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1. Bevezetés 

Szakdolgozatomban a komplex kirekesztés-kirekesztődés problémájával foglalkozom a 

hajléktalan emberek vonatkozásában. A hajléktalanok olyan társadalmi csoportot képeznek, amely 

napjainkban a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjának tekinthetők. 

Azért használom a komplex kirekesztés-kirekesztődés szókapcsolatot, mert véleményem szerint 

a célcsoport helyzetét leginkább ezzel a kifejezéssel lehet leírni. Esetükben a többszörösen hátrányos 

helyzet, valamint ezen hátrányok összeadódása egy olyan negatív spirálhelyzetet eredményez, amely 

rendkívül behatárolja az életlehetőségeket és a társadalmi ranglétrán felfelé vezető utakat. A 

kirekesztődés önmagában azt jelentené, hogy a helyzetükért csak és kizárólag ezen csoport tagjai a 

felelősek, a két fogalom egymás mellett való használata viszont azt hangsúlyozza ki, hogy mind az 

egyén, mind a társadalom szerepe fontos ahhoz, hogy az egyének társadalmi helyzete pozitív 

irányba változzon. 

A hajléktalan emberek helyzetét több fogalom együttes használatával, együtt értelmezve lehet 

megragadni. Ezt a többszörösen hátrányos helyzetet a depriváció, kirekesztettség, exkluzió, 

kiileszkedettség szavaival jellemezhetjük. Ebben a helyzetben az emberek nem tudnak a társalmi 

normáknak megfelelni, a társadalom által elvárt tevékenységekben részt venni, ez lehetetlenné teszi 

számukra a társadalmi reintegrációt. Ez a helyzet egy önmagát erősítő negatív spirálhelyzetként 

egyre egymást erősítő hatásokkal ebben a helyzetben benne tartja, mintegy „bebetonozza” az 

egyént. 

Korábbi gyakorlatok, valamint önkéntes tevékenység végzése alkalmával megismertem a 

Magyar Vöröskereszt Diószeghy Sámuel utcában található nappali melegedőjének és utcai gondozó 

szolgálatának munkáját, valamint a Menhely Alapítvány Kürt utcában található Ügyfélszolgálati 

Irodájának és Nappali Központját. 

A záró komplex gyakorlat alatt, amelyet a Kiút Egyesületnél töltöttem, lehetőségem volt 

bekapcsolódni az utcai szociális munkába, valamint egy, a hajléktalan emberek társadalmi 

reintegrációját célként kitűző TÁMOP programba, ahol a programok lebonyolításába is 

bekapcsolódtam a kéthetenként megtartott csoportfoglalkozások során. A projektből sok új ismeretet 

és tapasztalatot szereztem és ezek motiváltak arra, hogy ezzel a témával foglalkozzam 

szakdolgozatomban. A kliensekkel folytatott beszélgetések szintén sok kérdésre hívták fel 

számomra a figyelmemet. 

Kezdett foglalkoztatni az a kérdés, –amelyet a későbbiekben részletesen körüljárok, - hogy a 

tartósan közterületen élő kliensek mi okból nem vesznek igénybe szállást nyújtó intézményeket, 
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vajon a számukra szolgáltatást nyújtó intézményekről rendelkeznek-e ismeretekkel és személyes 

tapasztalatokkal. 

 Szoboszlai szerint: „A hajléktalanság olyan társadalmi tagságot veszélyeztető összetett 

hiányállapot, amiben az individuum kiszolgáltatottá válik a természeti és társadalmi erőknek. Az 

életben maradás jóformán másoktól függ, mivel az egyén a hajléktalanságban kevés befolyással 

rendelkezik helyzetének megváltoztatásához. A fedél nélkül élők elveszítik a társadalmi 

léthelyzetben nélkülözhetetlen erőforrásokat (például munka intim szféra, kapcsolatok) és 

örömforrásokat (például család, alkotó tevékenységek, stb.).” (Szoboszlai, 2009:25.) Ebből adódóan 

a társadalmi kirekesztődés során sérül a kirekesztődő ember emberi méltósága, mivel teljesen 

kiszolgáltatottá válhat a szükségletek kielégítésében, nem tudja jogait érvényesíteni. Így a 

hajléktalan ember elveszti társadalmi és gazdasági tőkéjét, egyre kevésbé képes olyan erőforrásokat 

mozgósítani, melyek az élethelyzetében pozitív változást jelenthetnének. 

A hajléktalanság fogalmát a szakirodalom alapján tágan értelmezem, nem csak a fedél nélkül 

élő embereket tekintem a hajléktalanság szempontjából érintettnek, hanem az effektív hajléktalan, 

embereket, valamint a lakástalan, otthontalan embereket is. (Bényei és mtsai, 1990) 

A dolgozatban a célcsoport rövid bemutatása után azt is sorra veszem, hogy milyen 

intézmények milyen szolgáltatásokat kínálnak a célcsoport számára, melyek képesek (vagy kevésbé 

képesek) a hajléktalan léthelyzetből való kilépés irányában hatni. Próbálom arra keresni a választ, 

hogy ebben milyen tényezők játszanak fontos szerepet. Bemutatok olyan szolgáltatásokat is, melyek 

valóban képesek sikert elérni és segíteni a hajléktalan embereknek a helyzetből való kilépésben, az 

ebben az irányba való elmozdulásban. Ezenkívül a dolgozatban arra keresem a választ, hogy az 

életvitelszerűen közterületen tartózkodó emberek igénybe veszik-e hajléktalan ellátással foglalkozó 

intézmények szolgáltatásait, ha ezt nem teszik, akkor ennek mi az oka, rendelkeznek-e az általuk 

igénybe vehető szolgáltatásokról elegendő információval. Ezek az információk valós, személyes 

tapasztalatokból származnak-e vagy inkább hallomásokra épülnek. 

A dolgozatban bemutatott célcsoport esetében, - 20 életvitelszerűen közterületen tartózkodó 

személlyel készített beszélgetés tapasztalataiból összefoglalva, arra a megállapításra jutottam, hogy 

a hátrányos helyzetek halmozódása egy olyan spirálhelyzetet hoz létre, melyet az egyén egy idő után 

önmagában nem tud megoldani, probléma megoldási lehetőségei korlátozottak. A helyzet 

megoldása érdekében nagyon fontos, hogy az állam milyen módon tud/akar segítséget nyújtani a 

hátrányos helyzetbe került emberek számára, valamint, hogy a civil szervezetek milyen feladatot 

vállalnak fel a társadalmi kirekesztődés folyamatának megállításában, ehhez milyen források állnak 
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rendelkezésre. 

A dolgozat elkészítéséhez felkerestem olyan szervezeteket, melyek a biztosított szolgáltatásaik 

alapján a kliensek hajléktalan léthelyzetből való kilépésében és/vagy az ellátórendszer különböző 

szintjei között az előrelépésben próbálnak segítséget nyújtani. Az általam kiválasztott és a 

későbbiekben bemutatott intézmények között van olyan civil szervezet, mely huzamosabb ideje 

közterületen tartózkodó emberek számára próbál olyan szállást nyújtó elhelyezést biztosítani , mely 

a kliensek számára megfelelő, és a szolgáltatás igénybevételét ily módon próbálja motiválni. Voltam 

a BMSZKI által működtetett kiléptető szállón, valamint a „Szobabérlők Házában”, mely a jelenlegi 

ellátórendszerben az önálló lakhatás felé a legfelső lépcsőként funkcionál. 

A társadalmi kirekesztődés hatásainak és negatív következményeinek csökkentése érdekében 

fontos a probléma olyan szempontból való átgondolása, hogy az arra adott intézményes válaszok 

mennyiben képesek az egyén élethelyzetében valódi segítséget nyújtani és mennyiben érvényesül 

ehelyett az, hogy az ellátások/szolgáltatások biztosításával csak egy olyan, jóval a létminimum alatti 

szint garantálható, ami csak az erre jogosultakat „lélegeztető gépen tartja” és nem tud valódi 

segítséget nyújtani. Az államnak nagy felelőssége van az abszolút szegénységben élők irányában. 

Szoboszlai ezt írja erről: „ az államnak nemcsak a létfeltételek biztosításához szükséges hozzájárulni 

felelős cselekvéssel és gondoskodási formákkal, hanem a kirekesztődés megfordítása érdekében 

olyan eszközök, erőforrások válnak szükségessé, amelyekkel a társadalmi tagság megerősíthető és a 

hajléktalan helyzet átfordítható egy civilizált emberi létbe”. ( Szoboszlai, 2009:15) 

 

2. A hajléktalanság meghatározási kísérletei 

Az, hogy pontosan ki tartozik a hajléktalanok csoportjába, nem olyan könnyen meghatározható. 

Különböző korokban és társadalmakban másként határozzák meg a hajléktalanság fogalmát, azt 

hogy kik tartoznak ebbe a csoportba.  

A jog két definíciót ad a hajléktalanság definiálására. Az egyik a hajléktalanságot a lakcím 

hiányával azonosítja: „hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, 

akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás”(1993. évi III. tv. 4§ 2. bek.) A másik definíció 

szerint az a hajléktalan, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 

(1993. évi. III. tv. 4§ 3bek) 

Az első meghatározást az önkormányzatok alkalmazzák a hajléktalan személy szociális 

támogatásra való jogosultságának megállapításához, a második pedig a hajléktalanellátás 

szolgáltatásainak felépítésére vonatkozik, mivel ez a meghatározás a szolgáltatásokat igénybevevők 
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körét írja körül, hogy kik számára kell a szociális ellátórendszernek szolgáltatásokat nyújtani. 

Szoboszlai szerint: „a hajléktalan megnevezés gyűjtőnév és nem fejezi ki árnyaltan azokat a 

lakhatási szituációkat, amelyekbe beletartoznak a lakástulajdon nélküli emberek, vagy a lakhatási 

kényszer hozta együttélések éppúgy, mint az intézményi lakhatás zsákutcás helyzetei, vagy amikor 

az egyének „lakóhelye” a közterület és életterük az utca”. (Szoboszlai, 2009:11.) A szerző kiemeli, 

hogy a jogi szabályozás hazánkban nem fordít figyelmet azokra a lakhatási helyzetekre, amelyekből 

kicsúszva könnyen a szociális törvényben már meghatározott élethelyzetbe jut az egyén. 

A jogi szabályozás nem tekinti hajléktalannak azokat az embereket, akiknek lakhatása nem 

biztos, vagy a lakás nem megfelelő állapotú és egészségkárosodást is eredményező. 

Bényei és munkatársai által meghatározott hajléktalansági csoportok már bemutatják, hogy a 

hajléktalanság mennyire sokrétű fogalom, amibe azok az emberek is beletartoznak, akik valamilyen 

lakhatást szolgáló helyiségben laknak, és azok is, akik lakásban laknak, de a lakás folyamatos 

használata felett nem rendelkeznek.(Bényei és mtsai, 1999) 

Bényei és munkatársai négy nagy csoportot határoznak meg. 

1. A fedél nélküliek éjszakáikat közterületen, a szabad ég alatt, vagy valamilyen nem lakhatást 

szolgáló helységben töltik. 

2. Az effektív hajléktalanok közé tartoznak azok, akik nem rendelkeznek semmilyen tartós lak-

hatási lehetőséggel, nap mint nap meg kell küzdeniük azért, hogy éjszaka legyen hol 

aludniuk. 

3. A lakástalanok stabilan nem lakásban, de lakhatást szolgáló helyiségben laknak, ami lehet 

börtön, munkásszálló és egyéb bentlakásos intézmény. 

4. Az otthontalanok tartósan lakásban töltik az éjszakáikat, de a lakás folyamatos használata 

felett nem rendelkeznek.  

A hajléktalanok számára létrejött szolgáltatások célcsoportjaként a fedél nélkülieket és az 

effektív hajléktalanokat határozzák meg. A közvélemény is általában ezt a két csoportot tartja a 

hajléktalanok csoportjába tartozónak. 

A FEANTSA (Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Egyesülete) egy ennél jóval kiterjedtebb, 

és többszintű definíciós stratégiát állított fel. Ezt az európai gyakorlat alapján állította össze, 

országonként eltérő, hogy hivatalosan kit tekintenek hajléktalannak. (Fehér, 2009:7) 

Ebben a rendszerben szintén négy nagy csoport van. A négy nagy csoporton belül vannak 

kisebb csoportok is megkülönböztetve.  

1. Az első nagy csoportba a fedél nélkül élő emberek tartoznak, akik közterületen élnek vagy 
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krízisszállón laknak.  

2. A következő csoport a lakástalanok csoportja e megközelítés szerint. Ide tartoznak a 

hajléktalanszállón élő emberek, az anyaotthonban élők, a bevándorlók szálláshelyén élők, az 

intézményi ellátásból kikerült emberek és a hajléktalan élethelyzetük miatt tartós lakhatási 

támogatásban részesülő emberek.  

3. Ez a csoportosítás a problémában érintettek közé sorolja a bizonytalan lakáshelyzetű 

embereket is, ezt a fogalomkört tágabban értelmezi. Ide sorolja a bizonytalan lakhatási 

körülmények között élő embereket, a kilakoltatás fenyegetettségében élő embereket és az 

erőszak fenyegetettségében élőket.  

4. A következő csoport az elégtelen lakáskörülmények között élők csoportja, ami az előző 

meg-közelítésben az otthontalanok csoportjának feleltethető meg. Ide tartoznak az 

ideiglenes/nem standard építményekben élő emberek, az alkalmatlan lakásban élő emberek, 

szélsőséges túlzsúfoltságban élő emberek. 

Érdekes azt is figyelembe venni, hogy az idő folyamán hogyan változott a hajléktalanság, mint 

állapot definiálása, kit tekintettek az adott korszakokban hajléktalannak.  

Bényei és munkatársai tanulmányukban leírják, hogy míg 1948 előtt a hivatalos szóhasználat a 

hajléktalan szót a szállók, a menhelyek és közterületek lakóin kívül a lakástalanok csoportját is ide 

sorolta. 

Az akkori kor hajléktalancsoportosítása jobban hasonlított a mai európai-angolszász 

szóhasználatban használt „homeless” kifejezéshez. A szocializmus alatt hajléktalanság 

problémakörét nem létezőnek tekintették, a rendszerváltás után pedig elsősorban a fedél nélkül 

élőket, valamint az effektív hajléktalanokat tartották hajléktalanoknak. Az 1993-os törvényi 

definíció is ezt a két csoportot érti a hajléktalan fogalomba tartozónak és ezen célcsoportba tartozó 

embereknek nyújt szolgáltatásokat. (Bényei és mtsai., 1999) 

 

3. Hajléktalan emberek száma a kutatások tükrében 

A hajléktalanok számának nyomon követésére 1999-től kerül sor. Ettől az évtől kezdve minden 

évben megtartja február 3-án a Február Harmadika Munkacsoport erre a napra vonatkozó 

felmérését, melynek keretében a hajléktalanellátással foglalkozó intézményben szolgáltatást igénybe 

vevők számát, valamint az utcai szociális munkásokkal kapcsolatba került hajléktalan emberek 

számát kísérik figyelemmel. 1999. február 3-án a fővárosban összesen 52 szállást nyújtó intézmény 

működött 3228 férőhellyel. A Február Harmadika Munkacsoport minden évben elvégzett 
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kutatásának egyik célja egy pillanatfelvétel elkészítése, ami megmutatja, hogy az adott napon az 

ellátórendszer egyes szolgáltatásait hány ember veszi igénybe. Fontos az egy időben történő 

adatfelvétel, mivel ezzel megelőzhetőek az átfedések. Ezenkívül ezen adatok lehetővé teszik a 

szolgáltatások igénybe vevői számának évről évre történő változásának figyelemmel kísérést. 2011-

ben a Február Harmadika Munkacsoport országosan összesen 7438 embert számolt össze. A 

hajléktalanok számáról ez a kutatás is csak egy körülbelüli képet képes adni, mivel nem kerülnek 

bele a kutatásba azok az emberek akik aznap nem vették igénybe az intézményeket, vagy akik utcán 

élnek, de olyan eldugodtabb részeken, ahol az utcai szociális munkással nincs kapcsolata. 

A Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan adatfelvételből nyert 

adatokból az derült ki, hogy Budapesten 3287 embert számoltak össze összesen ezen a napon. 

Közülük 2137 ember valamilyen ellátást nyújtó intézményben találkoztak, 1150 személy pedig 

közterületen élő fedél nélküli. 

A KSH adatai alapján 1995 és 2003 között a hajléktalanok száma 1999-ig folyamatosan 

emelkedett, 1995-ben a KSH 5738 főt tartott nyilván hajléktalanként, 1999-ben már 6500 főt. 

Ezután a hajléktalanok száma 6320 főre csökkent a 2000.évre, ezután 2003-ig ezen szám körül 

alakult a hajléktalan emberek száma.( Központi Statisztikai Hivatal- Tájékoztatási Adatbázis)( 4. 

számú melléklet: 4. táblázat) Ebben természetesen csak azon emberek szerepelnek, akik az 

ellátórendszerben, mint szolgáltatást igénybevevők megjelentek, a fedél nélküliek és az effektív 

hajléktalanok egy csoportja. 

1999-ig folyamatosan emelkedett a férőhelyek száma. Ekkor 7007 férőhelyet tartottak fenn 

hajléktalan emberek részére, ezután a férőhelyek száma csökkent.2000-ben 6890 fő számára 

biztosított az intézményrendszer szállást nyújtó férőhelyet, 2003-ban már csak 6765 személy 

részére. (5. számú melléklet: 5. táblázat) Az, hogy e számok mennyire csak a jéghegy csúcsát 

képesek jelenteni, és csak a problémában érintettek szűk rétegét tudják bemutatni, jól tükrözi, amit a 

hajléktalanok számáról Győri jegyez meg egyik tanulmányában. Leírja, hogy 2001-es népszámlálási 

adatok szerint 2001-ben az effektív hajléktalanok száma ideértve a hajléktalanszállón lakókat, a 

kórházakban, és munkásszállókon lakók egy részét is, legalább 25 ezer fő. A lakástalanok száma, 

akik vagy effektív hajléktalanok, vagy önálló háztartással, családdal ugyan rendelkeznek, de 

önállóan nem rendelkeznek a lakás felett, minimum 1,6 millió főt jelent. Az otthontalanok száma 

legalább 3 millió fő, 1 millió háztartás. (Győri, 2005).  Szoboszlai (2010) közli Gyuris (2002) 

adatait, mely szerint a becsült országos hajléktalanszám 38 ezer fő volt. 

A Szociális Statisztikai Évkönyv adatai szerint 2001 és 2008 között a nappali melegedők 
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befogadóképessége folyamatosan növekedett. 2001-ben 4203 férőhely állt rendelkezésre, 2004-ben 

már 5006, 2006-ban 7049, 2008-ban, pedig 8531. Ezzel körülbelül egyenes arányban a férőhelyek 

fenntartásának működési költsége is egyenes arányban növekedett. (hivatkozás: 1. számú melléklet: 

1. táblázat) 

A hajléktalan emberek számára szállást nyújtó intézményiben rendelkezésre álló férőhelyeket is 

1993-től 2008-ig folyamatosan növekvő számú ember vette igénybe. (3. számú melléklet: 3. 

táblázat) 

A legfrissebb adatok szerint 30-35 ezer hajléktalan ember él Magyarországon, ennek harmada 

Budapesten. Bár a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számításai szerint a civil, egyházi és 

önkormányzati intézményes szálláshelyeken összesen 6000 férőhely van a fővárosban, valamint 

ezen kívül van még 3200 nappali melegedős férőhely, közterületen 2000-2500 ember él a főváros 

területén. (Morva, 2011.) 

