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2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ          

Kőrakás park „Szobabérlők háza”                          
Átmeneti Szálló    
1157 Budapest Kőrakás park 1-8 
 
 
A Kőrakás parkban a „Szobabérlők háza” 408, átmeneti szállónk 122 férőhelyes. 

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 lehetett bekerülni. Az elhelyezés egy-, ill. 

kétágyas férőhelyekre történik, a vizes blokkok közösek, ez az ellátási forma, végleges 

elhelyezést biztosít. Lakóinkkal maximum egy évre kötünk szerződést. A szerződés 

megkötésének feltétele egy havi díjnak megfelelő összegű kaucióbefizetése.  

Az Átmeneti szállóra elsősorban páros elhelyezést igénylő ügyfeleinket várjuk, az elhelyezés 

körülményei megfelelnek a fent leírtaknak, a szállóra a bekerülés a központi FET1-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 

                                                           
1A Felvételt Előkészítő Team (FET) fő feladata a BMSZKI  átmeneti szállójára való felvétel koordinálása. 
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- rekeszekkel ellátott hűtőszekrények  

- Top-moszsetonos mosógép 

Személyi feltételek 

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

1 fő ellátási egységvezető 

1 fő ellátási egységvezető helyettes 

3 főszociális munkás átmeneti szálló részlegen  

1 fő szociális munkás „Szobabérlők háza” részlegen  

1 fő pénztáros 

1 fő gondnok 

1 fő adminisztrátor 

4 fő segítő (recepciós) 

4 fő fizikai segítő munkatárs  

 

Szakképzettség 

A szakdolgozó munkatársak mindegyike felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

 

Változások 

Az év folyamán, május hónapban egy fő esetkezelő kolléga távozott, július hónapban egy fő 

segítő kolléga áthelyezéssel került másik szállóra és augusztus hónapban sajnálatosan újabb 

szociális munkatárs távozott az intézményből. Fentiekből látható, hogy az év második felétől 

folyamatos létszámhiánnyal küzdöttünk.  

 

Szakmai programokon való részvétel 

- 1 fő Február 3.-i felmérés 

- 2 fő részvétele a FET munkájában 

- 1 fő foglalkoztatási referensi megbeszélések 

- 2 fő Szociális munka napja  

- 1 fő mentori találkozó 

- 1 fő szakmai vezetői teameken való részvétel 

- 15 fő Traumatizált nőkkel kapcsolatos tréningek vezetése, és részvétel  

- 1 fő CSSK Téli krízis megbeszélés  

- Motiválatlan kliensekkel szociális munka  

- Intézménylátogatások  
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Kapcsolattartás szervezetekkel 

- XV. Önkormányzat Hagyatéki csoport,  

- XV. Önkormányzat Szociális csoport 

- XV. Családsegítő Szolgálat 

- Kapcsolattartás kórházi szociális munkásokkal  

 

Ellenőrzések 

- RSZTOP2 étkeztetés ellenőrzés 

- éves fenntartói ellenőrzés 

- belső ellenőrzés  

- pénztárellenőrzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 RSZTOP program célja megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása napi 
rendszerességgel hajléktalan emberek részére 
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„Szobabérlők háza” 

 

Ki és beköltözések alakulása 2019/fő 

Beköltözők száma 
 

23 fő 

Kiköltözők száma 
 

20 fő 

 

Kiköltözések főbb okai 2019/fő 

Önként távozott 
 

2 fő 

Elhunyt 
 

9 fő 

Egészségügyi okok miatt 
 
 

2 fő 

Rendkívüli felmondás 
 

1 fő 

Lejárt szerződés után nem  
hosszabbítottunk 

5 fő 

 
Felmondás, összeköltözés miatt    

1 fő 
 

Összesen 
 

20 fő 

 

Befogadások 2019/fő 

Összes befogadási kérelem 
 

4 fő 

Elfogadott kérelem 
 

4 fő 

Elutasított kérelem 
 

0 fő 

 

Befogadások törlése 2019/fő 

Befogadás törlését kezdeményezte 
 

3 fő 
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2019. évi férőhely kijelölés alakulása 

2019.- ben összesen 25 férőhelykijelölés történt, ebből 18 pályázó kötött szerződést. 

