 

 

Befogadások:  

2018. év fő 

Összes befogadási kérelem 8 fő 

Elfogadott kérelem 6 fő 

Elutasított kérelem 2 fő 

Elfogadott kérelem, ami törlésre került 4 fő 

 

Befogadások törlése (2018/fő): 

Befogadás törlését kezdeményezte 9 fő 

 

Vegyes adatok a „Szobabérlők házáról” 2018-ban./fő 

Férőhely kijelölés  30 fő 

Szerződést kötött  23 fő 

Nem kötött szerződést, a vállalt feltételeket nem 

teljesítette  

10 fő 

Pályázatát visszamondta  6 fő 

Pályázatát nem újította meg tárgy évben, így kiesett  50 fő 

 

  



 

Bérleti szerződés 

Bérleti szerződést általában egy évre kötöttünk korábban, de 2018-ban némi szigorításra volt 

szükség, hogy a ház rendben tartása a lehető legjobban működjön. Ennek érdekében minden 

szerződéskötést most már megelőz egy lakrészellenőrzés. 

 

A bérleti szerződés kötésének általános feltételei: 

- A díjfizetésben tartozás nem állhat fenn.  

- Házirend betartása. 

- Befogadott esetén pótdíj fizetése. 

 

A következő szerződés időtartamának feltétele: 

- Az alapvető együttélési szabályok betartása. 

- A díj időben történő befizetése. 

- A lakrész megfelelő tisztasági és közegészségügyi állapota. 

 

Amennyiben a fenti feltételek együttesen, egyidejűleg nem teljesülnek, akkor vagy nem 

kötünk szerződést vagy a változás reményében rövidebb idejű szerződést kötünk. 

Aki valamilyen állatot (kutya, macska stb…) tart a lakrészében, attól kérjük az állat oltási 

könyvét is a jövőben, mert ezt higiéniai okok tették szükségessé. 

 

Éves áttekintés 

Az év folyamán jó néhány esetben adtunk írásbeli figyelmeztetőt. A figyelmeztetések 

általános típusai ebben az évben sem változtak: „mértéken felüli” ittasság miatti 

veszekedések, hangoskodás, rendzavarás, társas együttélés szabályainak megsértése, személyi 

és közösségi higiéniás szabályok be nem tartása, együttműködés hiánya miatti 

figyelmeztetések, a 72 órás látogatási idő megszegése, illegális laktatás miatti szankcionálás. 

Egy esetben a Házirend folyamatos megsértése miatt nem hosszabbítottunk szerződést. 

2018-ban, négy rendkívüli esemény történt. Sajnálatosan minden esetben elhalálozás 

történt.  

Káreseti jegyzőkönyvet tíz alkalommal vettünk fel. Jellemzően kiköltözés utáni lakrész 

rendbetétel, ritkább esetben szándékos károkozás történt.  

A „Szobabérlők házában” tekintettel a lakhatás állandóságára, az előző évekhez képest 

számottevő változás nem történt. 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. 

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. 

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. Egy fő súlyos pszichiátriai beteg lakónktól, akinek 

szakosított ellátásban lett volna a helye, nehézkes küzdelmek árán tudtunk megválni.   

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.  

 

Lakóink napi szinten kerestek meg bennünket különböző ügyekben, melyek szintén nem 

változtak az előző évekhez képest: 

- elsősorban szerelési igények, meghibásodások, 

- veszekedések, konfliktusok, 

- változatos kérelmek, 



 

- igazolások kérése, 

- fizetési elmaradások, egyeztetések, 

- panaszok, kritikák.  

Lakóink jogosan reklamáltak a rovarfertőzöttség miatt, amit irtással igyekeztünk orvosolni, 

változó eredménnyel. Ugyanakkor jelentős számban kellett írásbeli figyelmeztetőt adnunk 

amiatt, hogy irtáskor lakóink nem engedték be, többszöri figyelmeztetésünk ellenére sem az 

irtást végző szakembereket.  