A Kiszámoltuk:olcsóbb támogatni, mint büntetni a hajléktalanokat című cikk leírja, hogy A 

Menhely Alapítvány adatai szerint a fővárosi szállókon 5500 férőhely van, ezek kihasználtsága 

majdnem teljes. Budapesten 2500 ember kényszerül közterületen aludni. 

 

4. A hajléktalanellátás intézményrendszere 

4. 1 Történeti áttekintés a teljes ellátórendszerről 

A hajléktalanellátással foglalkozó intézmények a rendszerváltás után kezdtek kialakulni, mivel 

ekkor jelent meg a hajléktalanság társadalmi problémaként, ekkor tömegesen zártak be a 

munkásszállók, ahol korábban a nagyon sok lakástalannak vagy otthontalannak tekinthető ember 

lakott. A rendszerváltástól kezdve jelentősen növekedett a munkanélküliség, melynek csúcspontja 

1992-1993-ban volt. „Ekkor a teljes népesség 6-8%-a élt olyan családban, ahol a háztartásfő 

munkanélküli volt”. (Sági, 1997:12) A munkanélküli állapot nagymértékben hozzájárul a 

társadalmilag kirekesztett állapotba való kerüléshez, ahhoz, hogy az egyén deprivált létállapotba 

kerüljön. Fontos összefüggés van a munkanélkülivé válás és a lakhatás elvesztése között. Ha az 

egyén elveszti munkáját, egy idő után anyagi tartalékai elfogynak, ezzel együtt társadalmi 

kapcsolatai is leépülnek. Ezen az úton haladva az egyén a lakhatását is könnyen elvesztheti, és 

hajléktalanná válhat. 

Az 1990-es évek közepéig előbb gyors, majd lassuló ütemű recesszió ment végbe a magyar 

gazdaságban, amelynek következménye volt a munkahelyek tömeges megszűnése, nagymértékben 

növekedett a munkanélküliség. Horváth (2009) megfogalmazza, hogy azok az emberek, akik a 
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munkaerőpiacról a 90-es évek elején kiléptek, jelentős részben véglegesen leszakadtak és inaktívvá 

váltak. „A munkanélküliek száma az ezredfordulót követően évről évre emelkedett, 2006-ban 

meghaladta az 1998. évit.” (Horváth, 2008:5) 

A közvélemény számára a hajléktalanság a rendszerváltás után vált láthatóvá, de a 

hajléktalanság, mint problémahelyzet korábban is létezett, csak nem a fedél nélkül élő emberek 

csoportja volt nagy, hanem az effektív hajléktalanok (munkásszálló lakói, különböző 

intézményekben lakó emberek) aránya. Amikor ezek az intézmények megszűntek, illetve nem volt 

már a munkanélküli ember közveszélyes munkakerülőként munkára kötelezve, ezek a problémák 

hirtelen a felszínre kerültek. 

Oross erről a helyzetről megállapítja, hogy a lakosságnak mintegy 3%-a lakáspótló helyeken élt 

a rendszerváltás előtt. (Oross, 1996) 

A rendszerváltás előtt a szállók menedékházként is funkcionáltak. Ezt bizonyítja, hogy a 

munkásszálló lakók 20 százalékának gyakorlatilag nincs lakása, ezt állapította meg egy 1985-ban 

megjelent tanulmány.(Oross, 1996.) Az 1980-as népszámlálás adataiból kiderül, hogy 92 ezer ember 

munkásszállókon, barakkokban élt, 191 ezer csecsemő-, gyermekotthonokban, nevelőintézetekben, 

60 ezer ember munkaterápiás elvonó intézetekben, 33 ezren pedig szociális otthonokban, 

szeretetházakban.(Oross, 1996) 

Az ellátórendszer későbbi kialakulása szempontjából fontos momentum, hogy 1989-ben 

állampolgári kezdeményezésre megalakul a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, mely az első 

civil szervezet volt, amely a hajléktalan emberek helyzetére irányította a figyelmet és társadalmi 

összefogásra szólított fel. Elsőként a Blaha Lujza téri hajléktalan emberek ülősztrájkja válaszaként 

nyitott meg egy éjjeli menedékhely, a Menhely Alapítvány intézményeként a Vajdahunyad utcában. 

Az ellátórendszer létrejöttét ülődemonstrációval a hajléktalan emberek vívták ki, alulról jövő 

kezdeményezés hívta életre az első intézményeket. Sikerült felhívni a társadalom figyelmét egy 

olyan társadalmi hiányállapotra, amelyre választ vártak. 

Így a rendszerváltás után fogalmazódott meg a hajléktalanság, mint társadalmi probléma. A 

politika az „1989. november 29-én kezdődött Blaha Lujza téri ülődemonstrációt követő harmadik 

napon a Minisztertanács hivatalos napirendjén foglakozott a hajléktalanok kérdésével, melynek még 

a létét is tagadták 40 éven keresztül”. (Bényei és mtsai, 1999.) A férőhelyek száma folyamatosan 

növekedett, 1991 őszére még csak 553 ágy működött a fővárosban, 1994 januárjában majdnem 

2500, 1993-ban 3578 férőhely működött hajléktalan emberek szállásnyújtó intézményeiben 

országosan. 2006-ban ez a szám 7529 férőhely. (Fehér, 2008.) 
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4.2 A hajléktalan ellátással kapcsolatos jogi szabályozás változásai  

1993-tól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993-évi III. törvény 

tartalmazza, hogy az adott településnek bizonyos lélekszám felett milyen szolgáltatásokat kell 

biztosítania a hajléktalan emberek részére. A szociális törvény szerint nappali ellátást valamint utcai 

szociális munkát szociális alapszolgáltatások keretében kell biztosítani. A személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szakosított ellátás keretében pedig hajléktalanok rehabilitációs intézményét, 

hajléktalanok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményét és hajléktalanok otthonát kell működtetni. 

A nappali ellátást az 1993. évi III. tv. szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani 

minden településen, ahol tízezer főnél több állandó lakos él. Az utcai szociális munkát pedig ott, 

ahol 50 ezer főnél több állandó lakos él. (1993. évi III. tv. 86§) 

A Fővárosi Kerületi Önkormányzatok kötelesek biztosítani a szociális alapellátások körébe 

tartozó szolgáltatásokat, valamint a fővárosi és a kerületi önkormányzat másképp nem állapodik 

meg, a Főváros gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának 

megszervezéséről és fenntartásáról. Azon szakosított formákról pedig, melyek biztosítására a 

törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles a megyei és a fővárosi önkormányzat köteles 

gondoskodni. (1993. évi III. tv 88§/1.) 

4.3 A szociális törvény alapján biztosított intézményi szolgáltatások hajléktalan emberek 

részére 

A nappali melegedő a hajléktalan emberek nappali pihenését, tisztálkodását és 

étkezési/ételmelegítési lehetőségét biztosítja. A kötelezően biztosítandó szolgáltatások körét az 

1/2000 SzCsM rendelet írja elő. Ezeken a szolgáltatásokon kívül sok nappali melegedő nyújt egyéb 

szabadidős, munkaerőpiaci reintegrációs (álláskereső klub, önéletrajzírás, friss álláslehetőségek 

folyamatos felkutatása) programokat, lehetőségeket is. Ezen kívül a nappali melegedők legnagyobb 

részében igénybe vehető heti egyszeri alkalommal ruhapótlásban való segítség is, valamint 

csomagmegőrző szolgáltatás. Van, ahol csak egy napra helyezhetik el a kliensek a csomagjaikat, 

van, ahol pedig 4 hetes időtartamra is. A legnagyobb ilyen Csomagmegőrző részleget a Menhely 

Alapítvány működteti a Vajdahunyad utcában, ott 827 ilyen szekrény található. A szolgáltatás 

szükségességét bizonyítja, hogy a két év alatt, amióta működnek 1022 ember vette igénybe a 

csomagmegőrző szolgáltatásait és több mint 50 ezer alkalommal keresték fel a csomagmegőrző 

szolgálatot. ∗ 

 
∗ http://www.menhely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=58 
 (2011. 10.27) 

http://www.menhely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=58


 10 

Ezenkívül szociális ügyintézés, postacím biztosítása, információ közvetítése az igénybe vehető 

szervezetekről és szolgáltatásaikról, valamint tájékoztatás a jövedelmi jogosultságokról minden 

nappali melegedőben igénybe vehető. 

A Szociális Statisztikai Évkönyv adatai szerint 2008-ban 103 nappali melegedő működött, 

összesen 7508 fő befogadóképességgel. A nappali melegedők többsége (33) egyesületek által 

fenntartott, 23 nappali melegedőt települési önkormányzat tart fenn, 14 alapítványi fenntartású. 

(Szociális Statisztikai Évkönyv, 2008) 

Az éjjeli menedékhelyek olyan ingyenes, egy éjszakára szállást nyújtó intézmények, melyek 

esetében a jogviszony 24 órás, ebből adódóan minden nap sorba kell állni a szolgáltatás 

igénybevételéhez és reggel el kell hagyni az intézményt. Vannak olyan éjjeli menedékhelyek is, ahol 

a rendszeresen ott éjszakázó embereket következő alkalommal is ugyanarra a helyre helyezik el. Az 

éjjeli menedékhelyeken tisztálkodási és mosási, szociális ügyintézési, néhol egyéni esetkezelési 

lehetőség vehető igénybe, valamint ételmelegítési lehetőség. Az ellátórendszer kialakításakor az 

éjjeli menedékhelyet olyan szolgáltatást nyújtó intézményként képzelték el, mely csak minimális 

szolgáltatásokat nyújt a menedékhelyet igénybe vevők számára, abból a megfogalmazott célból, 

hogy ez a továbblépésre motiválja a klienseket. Az elképzelés szerint az éjjeli menedékhely által 

biztosított alacsony szintű szolgáltatások a továbblépésre motiválja a klienseket, mert .az átmeneti 

szálló minőségileg jobb szolgáltatásokat képes nyújtani. 

Az átmeneti szálló már térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás. Az 1/2000 SzCsM 

rendelet értelmében az ellátást igénybe vevők szociális és mentális gondozását legalább napi 6 

órában kell biztosítani. (1/2000. SzCsM 105 §. 2) Az átmeneti szállásokon biztosított szolgáltatások 

az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, valamint a közösségi szociális munka. Az egyéni 

esetkezelés módszerével a szociális munkások igyekeznek az átmeneti szállóról történő 

továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítséget nyújtani, valamint a családi és társadalmi 

kapcsolatok ápolására is hangsúlyt fektetni. Ezt feladatként az 1/2000. SzCsM rendelet is előírja. Az 

intézményekben ügyintézési, iratpótlásban nyújtott segítség, valamint általában postacím biztosítása 

is megoldott. Az átmeneti szállásoknak minimum 16 órában kell nyitva tartaniuk, vannak olyan 

átmeneti szállók is, melyek 24 órában nyitva tartanak, így nappal is bent lehet tartózkodni.  

Az utcai szociális munka célja az 1/2000 SzCsM rendelet szerint „az ellátatlan de az 

intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, 
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cso1portok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából”. 

(1/2000 SzCsM rendelet, 104§1.) Az utcai szociális munka körébe tartozik e jogszabály szerint a 

hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén megfelelő intézménybe juttatása, tájékoztatás, 

információnyújtás, ügyintézés. Ezenkívül minden szolgálat különbözik abban, hogy magukat a 

szolgáltatásokat (az ügyintézést, iratpótlást) mennyire viszik ki az utcára, és milyen mértékben 

biztosítanak élelmiszert, ruhát, teát és egyéb fizikális szükségleteket kielégítő dolgokat. 

Az utcai szociális munkát a téli krízisidőszakban 18 órától 22 óráig kell biztosítani. 

Amennyiben az utcai szociális munkás úgy látja, hogy a kliens olyan állapotban van, hogy 

szükséges az orvosi ellátás, akkor intézkedik a megfelelő ellátás biztosítása érdekében. Ilyen esetben 

minden esetben meg kell várnia a szociális munkásnak a mentők vagy a Krízisautó megérkezését. 

A Krízisautó nem a szociális törvényben szabályozott és előírt szolgáltatás, de az életvitel-

szerűen közterületen tartózkodó emberek ellátásában fontos szerepet tölt be. A Krízisautó a Menhely 

Alapítvány Diszpécserszolgálata által működtetett autós segítő szolgálat. Feladata, hogy a 

Diszpécser Szolgálathoz érkező bejelentések által megadott helyekre kimenjen. A bejelentések 

jöhetnek a lakosság köréből, a hatóság részéről (rendőrség, különböző intézmények élnek bejelen-

téssel), vagy társszervezetektől. 

A védett fapad, valamint a lábadozó intézménye nem a szociális törvényben szabályozott 

ellátás. Bizonyos szempontból egészségügyi alapellátást nyújt, de a hajléktalanellátáshoz is szorosan 

kapcsolódik. 

 

5. Változások a hajléktalanellátásban a közelmúltban és a közeljövőben 

A hajléktalanellátás finanszírozása a közeljövőben megváltozik, a Fővárosi Önkormányzat 

felbontotta közszolgáltatási szerződését az utcai szociális munkát ellátó szervezetek túlnyomó 

többségével.  

Máltai tervek alapján újul meg a fővárosi hajléktalan ellátás című cikk szerint a Menhely 

Alapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal fog szerződést kötni a Főváros, és ez a két 

szervezet mint ernyőszervezet fogja az utcai munkát koordinálni. Az utcai szociális munka 

finanszírozása pályázati formában fog történni, ahogy ez a közösségi ellátások és a támogató 

szolgáltatás esetében jelenleg is történik a 191/2008 kormányrendelet értelmében. 

A szakterületet érintő módosításokról 2011. 04. 13-án egyeztetést tartott a Tízek Budapesti 

Hajléktalan Embereket Segítők Társasága, a Hajléktalan-ellátás Regionális Módszertani 
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Munkacsoportja az NCSSZI és a NEFMI. Itt számos kérdés felmerült, például, hogy az újfajta 

finanszírozási rendszert 2012. január 1-től kívánják bevezetni, amikor az utcai szociális munkára a 

legnagyobb szükség van, így nagy veszélyekkel jár, ha akár egy területen is nem biztosított a 

szolgáltatás. Az is számos kérdést felvet, hogy az NRSZH lesz az utcai szociális munka pályáztató 

és kapcsolattartó szerve, mert ezzel a döntések a lehető legmesszebb kerülnek a szolgáltatás 

megvalósítóitól. (Pelle, 2011.) 

A Fővárosi Hajléktalanellátási Koncepció tervezet 2011.04 30-án vált nyilvánossá. Ebben 

számos prioritás fogalmazódik meg, például a 24 órás szolgálat létrehozatala, hogy a téli időszakban 

24 órában működjön a Krízisautó, működjenek első befogadó szálláshelyek és krízisszobák, melyek 

befogadják az utcai szolgálatok által odaküldött embereket. Ezenkívül fontos hiányállapotra reagál, 

hogy a tervezetben szerepel a speciális befogadó szálláshelyek létrehozatala, ahol pszichiátriai és 

alkohol beteg, mozgássérült hajléktalan emberek szakszerű gondozását fogják végezni. A kiléptetés 

irányában pedig fontos cél, hogy az éjjeli menedékhelyekről/átmeneti szállókról lakhatási 

támogatással és utógondozással lakásbérletbe, vagy legalább munkásszállóra költözzenek azok, 

akiknek e helyükre közterületről beköltöző személyek kerülhetnek be. Ez azért nagyon fontos, mert 

e biztosítása nélkül az ellátórendszer „bedugulhat”. 

A budapesti forgalmasabb területek miatt már ezelőtt is voltak az „Aluljáró Helyett Emberibb 

Körülmények” programhoz hasonlító kezdeményezések, de ebbe nem vonták be az utcai szociális 

munkásokat, mint most. Korábban is voltak ilyen rendészeti akciók a hajléktalan emberek a főváros 

forgalmasabb területeiről való kiszorítása végett. A 90-es években az V. kerületből próbálták 

„kilökdösni” a hajléktalanokat. Ez brutális módon történt: „ a rendőrség és az állam összefogott, 

hogy az idegenforgalmi helyeken ne legyenek csövik. A rendőrség összefogdosta az utcáról és 

bevitték őket a Deák téren a rendőrség épületébe. Három-négy órát ott tartották őket és ha valaki 

nem bírta, akkor megverték.”(Török, Udvarhelyi, 2005:7) Ezt követte, hogy a MÁV és a BKV 

várótermeibe, később a kereskedelmi egységekbe nem mehettek be a hajléktalan emberek.  

A Tervezet megfogalmazza célként, hogy lehetőleg minél kevesebb ember kényszerüljön a 

város közterületein fedél nélkül élni, „minél több, eddig tartósan közterületen élő ember emberibb 

körülmények közép kerülhessen”. (Tervezet, 2011. 04. 30) 

A közelmúltban a Társadalmi Megbékélés Programhoz kapcsolódó „Aluljáró Helyett Emberibb 

Körülmények” program keretében a fővárosi metróaluljárókban életvitelszerűen tartózkodó fedél 

nélkül élő emberek számára bonos szállóra való elhelyezésben nyújtottak az utcai szociális 

munkások segítséget. Tavaly novemberétől 13 forgalmasabb aluljárót a korábban életvitelszerűen ott 



 13 

tartózkodó embereknek el kellett hagyniuk. Az „Aluljáró helyett emberibb körülmények” program 

keretén belül a 13 nagy forgalmú aluljáróban az együttműködő szervezetek utcai szociális munkásai 

116 tartósan az aluljárókban élő fedél nélküli embert írtak össze. Számukra támogatott bonos 

rendszerben, valamint munkásszállón való nagyon kedvező árú elhelyezést ajánlottak fel a 

programban együttműködő kliensek számára. Ennek köszönhetően 86 főt sikerült a korábbiaknál 

jobb lakhatási körülmények közé juttatni. A közterületen életvitelszerűen tartózkodó emberek 

számának csökkentése érdekében, konkrétan arra reagálva, hogy bizonyos területeken, aluljárókban 

nem tartózkodhatnak hajléktalanok, tavaly télen megnyitottak két úgynevezett Toleranciapontot, az 

egyik a Nyugati Pályaudvaron, a másik a Déli Pályaudvaron volt. A Toleranciapontok 

létrehozásáról, szerepéről, valamint funkcióiról-diszfunkcióiról a szakma rendkívül megosztott 

véleményt alakított ki. Május 3-án került sor a toleranciapontokról tartott szakmai kerekasztal 

beszélgetésre a BMSZKI Dózsa György úton található épületében. Ezen a kerekasztal beszélgetésen 

nekem is volt lehetőségem részt venni. Itt a Toleranciapontok számos negatív jellemzőjéről szó 

esett. (Az ott dominánssá váló, jobb fizikai állapotban lévő emberek dirigáltak a rosszabb állapotban 

lévő ott tartózkodóknak, nem volt tisztálkodási lehetőség biztosítva, és a szakma sem tudta egyelőre 

pontosan hogy mi a dolga ezekkel a helyekkel. Fontos kérdés, hogy az utcai szociális munkás 

utánkövesse-e oda a klienst? Ez egy bonyolult kérdés, mert, ha ezt megteszi, akkor ezzel egy 

szempontból legitimálja a Toleranciapont működését.) Sok esetben az itt éjszakázó fedél nélküli 

ember nem volt jobb helyzetben, mint ha korábban például az aluljáróban töltötte az éjszakáit. 