 

2019 áprilisától megszűnt a lakhatási támogatás, így azok a pályázók kerültek férőhely 

kijelölésre a várólistáról, akik korábban pályázatot nyújtottak be a „Szobabérlők házába” és 

vállalták a 12 havi díj egyösszegű befizetését. 

2019 októberétől újabb változások történtek, az első beköltözéskor 12 hónap helyett 3 

hónapra kötöttünk szerződést. (Abban az esetben is, ha a pályázó rendelkezett a teljes 

összeggel!) Három hónap letelte után, a díjat a továbbiakban havonta kell fizetni, és ha minden 

feltétel teljesül, akkor a továbbiakban egyéves szerződést kötünk. 

Bérleti szerződés 

Bérleti szerződést első beköltözéskor három hónapra kötünk, a további szerződések 

időtartamát minden lakónk esetében megbeszéljük a munkatársakkal és a szerződéskötés előtt 

megnézzük a szobák állapotát, a rendeltetésszerű használatát.  

 

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 

dátum

férőhely 
kijelőlés 
lakrészre

kötött
kötöttből 
támogatott

kötöttből 
önerő

nem kötött
férőhely 
kijelőlés 
lakrészre

kötött
kötöttből 
támogatott

kötöttből 
önerő

nem kötött

2019. január 2 2 2 1 1 1

2019. február 4 3 3 1 1 1 1

2019. március 1 1 1

2019. április 1 1

2019. május 2 1 1 1

2019. június 4 1 1 3 1 1 1

2019. július 1 1 1

2019. augusztus

2019. szeptember

2019. október 3 2 2 1

2019. november 2 2 2 2 2 2

2019. december 0 0

összesen:      fő 17 11 5 6 6 8 7 2 5 1

2019. évi férőhely kijelőlés a Várólistáról

2 férőhelyes lakrész 1 férőhelyes lakrész
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- 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. 

 

Tapasztalatok 

Az intézmény végleges elhelyezést biztosít, így évről-évre hasonló helyzetekről tudok 

beszámolni. Sokesetben fordultak hozzánk lakóink, az összezártságból adódó 

legkülönbözőbb konfliktusok kezelése végett. 

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. Sok az alkohol- és pszichiátriai beteg lakónk, akik 

sajnos nem minden esetben hajlandók szakszerű segítséget elfogadni.  

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

szigorúak, a problémás lakók pedig 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.  

 Volt értékelhető és irreális problémafelvetés is. Amikor konkrét volt a bejelentés, az ügyet 

kivizsgáltuk, az érintett felekkel beszéltünk, szükség esetén pedig szintgyűlést tartottunk. Azt 

a konfliktuskezelési gyakorlatot alkalmazzuk változatlanul, hogy bejelentés esetén, mindkét 

érintett felet lehívjuk és a felmerült vitát közösen próbáljuk megoldani.  

Igyekszünk folyamatosan tudatosítani lakóinkban, 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 érdekeiknek 

megfelelően, helyettük intézze el a kellemetlen ügyeket.  

Az év folyamán 81 esetben adtunk írásbeli figyelmeztetőt. A figyelmeztetések általános 

típusai ebben az évben sem változtak: „mértéken felüli” ittasság miatti veszekedések, társas 
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együttélés szabályainak megsértése, személyi és közösségi higiéniás szabályok be nem 

tartása, lakrész elfogadhatatlan állapota, lakrészben dohányzás, rovarirtást nem tudtunk 

végezni, mert a lakó nem engedte be az irtókat, engedély nélküli laktatás miatti szankcionálás. 

Az évben mindössze egy rendkívüli felmondás történt, súlyos pszichiátriai beteg lakónktól 

kénytelenek voltunk megválni, mert állapota már veszélyessé vált a közösségre.  

2019 december hónapban 289 fő lakott az intézményben és két db üres szobánk volt.  

 

Évek óta élt egy fő szobabérlős lakónk az átmeneti szállásunkon, végre 2019-ben sikerült egy 

olyan lakrészt felajánlanunk számára, amit elfogadott és átköltözött a szobabérlős részbe.  

