
Utak és korlátok a hajléktalanellátásban 
konferencia 

2022. május 20. 

 

Emlékeztető a „Hajléktalan emberek a munkaerőpiacon: 

nyílt és védett foglalkoztatás tapasztalatai” című 

szekcióbeszélgetésről. 

 

A beszélgetés meghívott hozzászólói: 
Fabók Szilvia, szociális munkás – BMSZKI Vaspálya Átmeneti Szállás 

Kelemen Mónika, szakmai vezető – BMSZKI Könyves Álláskereső Iroda 
Horváth Lajos – fejlesztő foglalkoztatás koordinátora - BMSZKI 

Ferenczi Attila, ügyvezető – RECOBIN Kft. 
Kőrösi Regina, osztályvezető és Szokolyi Péter Krisztiánné, előadó – IX. kerület 

Foglalkoztatási és Ellátási osztály 
Moderátor: Ráner Anikó, szociális munkás – BMSZKI Dózsa Átmeneti Szállás 

 
Az emlékeztetőt készítette: Újvári-Oláh Dóra  

 

 

 

 

 

  



A szekció első részében Horváth Lajos a BMSZKI-ban zajló fejlesztő foglalkoztatási program és a 

közfoglalkoztatás tapasztalatairól mesélt: 2017-ben nyertünk először pályázatot fejlesztő 

foglalkoztatási program megvalósítására, amikor a Szociális törvény módosítása által lehetőség nyílt 

arra, hogy önmagában, hajléktalanságuk okán vonjuk be ügyfeleinket foglalkoztatási programba.  A 

BMSZKI egy éven keresztül a Budapest Eséllyel közösen koordinálta a programot, 2018-tól pedig már 

önállóan működtetük. Az engedélyünk 48 fő foglalkoztatását tenné lehetővé, de csak 23-25 fő 

foglalkoztatására kapunk pénzt. Jelenleg 10 telephelyen tudunk ügyfeleket foglalkoztatni. (Az EMMI 3 

éves szakaszokra kiírt pályázatain még egyszer sem kaptuk meg a maximális támogatási összeget, az 

idei körben 23 ügyfél foglalkoztatására van lehetőségünk.) 

A fejlesztős ügyfeleink korábbi munkatapasztalata vegyes képet mutat: van, aki egészségi állapotának 

megromlásáig folyamatosan dolgozott, míg másnak 50 évesen ez az első komoly munkája. A fejlesztő 

foglalkoztatásban a fő cél, hogy egy év alatt képessé tegyük az ügyfeleket a nyílt munkaerőpiacra való 

kilépésre. Ez alól kivételt képeznek azok az ügyfelek, akiknek már csupán 1-2 év hiányzik az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltéséig. Az ügyfelek 40 %-a tud továbblépni a bruttó 600 Ft-os órabért kínáló 

programból. Az összeg annyira éppen elég, hogy az ügyfél fizetni tudja a szálló díját, és egyéb használati 

cikkeket megvásároljon magának. A kollégák meglátása szerint ügyfeleink képességeitől, készségeitől, 

fizikai és mentális állapotától függ, hogy a foglalkoztatás mely szintjére vonhatók be. A fejlesztő 

foglalkoztatás az első lépcsőfok. 

Kelemen Mónika a közfoglalkoztatási programok tapasztalatairól beszélt, ami a második lépcsőfok, 

azonban az ügyfelek továbbléptetését több tényező hátráltatja: a 8 órás közfoglalkoztatásban 

magasabbak ugyan a bérek, azonban ezzel már elesik az ügyfél a kedvezményes szállódíjtól, ráadásul 

a közfoglalkoztatási bér adóköteles. Arról nem is beszélve, hogy a közfoglalkoztatásban általában 

megterhelőbb a munka. Egy másik jelentős probléma a köztartozások levonása: míg a fejlesztő 

foglalkoztatottak bérére nem lehet elrendelni végrehajtást, addig a közfoglalkoztatotti bérből már 

levonják a tartozásokat.  

A közfoglalkoztatás egyébiránt kezd újraéledni intézményünkben is: több munkáltató is ajánl munkát 

ügyfeleink számára, azonban gyakori probléma, hogy havi 190 órás foglalkoztatást ajánlanak 

ügyfeleinknek, akik számára –leromlott egészségi állapotuk miatt – a napi 8 órás munkavégzés is 

megerőltető. A közfoglalkoztatásban havi fizetést adnak, ügyfeleink számára azonban előnyösebb a 

napi vagy heti kifizetés.  

Gyakori probléma az ügyfelek hátrányos megkülönböztetése: többször fordul elő, hogy miután kiderül, 

hogy az illető szállón él, főnöke, vagy kollégái elutasítóvá válnak vele szemben.  