A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, hogy a két Túlélőpont 60 ember túlélését jelentette a 

múlt évben. A kerekasztal megbeszélésen szakemberek egyetértettek abban, hogy ez egy olyan 

szervezetrendszer részeként lenne működtethető, melyben nulladik lépcsőként funkcionál, de innen 

képes egy többlépcsős intézményrendszerben továbbléptetni a klienst.  

A Toleranciapontokkal kapcsolatos sajtóvisszhang, megjelent cikkek és a kerekasztal 

beszélgetés után számomra úgy tűnt, hogy a Toleranciapontok létrehozatala és működtetése nem 

szolgálta az azt igénybe vevő fedél nélkül élő emberek érdekét, hanem inkább a többségi társadalom 

szintén érthető érdekét elégítette ki, hogy ezeket az embereket ne lássák tömegesen a főváros 

legforgalmasabb részein. Arra reagált, hogy ha a Főváros bizonyos területein, az aluljárókban nem 

tartózkodhatnak hajléktalan emberek, akkor kell számukra olyan helyet biztosítani, ahol 

tartózkodhatnak. 

2011. május 18-án lépett hatályba a fővárosi közterületek használatáról és közterületek rendjéről 

szóló rendelet módosítása. A Menhely Alapítvány hivatalos honlapján található tájékoztatás alapján 
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a hatályos jogszabály szerint 50 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet 

életvitelszerű lakhatás céljára használja. Amennyiben valaki életvitelszerűen közterületen 

tartózkodik és ezzel zavarja az ott élők nyugalmát a Fővárosi Közterület Felügyelet munkatársai a 

jogszabálynak megfelelően eljárhatnak. A közterület felügyelő a helyszínen 3-tól 20 ezer forintig 

szabhat ki bírságot, súlyosabb esetben feljelentéssel élhet a kerületileg illetékes szabálysértési 

hatóságnál. Feljelentés esetében az önkormányzati rendelet 50 ezer Ft-ban állapíthatja meg a 

pénzbírság felső határát. Amennyiben a hajléktalan ember a bírságot nem tudja megfizetni 

közérdekű munkára vagy elzárásra ítélhetik.∗ Ez az új rendelet az utcai szociális munka végzését 

megnehezíti, negatívan érinti, mivel egy hatósági eszközzel akarja a problémát orvosolni, ami nem 

egy valós megoldási lehetőség, amelytől a jövőben pozitív irányú változásokra lehetne számítani. 

Ennek várható következményei, hogy az eddig a város frekventáltabb területein tartózkodó fedél 

nélküli emberek kimennek a város peremterületeire, ahol sok eldugott erdős rész van, ahol 

nincsenek szem előtt.  

A rendelet hatályba lépésekor a záró komplex gyakorlat alatt, az utcai szociális munka során 

személyesen tapasztalhattam, hogy a kliensek hogyan reagálnak az új rendeletre. Általában hallottak 

már erről az új szabályról, csak nem tudták, hogy pontosan mit takar ez, mikor lép életbe. Általában 

jellemző volt, hogy nem mentek ki a város eldugott részeire, hanem inkább megpróbáltak 

együttműködőnek mutatkozni a Közterület Fenntartókkal. A hajléktalan emberek, mivel a büntetést 

nem tudják majd kifizetni, a pénzbüntetésüket inkább le fogják ülni, mely 10 nap fogvatartást jelent. 

Egy újságcikkből kiderül, hogy egy rab napi ellátása körülbelül 2500 forintba kerül, ami csak a 

fogvatartott ellátásának költsége. A Kiszámoltuk: olcsóbb támogatni, mint büntetni a 

hajléktalanokat című cikk szerint a fogvatartás teljes költsége napi nyolc ezer forint körül van. A 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat adatai szerint az állam napi 1283 forint normatív állami támogatást 

fizet egy hajléktalan ember szállón történő elhelyezéséért. Ebből adódóan, ez a rendszer nem lenne 

hatékony, mert nagy anyagi ráfordítást igényel. Valamint a hatásossága is előreláthatólag 

megkérdőjelezhető, mivel a közterületen élő fedél nélkül élő embereket csak időről időre tudják 

ezzel a módszerrel a közterületek használatától elriasztani. Ahhoz, hogy a közterületet 

életvitelszerűen használó emberek szállást nyújtó szolgáltatásokat vegyenek igénybe, szükség lenne 

olyan beléptető szálláshelyek működtetésére, melyek a célcsoport állapotára reagáló speciális 

 
∗ 
http://www.menhely.hu/index.php?view=article&catid=3:hajlektalansagrol&id=1901:tajekoztatas&tmpl=component&pr
int=1&layout=default&page= 
2011. 10.27 

http://www.menhely.hu/index.php?view=article&catid=3:hajlektalansagrol&id=1901:tajekoztatas&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.menhely.hu/index.php?view=article&catid=3:hajlektalansagrol&id=1901:tajekoztatas&tmpl=component&print=1&layout=default&page
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szolgáltatásokat képesek nyújtani. Olyan szolgáltatásokat, melyeket, ha megnéznek az 

életvitelszerűen közterületen élő emberek, elnyerik a tetszésüket és így adott esetben motiváltakká 

válnának e szolgáltatás igénybevételére. A probléma megoldása felé ilyen beléptető szálláshelyek 

létrehozatala pozitív lenne, és az, hogy az utcai szociális munkások arra motiválnák a klienseket, 

hogy legalább tekintsék meg ezeket az intézményeket. A közeljövőben három új hajléktalanokat 

ellátó szolgáltatást nyújtó központ fogja működését megkezdeni. Az év végén fog ez a három új 

fővárosi fenntartású intézmény megnyílni, ezek közül egy Budán, a másik kettő pedig Pesten fog 

működni, és összesen 350 új férőhelyet jelent. Szakmai szempontból számos dolog miatt nem a 

legjobb megoldás ezen új férőhelyek létrehozatala. Bizonyos szempontból a téli krízishelyzet 

orvoslásához szükségesek, de nem elégségesek, mivel nem adnak teret a szociális munkának, 

valamint előreláthatólag számos fontos funkció nem tud majd ezekben az új intézményekben 

működni. Pontosan azokra az okokra nem lesznek képesek ezek az új intézmények reagálni, ami 

miatt jelenleg is a közterületen élő hajléktalan emberek egy jelentős csoportja elutasítja a 

szolgáltatások igénybevételét. Ebből adódóan bizonyos ellátási formák a minimálszolgáltatásokhoz 

képest lehet, hogy jóval drágábbak, de sok esetben a mimimálszolgáltatások nem tudnak a probléma 

sikeres megoldása irányába, a hajléktalan léthelyzetből való kiléptetés irányába hatni. 

A jelenlegi Fővárosi Hajléktalanellátási Koncepcióban nagy hangsúlyt kapnak a 

szolgáltatásokat elutasító, rendszeresen közterületen élő hajléktalan embereknek nyújtott 

szolgáltatások. A Három melegedővel elindulhat a Fűtött utca program című cikk szerint a program 

keretében három olyan éjjeli menedékhelyet terveznek kialakítani, melyek nappali melegedőként is 

funkcionálnak majd. Ennek tervezett forrásigénye 490 millió forint. A három intézmény 309 ember 

számára éjszakai, 270 ember számára pedig nappali tartózkodási lehetőséget fog biztosítani. Az 

éjjeli menedékhelyek működésének szakmai irányítását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a 

BMSZKI fogják ellátni a tervek szerint. Ezenkívül egy VIII. kerületi munkásszálló is felújításra 

kerül, 192 férőhellyel. A jelenleg közterületen életvitelszerűen tartózkodó emberek számára 

szolgáltatások biztosítása fontos dolog, de emellett véleményem szerint figyelmet kellene fordítani a 

hajléktalan léthelyzetből való kilépés segítését célzó programokra, ezekre nagyobb anyagi forrást 

kellene biztosítani. Ez azért lenne szükséges, mert e nélkül egy idő után minden szinten bedugul az 

ellátórendszer, valamint a forrásokat nem tudják a szolgáltatások nyújtásával hatékonyan 

felhasználni. 
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6. A társadalmi kirekesztődés megállításában szerepet játszó tényezők  

6.1.. Rövid összefoglaló a Kiút Egyesületről 

A Kiút Egyesület 1995. februárjában alakult, gyakorlott szociális munkások, pszichiáterek, 

egészségügyi dolgozók és önkéntes segítők részvételével. Az egyesület, tevékenységével, összekötő 

kapocsként illeszkedik a meglévő szociális és egészségügyi szolgáltató intézményi rendszerhez. 

Folyamatos gondozást, támogatást biztosít az egyének, családok számára.  

„Az egyesület célja a hátrányos helyzetűek, gyermekek és fiatalok szocializálása, kulturális 

értékeik megőrzése, bajba jutottak, szegény egyének és családok, szenvedélybetegek és 

hajléktalanok segítése, támogatása”.(Kiút Egyesület alapító dokumentuma) 

A szervezet működése többsíkú, a társadalmi gondok kihívásainak megfelelően.  

Hangsúlyt kap a hajléktalanság és a mentálhigiénés problémák kezelése, melyekhez szervesen 

kapcsolódik a folyamatos szociális munka. A tevékenység munkacsoportokban, különböző segítési 

formák alkalmazásával, személyenként és programonként változó időtartamig történik. Megjelenik 

az egyéni esetkezelés, az egyéni-, a csoport-, és a családterápia. Szerepet kap az önsegítés, mint a 

gyógyulást megerősítő közösségi forma (absztinens szenvedélybetegek). 

Ebben a részben azt szeretném ismertetni, hogy véleményem szerint milyen programok azok, 

melyek képesek a klienseknek valós segítséget adni, mégpedig a társadalom legkirekesztettebb 

csoportjának esetében. Egy ilyen program a TÁMOP 5.3.3. projekt keretében megvalósuló a 

hajléktalan emberek munka-erőpiaci reintegrációját célként kitűző program. 

6.2 A TÁMOP 5.3.3. program bemutatása 

Záró komplex gyakorlatom alatt a Kiút Egyesületnél megismerhettem egy, a hajléktalan 

emberek társadalmi reintegrációját célként kitűző TÁMOP programot.  

Az Egyesület a TÁMOP 5.3.3. „Kézen Fogva” a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő 

piaci integrációját segítő program lebonyolításában a Nonprofit Alapítvánnyal közösen vesz részt. 

A program 30 fő munkanélküli hajléktalan ember reintegrációjában nyújt segítséget. 

Ennek a projektnek a célja, hogy a Kiút Egyesület és a Nonprofit Alapítvány által kiválasztott 

hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő piaci integrációjában nyújtson segítséget, 

mégpedig komplex módon foglalkoztatási, lakhatási és szociális helyzetük javításában. A cél a 

programban részt vevő emberek kulcsképességeinek fejlesztése, a hatékony álláskereséséhez 

szükséges ismeretek átadása számukra, a motiváció fenntartása és egyéni gondozási terv alapján 

szociális, mentális támogatás nyújtása számukra. Ezekre építve pedig a munkakeresés és a 

munkaerő piaci reintegráció megvalósítása. A program keretében egyéni és csoportos 
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foglalkozásokkal, tanácsadásokkal segítik a csoport-tagokat, valamint a részükre lakhatási 

támogatást és a képzés idejére képzési támogatást nyújtanak. A rendszeres csoportfoglalkozások 

fontos része a programnak, mivel ezek keretében sokat fejlődik a csoporttagok önismerete, 

kommunikációs - és együttműködési készségeik. Ezenkívül olyan ismereteket szerezhetnek, melyek 

a későbbiekben a munkaerőpiacra való belépéskor fontosak lesznek. Például ismereteket 

szerezhetnek a munkaerőpiacról, megtanulnak önéletrajzot írni, valamint javul a konfliktuskezelő és 

problémamegoldó képességük is. Tág palettán ábrázolható, hogy milyen képzéseket végeztek a 

csoporttagok. A targoncavezető és a bolti hentes képzés eléggé népszerű volt, valamint a dajka és a 

vendéglátó-eladó képzés is. 

Az első csoportban a csoporttagok most értek abba a szakaszba, hogy befejezték a képzést és 

most kezdődik számukra az intenzív álláskeresési időszak, ami a jelenleg nagyon magas munka-

nélküliségi ráta miatt egyáltalán nem lesz számukra könnyű. A program figyelembe veszi, hogy a 

hajléktalanság egy „többdimenziós probléma”, ezért a reintegrációt célként kitűző programok is 

„több területen egyszerre, egymás hatásait támogatva vezethetnek sikerre”.(Bakos, 2005) 

A komplex megoldási utak egymásra épülve képesek hatni a társadalomba való vissza-

illeszkedés irányába. 

A programban részt vevők egy része képzésben vesz részt, és ehhez támogatott lakhatást kap, 

mely keretében arányosan emelkedő önrészt kell fizetniük a lakhatáshoz. Ennek finanszírozásához, 

valamint egyéb költségeik fedezésére lakhatási és megélhetési támogatásban részesülnek. 

A programban részt vevők másik része már rendelkezett piacképes szaktudással, így az ő 

esetükben a munkakeresés támogatása, a megfelelő munkahely megtalálása, az állás elnyerése és 

megtartása a cél. A csoportfoglalkozásokra kéthetente került sor. 

A csoportfoglalkozások abban is segítséget nyújtanak, hogy a csoport által megfelelőnek tartott 

és elvárt viselkedési normák mintát adnak ahhoz, hogy majd hogyan kell a későbbiekben a 

munkahelyen viselkedni, mintát kapnak a csoporttagok arról is, hogyan tudják képviselni az 

érdekeiket, másokat nem megsértve hogyan tudják megmondani véleményüket. A csoportokon az 

Egyesület szakembereitől visszajelzéseket kapnak a csoporttagok, pozitív megerősítések 

formájában, valamint arról is kapnak visszajelzéseket, hogy mik azok a dolgok amiken változtatni 

kellene. Ez segítséget nyújt a reális önkép kialakításában. 

A gyakorlat során módom nyílt a csoportfoglalkozásokba bekapcsolódni, valamint részt vettem 

a közösségi programokon is. Személyes tapasztalataimat a későbbiekben részletesen ismertetem. 

A hajléktalan állapotot megelőzően az emberek egy hosszabb-rövidebb folyamaton mentek át, ami 
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alatt számos szociális problémát éltek meg (munkahely elvesztése, családi,-baráti,-párkapcsolatok 

konfliktusossá válása, leépülése, a pénzhiány miatti lakás/albérlet fenntartási problémák). Ezek a 

problémák együttes eredményeként vesztették el nagy többségben a lakhatási lehetőségüket, 

amennyiben korábban rendelkeztek azzal. Véleményem szerint a helyzet megoldása érdekében 

olyan komplex programra van szükség, ami több szinten képes segítséget nyújtani, annak érdekében, 

hogy az egyén kikerüljön a hajléktalan léthelyzetből, és tartósan ne kerüljön vissza. Személyes 

tapasztalataim alapján ez a program eléggé komplex ahhoz, hogy a munkaerő-piaci reintegráció 

mellett számos más dolog újratanulásában, fontos ismeretek megszerzésében szerepet játszik. 

6.3. A csoport összetétele 

A csoport összetétele is nagyon heterogén. 

A legfiatalabb csoporttag 20, a legidősebb 59 éves. Van a csoporttagok között gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő, gyógyult szenvedélybeteg, büntetett előéletű. A csoport egyik része abban 

kap segítséget, hogy valamilyen piacképes szakképzettséget tudjon szerezni, ami lehetővé teszi 

számukra a munkaerőpiacra való belépést. 

A csoporttagok közös jellemzője, hogy tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, nem piacképes 

szakmával rendelkeznek A képzés keretében a gyakorlatokon való részvétel egy sor olyan készség 

újjáépítésében kapnak segítséget a programban részt vevők, mint a pontos megjelenés a 

munkahelyen, a munkahelyi szabályokhoz való alkalmazkodás, melyek kis dolgoknak tűnhetnek, de 

valójában nagyon fontosak. A csoportfoglalkozások után kerül sor a megélhetési támogatás 

kiosztására, ami a legfontosabb motiváló tényező a csoporton való megjelenéseknek. Ez érezhető 

volt abban is, hogy a csoportfoglalkozás várható befejezése előtt egyre inkább feszültebb lett a 

légkör, a csoporttagok várták, hogy sor kerüljön a pénzosztásra. Sokszor kis dolgok indítják el az 

előrelépéseket a helyzet megoldása érdekében. Például egy képzésben való részvétel lehetőséget 

teremt új emberek megismerésére. Sok esetben a képzés során a kliens kapcsolati tőkére tesz szert, 

új ismerősökre, akik a későbbiekben lehet, hogy az elhelyezkedésben segítséget nyújthatnak. A 

kapcsolati tőke halmozódása ugyanúgy képes működni, mint adott esetben a pénztőke 

felhalmozódása, amely lehetővé teszi az előrelépést az adott helyzetben. „100 ezer forint arra 

azonban elég, hogy „tőkeinjekcióként” hasson egy változási folyamatban, és további 

„tőketermelést” indítson el az adott hajléktalan ember érdekében, saját 

közreműködésével”.(„Varga”, 2010:11.) 

A hajléktalan emberek számára rendkívül nehéz feladat célokat megfogalmazni, előre 

megtervezni, hogy a jövőben mit szeretnének dolgozni és ehhez milyen reális utak vezetnek, mivel a 
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biztonság hiányzik az életükből. A máról holnapra élés jellemző rájuk, a lakhatás terén, valamint 

pénzgazdálkodásukban is. Sokszor problémát jelent az, hogy a hajléktalan embereknek a 

kapcsolatrendszere leépült, nem rendelkeznek természetes támogató rendszerrel vagy csak nagyon 

minimális mértékben. Ebből adódóan a közösségi programok fontos szerepet töltenek be. 

A hajléktalan emberek kapcsolathálózatát Albert Fruzsina és Dávid Beáta (1998) elemzi. A 

tanulmányban több elmélet is bemutatja ezt a helyzetet. Ezek közül az egyik Jaqueline Wiseman 

elmélete. Jaqueline Wiseman leírja a társadalmi margó fogalmát, melyet az egyén rendelkezésére 

álló források, kapcsolatok és egyéni jellemzők együtteseként határozott meg. Azokat a tényezőket 

sorolta ide, melyek az egyént abban segítik, hogy egy adott nehéz élethelyzetet átvészeljen. Ez egy 

olyan „tér”, melyen belül az ember hibázhat, úgy, hogy ezeket a hibákat elnézik neki és nem éri 

semmilyen szankció értük. Amennyiben valaki túlságosan sokszor támaszkodik e társadalmi 

margóra, ez annak csökkenéséhez, majd annak teljes leépüléséhez vezethet, és így egy kis hiba 

elkövetése is kemény következményekkel járhat. A társadalmi margó elvesztése együtt jár az 

önbizalom elvesztésével is. A társadalmi csereelmélet a társas kapcsolatoknak azt a szerepét emeli 

ki, hogy az emberek olyan egyénekkel lépnek kapcsolatba, akikkel a tranzakció valamilyen 

haszonnal jár és a kapcsolat addig tart, amíg a részt vevő felek egymás számára a másik által értékelt 

forrásokat képesek biztosítani. A csereelmélet szerint a kiegyensúlyozatlan kapcsolatok csak egy 

ideig tarthatóak fenn, a társadalmi margóra egy ideig tud az egyén támaszkodni, de nem a 

végtelenségig. Egy idő után ennek értelmében a hajléktalan emberek kapcsolatrendszere leépül, nem 

képes ezekre építeni. Így a szerepek leépülése, beszűkülése és a kapcsolatok megszűnése önmagát 

megerősítő spirálhelyzetet eredményez. 