 

A szerződéskötés előtti lakrész ellenőrzések folytatódtak, a problémás lakrészekbe 

következetesen visszamentünk, és ha szükséges volt, rövidebb szerződést kötöttünk az 

ügyféllel, természetesen mindig elmagyarázva, hogy mi indokolja a rövidebb időszakú 

szerződést. Ez hihetetlen ellenállást váltott ki az érintett lakókból, de ugyanakkor elmondható, 

hogy tíz éves fennállásunk óta, nem volt még ennyire tiszta és rendezett a „Szobabérlők háza.”  

 

További súlyos elégedetlenséget váltott ki a decemberben meghirdetett kulcs cserékkel 

kapcsolatos műszaki döntés. Az eltelt egy évtizedben a lakrészekhez az üzemeltetőnek ezidáig 

nem voltak kulcsaik, ebben történt, történne változtatás. Évek óta nem volt annyi panasz, mint 

amit ezzel kapcsolatban kaptunk. November hónapban ennek kapcsán, átírtuk a Házirendet, 

az ügy megoldása a következő évben várható…   

 

2019. 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.  

 

2019-ben továbbra sem tudtunk új pályázatokat fogadni, mert a korábban beadott pályázatok 

még „nem fogytak el”. 

 

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

változtak az előző évekhez képest: 
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- elsősorban szerelési igények, meghibásodások 

- veszekedések, konfliktusok 

- változatos kérelmek 

- igazolások kérése 

- fizetési elmaradások, egyeztetések 

- panaszok, kritikák  

Gondnoki tevékenység 

Káreseti jegyzőkönyvet tíz alkalommal vettünk fel. Jellemzően kiköltözés utáni lakrész 

rendbetétel nyolc esetben, ritkább esetben szándékos károkozás történt, két esetben.  

Tekintettel arra, hogy a ház állapota továbbra is elavult a 2019-es évben is sok műszaki 

problémát kellett megoldanunk. Megközelítőleg 320 darab munkalapot töltöttünk ki.  

A teljesség igénye nélkül: 10 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. 

Előző évben elkezdődött a tervezése a napelemek felszerelésének, ami az egész épület tetejét 

beborította volna, de ennek kivitelezése sajnos nem történt meg 2019 során. 

Pozitívumként elmondható, hogy az évben az elavult kamerarendszer helyett újat kaptunk.  

 

Nehézségek 

Ellátási gondok miatt sajnos 2019-ban is folyamatosan 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. 

2019-ban nem került sor ablakcserére az intézményünkben. Sajnos sok ablak esetében ez 

indokolt lenne, illetve mind a 8 lépcsőházi bejárati ajtót is cserélni kéne, hisz ezek is 40 évesek 

és tönkrementek. A villanyhálózat felújítása során a rosszul megválasztott világítótestek miatt 

folyamatos az izzók kiégése, sokszor az egész lámpatesteket muszáj cserélni.  
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Kőrakás park Átmeneti Szálló 

 

Az Átmeneti Szálló szakmai munkáért felelős ellátási egységvezető helyetteseként a 2019. év 

során végzett munkánkat a „heroikus helytállás” szóösszetétellel jellemezném. Az egy évvel 

korábban írt szakmai beszámolóm első mondatainak egyike így hangzott: „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…” Sajnos a helyzet az elmúlt 

év során sem változott, sőt, 2019. nyara óta már csupán 3 fő szociális munkás igyekszik 

elvégezni az ügyfelekkel kapcsolatos szakmai munkát. Ez a helyzet rányomja bélyegét a 

mindennapokra és tulajdonképpen minden alább következő bekezdést kezdhetnék így: „a 

súlyosan létszámhiányos helyzet miatt...” Ezt az alkalmat is megragadom, hogy név szerint 

említve megköszönjem az átmeneti szálló jelenlegi szociális munkásainak - Kis Bernadettnek, 

Nagy Krisztinának és Székács Istvánnak - kitartó munkájukat. Köszönetet mondok Farkas 

Edina pszichológusnak, aki lelkiismeretes munkát végzett az év során ügyfeleinkkel és az 

intézmény életébe is bekapcsolódott. Megköszönöm továbbá szociális segítőink munkáját is, 

hiszen ha nem is zökkenőmentesen, de képességeikhez mérten maximálisan együttműködtek 

a kollégákkal az ellátás biztosítása érdekében. 