A Foglalkoztatási osztály munkatársai arról számoltak be, hogy elsősorban közfoglalkoztatásba tudják 

bevonni a hajléktalan ügyfeleket. Bár egyre több munkáltató keresi őket állásajánlattal, egyelőre nem 

tudnak munkáltatói kapcsolatokért felelős munkatársat alkalmazni. A Foglalkoztatási Hivatal más 

osztályai kezelik a nyílt állásajánlatokat, így igen alacsony azoknak az állásoknak a száma, amelyek 

konkrétan megjelennek a Haller utcai kirendeltség kínálatában, lehetőséget adva a munkatársaknak 

arra, hogy a hajléktalan embereket közvetítsék ezekre a munkákra. Arra sajnos nincs kapacitása a 

kirendeltség dolgozóinak, hogy személyre szabottan keressenek és közvetítsenek állásajánlatot az 

ügyfeleknek.  

Szóba kerültek azok a juttatások is, amelyekkel a közfoglalkoztatott ügyfeleket tudják segíteni: minden 

évben jelzi a Hivatal, hogy a közfoglalkoztatottak számára is szükséges lenne BKK bérletet biztosítani, 

de már az is segítséget jelent a közfoglalkoztatásba vont ügyfelek számára, hogy egy hatósági 

igazolvány kiállításával az első hónapban kedvezményesen tudják megvásárolni bérletüket. 



A Hivatal munkatársai bíznak abban, hogy az Uniós forrásoknak köszönhetően a jövőben 

rugalmasabban tudják majd támogatni az ügyfeleket. Arra a kérdésre, hogy milyen munkakörökben 

alkalmazzák a közfoglalkoztatott ügyfeleket, Szokolyi Péterné a ruhaválogatást, adminisztrációs 

feladatokat, élelmiszerosztásban való részvételt említette. Előfordult, hogy komolyabb feladatok 

ellátására, pl. archiválásra is közvetítettek ügyfeleket az MTA-hoz.  

A közfoglalkoztatásban nem jellemző a fluktuáció, inkább beleragadnak az ügyfelek ebbe a 

foglalkoztatási formába. Sokan nem tudnak vagy nem akarnak továbblépni. 

A RECOBIN Kft ügyvezetője, Ferenczi Attila a cég bemutatása mellett a munkaerőpiac változásairól is 

említést tett. A 8 általános iskolai végzettséget igénylő / nem igénylő munkák (a kékgalléros 

munkavállalók) esetében az éves fluktuáció 40 %-os. Ez nagy pénzügyi terhet ró a cégekre. Az is 

bonyolítja a vállalkozások helyzetét, hogy a kertészeti vagy a takarítócégek gyakran nem alkalmaznak 

HR-es kollégát.  

Attila szerint az a legnagyobb baj a közfoglalkoztatással, hogy ez egy kötött, fix foglalkoztatási forma, 

amelyet a dolgozóknak könnyű megszokni, és nagyon nehéz motiválni őket a továbblépésre.  Az is tény, 

hogy az elsődleges munkaerőpiac nem való mindenkinek.  

A cégvezető a RECOBIN által biztosított jóléti juttatásokról is beszélt: napi, majd heti fizetéssel, havi 

bérlettel, rugalmas munkaidővel támogatják dolgozóikat. Az alkalmazásnak nem feltétele az erkölcsi 

bizonyítvány bemutatása. A cég jelenleg 20 főt foglalkoztat, az állami támogatás pedig lehetővé tette 

egy olyan kolléga felvételét, aki a hajléktalanellátásból érkező ügyfeleket mentorálja, és folyamatos 

visszajelzéseket ad a munkavállalóknak. A vállalkozás emellett a cég foglalkoztatási modelljének 

folyamatos alakításán dolgozik. Az elmúlt öt évben 3-400 ember fordult meg a Kft-ben. Van, aki másfél, 

két év után döbben rá, hogy nem való neki a nyílt munkaerőpiac. A RECOBIN-nál magasabb a fluktuáció, 

mint 40 %, de ez nem meglepő, tekintve hogy a cég alkalmazottai szinte kivétel nélkül lakhatási 

problémákkal küzdő, jellemzően hajléktalan élethelyzetben élő ember. 

Fabók Szilvia, a Vaspálya Átmeneti Szálló szociális munkása szerint a magas fluktuációhoz az is 

hozzájárul, hogy ügyfeleik jellemzően alacsony végzettségű, leromlott egészségi állapotú, gyakran 

függőségektől szenvedő emberek, akik nehezen bírják a 8 órás, fizikai munkát. A szállón élők közül azt 

irányítják fejlesztő foglalkoztatásba, akinek nincs esélye az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. 

A Vaspálya szálló saját rehabilitációs programja már eleve egy olyan eszköz, amely segíti az ügyfeleket 

a munka megtartásában. A szinte minden ügyfelet érintő végrehajtási ügyek is szóba kerültek a 

szekción. 

Az ügyfeleink oldaláról felmerülő nehézségek említése kapcsán Kelemen Mónika megjegyezte, hogy a 

munkáltatókat sokkal nagyobb hatásfokkal kell érzékenyítenünk: véleménye szerint az ügyfelek 99 %-

a alkoholproblémák miatt veszíti el a munkáját. Ügyfeleink nem csak a nehézségeket, de a sikereiket is 

ivással dolgozzák fel. Fontos lenne bátorítani őket abban, hogy az azonnali menekülés helyett, inkább 

őszintén mondják el a munkáltatónak, ha az ivás miatt késtek vagy hiányoztak a munkából.  