Albert Fruzsina és Dávid Bea tanulmányának gyakorlati igazolására szolgál Nagy Szilvia 

szakdolgozatában található kutatás is, amelyben a szerző életútinterjúkat értékel, melyeket egy 

családok átmeneti otthonában vettek fel a felvételi elbeszélgetések alkalmával. Ebből kiderül, hogy 

a kapcsolati hiányok, fontos kapcsolatok lebomlása és konfliktusossá válása, a kapcsolati tőke 

leépülése milyen fontos szerepet tölt be a hajléktalan élethelyzetet eredményező tényezők között. 

Nagy Szilvia munkájából, az 57 felvételiző személy életútjából fontos kiemelni, hogy „11 

személy mondta azt, hogy a vér szerinti szüleivel, testvéreivel jó a kapcsolata. Ezzel szemben 18 fő 

nyilatkozott úgy, hogy a családi kapcsolatai megromlottak, konfliktusossá váltak, vagy egyáltalán 

nincs kapcsolat a családtagok között.” (Nagy, 2009:29.) 

6.4 Saját tapasztalatok a TÁMOP 5.3.3. csoportról 

A csoporttal elért pozitív irányú változás, hogy motiváltabbakká váltak a munkavállalás iránt, 
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hatékonyabban tudják kifejezni magukat, és így nem csak a munkavállalás terén, hanem az élet más 

területein is sikeresebben tudnak boldogulni. 

A programok szervezése a csoportfoglalkozásokon belül a célcsoport adottságaira, 

élethelyzetére tekintettel olyan integrált megközelítésen alapul, amely figyelembe veszi a hátrányos 

társadalmi - és gazdasági helyzetből fakadó problémák összetettségét, halmozódását. 

A csoport arra a szükségletre is reagál, hogy a sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéshez egy 

olyan komplex program szükséges, amiben megfelelően jelen vannak olyan támogató 

szolgáltatások, melyek az egyéni adottságokra képesek reagálni és ebben szerepet kell kapnia a 

szociális munka eszközrendszerének. 

A csoporttagoknak kötelező a részvétel a csoportokon, a csoport foglalkozás egyik részén 

mindig egy konkrét téma kerül megbeszélésre, mindenki elmondja a véleményét az adott dologról, 

ezután vagy önismereti játékokat, teszteket lehet megoldani, vagy valamilyen közösségi programra 

kerül sor. 

Véleményem szerint ilyen programokra nagy szükség van a célcsoport számára, a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, mivel valamilyen szervezett segítség nélkül egy hajléktalan 

ember nem képes a valódi munkaerőpiacra visszatérni. 

„A hajléktalan életmód súlyos problémája, hogy a munkaerő újratermelődéséhez szükséges 

fizikai feltételek, mint például alvás, tisztálkodás, rendszeres táplálkozás nem minden esetben 

adottak”.(Pattyán - Szoboszlai, 1999:9) 

Ezek a hiányállapotok eredményezik azt, hogy a hajléktalan embernek ha sikerül is valamilyen 

munkát szereznie, azt nem sikerül hosszú távon megtartania, mert nem tudta kipihenni magát, nem 

tudta étkezését megoldani az első hónapban, mivel még nem rendelkezett jövedelemmel. Sok 

alkalmi munkáltató pedig erre specializálódik, vagyis a munkáért cserébe inni és enni adnak vagy 

alvóhelyet biztosítanak a hajléktalan emberek számára, ez napjainkban a modernkori rabszolgaság 

egy formájaként működik.( Pattyán - Szoboszlai, 1999:9) 

6.5 A Program tartalma 

A TÁMOP 5.3.3. keretében egy hét hónapos intenzív programot valósít meg a Kiút Egyesület a 

Nonprofit Alapítvánnyal. A program keretében a csoporttagok képzésen vesznek részt. A képzés 

elméleti és gyakorlati részén kötelező a részvétel számukra. Amennyiben ez nem történik meg, 

akkor a megélhetési támogatásból arányos levonás történik. Minden héten egyszer kötelező 

megjelenniük a Nonprofit Alapítványnál, amikor minden programban részt vevő személlyel 

személyes beszélgetés történik aktuális helyzetéről: hogy van, hogy érzi magát a szállón, hogy áll a 
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képzéssel, aktuálisan milyen nehézségekkel küzd, ezeket megoldása érdekében mit tehet, stb. 

Ezenkívül két hetenként szombaton csoportfoglalkozás van a csoporttagok számára, melyben 

mindig valamilyen téma köré épül fel a napi foglalkozás, vagy valamilyen közösségi programra 

(például állatkerti látogatás, kirándulás) kerül sor. A megélheti támogatás kiosztása a 

csoportalkalmak keretében történik. A program keretében rendszeres kapcsolatot tartanak fenn mind 

a képző intézményekkel, mind pedig azzal az átmeneti szállóval, ahol a csoporttagok többsége lakik. 

Emellett a Kiút Egyesület életvezetés tanácsadást, valamint mentálhigiénés tanácsadást biztosít 

a programban részt vevők számára. A csoporttagok felmerülő kérdéseikkel és aktuálisan felmerülő 

problémáival megkereshetik a Kiút Egyesület és a Nonprofit Alapítvány munkatársait egyaránt, ami 

a gyakorlatban meg is valósul. 

6.6 A csoportfoglalkozások 

A kéthetente megtartott csoport előkészítésekor és ütemezésekor a szakemberek azt vették 

figyelembe, hogy melyek azok a területek, amelyek esetében a csoporttagok nagyobb részének 

hiányosságai lehetnek, melyek a munkaerő-piaci pozíciót a későbbiekben, a képzettség megszerzése 

után is nagymértékben ronthatják. A csoportfoglalkozásokon ezeket a készségeket építő, fejlesztő 

feladatokat oldhattak meg a résztvevők és egyéb önismereti feladatokat. A résztvevők későbbi 

foglalkozásokon megfogalmazták, hogy felismerték a pénzgazdálkodás és az időgazdálkodás 

fontosságát. 

A csoportfoglalkozások abban is segítséget nyújtanak, hogy a csoport által megfelelőnek tartott 

és elvárt viselkedési normák mintát adnak ahhoz, hogy majd hogyan kell a későbbiekben a 

munkahelyen viselkedni. Mintát kapnak a csoporttagok arról is, hogyan tudják képviselni az 

érdekeiket, másokat nem megsértve hogyan tudják megmondani véleményüket. A csoportokon az 

Egyesület szakembereitől visszajelzéseket kapnak a csoporttagok, pozitív megerősítések formájában 

arról is, hogy mik azok a dolgok amiken változtatni kellene. Ez segítséget nyújt a reális önkép 

kialakításában. A csoporttal elért pozitív irányú változás, hogy motiváltabbakká váltak a 

munkavállalás iránt, hatékonyabban tudják kifejezni magukat, és így nem csak a munkavállalás 

terén, hanem az élet más területein is sikeresebben tudnak boldogulni. 

A programok szervezése a csoportfoglalkozásokon belül a célcsoport adottságaira, 

élethelyzetére tekintettel olyan integrált megközelítésen alapul, amely figyelembe veszi a hátrányos 

társadalmi - és gazdasági helyzetből fakadó problémák összetettségét, halmozódását és ezek 

egymásra épülését. A csoport arra a szükségletre is reagál, hogy a sikeres munkaerő-piaci 

beilleszkedéshez egy olyan komplex program szükséges, amiben megfelelően jelen vannak olyan 
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támogató szolgáltatások, melyek az egyéni adottságokra képesek reagálni és ebben szerepet kell 

kapnia a szociális munka eszközrendszerének. 

A csoportfoglalkozás egyik részén mindig egy konkrét téma kerül megbeszélésre, mindenki 

elmondja a véleményét az adott dologról, ezután vagy önismereti játékokat, teszteket lehet 

megoldani, vagy valamilyen közösségi programra kerül sor. Közösségi program keretén belül 

elmentünk bográcsolni a Pesthidegkút közelében található Tökhegyre az Egyesület egyik klienséhez, 

aki szívességi lakáshasználóként lakik egy nyaralóban. Voltunk az Állatkertben, eredményként 

tudható be, hogy a belépő árához anyagilag hozzájárultak a csoporttagok. 

Némely esetben igen meglepő fordulatokat tapasztaltam a csoportban. Egyik alkalommal az 

irányított beszélgetésen a csoporttagok 90%-ban azt fogalmazták meg, hogy jelen 

csoportfoglalkozás helyett szabadtéri programon lennének. A csoportvezető a szünet után 

bejelentette, hogy a kívánságuk teljesülhet, ellátogathatnak a Margitszigetre. A meghökkentő 

fordulat ekkor történt, egyetlen ember sem akart kimenni a szabadba. A csoportvezető szembesítette 

őket azzal, hogy hogyan állnak ellen a felkínált lehetőségeknek, kivetítve ezt a hozzáállásukat az 

élet más területeire is. A csoportfoglakozásokon sok mindenről, például a pénz és időgazdálkodásról 

esett szó, amik a munkaerő-piaci reintegráció és az önálló lakhatás megteremtése céljából nagyon 

fontos dolgok. A pénzgazdálkodás témaköréhez egy héten át vezetniük kellett hogy milyen 

bevételeik és kiadásaik voltak és mire mennyit költöttek.  

Az időgazdálkodás témaköréhez pedig azt kellett vezetni, hogy a nap óráit mivel töltötték. Ez 

véleményem szerint nagyon hasznos volt, mert rengetegszer fogalmazzák meg indokként, hogy 

bizonyos dolgokat azért nem intéznek el, mert nincsen idejük rá. 

Az időbeosztás, időgazdálkodás is egy olyan dolog, mellyel tapasztalataim alapján a kliensek 

egy jó részének problémái vannak. 

A hajléktalan emberek egy részének azért nincsen ideje igénybe venni a szociális ellátórendszer 

által nyújtott szolgáltatásokat, mert a különböző intézményekben a várakozás, és az intézmények 

között való utazás sok időt elvesz. Ezenkívül sok kliensnek jelent gondot az ideje beosztása. 

Ezen kívül volt olyan csoportfoglalkozás, amikor egy nagyobb ünnepkör hagyományairól, 

szokásairól esett szó. A legutóbbi csoportalkalmon pedig arról, hogy ki hogyan látja a jövőjét, 

milyen esélyeket lát az elhelyezkedésre, és milyen továbblépési lehetőségeken gondolkozik, mivel a 

program a végéhez közeledik. Erről a csoporttagoknak rajzot is kellett készíteni, valamint, körkérdés 

keretében beszélgetés is zajlott. Volt olyan csoporttag is, aki nagyon negatív képet jelenített meg a 

jövőjéről, egy metrómegállóban ábrázolta magát, amint ott tartózkodik hajléktalanként. A 
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csoportban vannak olyan személyek is akik konkrét, reális céllal rendelkeznek a jövőjükről. 

 Mivel a hajléktalan emberek számára a cél a közvetlen túlélés, ebből következően a hosszabb távú 

célok kevésbé fontosak számukra. Így a rövid távú szükségletek kielégítésébe fektetett sok 

erőfeszítés elvonja az energiát a hosszú távú célok megvalósításától, ami az aktuális élethelyzeten 

való változtatás eléréséhez szükséges lenne. (Albert-Dávid, 1998.) Ebből adódóan eredményként 

tudható be, amikor célokat fogalmaznak meg, mint például önálló lakhatás megteremtése, 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés. 

Előzetes bejelentkezés alapján igénybe vehetnek a csoporttagok életvezetési és pszichiátriai 

tanácsadást is. A résztvevők a kéthetenkénti csoportalkalmakon kívül rendszeresen felkeresik az 

Egyesület szakembereit különböző, a képzést illetően felmerülő kérdéseikkel, problémáikkal. 

 

7. A társadalmi kirekesztés-kirekesztődés az életvitelszerűen közterületen tartózkodó emberek 

esetében 

Az életvitelszerűen közterületen tartózkodó emberek helyzete számos dimenzió mentén 

nehezített. A terepgyakorlatok alatt szerzett tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy gyakran nem, 

vagy nem piacképes szakvégzettséggel rendelkeznek. Az is egyértelmű tény, hogy minél hosszabb 

ideje él egy személy hajléktalan léthelyzetben, annál inkább csökken önértékelése és személyes 

motivációja az élethelyzetén való változtatás érdekében, annál inkább úgy fogja fel a jelenlegi 

helyzetét, hogy azon változtatni nem tud, nem lehet. Ennek eredményeképpen a huzamosabb ideje 

hajléktalan emberek egy része nem vesz igénybe semmilyen szolgáltatást, még akkor sem, ha van is 

információja arról, hogy létezik az a bizonyos szolgáltatás, melyre szüksége lenne és igénybe 

vehetné. Ennek számos oka lehet. Megelőző negatív tapasztalatok más szociális intézmények 

igénybevételekor, a nagy tömegtől való félelem, a többi szolgáltatást igénybevevő személy 

viselkedésének nem ismeretéből fakadó visszatartó erő. 

A terepgyakorlat alatt szerzett személyes tapasztalat szerint a szolgáltatások igénybevételének 

ellenösztönzője lehet az is, hogy a hajléktalan emberek a nagyméretű személyes tárgyaikat nem 

tudják hol elhelyezni, addig, amíg valamilyen szolgáltatást igénybe vesznek. 

Erre a hiányállapotra reagálva több szervezet is a fővárosban létrehozott csomagmegőrzőket, a 

legnagyobbat a Menhely Alapítvány működteti a Vajdahunyad utcában, ahol elhelyezhetik a 

hajléktalan emberek személyes holmijukat biztonságos, zárható szekrényekben. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy mi köti a fedél nélküli embereket, ahhoz, hogy télen is 

közterületen éljenek. Ebben annak is szerepe van, hogy sok személyes kapcsolat kialakul az utcán 
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eltöltött idő alatt, például a közeli boltból rendszeresen élelmet kap, a sorstársaktól pedig rendszeres, 

megszokott társaságot. Ezenkívül a kisboltok, piaci standok, kocsmák környékén kisegítő 

munkalehetőségek is felmerülhetnek. Breitner ezt így foglalja össze: "Az utcán élőknek 

meglehetősen sok vesztenivalójuk lehet azzal, ha elfogadják az intézményrendszer kínálta 

elhelyezési lehetőségeket, mert ezzel fel kell adniuk addigi megélhetési és társadalmi 

viszonyrendszerüket”. (Breitner, in: Fehér, 2009:20) 

Erre reagálva azt is figyelembe kell venni az ellátórendszer által biztosított szolgáltatások 

kialakításakor, hogy mit biztosítanak az intézmények, melyek ezeket a veszteségeket kárpótolná. Az 

intézmények igénybe vételének elutasítása mögött sok esetben nem valódi tapasztalat van, hanem a 

kliensek sorstársaiktól nyert információkra, hallott dolgokra építve fogalmazzák meg véleményüket 

az intézményekről. 

Emiatt sokszor rendkívül fontos szerepe van az utcai szociális munkának abban, hogy a kliens 

később igénybe veszi-e a számára szükséges szolgáltatásokat. Sok esetben, ha a kliens elkezd 

megbízni az őt rendszeresen látogató szociális munkásban, és így egy idő után a szociális 

munkásnak sikerül arra motiválni a klienst, hogy egyáltalán nézzen meg, próbáljon ki egy nappali 

melegedőt, vagy éjjeli menedékhelyet, sok esetben ráébred a kliens, hogy az, amit hallott nem is 

abban a formában igaz, ahogy ő azt korábban gondolta. Az intézmények elutasításának lehet az oka 

egy félreértelmezett szabadságértelmezés, az azzal való szembefordulás, hogy egy intézmény 

házirendjéhez alkalmazkodni kelljen. További visszatartó tényező lehet még, hogy a szolgáltatás 

igénybevételének valamilyen feltétele van, de annak a hajléktalan ember nem tud, vagy nem akar 

megfelelni, például tüdőszűrő papír kell a szolgáltatások igénybevételéhez, vagy az adott 

intézménybe valamilyen szer hatása alatt nem lehet belépni, és az ellátást/szolgáltatást igénybe 

venni szándékozó személy olyan súlyos függőségben szenved, hogy nem tud alkohol vagy egyéb 

tudatmódosító szer nélkül igénybe venni a szolgáltatásokat. 

Ezek mind olyan okok, amelyek visszatarthatják a hajléktalan embereket a szolgáltatások 

igénybe vételétől, még akkor is, ha rendelkeznek információval az igénybe vehető szolgáltatásokról, 

azok feltételeiről. 

A záró komplex gyakorlat alatt volt lehetőségem a rendszeresen éjszakáikat közterületen töltő 

klienseket megkérdezni arról, hogy mi az oka annak, hogy nem vesznek igénybe szociális 

intézményeket, éjjeli menedékhelyet. 

Előzetes hipotézisem ezzel kapcsolatban az volt, hogy az életvitelszerűen közterületen 

tartózkodó emberek nagy többségben más intézmények szolgáltatásait sem veszik igénybe. 
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Ugyanúgy elutasítják a többi szociális intézmény szolgáltatásait, mint az éjjeli menedékhelyek 

igénybe vételét, az ellátásokból és szociális szolgáltatásokból kirekesztődnek, még ha van is 

jogosultságuk valamilyen ellátásra, akkor sem igénylik azt, tehát az esetükben az ellátások, 

szolgáltatások igénybe nem vétele egy komplex kirekesztődési állapotot eredményez, melynek 

számos hatása van. 

Mindenképpen fontos kérdésként merült fel, hogy a szolgáltatások igénybe nem vételének mi az 

oka: nem rendelkeznek ismeretekkel a szolgáltatásokról, arról, hogy azok milyen feltételek mellett 

vehetők igénybe, hogy az intézményekről hallott negatív hírek riasztják vissza az életvitelszerűen 

utcán élő klienseket az intézmények igénybevételétől, netán valamilyen feltételnek kell megfelelni 

az igénybevételhez, aminek a fedél nélkül élő ember nem tud. Ezen elutasítási okok mellett érdemes 

figyelembe venni egy kutatás eredményeit, mely azt vizsgálta többek között, hogy a 

hajléktalanellátás szolgáltatásait igénybe vevő emberek milyen mértékben elégedettek az igénybe 

vett szolgáltatásokkal. A kutatást Forrai Erzsébet és Ladányi Erika végezte. A kérdést 512 

szolgáltatást igénybe vevő személy számára tették fel, éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállókon 

egyaránt. Az egyik kérdés arra irányult, hogy az intézmények igénybevételekor mennyire érzik 

magukat biztonságban. Az igénybevevők több, mint négy ötöde, 86,6 százalék úgy válaszolt erre, 

hogy biztonságban érzi magát az intézményben, 12,6 százalék pedig úgy válaszolt, hogy nem érzi 

magát az intézményben biztonságban. Az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállót igénybe vevők 

más-más arányban ítélték biztonságosnak a szolgáltatások igénybevételét: „az éjjeli menedékhelyet 

igénybe vevő válaszolók nagyobb arányban (16,2%) mondták azt, hogy nem érzik biztonságban 

magukat, mint az átmeneti szálláson kérdezettek (7,7%).” (Forrai-Ladányi, 2008) 

Arra a kérdésre, hogy mennyire érzi biztonságban az intézményben személyes holmiját a 

megkérdezettek három negyede pozitívan válaszolt, míg a válaszolók ötöde nem érezte 

biztonságban holmját az intézményben. 