 

Ez a súlyos helyzet arra kényszerített, hogy a korábbi magasabb szintű szakmai elvárásaimból 

alább adjak. Nem várhatom el, hogy egy kolléga 40 ügyféllel ugyanolyan komoly munkát 

végezzen, mint 20-25 ügyfél esetében. A szakmai team is megsínylette, megsínyli ezt a hosszú 

és nehéz időszakot. A leterheltség érezhető feszültségeket szült a teamen belül és a szakmai 

team, valamint az intézmény többi dolgozója között is. Akkad Márta ellátási egységvezető 

kollégámmal a létszám mielőbbi feltöltése mellett stratégiát kell kidolgoznunk e problémák 

megoldása érdekében is. 
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Közösségi programok 

A 2019. év során öt alkalommal tartottunk csoportfoglalkozásokat a kollégákkal. Az év első 

negyedében új belépő kollégánk ötlete alapján ékszerkészítő kézműves foglalkozást 

szerveztünk. Néhány ügyfelünk egészen új arcát mutatta meg a finom-motorikus képességek 

terén. 

A tavasz beköszöntével kis kertünk szépítése, gondozása is megkezdődött és tartott addig, 

amíg azt az időjárás engedte. Szorgalmas kollégáink és néhány vállalkozó szellemű ügyfelünk 

folyamatos munkájának eredményeképpen egész évben színpompás és üde kert látványa 

fogadta az intézményünkbe érkezőket. Ügyfeleink valódi felelősséget éreznek kis kertünk 

iránt, néhányan önállóan is hoztak és ültettek új növényeket, virágokat a megművelt területre. 

Nyáron egy tányér bográcsban főzött étellel vendégeltük meg ügyfeleinket, az ételt 

kertünkben, együtt készítettük el. A közös főzések mindig jó alkalmat biztosítanak a kötetlen 

beszélgetésre a szabad ég alatt egy-egy kávé, vagy tea mellett. Ilyenkor általában a főzési 

szokásokból, kedvenc ételekből kiindulva régi emlékek felidézése a beszélgetés témája. 

Szintén a nyár folyamán sikerült egy állatkerti sétát megszerveznünk. A csoport két szociális 

munkás kolléga vezetésével tekintette meg a Fővárosi Állatkertet, a programot lakóink nagy 

örömmel fogadták. Az állatkerti séta és fagylaltozás jó alkalmat biztosított arra, hogy 

ügyfeleink igazán integrált egyénnek érezzék magukat a látogatók közösségében. 

Az ősz beköszöntével végre eljött az immár hagyománynak tekinthető Halloween tökfaragás 

ideje. Ügyfeleink közül jó néhányan mutatták meg kreativitásukat és ügyességüket a 

foglalkozáson. Az elkészült tököket szokásunkhoz híven kis kertünkben helyeztük el, hogy 

mindenki megcsodálhassa azokat. A foglalkozás közben vidám beszélgetés szolgálta a 

szabadidő hasznos eltöltését, az elkészült remekművek pedig hetekig díszítették a 

lakókörnyezetet. 

Ügyfeleink körében a másik rendkívül népszerű program az adventi koszorú készítése. Erre 

az alkalomra szoktak a legnagyobb számban jelentkezni klienseink, a csoport szoba méretéből 

adódóan szinte egy teljes napon át, váltásban készítették el klienseink a remekműveket. Az 

elkészített koszorúk a szobák díszítésén túl kiváló ajándéktárgyakként szolgáltak Karácsony 

ünnepén. 
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Reméljük, a következő évben –létszámunk rendeződése után- több alkalommal tudunk játék 

délutánokat, főzéssel egybekötött beszélgetős programokat, kirándulásokat szervezni 

ügyfeleink számára. 

 

Élelmezéssel kapcsolatos programok 

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

Bernadett.  

2018 szeptemberében csatlakoztunk az Élelmiszerbank által szervezett programhoz, miszerint 

minden hétköznap délelőtt a hozzánk közel eső Aldi üzletből élelmiszert mentünk, elhozzuk 

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

adhat el. Az Aldival való együttműködés végül 2019. július 31-ig tartott. A létszámhiány miatt 

egyre nagyobb problémát okozott számunkra a mindennapos –kézikocsival, vagy autóval 

történő- szállítás megszervezése, végül kénytelenek voltunk lemondani az együttműködést. 