 

Működési nehézségek 

- 2018. évben is kiemelten szembesültünk azzal a nehézséggel, hogy az önálló 

lakhatásban élő, idős, beteg lakóink, akik állapotuknál fogva gondozásra szorulnának, 

sok esetben sajnos ellátatlanok. Közvetlen kórházi segítségre nem szorulnak, 

idősotthoni elhelyezésük nem lehetséges, mivel még nem igényelnek napi 4 órás 

ápolást, vagy igényelne, de lakónk nem vállalja az elhelyezést, ezek az esetek jelentős 

megterhelést jelentenek az önellátó intézményben.  

- 2018-ban tovább romlott a Szobabérlők háza lakóinak egészségi állapota. Egyre több 

súlyos pszichiátriai beteg, idős, magát alig ellátni képes lakó került be az önálló 

lakhatásba, mely természetesen újabb alig megoldható problémákat vetett fel…  

- 2018-ban továbbra sem tudtunk új pályázatokat befogadni, mert továbbra is a 

korábban kialakult várólista „letisztítása ” folytatódott. 

- 2018-ban továbbra sem volt lehetőség a lakhatási támogatás rendszeres folyósítására, 

így csak az év második felében tudtunk támogatott pályázókkal szerződni. 

 

Gondnoki tevékenység 

Tekintettel arra, hogy a ház állapota továbbra is elavult, a 2018-ös évben is sok műszaki 

problémát kellett megoldanunk. Megközelítőleg 320 darab munkalapot töltöttünk ki.  

A teljesség igénye nélkül: 16 db radiátort kellett kicserélni, valamint az üres lakrészekbe 

indokolt esetben a bútorok összeállítása megtörtént. 9 lakrészt kellett leüríteni a lakó távozása 

után, zsúfoltság miatt. 

Folyamatos karbantartási munkák: zárcserék, vízszerelési feladatok és igyekeztünk az év 

során a megüresedett lakrészeket, ha szükséges volt, a tisztasági festést elvégezni. 

2018 őszén elkezdődött a tervezése a napelemek felszerelésének, ami az egész épület tetejét 

beborítja majd. Ennek kivitelezése 2019. során történik majd. 

 



 

Nehézségek 

Ellátási gondok miatt sajnos 2018-ban is akadozott a karbantartási feladatok megoldása. 

Az épület vizesblokkjai továbbra is katasztrofális állapotban vannak, a födém szigetelése az 

építés óta eltelt 4 évtized alatt tönkrement. Emiatt sok zuhanyzó és WC plafonja rohad, 

penészes. Indokolt lenne a vizes helyiségek szigetelésének megoldása. 

2018-ban nem került sor ablakcserére az intézményünkben. Sajnos sok ablak esetében ez 

indokolt volna, illetve mind a 8 lépcsőház bejárati ajtaját is cserélni kéne, hisz ezek is 40 

évesek.  

Az előző évben megtörtént a villanyhálózat felújítása, emiatt kevesebb panasz érkezett a 

hálózat működésére 2018-ban. Viszont a rosszul megválasztott világítótestek miatt 

folyamatos az izzók kiégése, sokszor az egész lámpatesteket muszáj cserélni. Ezek pótlása 

továbbra is nehézségeket okozott. 

 

  



 

Munkaterv 

A 2019. évre vonatkozó reálisan megvalósítható terveink az alábbiak. 

Tovább kell dolgoznunk az ügyelő és a szakdolgozói csoport munkájának összehangolásán, 

az egységes szemléletmód és munkamódszerek fejlesztésén. 

Amennyiben az átmeneti szálló szakmai teamjének létszáma bővül, csoportfoglalkozások 

indítását is tervezhetjük. Szintén a létszám bővülése tehermentesítheti a kollégákat annyira, 

hogy ügyfeleink számára külső helyszínen szervezhessünk programokat. 

Továbbra is szorgalmazzuk a Szobabérlők háza ügyfeleivel foglalkozó újabb szociális munkás 

felvételét a jelenlegi egyetlen kolléga mellé. 

 

 

 

Akkad Márta  

 Ellátási egységvezető  

 

Németh Balázs 

Ellátási egységvezető helyettes

     

 

Budapest, 2019.03.13. 