A személyi tisztálkodás feltételeivel a válaszadók 49,8%-a teljes mértékben elégedett volt a 

kutatás alkalmával megkérdezett emberek közül, 10,2% inkább elégedett, 0,7% esetében nem 

biztosítottak a tisztálkodás feltételei, 3% teljes mértékben elégedettlen, 34% pedig inkább 

elégedettlen. 

Ez abból a szempontból fontos, hogy azok az emberek, akik már a szolgáltatások igénybevevői, 

nagyobb arányban elégedettek a szolgáltatásokkal vagy megfelelőnek tartják azokat. 

A gyakorlatok alatt szerzett tapasztalatokból számomra az a kép alakult ki az intézmények 

igénybe vételével vagy azok elutasításával kapcsolatban, hogy elkülönül két csoport a hajléktalan 
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emberek között ezen a téren. A közterületen életvitelszerűen tartózkodók csak kis mértékben 

rendelkeznek személyes tapasztalatokkal az intézményekről, és a szállást nyújtó hajléktalanellátó 

intézmények igénybevevői között alacsony azon emberek aránya, akik korábban egy-két éjszakánál 

többet közterületen töltöttek. Azt, hogy a hajléktalan emberek esetében mennyire megfigyelhető, 

hogy két külön csoportot alkotnak a rendszeresen közterületen éjszakázók és a rendszeresen éjjeli 

menedékhelyet/átmeneti szállót igénybe vevők, Szoboszlai is kiemeli. „A szállókon lakók két 

harmada még soha egy éjszakát sem töltött közterületen, a közterületen kérdezettek egy harmada 

még soha nem aludt hajléktalanszállón.” (Szoboszlai, 2009:34) 

7.1. Az életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan emberek megkérdezése során nyert 

tapasztalatok 

Az életvitelszerűen közterületen tartózkodó hajléktalan embereknek feltett kérdésekkel arra keresem 

a választ, hogy milyen arányban vannak azok, akik csak időről időre, egy átmeneti ideig 

tartózkodnak életvitelszerűen az utcán, egyébként szociális intézmények (éjjeli menedékhelyek, 

átmeneti szállók) lakói, de átmenetileg közterületen is laknak. Valamint mekkora azon emberek 

aránya a fedél nélkül élők között, akik bár nagyon jól ismerik a számukra rendelkezésre álló 

szolgáltatásokat, valamint azok igénybevételi módjait, azokat nem szándékoznak igénybe venni. 

Arra is tartalmaz kérdést a kérdőív, hogy az intézmények szolgáltatásai elutasításának milyen okai 

vannak a közterületen élő fedél nélküli emberek saját meghatározásában. 

A kérdőíves megkérdezés során a kérdésekkel arra kerestem a választ, hogy az életvitelszerűen 

közterületen tartózkodó kliensek milyen okból nem veszik igénybe a szállást nyújtó intézményeket, 

van-e ezekről a szociális intézményekről információjuk, személyes tapasztalatuk. 

A kérdőívet a Kiút Egyesület klienskörébe tartozó 20 személlyel töltettem ki, a klienskört a záró 

komplex gyakorlat alatt ismertem meg. A kérdőívet véletlenszerűen, az első 20 klienssel vettem fel, 

akikkel az adott időintervallum alatt találkoztam.  

 A kérdőívekből az derült ki, hogy a 20 megkérdezett emberből 12-en elmondásuk alapján 

rendszeresen igénybe vesznek szociális intézmények által nyújtott szolgáltatásokat, három ember 

ritkán, alkalmanként teszi ezt, és öt személy nem vesz igénybe szolgáltatásokat. Az intézmények 

szolgáltatásai közül többnyire az étkezési (11 ember), a mosási-fürdési (11 ember) lehetőségeket 

veszik igénybe, ezenkívül egy fő az orvosi ellátást, egy fő az iratpótlást, 1 fő pedig a szállást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait említette meg, mint általa használt szolgáltatást. (6. számú melléklet 2. 

ábra) 

Akik nem vesznek igénybe szociális intézmények által nyújtott szolgáltatásokat, ennek 
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különböző okait fogalmazták meg. Van, aki, mivel nem ismeri Budapestet, így nem tudja ezeket a 

helyeket megtalálni, van aki nem rendelkezik tüdőszűrő papírral, amit az intézmények nagy része 

kér a szolgáltatások igénybevételéhez. További indokok voltak, hogy "nem segítenek, nem adnak 

semmit", valamint, hogy a szolgáltatást nyújtó intézmények nem elég kulturáltak, korábban 

konfliktusokba került a szolgáltatások igénybevételekor. Az irathiány is felmerült indokként, 

valamint az, hogy sokat kell várni. 

Arra a kérdésre, hogy milyen szolgáltatásokra lenne szüksége, többen azt a választ adták, hogy 

"lakásra". Érdekes volt, hogy a lakást, valamint a munkát is szolgáltatásként értelmezte két fő. 

Három fő álláskeresésben való hatékony segítségnyújtást szeretne, munkába álláshoz segítséget. A 

legtöbben valamilyen szállást nyújtó intézményt vennének igénybe, ami megfelelő számukra. Ahol 

nincsenek az igénybe vevők annyira sokan, tisztaság van, nincsenek lopások. Egy fő erre a kérdésre 

úgy válaszolt, hogy nagyon jó lenne, ha olyan szolgáltatás igénybe vehető lenne, mint a 

"Konténerprogram", valamint a lakóbusz, mint Franciaországban, valamint étkezési szolgáltatások 

szélesebb időintervallumban lennének elérhetőek. (7. számú melléklet: 3. ábra) 

Előzetes feltételezésem ellentéte bizonyosodott be, mégpedig az, hogy a közterületen életvitel-

szerűen tartózkodó emberek általában ismerik a hajléktalanellátással foglakozó intézményeket. 

Tehát A kérdőívre válaszolók közül a legtöbben öt intézményt tudtak megnevezni (négy fő). Két 

intézményt, valamint hét intézményt három-három fő ismert. Volt egy ember, aki 17 és egy aki 18 

hajléktalan ellátással foglalkozó szociális intézményt ismert. (8. számú melléklet: 6. táblázat) 

Minden kérdezett úgy nyilatkozott, hogy van személyes tapasztalata ezekről az intézményekről. 

Több válaszoló is megfogalmazta negatív tapasztalatait, például: "Úgy beszélnek az emberrel, mint 

a kutyával, lenézik az embereket". A kérdőívek tartalma nem igazolta, hogy a közterületen élő 

hajléktalan emberek csak kis mértékben rendelkeznek személyes tapasztalatokkal az 

intézményekről. Az is kiderült, hogy a nappali szolgáltatásokat nyújtó intézmények igénybevétele a 

szállást nyújtó intézmények igénybevételével nem mutat egyértelmű összefüggést. Mivel a 

válaszolók nagy többsége, 12 ember rendszeresen igénybe vesz nappali szolgáltatásokat nyújtó 

intézményeket, de szállást nyújtó intézményeket nem. A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy van-e 

személyes tapasztalata az intézmények szolgáltatásairól egyhangúlag igennel válaszoltak. Ez azt 

jelenti, hogy azok is, akik nem veszik igénybe az intézmények által nyújtott szolgáltatásokat, 

korábban igénybe vették azokat, van információjuk ezekről az intézményekről és ismerik is azokat. 

A húsz megkérdezett ember közül csak egy ember nyilatkozott úgy, hogy alkalmanként igénybe 

vesz szállást nyújtó szolgáltatást, a nappali szolgáltatásokat viszont kisebb-nagyobb 
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rendszerességgel 12 ember igénybe vesz. 

 

8. A szolgáltatást nyújtó intézmények felkeresése alkalmával nyert információk rövid 

összegzése 

Ebben a részben az intézmények által nyújtott szolgáltatásokról, melyek képesek a kiléptetés 

irányában hatni, valamint ezek nehézségeiről emelek ki véleményem szerint fontos dolgokat. Az 

intézmények felkeresése alkalmával folytatott beszélgetésekről írt részletesebb kivonat a dolgozat 

végén, a mellékeltben található meg. 

A felkeresett intézmények közül mindegyik működtet olyan szolgáltatást, mely hiánypótló az 

ellátórendszer lépcsőzetes felépülésében, és a hajléktalan léthelyezetből való kilépésben próbál 

segítséget nyújtani. 

8.1 Menedékház Alapítvány 

A Menedékház Alapítvány 2009 óta működtet egy olyan éjjeli menedékhelyet, mely 

szolgáltatásaival igyekszik a célcsoport szükségleteinek megfelelni. A szobákban bokszos 

elhelyezést alakítottak ki, ami egy minimális személyes teret jelent minden kliens számára. 

Ezenkívül a menedékhely kutyakenelt is biztosít a kutyával rendelkező kliensek részére. A 

rendszeresen az éjjeli menedékhelyen éjszakázó kliensek számára fix ágy biztosított, így nincs az a 

bizonytalanságérzet, hogy be fog-e tudni következő éjszaka is jutni a kliens, valamint egy valamiféle 

biztonság, hogy tudja ugyanazon az ágyon aludhat a következő nap is. Télen kettő, nyáron három 

napig tartják fenn az ágyát. Ha ennek az időtartamnak a lejártáig a kliens nem jelentkezik, új embert 

vesznek fel helyére. Ez az éjjeli menedékhely szinte 24 órás benntartózkodást biztosít, úgy, mint egy 

átmeneti szálló. Ennek az előnyei jelen esetben erősebbek, mint hátrányai az intézmény szakemberei 

szerint. Véleményem szerint már az előnynek tekinthető, ha a szolgáltatások igénybevételét tartósan 

elutasító kliens igénybe vesz egy éjjeli menedékhelyet, használja a szolgáltatásokat. Nagy Zoltán, a 

Menedékház Alapítvány szakmai igazgatója szerint nem az a probléma, hogy a közterületen élő 

emberek nem mennek be a menedékhelyekre, hanem, az, hogy onnan nem tudnak továbblépni. Ezt 

bizonyítják azok az adatok is, amelyeket a korábbiakban, az 5. fejezetben ismertettem. Budapesten a 

Február Harmadika Munkacsoport adatai szerint 2011. február 3-án 3287 embert számoltak össze a 

fővárosban, Budapest Főváros Önkormányzat Összesítő Riportja szerint pedig 2011.04. 26-án 

összesen 1936 férőhely áll rendelkezésre Budapest területén hajléktalanok szállást nyújtó 

intézményeiben. 

Valós problémának látják azt, hogy a szolgáltatások célcsoportját sok esetben kiszorítja a 
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szolgáltatások igénybevételéből egy olyan csoport, akik jelenleg még jobb helyzetben vannak, de a 

konkrét problémájukra nem reagál szolgáltatások biztosításával az ellátórendszer. Nagy Zoltán 

szerint problémát jelent, hogy nagyon kevés a kivezető út, a továbblépési lehetőség az éjjeli 

menedékhelyen élő célcsoport esetében, azok az emberek számára, akik éveket közterületen éltek. 

Ezen célcsoport esetében a hajléktalan léthelyzetből való kiléptetés érdekében számos dologra lenne 

szükség. Szükséges lenne az egészségügyi ellátás fejlesztése, munkaerő-piaci reintegrációs 

programok és védett munkahelyek, valamint támogatott lakhatási programok. 

8.2 Kőrakás Park 

A Szobabérlők Háza 415 férőhelyet működtet, az átmeneti szálló részleg pedig 150 férőhelyet a 

működési engedély szerint, ami a gyakorlatban 124 férőhelyet jelent. A Kőrakás park által 

működtetett férőhelyek 100%-ban kihasználtak. Mind az átmeneti szálló, mind a Szobabérlők Háza 

esetében várólista van. 

Az átmeneti szálló két ágyas szobákban a párok elhelyezése biztosít férőhelyeket, valamint van 

egy-két egyágyas szoba is. Ebből adódóan nagyon népszerű, mivel kevés ilyen férőhely működik az 

ellátórendszerben. Az egy ágyas szobák 9 négyzetméteresek, a kétágyas szobák pedig 12 

négyzetméteresek. Minden szobához egy mosdókagyló tartozik, és közös wc, zuhanyzó van minden 

folyosón. 

A továbblépés segítése érdekében együttműködnek a BMSZKI két kiléptető szállójával, a 

Kocsis utcai és a Gyáli úti kiléptető intézményekkel, melyek olyan hajléktalan emberek számára 

nyújtanak szolgáltatásokat, akik már rendelkeznek megfelelő munkahellyel, jövedelemmel, de még 

szükséges lenne 4-6 hónap az önálló albérletbe költözéshez. 

A BMSZKI rendelkezik kiléptető lakásokkal is, de azok olyan panellakások, ahol nagyon 

magas a rezsi, így ezeket nem igazán lehet a célnak megfelelően használni. A klienseknek az önálló 

lakhatást elősegítő lakhatási támogatást biztosít az intézmény , melyet az Összefogás Közalapítvány 

pályázatán nyert pénzből finanszíroznak. Ennek összege 240 ezer forint maximálisan, melyet 

albérleti szerződés fejében, egy év alatt arányosan csökkenő összegben folyósítanak a kliensek 

részére. A szolgáltatások biztosítása során egy szakemberre 22-25 kliens jut, melyet a szakemberek 

soknak ítélnek, viszont a jelenlegi gazdasági helyzetben az intézmény nem engedhet meg 

létszámbővítést. Németh Balázs, a Kőrakás Park Átmeneti Szálló szakmai vezetője szerint a 

biztosított szolgáltatások rendszerében a lépcsőzetesség tud működni a hajléktalan léthelyzetből való 

kiléptetés irányába, de a fő cél, az önálló lakhatás megteremtése a legnehezebb, melyben sok 

tényező szerepet játszik. Az átmeneti szállóról a továbbléptetés általában a Szobabérlők Házába, 
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vagy egy másik átmeneti szállóra történik. Az, hogy nem azok az emberek veszik igénybe a 

szolgáltatásokat, akik valóban a célcsoport lennének, itt is előforduló probléma. Németh Balázs 

szerint a kliensek egy része olcsó albérleti lehetőségként használja az átmeneti szállót. Viszont 

rendkívül nehéz meghúzni egy határt, hogy az aktuális élethelyzete alapján ki jogosult és ki már 

nem jogosult. 

8.3 Kocsis Utcai Kiléptető Szálló 

Mivel a Kocsis utcai átmeneti szálló a BMSZKI egyik kiléptető intézménye, így az itt lakóknak 

eléggé szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Előtakarékosságot kell vállalniuk, valamint 

mindenképpen valamilyen jövedelemmel kell rendelkezniük. Ezenkívül munkaviszony is szükséges, 

vagy pedig az, hogy az ide beköltöző személy aktuálisan munkát keressen. Az, hogy meddig laknak 

itt a kliensek, esetfüggő. Hujberné Túróczi Angelika szerint mindig is jelen lévő probléma volt, 

hogy bekerülnek olyan kliensek a férőhelyekre, akik nem erre a szolgáltatásra lennének rászorultak. 

Így olcsó albérletnek használják az átmeneti szállós férőhelyeket. Az intézmény tevékenységéről 

elmondató, hogy egy korábbi szakmai beszámoló szerint „a kiköltözött lakóknak bő harmada nem 

az ellátásba, valamint biztosan nem a fedél nélküli létbe került vissza, miután elhagyta a szállót". Ezt 

igazolja egy friss adat is, mely szerint a szállóról 2011. júliusában 11 ember távozott, ebből 3 ember 

ment másik hajléktalanszállóra, ketten pedig ismeretlen helyre. A többi hat ember pedig vagy 

fővárosi lakáspályázaton nyert lakásba, vagy albérletbe távozott. A szállóról kiköltözők kiköltözési 

támogatásban részesülhetnek, melynek összege 240 ezer forint/fő. Az is jellemző, hogy az innen 

albérletbe, vagy lakáspályázaton elnyert lakásba kiköltözők egy idő után visszakerülnek az 

ellátórendszerbe. Inkább az jellemzőbb, hogy az albérletbe kiköltözők kerülnek vissza a szállóra. 

8.4 Bánya Utcai Nyugdíjas Átmeneti Szálló 

A Bánya utcai Nyugdíjas Átmeneti Szálló 64 személynek biztosít ellátást. 10-12 ágyas szobák 

állnak rendelkezésre. Az intézmény azokat a szolgáltatásokat biztosítja, melyeket a törvény előír 

átmeneti szállás esetén, valamint ezen felül a szükségletekre reagálva plusz szolgáltatásokat is 

nyújtanak, mivel hiába önálló szálló az intézmény a szakmai programja szerint, de a kliensek egy 

része esetében egészségügyi szolgáltatások biztosítására is szükség van. Heti kétszer egy órában jön 

egy gondozónő, aki a gyógyszer kiadagolásában, vérnyomás és vércukorszint mérésben segít. Azok 

a kliensek számára, akik ezt igénylik, üzleti alapon rendelnek melegételt. Az intézmény szabadidős 

programokat is biztosít, idén idősotthoni látogatást szervezett Visegrádra, ezen kívül működik 

filmklub, kézműves klub. Minden évben közös karácsonyi ünnepség van az intézményben, valamint 

a kertben bográcsozást szerveznek minden évben, valamint kéthetenként a kliensek bibliaórán 
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vehetnek részt. Az intézmény a kiléptetést a szociális otthonok felé tudja biztosítani. Ebben az 

intézmény intézményvezetője szerint számos dolog akadályt képez, többek között a térítési díjakban 

lévő nagy különbség a két intézmény között. A kliensek itt 5400 Ft térítési díjat fizetnek havonta, 

ami egy szociális otthoni térítési díj töredéke. 

8.5 BMSZKI Nappali Központ Dózsa György út 

A BMSZKI Nappali Központjához négy egység tartozik. A Szociális Információs Központ, az 

Álláskereső Iroda, a Felvételt Előkészítő Team és a Nappali Melegedő. Az Álláskereső Iroda 

összesen 24 szolgáltatást biztosít a kliensek számára. Hiánypótló, komplex szolgáltatásokat képes 

biztosítani, a szolgáltatások kialakításakor igyekeznek figyelembe venni a célcsoport speciális 

szükségleteit. Szerveznek az általános iskola első négy osztályának befejezését célzó képzést, az 

általános iskola 8. osztályának befejezését célzó képzést, valamint alapfokú számítógép felhasználó 

képzést. Segítenek a megfelelő önéletrajz elkészítésében, valamint az állásinterjúra való 

felkészülésben. Figyelembe veszik, hogy a célcsoport körében vannak olyan kliensek, akik hosszú 

ideje vannak távol a munkaerőpiactól és esetükben a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérés 

több időt és energiát igényel. A szakemberek általános problémának látják, hogy vannak olyan 

célcsoportok, amelyek számára az ellátórendszer nem tud megfelelő szolgáltatást nyújtani. Ezek az 

emberek nem tudnak előrébb lépni a problémájuk megoldásában, hosszú ideig benne maradnak az 

ellátórendszerben, és így a férőhelyek egy része esetében bedugul az ellátórendszer.  