2019. szeptember 19-től az Élelmiszerbankon keresztül egy a Pólus Centerben működő 

gyorsétteremmel kerültünk kapcsolatba. Az étterem nevét az ő kérésükre nem jeleníthetjük 

meg hivatalos helyen. Az együttműködés ebben az esetben annyival volt könnyebb a korábbi 

rendszernél, hogy csak hetente 1-2 alkalommal kellett elmennünk az élelmiszerért, másrészről 

viszont a nagyobb távolság miatt ebben az esetben már csak autóval munkába járó két 

kollégánk segítségére számíthattunk. Ezzel az étteremmel az év végéig tartott az 

együttműködés. 

Az RSZTOP-s étkeztetés keretében a 2019-es évben munkanaponként 25 adag ételt kapunk, 

amit kioszthatunk lakóink részére.  

Összesen 54 főt (30 nő, 24 férfi) tudtunk bevonni ebbe a programba. Általában hetente 

átbeszéltük, hogy a jövő héten ki kerüljön fel a listára. 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. 
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Az RSZTOP programba bevont ügyfelek életkora: 

18-39 éves 40-59 éves 60-64 éves 65-69 éves 70-74 éves 

4 fő (7%) 34 fő (63%) 8 fő (15%) 6 fő (11%) 2 fő (4%) 

(Ügyfeleink túlnyomó része a 40-59 éves korosztályhoz tartozik, idősebb ügyfeleink nagyobb 

arányban részesültek ebben a támogatási formában.) 

Az RSZTOP programba bevont ügyfelek jövedelem típus szerinti csoportosítása: 

Jövedelem 

nélkül 

Alacsony 

öregségi 

nyugdíj 

Aktív korúak 

ellátása 

Alacsony 

munkajövedelem 

Rokkantsági 

ellátás 

15 fő (28%) 7 fő (13%) 8 fő (15%) 15 fő (28%) 9 fő (16%) 

(Bizonyos esetekben a jövedelem kérdésénél számításba vettük, hogy adott ügyfél párja 

milyen jövedelemmel rendelkezik. Ha egy pár egyik tagja jövedelem nélkül volt éppen, párja 

pedig valamilyen csekélyebb munkajövedelemmel rendelkezett, akár mindkét ügyfél 

kaphatott ilyen formában támogatást.) 

Az Élelmiszerbankon és az RSZTOP programon keresztül hétköznapokon jutottak 

élelmiszerhez ügyfeleink, ám az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány programjának 

köszönhetően szombatonként 50 adag meleg ételt tudtunk kiosztani az intézményben a teljes 

év során. 

A 2018-as évben jelent meg intézményünkben először önkéntes fodrászunk, Mónika, aki a 

2019. évben 3 alkalommal látogatott meg minket. Mónika ilyenkor egy teljes napon át 

dolgozott nálunk és minden jelentkező ügyfelünk frizuráját megigazította. 

2019-ben is lehetőségük volt lakóinknak ingyenes gyógycipőt készíttetni, így ebben az évben 

minden eddiginél több, 42 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 kihozzák az elkészült 

lábbeliket. Ügyfeleink örömmel éltek a lehetőséggel, bízunk benne, hogy a program a 

későbbiekben is működni fog. 
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Ügyfeleink a teljes BMSZKI ügyfélkörében meghirdetett programok közül a Nemzeti Színház 

egy előadásán, valamint a Margit körúti Yes pizzéria vendéglátásán vettek részt kollégák 

kíséretében. 

 

A szakmai munkáról 

A Kőrakás park Átmeneti szálló 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. 

Életkor és nemek szerinti megoszlás 2019.12.31-én (A KSH csoportosítási szempontjai 

szerint): életkor/fő 

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

férfi 6 (5%) 31 (29%) 7 (6%) 4 (4%) 2 (2%) 0 50 (46%) 

nő 5 (5%) 38 (35%) 9 (8%) 3 (3%) 1 (1%) 2 (2%) 58 (54%) 

 

Ügyfeleink túlnyomórészt 40-59 éves, középkorú, „érett felnőtt” emberekből álló párok. 

Életkoruk alapján az aktív népesség körébe sorolhatnánk őket, de sok esetben igen leromlott 

fizikai és mentális állapotban érkeznek hozzánk.  