Erre a problémára, hogy a szolgáltatásokat nem csak a célcsoport veszi igénybe úgy reagált az 

Álláskereső Iroda, hogy beemelte a célcsoportjába a bizonytalan albérletben élőket valamint a 

szívességi lakáshasználókat, preventív célból. Az intézményrendszer hatékonyabb működtetése 

érdekében a szakemberek szerint szükséges lenne, hogy kevesebb esetszámmal dolgozzanak a 

szociális munkások, szükséges lenne megfelelő számú, képzettségű és motiváltságú szakember. A 

legnagyobb probléma a szakemberek szerint a jelenlegi jogalkotás terén az, hogy a hajléktalanságot 

kriminalizálják , és ezzel a közhangulatot a hajléktalanok ellen hergelik. Ez az Álláskereső Iroda 

szakemberei szerint, nagyobb probléma mint a pénzhiány. A Szakemberek szerint problémát jelent 

az is, hogy a többségi társadalom egységes csoportnak tekinti a hajléktalanokat.  

A napi átlagos forgalom 100 fő körül van. Mivel az Álláskereső Iroda 4 főállású szakemberrel 

dolgozik, így az egy főre jutó napi kliensszám 25 fő. Az Álláskereső Iroda szakemberei szerint az 

ellátórendszer hatékonyabb működéséhez és a sikeresebb kiléptetéshez több álláslehetőségre és több 

képzési lehetőségre lenne szükség. A szociális Információs Központ szakemberei segítséget 

nyújtanak mindenféle ügyintézésben, iratpótlásban, valamint információt nyújtanak az igénybe 
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vehető ellátásokról és szolgáltatásokról. Sokszor más hajléktalanellátással foglalkozó szociális 

intézmény munkatársai is hozzájuk fordulnak kérdéseikkel. A SZIK szakemberei nagyon heterogén 

ügyfélkörrel dolgoznak. Vannak közterületen élő kliensek, éjjeli menedékhelyen, valamint átmeneti 

szállón éjszakázó kliensek, és szívességi lakáshasználók. A szakemberek azt tapasztalják, hogy 

aktuálisan egyre több önkormányzati lakásból kilakoltatott kliens érkezik. Az ő esetükben a szociális 

munka arra irányul, hogy a hajléktalan ellátás szállást nyújtó intézményeit lehetőség szerint 

kikerüljék. Mindig az adott élethelyzetben a kliens természetes támogató rendszerét feltérképezve a 

legjobb megoldást igyekeznek megkeresni. A BMSZKI-n belül a dokumentáció a 

Menedékprogrammal történik, melyben rögzítik azt is, hogy ki az új ügyfél. Ebből kiderül, hogy az 

utóbbi egy két hónapban sok új közterületen élő kliens fordult a SZIK-hez, sok kliens eddig 

valamilyen eldugodtabb területen, például erdőkben élt és onnan elküldték őket. Azt is figyelembe 

kell venniük, hogy megjelent egy új réteg a szolgáltatásokat igénybe vevők között, a szívességi 

lakáshasználók csoportja, akik esetében a szociális munkának más célok elérésére kell irányulnia. 

Jelenleg még az gyakori problémát okoz, hogy sok embernek nincs rendben az egészségügyi 

jogosultsága. Az átmeneti szálló „bedugulásának”megelőzése érdekében fontos lenne az átmeneti 

szállón jobb helyzetben lévő embereket előrébb léptetni. 

A Nappali Központ keretében működik a Nappali Melegedő is. A Nappali Melegedőt 50-70 

ember keresi fel naponta. A kliensek számára mosási és fürdési lehetőség biztosított, valamint 

napközbeni pihenési lehetőség, délután pedig csoportfoglalkozások vannak, melyeken a résztvevők 

élelmiszert is kapnak, gyümölcsöt és zöldséget is, jobb minőségű élelmiszereket, mint egy átlagos 

élelmiszerosztáson. Minden nap más csoportfoglalkozás kerül lebonyolításra. Működik filmvetítés, 

klasszikus filmcsoport, játékcsoport, valamint addiktológiai szenvedélybeteg önsegítő csoport. 

Rendszeresen tartanak ping-pong bajnokságot, valamint kirándulásokat szerveznek. A Nappali 

Melegedő munkatársa szerint is jelentkezik az problémaként, hogy van egy olyan réteg, aki 

kihasználja a biztosított szolgáltatásokat és sok időt és energiát elvesznek, ezért szükség van a 

szolgáltatások igénybevevőit szűrni. A Nappali Melegedőbe közterületen, valamint éjjeli 

menedékhelyen élő embereket várnak. 

8.6 Magyar Vöröskereszt Madridi Úti Hajléktalanszálló - Reintegrációs Központ 

A Madridi utcában található Vöröskereszt által működtetett Reintegrációs Központ komplex 

módon épül fel, az intézmény keretein belül három lépcsős gondozás valósul meg. Az utcai gondozó 

szolgálat a klienseit igyekszik a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely igénybe vételére 

motiválni, valamint olyan esetekben, ha a kliens valamilyen jövedelemmel rendelkezik, akkor az 
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átmeneti szálló igénybe vételére. Gál Gellért Ákos szerint, azért, hogy a közterületen élő kliensek 

igénybe vegyék a szociális ellátórendszer által biztosított szolgáltatásokat a legfontosabb, hogy a 

kliens megbízzon a szociális munkásban, aki ajánlja a szolgáltatásokat, valamint megbízzon az 

intézményben. Az éjjeli menedékhelyről igyekeznek az átmeneti szálló felé segíteni a klienseket a 

továbblépésben. Az átmeneti szálló utáni következő lépcsőfok a rehabilitációs intézmény, mely 

jóval magasabb színvonalú szolgáltatásokat képes biztosítania kliensek számára, mint az átmeneti 

szálló, magasabb térítési díj fizetése mellett. Az átmeneti szállón az elhelyezés 10-12 ágyas 

szobákban történik, a rehabilitációs intézmény esetében a szobák 2-4 ágyasok. Az átmeneti szállón 8 

ezer forint a térítési díj havonta, a rehabilitációs intézményben 15 ezer forint. A következő lépést a 

kiléptető lakások jelentik. A Reintegrációs Központ két kiléptető lakást is működtet három-három 

férőhellyel. A kiléptető lakásban lakó klienseknek minimum havi egy alkalommal fel kell keresniük 

a szociális munkásukat és havi egy alkalommal a szociális munkás is felkeresi őket a lakásban. A 

kiléptető lakásban maximum két évig lakhatnak a kliensek. A kiléptető lakás nyolc éve működik, 

három-három, összesen hat férőhellyel. A szolgáltatás sikeres, hat főből négy nem kerül vissza az 

ellátórendszerbe. Ezenkívül az intézmény keretein belül működik egy betegszoba/lábadozó részleg 

10 ággyal. 

A kiléptető lakást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a rehabilitációs programot a 

legsikeresebben teljesítették. 2008 óta működik az intézmény keretein belül a Komplex 

reintegrációs program. Ennek keretében a Lakhatási program évenként 15-20 hajléktalan férfi 

számára tud lakhatási támogatást nyújtani 12 hónapon keresztül. Ezenkívül működik a Reintegrációs 

központ keretén belül munkaerő-piaci tréning aktív korú lakók részére. A programban résztvevők 

segítséget kapnak a szakmai önéletrajz elkészítésében, a felvételi beszélgetésre való felkészülésben. 

Ezenkívül a Reintegrációs Központ keretein belül működik szenvedélybeteg önsegítő csoport, 

valamint a kliensek számára egészségügyi ellátást is biztosított, heti kétszer két órában van 

háziorvosi rendelés.  

 

9. A hajléktalanellátás dilemmái, az ellátórendszer felépülésének problémái 

Bakos (2005) leírja, hogy a 90-es években a nagyvárosokban az egyre nagyobb létszámú 

hajléktalan csoportok ellátására tűzoltó jellegű szolgáltatások jöttek létre, a férőhelyek száma bővült. 

Fontos probléma, hogy nagyon kevés kiléptető lakás áll rendelkezésre. Jelenleg a BMSZKI-nak 2 

kiléptető lakása van, a HKA-nak egy, a Magyar Vöröskereszt Madridi úti intézménye is működtet 

két kiléptető lakást, összesen nyolc férőhellyel, valamint a Twist Olivér Alapítványnak is van egy 
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kiléptető lakása. A hajléktalanság egy olyan életforma, társadalmi és egyben személyes viszonyok 

összessége, amelyben az előbb felsorolt helyzetek (fedél nélkül élő, effektív hajléktalan, lakástalan, 

otthontalan) váltják egymást és amelyben gyakoriak a mozgások az egyik élethelyzetből a másikba 

és vissza. (Bényei és mtsai., 1999) Ezzel kapcsolatban fontos azt is figyelembe venni, hogy a 

hajléktalanságba való visszakerülés mennyiben eredeztethető az intézményrendszer diszfunkcióiból, 

illetve, hogy a jelenségnek a megállítása, csökkentése érdekében milyen programok lennének 

szükségesek. Amennyiben nem tekinthető okaként, akkor ennek a jelenségnek a megállítása, 

csökkentése érdekében milyen programok lennének szükségesek. 

Az intézmények szakembereivel folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy általános 

problémaként fogalmazódik meg a lépcsőzetesség nem eléggé jó működése, de ennél nagyobb 

problémaként látják a szakemberek azt, hogy nincsenek megfelelő kilépési, továbblépési 

lehetőségek a rendszerben. Ez a probléma a gyakorlatban jelentkezik, huzamosabb ideje 

közterületen élő embereket elsődleges célcsoportjukként megnevező éjjeli menedékhelyeken, 

kiléptető szállóként funkcionáló átmeneti szálló esetében egyaránt. A nyugdíjas hajléktalanok 

átmeneti szállója esetében a szociális otthonba való kilépést szintén megnehezítik strukturális 

problémák. A "Szobabérlők Háza " 100%-os kihasználtsággal működik, valamint már olyan hosszú 

várólista van, hogy új beköltözőket 2011-ben már nem tudnak felvenni. Ez is azt mutatja, hogy, 

ilyen nagy szükség van ilyen intézményekre, valamint ezen kívül véleményem szerint jóval több 

kiléptető lakásra.  

Az általam megkérdezett szakemberek azt a problémát is valósnak és napjainkban jelen levőnek 

tekintik, hogy a szolgáltatások valódi célcsoportját kiszorítja a szolgáltatások igénybevételéből egy 

jelenleg jobb helyzetű csoport. Véleményem szerint ez is egy olyan probléma, aminek 

megszüntetéséhez, csökkentéséhez arra lenne szükség, hogy a szolgáltatások biztosításakor azt is 

figyelembe vegyék, hogy az elsődleges célcsoportokon kívül kik azok, akik a szolgáltatásokat 

igénybe veszik és számukra milyen szolgáltatás biztosítására lenne valóban szükség, ami lehet, hogy 

kevesebb anyagi befektetést is igényelne. Ennek figyelembevétele azért lenne szükséges, mert 

egyrészt azok az emberek, akik "jobb híján" vesznek igénybe egy szolgáltatást, nem a megfelelő 

segítséget kapják meg a problémájuk megoldása érdekében, valamint ezzel együtt a valódi 

célcsoport kiszorul a szolgáltatás igénybevételéből. Gyakorlati példa erre, hogy nyáron sok vidékről 

építőipari munkára időszakosan a fővárosba feljövő ember éjjeli menedékhelyet vesz igénybe. 

Az ellátórendszer úgy épül fel, hogy a szolgáltatások célcsoportjainak a fedél nélkül élőket és az 

effektív hajléktalanokat tekintik. A másik két célcsoport számára nem nyújt speciális 
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szolgáltatásokat, így sokszor az aktuálisan az otthontalanok vagy lakástalanok csoportjába tartozó 

emberek veszik igénybe azokat a szolgáltatásokat, amik kifejezetten azok az emberek számára 

hoztak létre, akik életvitelszerűen közterületen élnek vagy valamilyen hajléktalan emberek számára 

szállást nyújtó intézmény szolgáltatásait veszik igénybe. Ez két dolog miatt is problémát jelent, 

Egyrészt ezek az emberek számára más segítségnyújtási formák lennének szükségesek, nem a 

problémájukra reagálnak ezek a szolgáltatások, valamint azon embereket, akik számára ezek 

szolgáltatások létrejöttek, kiszorítanak abból. 

Az egyetemi gyakorlat alatt szerzett személyes példa, hogy nappali melegedőben olyan 

ételosztás alkalmával, ahol nem szükséges hajléktalanigazolvány bemutatása, az igénybevevők 

között sok aktuálisan a lakástalan vagy otthontalan célcsoportba sorolható ember van, ahogy egyéb 

szolgáltatások igénybevevői között is. Ebből adódóan, mivel azok az emberek is megjelennek 

kliensként a hajléktalan ellátással foglalkozó szervezetek kliensei között, akik inkább a lakástalanok 

vagy otthontalanok csoportjába sorolhatóak, szükséges lenne speciálisan e célcsoport problémáira és 

igényeire választ adó szolgáltatások kialakítása is. Az általam felkeresett intézmények szakemberei 

szerint is ez egy jelenlevő probléma, hogy az ellátásokat nem a valódi célcsoport veszi igénybe, 

hanem olyan emberek csoportja, akik jelenleg jobb helyzetben vannak. Viszont számukra nem áll 

rendelkezésre olyan szociális szolgáltatás, ami az ő konkrét helyzetükre reagálna, így "jobb híján" 

vesznek igénybe bizonyos szolgáltatásokat. Fehér (2008) is ír erről tanulmányában az éjjeli 

menedékhelyek igénybevételi körére vonatkozóan. A probléma abban áll, hogy a szolgáltatásokat 

igénybe vevők nem „alulról”, hanem „felülről” jönnek vagyis a szolgáltatásokat igénybe vevők nagy 

része „nem életvitelszerűen utcán lakó-alvó fedél nélküli, hanem többségükben igen bizonytalan, 

lakhatásában krízisbe került lakástalan, otthontalan ember”. (Fehér, 2008:5) 

Ez azt is jelenti, hogy a hajléktalanellátó intézmények egy védő-óvó szerepet látnak el az 

otthontalanság és a fedél nélküliség, a lakhatás és az utcai lét között. 

Így, ebben a szerepkörben is az éjjeli menedékhelyek fontos szerepet látnak el, e nélkül a 

lakástalan és otthontalan csoportba tartozó emberek közül többen az utcai létbe zuhannának, viszont 

emellett egy diszfunkciót is előidéznek, mivel így nem tudják az életvitelszerűen közterületen élő 

emberek a szolgáltatásokat, ezeket a férőhelyeket igénybe venni. Ez akkor okoz problémát, ha a téli 

krízisidőszakban férőhelyhiány alakul ki. Napjainkban is a szakemberek aktuálisnak látják azt a 

problémát, amit Bényei és mtsai. 1999-ben leírtak, azt a jelenséget, hogy a lakástalanok, 

lakásvesztők „elfoglalják” az átmeneti szállós férőhelyeket, sőt a fapados szálló férőhelyeinek egy 

részét is, ahová így nem tud bejutni a tényleges célcsoport, a fedél nélkül élő emberek.  
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Ez egy sor problémát jelent. Egyrészt, hogy a valódi célcsoport nem tudja a szolgáltatásokat 

igénybe venni, másrészt a fedél nélküliek számára szolgáltatásokat nyújtó éjjeli menedékhely nem 

képes releváns megoldást biztosítani a lakástalan célcsoport problémáinak megoldásában. 

A lakástalanok és otthontalanok csoportjába tartozó emberek azért veszik igénybe ezeket a nem 

nekik szóló szolgáltatásokat, mert az ő problémájukra a szociális ellátórendszer nem reagál 

szolgáltatások biztosításával. Viszont ezek a szolgáltatások általában nem segítik őket hatékonyan 

őket a problémájuk megoldásában, sokszor inkább elmélyítik ezeket.  

Tehát ezen a problémán úgy lehetne változtatni, hogy a lakástalan emberek csoportja számára is 

valóban az ő adott helyzetükre reagáló szolgáltatások lennének biztosítva. 

9.1. A jövőbeni átalakítások szükséges irányai a gyakorlati tapasztalatok alapján 

A szolgáltatások és a szociális ellátórendszer tervezésekor bármilyen igazságosság-értelmezés 

szerint is gondolkodunk, mindenképpen fontos célnak kell tekinteni az abszolút biztonság 

garantálását minden ember számára. Ennek értelmében pedig szükséges olyan szolgáltatást nyújtó 

intézményeket létrehozni, amelyek olyan alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtanak, amik képesek 

az ellátatlan célcsoportok szükségleteire megfelelőképp reagálni. Ezzel együtt pedig egy komplex 

rendszerként működni, ami lépcsőzetesen felépülő szolgáltatásokat képes nyújtani, és melynek 

eredményeképpen képes az egyének élethelyzetében olyan segítséget nyújtani, amivel az 

élethelyzetében valódi változást tud elérni, ezen kívül próbálja az előrelépés irányában is motiválni, 

hogy ne fogadja el ezt a helyzetet, mint egy megváltoztathatatlan dolgot. 

A feladat ellátására jöttek létre a hajléktalanellátásban az úgynevezett beléptető szálláshelyek, 

ahol kizárólag huzamosabb ideje közterületen élő embereket fogadnak, és az utcai gondozó szolgálat 

ajánlása szükséges a bejutáshoz. 

Ezen intézmények esetében fontos előny, hogy a nappali órákban nem kell elhagyni az 

intézményt, bent lehet tartózkodni. Ilyenkor a szociális munka eszközeivel valóban mód nyílik az 

egyéni esetkezelésre, a személyre szabott segítségnyújtásra, ami általában egy éjjeli menedékhelyen 

nem könnyen biztosítható az igénybevevők magas száma miatt, valamint mivel egy vagy két 

szociális munkás ad ügyeletet egyszerre. 

Ezek az intézmények fontos szerepet tudnának játszani abban, hogy a szolgáltatásokból teljesen 

kirekesztődő emberek bejussanak egy rendszerbe, ami ha jól tudja segíteni a klienseket a 

továbblépésben, akkor egy rendkívül fontos funkciót tölt be, az ellátórendszer első lépcsőjeként 

funkcionál, mely fontos, hogy jól működjön. 

A későbbiekben pedig olyan programok szükségesek, melyek képesek reagálni egyrészt a cél-
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csoport egyéni hiányállapotaira, hogy milyen területeken van szükség olyan programokra, melyek 

hiányzó képességeket tudnak újra építeni. Valamint azt is figyelembe kell venni, hogy milyen 

képzések azok, melyek elvégzése valóban segítséget nyújt a munkaerő-piaci reintegrációban, olyan 

ismereteket sajátíthatnak el a programok résztvevői, melyek valóban szükségesek és hasznosak. 