A 2019. évben beköltözött 74 ügyfél csoportosítása a „Honnan jött?” kérdés alapján: 

Éjjeli 

menedékhely 

Utca Szívességi 

lakáshasználat 

Család Albérlet Bontandó 

épület 

Önkorm. 

lakás 

Másik 

átmeneti 

szálló 

37 (50%) 7 (9%) 9 (12%) 6 (8%) 2 (3%) 2 (3%) 6 (8%) 5 (7%) 

 

Látható, hogy ügyfeleink 50%-a éjjeli menedékhelyről érkezik intézményünkbe. Az éjjeli 

menedékhelyek közül a BMSZKI Aszódi úti intézménye a legnagyobb „kibocsátó” 

partnerünk. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt évek során kiváló együttműködés alakult ki a két 
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intézmény között. Az ott ellátásba került párok jó része kerül hozzánk és –sajnos, időnként, 

jobb híján- a két év lejártával néhány pár oda is kerül vissza átmeneti időre. 

A 2019. évben kiköltözött 78 ügyfél csoportosítása a „Hova távozott?” kérdés alapján: 

Elhunyt Család 
Éjjeli 
menedék-
hely 

Áthelye-
zés 
átmeneti-
re 

Kórház Albérlet 
Szoba-
bérlet 

Saját 
ingat-
lan 

Másik 
átmene-
ti 

Munkás-
szálló 

IMEI 
Ismerős-
höz 

Ismeretlen 
hely 

1 (1%) 
10 
(13%) 

13 (16%) 5 (6%) 2 (3%) 8 (10%) 2 (3%) 
3 
(4%) 

1 (1%) 4 (5%) 
1 
(1%) 

9 (12%) 19 (24%) 

 

Az adatokból látható, hogy kiköltözött ügyfeleink 47%-a „jobb helyre” költözött az átmeneti 

szállónál: családjához, albérletbe, szobabérletbe, saját ingatlanba, munkásszállóra vagy 

ismerőshöz távoztak. 10%-uk azonos szintű lakhatásba, áthelyezéssel másik BMSZKI-s 

átmeneti szállóra, vagy jogviszonya végén más fenntartású átmeneti szállóra, vagy kórházba 

távozott. 17%-uk költözött „rosszabb” helyre: éjjeli menedékhelyre, vagy az Igazságügyi 

Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) távozott. Egy fő elhunyt. 

Sajnálatos módon viszonylag magas az ismeretlen helyre távozottak aránya (24%). A helyzet 

az, hogy párkapcsolati erőszak esetén a bántalmazó fél intézményi jogviszonyát azonnal 

felmondjuk és –érthető okok miatt – nem firtatjuk különösebben, hova fog költözni 

intézményünkből. Néhány esetben ezen kívül az ügyfél utcára, közterületre távozik 

intézményünkből, és ezt nem szeretné közölni velünk kiköltözéskor. 

Ügyfeleink körében előfordulnak kerekes székben, mozgáskorlátozottsággal élő emberek. Az 

épületünk részben akadálymentesített, néhány földszinti szobánk alkalmas ilyen ügyfelek 

fogadására, ám magába az épületbe hét lépcsőfok leküzdésével lehet bejutni. A gyakorlat az, 

hogy ha kerekes székes ügyfél szeretne hozzánk költözni, a FET először kiküldi a jelentkezőt 

hozzánk, hogy nézze meg, tudja-e vállalni az illető az elhelyezés ilyen módját. Maga a kerekes 

székes ügyfelekkel végzett munka természetesen nem jelent problémát kollégáim számára, 

ám tudni kell, hogy a továbblépés szinte lehetetlen olyan aktív korú párok esetében, akik közül 

az egyik fél mozgásában ennyire korlátozva van. 

A szakmai team tagjai a mindennapi munka mellett a kialakult rend szerint segítették a FET 

munkáját, részt vettek a Foglalkozási referensi találkozókon és a fejlesztő foglalkozáshoz 

kapcsolódó mentori megbeszéléseken is. A kollégák a munkánkat segítő információkat a heti 

értekezletek alkalmával megosztották a team többi tagjával. 
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Teamünk változó összetételben és létszámban vett részt a BMSZKI Utcai szolgálatának, az 

Alföldi utcai Átmeneti Szállónak és a Gyáli úti Átmeneti Szállónak szakmai napján is. Ezek 

az alkalmak jó terepet biztosítottak a BMSZKI egyéb telephelyein dolgozó kollégákkal való 

megismerkedésnek, a szakmai kapcsolatok elmélyítésének. 