A hajléktalanság megelőzése érdekében szükséges lenne több területre is figyelmet fordítani, 

annak érdekében, hogy a lakhatási nehézségekkel küzdő emberek elkerülhessék a hajléktalanságot. 

A preventív programok megalkotásakor arra kellene a figyelmet fordítani, hogy milyen jellemző 

okok vezetnek a hajléktalansághoz. (Győri-Vida 2006) Fontos lenne figyelembe venni, hogy milyen 

csoportokat lehet megkülönböztetni a hajléktalan emberek között és, hogy közülük melyek azok a 

csoportok, amelyek számára speciális programok, szolgáltatások biztosítása lenne szükséges. 

Például fontos lenne a büntetés végrehajtási intézményekben valamiféle prevenciós program 

működtetése, hogy az onnan kikerülő emberek lehetőleg ne az utcára kerüljenek, mivel minél 

hosszabb ideig tart a hajléktalanként eltöltött idő, annál nehezebb ebből az állapotból kikerülni. A 

Fenntartható közösségek program keretében Angliában felmérték az átmeneti szállókon 

tapasztalható gyors cserélődés és rövid idejű tartózkodás okait. "A tanulmány a következő tényezők 

jelentőségét vizsgálta: az épület anyaga, állaga, tisztaság, a lakók biztonsága, a lakók fogadása, 

eligazítása, a lakók motiválása, tanácsadás, szakorvosi és mentálhigiénés ellátás, képzés, 

álláskeresés, mediációs szolgáltatás". (Győri-Vida, 2006:43) 

A kutatás eredményeként a tapasztalatokra építve az átmeneti szállások színvonalának javítására 

nagyobb hangsúly került. A program fontosnak tartja, hogy "az átmeneti szállások nem pusztán az 

"utolsó mentsvárak"' legyenek, hanem inkább olyan központok, ahol életeket lehet pozitív irányba 

megváltoztatni". (Győri-Vida, 2006:43) 

Fontos, hogy az egyéni esetkezelés, valamint ezen belül a képessé tétel meg tudjon valósulni, a 

hiányzó, vagy elveszett képességeket a kliensek újra tudják tanulni, mivel sok ilyen készség fontossá 

válik a munkaerő-piaci reintegrációhoz. Például ilyen az időbeosztás, időgazdálkodás újratanulása 

is, amelyre sokszor a hosszú munka nélkül töltött időszak alatt nem volt szükségük a hajléktalan 

embereknek. 

Fontos lenne, hogy nagyobb hangsúlyt tudjon a szociális ellátórendszer fordítani a 

veszélyeztetett lakhatási helyzetbe került embereknek nyújtott szolgáltatásokra. Az ember nem az 

egyik napról a másikra kerül a hajléktalan léthelyzetbe, hanem fokozatosan alakul ki ez az állapot. 

Az ebben az időpontban való segítségnyújtás hatékony, mivel „ezen a ponton még a kliens sem 

definiálja magát hajléktalannak, még nem alakította ki azokat a szokásokat, az életformának azokat 
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a sajátosságait, amelyek később csaknem lehetetlenné teszik a helyzet pozitív irányú megoldását”. 

(Breitner, 1999:1) 

Az általam felkeresett intézmények szakembereinek véleménye szerint is a szolgáltatások 

magasabb szinten való biztosítása érdekében szükséges lenne több szociális szakembere 

alkalmazására, hogy kevesebb legyen az egy szakemberre jutó esetek száma, a kliensekkel végzett 

hatékonyabb munka érdekében. 

A beléptető szálláshelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekben a személyre szabott 

figyelem, a szociális munka, egyéni esetkezelés biztosított, a nap 24 órájában az intézményben lehet 

tartózkodni, és a szolgáltatások próbálnak arra irányulni, hogy a kliensek lépcsőzetesen képesek 

legyenek a problémáik megoldásában előre haladni. 

Az ilyen szolgáltatások egyértelműen több anyagi ráfordítást igényelnek, de ha figyelembe 

vesszük a hatékonyság kérdését, is, ami véleményem szerint egy fontos szempont, már nem 

beszélhetünk anyagi veszteségekről hosszú távon, mivel, ha képesek a kliensek a problémájukat 

megoldani, és ezzel együtt kilépni az ellátórendszerből, akkor az ő ellátásuk nem követel meg több 

anyagi ráfordítást.  

Az ellátórendszer mostani átalakítása miatt nem igazán lehet számítani a szolgáltatások ilyen 

irányba való átalakítására, legalábbis nem olyan forrásbevonással, ami az optimális számú 

szakember felvételét jelentené. Az, hogy ez egy jelenlévő probléma, mutatja, hogy az általam 

felkeresett intézmények szakemberei szerint is a hatékonyabb munkavégzéshez alacsonyabbnak 

kellene lennie az egy szakemberre jutó kliensszámnak. 

Fontos lenne egy olyan lépcsőzetes rendszer felépítése az ellátásokban, mely lehetővé tudná 

tenni, hogy a kliensek lépcsőzetesen képesek legyenek kikerülni a hajléktalan létből, úgy hogy a 

későbbikben se kerüljenek vissza az otthontalan, lakástalan élethelyzetbe. 

E cél megvalósítása érdekében számos dologra van szükség, például olyan beléptető 

szálláshelyekre, amelyek képesek olyan szolgáltatást nyújtani, hogy az életvitelszerűen közterületen 

tartózkodó emberek igénybe vegyék azokat. A beléptető szálláshelyeken pedig olyan szolgáltatások 

biztosítása, ami lehetővé teszik a továbblépést átmeneti szállóra. A beléptető szálláshelyek csak 

rövid ideig tartó lakhatási megoldást nyújtathatnak, mivel ennek az intézménynek az emberek 

továbbléptetése a célja és nem az, hogy ebben a helyzetbe betonozza be őket.  

Ezen kívül következő szinten fontos, hogy az átmeneti szállóra kerülés után a hajléktalan ember 

segítséget kapjon a munkaerő-piaci reintegrációra, mivel e nélkül nem képes ebből a helyzetből 

kilépni. Ezt véleményem szerint a legnehezebben megvalósítható dolog, nagyon sok minden 
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szükséges hozzá. Első lépésként, hogy a hajléktalan embernek valamilyen olyan végzettsége legyen, 

ami lehetővé teszi az elhelyezkedést, mivel általában vagy nagyon alacsony végzettségűek a 

hajléktalan emberek, vagy már elavult, nem piacképes szakképesítéssel rendelkeznek. 

Az intézmények olyan irányú átalakítása esetén, melyben a fő cél a kliensek továbbléptetése, és 

kiléptetése a hajléktalan léthelyzetből azt is szükséges figyelembe venni, hogy mennyire heterogén 

csoportot alkotnak a hajléktalan emberek.  

A záró komplex gyakorlaton azt tapasztaltam, hogy az életvitelszerűen közterületen tartózkodó 

fedél nélkül élő emberek esetében is nagyon különböző, hogy milyen intézményi segítségnyújtás 

jelent valódi segítséget az egyén számára. A kliensek egy része számára a beléptető szálláshelyek 

nyújtanának megoldást, mivel nem rendelkeznek a szükséges papírokkal egy éjjeli menedékhely 

igénybevételéhez, valamint azért, mert a beléptető szálláshelyeken nem olyan szigorú szabályoknak 

kell kezdetben megfelelniük a szolgáltatásokat igénybevevőknek. 

Viszont, ha bekerül egy beléptető szálláshelyre az utcáról, elkezdődik egy folyamat, és ha 

pozitív élmények érik a huzamosabb ideje utcán élő klienst az intézmény igénybevétele során, 

motiválttá válik, hogy megfeleljen a későbbiekben a követelményeknek, mert azt érzi, hogy jobb az 

adott intézményben, mint az utcán. Az életvitelszerűen utcán élő kliensek esetében véleményem és 

tapasztalataim alapján ez egy fontos lépés, hogy az intézmények igénybevételét erősen elutasító, 

utcán élő fedél nélkül élő kliensek bemenjenek a beléptető szálláshelyre, éjjeli menedékhelyre, mert 

innen kezdve, ha az intézményrendszer képes lépcsőzetesen és minőségileg jól működni, olyan 

szolgáltatásokat biztosítani, melyekkel a kliensek elégedettek akkor a kliensek egy része képes lesz 

a helyzetén javítani az egyéni probléma megoldása irányában előrejutni. 

Az életvitelszerűen közterületen tartózkodó fedél nélküli emberek között vannak olyan krónikus 

betegségben szenvedő, idős, nagyon leromlott egészségi állapotú emberek is, akik esetében másféle 

szolgáltatások biztosítására van szükség, mert esetükben a célok is másra irányulnak (kórházi, 

szociális otthoni elhelyezés, súlyos függőségben szenvedő kliens esetében addiktológiai kórházi 

osztály igénybevételének motiválása). Fontos lenne a női éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók 

számának bővítése, mivel a nők számára fenntartott szállások száma a rendszerváltás óta nem nőtt. 

Fontos lenne, hogy minden ember , aki ki tud lépni a hajléktalanság létállapotából kapjon 

segítséget, abban, hogy képes legyen ebből az állapotból továbblépni, mert az erre fordított anyagi 

ráfordítás lehet, hogy rövidtávon számítva gazdaságilag egy magasabb összeg, mint a tűzoltó jellegű 

segítségnyújtás, de hosszú távon nézve egy valódi segítségnyújtás eredményeképpen a kliensek egy 

része valóban képes lenne az ellátórendszerből kilépni és nem terhelné tovább az ellátórendszert. 
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Ami nemcsak az egyén élethelyzetében jelent valódi segítségnyújtást, de rendszerszinten is 

hatékonyabb. Az ellátórendszer szolgáltatásait áttekintve az a következtetés vonható le, hogy a - 

közelmúltban létrejövő egy-két intézmény szolgáltatásai kivételével- az utcán élők teljesen 

kimaradnak a szolgáltatásokból, holott az utcán élő emberek csoportja nagyon heterogén és 

bevonhatóak lennének ők is különböző programokba. Sok esetben problémát jelent, hogy a szociális 

szolgáltatások nem lépcsőzetesen épülnek fel. A hajléktalan emberek számára szolgáltatásokat 

nyújtó intézményrendszer esetében véleményem szerint ez is sokszor meghatározó probléma, az 

ellátórendszer úgy épül fel, hogy nem tud a valós kiléptetés irányába segítséget nyújtani. Az 

átmeneti szálló használók egy része esetében „lakhatási alternatívaként használja az ellátást, mivel 

számukra a lakás hiánya a legnagyobb probléma”. (Szoboszlai, 2009:38.) 

Sok szempontból érdemes lenne a szociálpolitikai ellátórendszer átalakítása során azt 

figyelembe venni, hogy milyen előnyei lennének egy valós minimál jövedelem biztosításának a 

célcsoport számára. Például ennek biztosítása esetén több szolgáltatás esetében lehetne az 

igénybevételért egy jelképes összeget kérni. Ilyen szolgáltatások lehetnének a jelenleg ingyenesen 

igénybe vehető élelmiszer és meleg ételosztások. A célcsoport valós és tényleges társadalmi 

reintegrációja érdekében sok más dolog mellett véleményem szerint ez pozitív irányba hatna, mivel 

az hogy a jövedelemmel nem rendelkező kliensek az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

igénybevételével töltik az egész napjukat a társadalmi kirekesztődés irányában hat. 

Az Európai Tanács 2008 december 17-ei ülésén hangsúlyozta, hogy olyan integrált 

programokra van szükség, melyek „összekötik a megfelelő jövedelemtámogatást, a befogadó 

munkaerőpiacot és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést”. (Frazer, Marlier, 2010:2) 

Ez fontos lépés lenne a hajléktalan emberek mindennapi életben szükséges készségeinek 

fejlesztése érdekében. Sokkal eredményesebben tudna működni az ellátórendszer ilyen formában, 

akár ugyanakkora anyagi ráfordítás mellett is. Bakos (2005) is leírja tanulmányában, a 

hajléktalanságról, hogy mivel az egy „többdimenziós probléma, így a visszailleszkedésre törekvések 

is több területen egyszerre, egymás hatásait támogatva vezethetnek sikerre”. (Bakos 2005:1) 

Ugyanúgy, ahogy a hajléktalanná válás folyamatában több negatív tényező spirális 

összekapcsolódása idézi elő az adott helyzetet. A kivezető utak is ugyanígy, a pozitívumok 

összekapcsolódásával hatnak a társadalmi visszailleszkedés irányába.  

Nagyon kevés kiléptető lakás működik a szükségletekhez képest. A bentlakásos intézmények 

terén nagy problémát jelent az, hogy sok esetben az átmeneti szállásokon és az éjjeli 

menedékhelyeken éjszakáikat töltő emberek számára más típusú ellátási formák lennének 
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szükségesek, ezek nemléte miatt kényszerülnek ez a szolgáltatás igénybevételére. Bakos (2005) 

hivatkozik az NCSSZI 2001-2002-ben végzett felmérésére, melyből kiderül, hogy az éjjeli 

menedékhelyen és átmeneti szállón lakók 20%-a esetében a hajléktalanok otthona, 17%-ának 

hajléktalanok rehabilitációs intézménye, 11%-ának egészségügyi intézmény, 5%-ának pedig a 

fogyatékkal élők intézménye jelentene az állapotuknak megfelelő elhelyezést. (Bakos, 2005:3) 

Fontos megemlíteni egy, a lépcsőzetesen felépülő ellátórendszerrel ellentétes szolgáltatási 

koncepciót, mely az USA-ban a közelmúltban nagyon sikeresen működik. Ez a Housing first 

program, mely a pszichiátriai problémával élő hajléktalan emberek számára mintegy támogatott 

lakhatási lehetőséget nyújt, anélkül, hogy kötelezővé tenné számukra a pszichiátriai vagy 

addikcióval küzdő igénybevevők esetén az addiktológiai kezelés igénybevételét. (Fehér, 2011) 

A Housing first modell szemben áll a napjainkban meghatározóbb modellel, a Treatment first 

(először kezelés), modellel. A Treatment first modell azt hangsúlyozta, hogy akkor kell a kliensek 

számára támogatott lakhatást biztosítani, ha már absztinensek és/vagy egy ideje részt vesznek 

pszichiátriai kezelésen. A Housing first modell szakít a lépcsőzetes gondozással, az utcáról vagy az 

éjjeli menedékhelyről rögtön támogatott lakhatási lehetőséghez juttatja a hajléktalan embert. 

Emellett egyéni esetkezelést és támogató szolgáltatást biztosít a kliensek számára. Az „Utak a 

lakhatáshoz” program 1992-ben New York-ban indult, arra a problémára reagálva, hogy a 

közterületen élő, gyakran pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel küzdő hajléktalan emberek 

számára nem léteznek valódi előrelépési lehetőségek. Fehér Boróka fordítási munkájából az derül 

ki, hogy a Treatment first csoport jelentős hányada hosszú távon nem tartja be a józansági 

előírásokat, ami arra utal, hogy ezek a szigorú szabályok sok esetben nem képesek az absztinencia 

betartására motiválni a klienseket, akiknek elsődleges szükséglete a lakhatáshoz jutás.  

Az általam felkeresett intézmények szakemberei szerint gyakran jelentkező probléma, hogy a 

szolgáltatásokat nem csak az intézmények által célcsoportként megjelölt emberek veszik igénybe. 

Olyan emberek is jelentkeznek a szolgáltatások igénybe vételekor, akik nem tartoznak a 

célcsoporthoz, viszont szükségük van valamiféle segítségre, amihez az adott ellátás áll a 

legközelebb. Például sok esetben a lakással rendelkezők is jelentkeznek ételosztáskor. Véleményem 

szerint ebben az esetben az lenne a megoldás, hogy ezen emberek számára releváns szolgáltatásokat 

biztosítana az ellátórendszer.  
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10. Összegzés 

A megismert intézményekben a szakemberekkel folytatott beszélgetések valamint a terepeken 

szerzett tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy az ellátórendszerben a lépcsőzetesség, mind a 

lakhatás, mind a munkaerőpiaci reintegráció esetében egy bizonyos pontig jól működik, és egy pont 

után nem tud megfelelően működni. A lakhatás esetében megfigyelhető, hogy a beléptető szállás, 

éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, kiléptető átmeneti szálló és a „Szobabérlők Háza”, valamint 

néhány budapesti szervezet által működtetett kiléptető lakás képes lépcsőzetesen működni, de sok 

esetben a következő és legfontosabb lépcső az önálló lakhatás megteremtése, és hosszú távú 

megtartása akadályokba ütközik. A hajléktalan léthelyzetből való kilépést segítő különböző 

szolgáltatások biztosítása jelenleg anyagi akadályokba ütközik. A BMSZKI 240 ezer forint 

kiköltözési támogatást biztosít, de sok esetben ez az összeg nem elég a piaci lakhatás hosszú távú 

fenntartásához. 

A kérdőívekből kiderült, hogy az életvitelszerűen közterületen élő emberek a szolgáltatásokat 

nyújtó intézményeket ismerik, azokról sokan rendelkeznek személyes tapasztalatokkal. Tehát az 

intézmények igénybe nem vételének nem ismerethiányból, valamint személyes tapasztalathiányból 

adódó okai vannak. Az egy nagyon nehéz kérdés, hogy az intézmények szolgáltatásait hosszú ideje 

elutasító embereket hogyan lehetne afelé motiválni, hogy a számukra szükséges szolgáltatásokat 

vegyék igénybe. Véleményem szerint ebben fontos lenne arra figyelmet fordítani, hogy a 

szolgáltatások igénybe nem vétele mögött milyen gyakran megfogalmazott okok húzódnak meg és 

ezt figyelembe véve új szolgáltatásokat kialakítani. Ekkor sem fogja minden közterületen élő ember 

igénybe venni a szolgáltatásokat, de növelhető lenne az igénybevételi arány, akár kisebb anyagi 

ráfordítással is, mintha ezen probléma megoldására rendészeti eszközökkel történne.  
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: 1. táblázat: A hajléktalan személyek nappali ellátásának 

befogadóképessége 

 

Év, 
fenntartó 

A nappali melegedők 

száma befogadóképessége napi összes 
átlagforgalma 

foglalkoztatottainak 
száma 

működési 
költsége, 
ezer Ft 

2001 71 3 714 4 203 197 392 080 
2002 68 3 612 3 854 216 529 903 
2003 71 3 814 4 335 262 668 923 
2004 76 4 385 5 006 239 831 005 

2005 83 4 770 5 684 249 
1 095 

600 

2006 95 5 788 7 049 293 
1 231 

131 

2007 92 5 635 7 543 321 
1 629 

988 

2008 103 7 508 8 531 391 
1 941 

586 

 Forrás: https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/7.22.xls (letöltés dátuma:2011. 10.27.) 
 