Teamünk a 2019. év során a Jászberényi úti Segítőház Éjjeli Menedékhelyen is tett 

intézménylátogatást, az intézmény vezetőjével és szociális munkásával közös beszélgetés és 

tapasztalatcsere tovább mélyítette szakmai ismereteinket. 

A 2019. év során intézményünk ellátottjogi képviselője, Forgács Béla negyedévente tett 

látogatást intézményünkben. Ezeken az alkalmakon a kolléga körbejárt az épületben és 

ügyfeleinkkel is beszélgetett. Elmondható, hogy a szakmai munkára érdemi panasz nem 

érkezett. Egy-két kisebb műszaki problémát azonnal orvosolni tudtunk. Az ellátási 

környezettel kapcsolatos komolyabb észrevételeket az ellátottjogi képviselő igazgatói szintre 

továbbította. A kollégával való együttműködésünk zökkenőmentes és konstruktív. 

2019 novemberében a Károli Gáspár Református Egyetem szociális munka szakos, levelező 

tanrendű hallgatója teljesített intézményünkben szakmai gyakorlatot. A hallgató betekintést 

nyert az intézményben folyó szakmai munkába és értékes tapasztalatokkal zárta gyakorlatát. 

Intézményünkben egyéni esetkezelést és párokkal végzett szociális munkát „vegyesen” 

végzünk. A szakmai munkát kiegészíti és remekül segíti Farkas Edina pszichológus 

kolléganőnk munkája, aki hetente fogad ügyfeleket az átmeneti szállón. Edina beszélgetéseire 

a 2019. év során 19 ügyfél jelentkezett és 15-en jelentek meg. Két ügyfelünkkel kezdődött 

mélyebb, önismereti jellegű folyamat, ami a mai napig is tart. Ők 32 alkalommal jelentek meg 

beszélgetésen. A többi ügyfél 5 és 10 közötti alkalommal vett részt beszélgetésen. Felmerülő 

témák: indulatkezelés, veszteség feldolgozás, munkahelyi konfliktuskezelés, egészségügyi 

problémákkal való együttélés, párkapcsolati problémák. Edina folyamatos kapcsolatban áll a 

szociális munkás kollégákkal és néhány szakmai teamen is részt vett és beszámolt nekünk 

munkájáról, eredményeiről. 

2018. novemberében traumatizált hajléktalan nők ellátásával kapcsolatos szakmai tréningen, 

képzésen vehettem részt Londonban. A 2019. év során pályázati forrásból a BMSZKI több 

intézményében, az adott intézmény kollektívája részére tartottunk tréninget ebben a témában. 

Ezek a tréningek a visszajelzések alapján hasznosnak bizonyultak. A Kőrakás park teljes 

teamje számára megtartott tréninget nemcsak szakmai szempontból, de teamépítés 

szempontjából is pozitívan értékelem. Ez az alkalom jól szolgálta a 2018. évről szóló 
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beszámolóban megfogalmazott egyik tervet: a szociális munkás és segítő munkatársak 

munkájának összehangolását. Tudjuk azonban, hogy sok tennivalónk van még ezen a téren a 

2020. évben, akár a közös teameken, akár a tervbe vett szupervízió segítségével. 

További célként fogalmaztam meg korábban a csoportfoglalkozások szervezését, a külső 

helyszínre szervezett közösségi programok szervezését- amennyiben szakmai létszámunk 

bővül. Bővülés híján ezeket a korábban is megfogalmazott terveket a 2019. évben nem sikerült 

megvalósítanunk. 

A 2020. esztendőre nem is annyira tervként, vagy célként, inkább reményként fogalmazom 

meg a szakmai létszám bővítését. Az átmeneti szállóra további kettő szociális munkás kolléga 

felvétele lenne indokolt és égetően fontos. 

 

Budapest, 2020. február 20.                                                      Akkad Márta 

                                                                                              Ellátási egységvezető 

                                                                                                    Németh Balázs 

                                                                                            Ellátási egységvezető helyettes
     

 