 

 

https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/7.22.xls
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 2. számú melléklet: 2. táblázat: éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállót igénybe vett 

személyek száma 2008 

 

 

 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Hajléktalan 
személyek 
szállása és 
éjjeli 
menedékhelye 
ellátottak 
száma (fő) 3 578 5 738 5 931 7 051 7 029 7 016 7 259 

Forrás: https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/8.5.xls (letöltés dátuma:2011.10.27)

https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/8.5.xls
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3. számú melléklet: 3. táblázat: A szállást nyújtó hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó 

adatok 2008 

 
 
  

 
Telephelyek 

száma 

Az 
engedélyezett 

férőhelyek 
száma 

Működő 
férőhelyek 

száma 
Ellátottak 

száma Férőhelykihasználtság 
Hajléktalan 
személyek 
éjjeli 
menedékhelye 68 2 924 2 924 2 900 99,2 
Hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
szállása 100 4 512 4 512 3 948 87,5 
Hajléktalan 
személyek 
időszakos 
éjjeli 
menedékhelye 23 754 754 392 52,0 
Hajléktalan 
személyek 
időszakos 
átmeneti 
szállása 6 80 80 19 23,8 

Forrás: https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/8.7.xls (letöltés dátuma: 2011.10.27) 

https://teir.vati.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2008/xls/tablak/8.7.xls
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4. számú melléklet: 4. táblázat: A hajléktalan emberek száma 
 
  

Év 
Hajléktalan emberek 

száma, 
1995 5738 
1999 6500 
2000 6320 
2008 6273 
2009 7121 
2010 8019 
2011 7199 

forrás:KSH és Február Harmadika Munkacsoport 
 

 
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,115776&_dad=portal&_schema=PORTAL# 
(2011. 06.30)és http://bmszki.hu/file/f3/2011/2011/F-3-2011-sajto-tervezet.ppt (2011. 06. 30.) 
 

 
5. számú melléklet: 5. táblázat: A hajléktalan ellátó intézmények férőhelyszáma 

 

Év 
Férőhelyek 

száma 
1999 7007 
2000 6890 
2003 6765 
2011 5500-6000 

 

http://bmszki.hu/file/f3/2011/2011/F-3-2011-sajto-tervezet.ppt%20(2011
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6. számú melléklet 2. ábra: Rendszeresen igénybe vett szolgáltatások  

 

Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe rendszeresen?
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7. számú melléklet: 3. ábra: Szükséges szolgáltatások a kliensek szerint 

 

Milyen szolgáltatást venne igénybe, ha számára 
megfelelő módon működne?
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8. számú melléklet: 6. táblázat: a válaszolók által ismert hajléktalanellátó intézmények száma 

 
A válaszolók által ismert 
intézmények száma 

Fő 
 

  egy intézményt sem ismer 0 

  egy intézményt ismer 0 

  két intézményt ismer 3 

  három intézményt ismer 2 

  négy intézményt ismer 2 

  öt intézményt ismer 4 

  hat intézményt ismer 2 

  hét intézményt ismer 3 

  nyolc intézményt ismer 1 

  kilenc intézményt ismer 1 

  tizenhét intézményt ismer 1 

  tizennyolc intézményt ismer 1 

Összesen 20 
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9. számú melléklet: Az életvitelszerűen közterületen élők megkérdezéséhez használt kérdéssor 

 

 

1) •Igénybe vesz-e rendszeresen szociális intézmények által nyújtott szolgáltatásokat? 

 

2) •Ha nem, akkor ezt mi okból nem teszi? 

 

 

3) •Ha igen, milyen szolgáltatásokat, milyen rendszerességgel? 

 

 

 

4) •Véleménye szerint milyen szolgáltatások igénybevételére lenne szüksége jelenleg? 

 

 

 

5) •Hány hajléktalanellátással foglalkozó szociális intézményt ismer? 

 

 

 

6) •Van-e személyes tapasztalata ezekről az intézményekről? 

 

 

Segítségét köszönöm! 
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10. számú  melléklet:az intézményekben történő látogatások kivonatai: 
 

10. 1. Menedékház Alapítvány 

A Menedékház Alapítvány 2009 óta működő civil szervezet. A korábbiakban hallottam az 

Alapítvány által működtetett éjjeli menedékhely szolgáltatásairól, hogy egy szobában viszonylag 

kevés klienst helyeznek el, valamint, ami véleményem szerint a személyes tér biztosításában fontos 

dolog, hogy bokszok vannak kialakítva a szobákban, így minden kliens számára tudnak biztosítani 

egy személyes teret. 

Az Alapítvány a bokszos elhelyezéssel, valamint, azzal, hogy az éjjeli menedékhely 

koedukált intézményként működik, valamint, hogy kutyakenelt is biztosítanak a kutyával utcán élő 

kliensek számára, igyekeznek az utcán élő kliensek szükségleteire reagálni, úgy hogy olyan 

szolgáltatásokat tudjanak biztosítani, ami a klienseket az éjjeli menedékhely igénybevétele felé 

motiválja. 

Az Alapítvány szociális munkásai korábban utcai szociális munkásként dolgoztak, vagy 

jelenleg is utcai szociális munkát végeznek, így ismerik, hogy mennyire más hozzáállást igényel a 

szakemberektől egy hosszabb ideje utcán élő, gyakran pszichés vagy alkoholproblémával élő ember.  

Ezen az éjjeli menedékhelyen 4-5 fős szobák vannak, és minden egyes ágyhoz tartozik egy boksz.  

A szolgáltatások biztosításakor 10-12 kliens jut egy szociális munkásra, amit megfelelőnek 

tekintenek.  

Az egy nagy probléma, hogy kevés a továbblépési lehetőség a klienseknek, akik éveken át 

közterületen éltek. Az esetükben teljesen más célok fogalmazhatóak meg, melyek reálisnak 

tekinthetőek. Sokszor a megfelelő higiéniai állapot elérése is nagy kihívást jelent.  

Az intézményben a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely integrált, ugyanazokat a helyiséget 

használja az éjjeli menedékhely is hétfőtől péntekig, csak este egy-egy órás zárás, a takarítás idejére. 

Így a nappali melegedő szervesen beépül az éjjeli menedékhelybe. Napközben a lakószobák zárva 

vannak.  

Az éjjeli menedékhely majdnem 24 órás ellátást biztosít, majdnem úgy mint egy átmeneti 

szálló. Ennek lennének negatívumai is, de a célcsoport aktuális állapotát tekintve, ennek az ellátási 

formának az előnyei erősebben hatnak. Sokszor már az is pozitívum, hogy a kliens nem az utcán van 

kint egész nap, hanem bejön az intézménybe, igénybe veszi a szolgáltatásokat a fürdési és mosási 

lehetőséget. 

Az éjjeli menedékhelyet igénybe vevő kliensek a főleg a XI. kerületből, valamint más budai 



 57 

kerületekből érkeznek. Ennek menete úgy zajlik, hogy az utcai szociális munkás szakember 

betelefonál, hogy van-e hely az éjjeli menedékhelyen. Általában nincs, az intézményben várólista 

van. Az utcai szolgálat ad a közterületen élő hajléktalan embernek egy igazolást, hogy, hogy 

közterületen élő hajléktalan ember és kapcsolatban van az utcai szolgálattal. Ezután az utcán élő 

hajléktalan ember felkerül a várólistára. Az, hogy mennyi időt kell várnia az éjjeli menedékhelyre 

való bekerülésre nagyon változó egy héttől akár több hónapig is nőhet. Nagyon kevés a kivezető út, 

a továbblépési lehetőség az éjjeli menedékhelyen élő, korábban közterületen élő célcsoport esetében. 

Télen mindig sokkal hosszabb a várakozási idő. Télre 20 krízis férőhelyet is működtet az 

Alapítvány, ahova csak a Krízisautó hozhat be embert, a téli krízisidőszak alatt.  

A hajléktalan léthelyzetből való kilépés irányába ható, hatékonyabb szolgáltatások 

biztosítása érdekében a Menedékház Alapítvány szakmai igazgatója, Nagy Zoltán szerint szükséges 

lenne az egészségügyi ellátás fejlesztése a célcsoport számára, ezenkívül, mind a pszichés, mind 

pedig a munka erőpiaci rehabilitációra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. A munka erőpiaci 

reintegrációhoz pedig védett munkahelyekre. Ezenkívül fontosak lennének az intézményen kívüli 

lakhatási támogatások biztosítása, így nagyobb esély lenne a munkaerő piaci reintegrációra.  

Az Alapítvány eredetileg családok, kisgyermekes családok utcára kerülésének megelőzésére 

jött létre. Erre a célra működteti az Alapítvány a 12 Ágy Programot. Ez a szolgáltatás három éve 

működik, pályázati forrásból, félállásban szociális munkás dolgozik a programban. Kríziscsomagot 

is biztosítanak az ideérkező családoknak. 

Ez a program jelenleg 8 férőhelyet jelent, és végül is egy krízisszállót családoknak. Az ide érkező 

családok általában 1-2 hétig vannak itt. Ez az idő után vagy az Alapítvány családok átmenet 

otthonába, vagy egy másik családok átmeneti otthonába kerülnek, vagy valamilyen más megoldás 

keretében rendeződik lakhatásuk. 

Az Alapítvány működtet egy bringaszervizt, melynek célja egy olyan profitorientált műhely 

létrehozatala lenne, ami egy fő szociális munkás, programvezető, és legalább két főállású hajléktalan 

ember bérét ki tudja termelni. Ezzel képes lenne védett foglalkoztatást biztosítani a kliensek részére.  

Jelenleg adomány bicikliket ajándékoznak és felújítanak családok átmeneti otthonainak, és más 

hátrányos helyzetű csoportoknak.  

Az Alapítvány szakemberei véleménye szerint az utcán élő hajléktalan emberek jelenleg is 

használják az intézményeket, de nincs annyi férőhely, mint amennyi hajléktalan ember él 

közterületen. Amennyiben éjjeli menedékhely működik, azt a hajléktalanok használják, jelenleg 

nincs annyi férőhely, mint amennyi hajléktalan ember él utcán.  



 58 

Erre példa, hogy a budai hat kerületben a Menedékház Alapítvány az egyetlen éjjeli menedékhely.  

Tapasztalataik szerint, az utcán élők nagy része, ha van nappali melegedő, vagy éjjeli 

menedékhely, akkor azokat igénybe veszik. 

A szolgáltatások biztosításában fontos a stabilitás biztosítása. Ezt a Menedékház Alapítvány úgy 

tudja garantálni, hogy az éjjeli menedékhely igénybevételekor a kliensek részére fix ágyat 

biztosítanak, és ha előző éjszaka ott aludtak, ugyanazt az ágyat biztos, hogy megkapják. Télen két 

napig, nyáron három napig nem adják ki az ágyát másnak. 

Valós problémának látják azt, hogy a szolgáltatások célcsoportját sok esetben kiszorítja a 

szolgáltatások igénybevételéből egy olyan csoport, akik jelenleg jobb még helyzetben vannak, de a 

konkrét problémájukra nem reagál szolgáltatások biztosításával az ellátórendszer. 

Nagy Zoltán, a Menedékház Alapítvány szakmai igazgatója szerint nem az a gond, hogy nem 

mennek be a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyekre, hanem inkább az a gond, hogy akik bent 

vannak az éjjeli menedékhelyeken, és képesek lennének rá, nem lépnek tovább. A nappali 

melegedőket sem sok esetben azok veszik igénybe, akik a tényleges célcsoportnak tekinthetőek. 

Valamint fontos lenne azt is figyelembe venni, hogy rengeteg olyan hajléktalan ember van, 

akik huzamosabb ideje utcán éltek és fizikailag, valamint pszichésen olyan állapotban vannak, hogy 

nem képesek a munka-erőpiaci reintegrációra. Az lenne a fontos, hogy olyan szempontból 

differenciált legyen az ellátórendszer, hogy, aki képes az képes legyen továbblépni. Erre példa, hogy 

nem feltétlenül szükséges, hogy az utcán élő pár éjjeli menedékhelyre kerüljön, utána átmeneti 

szállóra és onnan szociális bérlakásba, mert minél több időt tölt a hajléktalan az ellátórendszerben, 

annál nehezebb onnan kilépni. Bizonyos esetekben a hajléktalan ember egyből tudna menni 

albérletbe, támogatással és ez sokkal hatékonyabb és hatásosabb is tudna lenne adott esetben. Ehhez 

sokkal specifikusabbnak kellene lennie az ellátórendszernek. 

Nagy Zoltán véleménye szerint lehetne úgy biztosítani a szolgáltatásokat, hogy a szociális 

munkások a különböző szolgáltatások igénybe vételében továbbkövetik a klienst. Ez úgy 

valósulhatna meg a gyakorlatban, hogy a kliens éjjeli menedékhelyről továbblépne támogatott 

albérletbe, akkor ott az a szociális munkás, aki az éjjeli menedékhelyen ez egyéni esetkezelés 

keretében foglakozott vele, biztosítaná számára az egyéni esetkezelést a támogatott albérletben is. 

Így az egyéni esetkezelés folytatódna, a kiléptető lakásba kerülés után, és ugyanaz a szociális 

munkás tudna a klienssel a továbbiakban foglalkozni. 

Nagyon hasznosak lennének a támogatott albérletek, mivel abból a pénzből, amit most az 

intézményes férőhelyek biztosítására az ellátórendszer biztosít, két-három kliens már egy albérletet 
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fenn tudna tartani.  

Az éjjeli menedékhely esetében az állami normatíva egy évre 468 ezer forint kliensenként. 

Ez azt jelenteni, hogy egy kliens ellátására csak a szállásnyújtásra 39 ezer forintot fordít az állam. 

Ebből a pénzből hatékonyabban lehetne biztosítani támogatott albérleti elhelyezést, valamint 

kiléptető lakásokat is. 

 

10. 2. Kőrakás Park-Átmeneti Szálló és „Szobabérlők Háza” 

A beszélgetést 2011.08. 18-án, Németh Balázzsal, a Kőrakás Park Átmeneti Szálló Szakmai 

Vezetőjével folytattam. 

Az Intézmény fővárosi fenntartású, önálló költségvetésű szerv. A szolgáltatások biztosításához a 

BMSZKI intézményei saját maguk is indulnak pályázatokon, külön intézményekként, valamint a 

BMSZKI egészében is indult pályázatokon, többek között az Összefogás Közalapítvány pályázatain. 

A Szobabérlők Háza 415 férőhelyet működtet, az átmeneti szálló részleg pedig 150 férőhelyet a 

működési engedély szerint, ami a gyakorlatban 124 férőhelyet jelent.  

A Kőrakás park által működtetett férőhelyek 100%-ban kihasználtak. Mind az átmeneti szálló, mind 

a Szobabérlők Háza esetében várólista van. A férőhelyeket igénybe szándékozóknak egy-két 

hónapot várakozniuk kell jelenleg is. Jelenleg a "Szobabérlők Házában" a jelentkezők sora annyira 

hosszú, hogy bizonytalan időre, de legalább fél évre a pályázatok beadása felfüggesztés alá került. A 

"Szobabérlők Házába" a férőhelyekre sikeres pályázat benyújtását követően lehet bejutni. 

Az átmeneti szállóra a központi beutaló csoporton keresztül lehet bejutni. Az átmeneti szálló két 

ágyas szobákban a párok elhelyezése biztosít férőhelyeket, valamint van egy-két egyágyas szoba is. 

Ebből adódóan nagyon népszerű, mivel kevés ilyen férőhely működik az ellátórendszerben.  

Az egy ágyas szobák 9 négyzetméteresek, a kétágyas szobák pedig 12 négyzetméteresek. Minden 

szobához egy mosdókagyló tartozik, és közös wc, zuhanyzó van minden folyosón. 

A Kőrakás Park együttműködik az összes BMSZKI-s intézménnyel, valamint a kerületi szociális 

intézményekkel, például a családsegítő szolgálattal, mivel a családsegítő szolgálat tud biztosítani 

étkezési lehetőséget az erre rászoruló kliensek számára. Az együttműködés ebben az esetben a 

családsegítő szolgálatnak is előnyös, mert ennek keretében a Kőrakás Park szakemberei garantálni 

tudják, hogy az ingyenes étkezési lehetőséget a valóban arra rászoruló emberek veszik igénybe.  

A továbbléptetés érdekében együttműködnek a BMSZKI két kiléptető szállójával, a Kocsi utcai és a 

Gyáli úti kiléptető intézményekkel, melyek olyan hajléktalan emberek számára nyújtanak 

szolgáltatásokat, akik már rendelkeznek megfelelő munkahellyel, jövedelemmel, de még szükséges 
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lenne 4-6 hónap az önálló albérletbe költözéshez. 

A BMSZKI rendelkezik kiléptető lakásokkal is, de azok olyan panellakások, ahol nagyon magas a 

rezsi, így ezeket nem igazán lehet a célnak megfelelően használni. A klienseknek az önálló lakhatást 

elősegítő lakhatási támogatást biztosít az intézmény , melyet az Összefogás Közalapítvány 

pályázatán nyert pénzből finanszíroznak. Ennek összege 240 ezer forint maximálisan, melyet 

albérleti szerződés fejében, egy év alatt arányosan csökkenő összegben folyósítanak a kliensek 

részére. 

A Kőrakás Park kliensei számára működik a "Terméskő" csoport,mely az intézmény tavalyi év 

december 15-ei megnyitása óta működik. A csoportfoglalkozások nagyon változatos témák köré 

épülnek, például a munkavállalás területén fontos ismeretekkel, emberi kapcsolatokkal, 

foglalkoznak. Ezenkívül játékcsoport is működik az intézmény lakói számára, van csocsó, kártya és 

sakk. Ősztől pedig a tervek szerint addiktológiai filmklubbot fognak beindítani.  

A munkaerőpiaci reintegráció irányába egy pozitív lépés, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a 

BMSZKI között létrejött egy megállapodás, melynek keretében hajléktalan embereket alkalmaznak 

az aluljárók takarítására, valamint a jövőben a fővárosi kandelláberek festésére. Az együttműködés 

sikeres, ami fontos, mert a hajléktalan emberek tényleges munkaerő piaci reintegrációja nagyon 

nehéz amiatt, mert, még akkor is, ha az állás betöltésére minden szempontból alkalmasak lennének, 

a munkáltató, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a munkavállaló hajléktalan, nem alkalmazza. 

Az átmeneti szállón lakóknak térítési díjat kell fizetniük, az első hónap kivételével, ami ingyenes. A 

térítési díj 9 ezer forint/fő/hó. Ezenkívül a szerződésben a szociális munkás a klienssel megállapodik 

az előtakarékosság összegében, amely a kliens jövedelmétől függ. 

A "Szobabérlők Házában" az egy férőhelyes szoba díja 21000 Ft/hó, a két férőhelyes szoba díja 

29400 Ft/hó. 

Az Átmeneti Szálló lakói számára sosem adnak egy éves jogviszonyt, általában 3 hónapos 

jogviszonyt határoznak meg, melynek lejárta után újra átbeszélik a kliens aktuális élethelyzetét, 

továbblépési lehetőségeit, valamint azt, hogy hogyan teljesítette a három hónappal ezelőtt vállaltakat 

(például munkakeresés). 

A szolgáltatások biztosítása során egy szakemberre 22-25 kliens jut, melyet a szakemberek soknak 

ítélnek, viszont a jelenlegi gazdasági helyzetben az intézmény nem engedhet meg létszámbővítést.  

Németh Balázs, a Kőrakás Park Átmeneti Szálló szakmai vezetője szerint a biztosított szolgáltatások 

rendszerében a lépcsőzetesség tud működni a hajléktalan léthelyzetből való kiléptetés irányába, de a 

fő cél, az önálló lakhatás megteremtése a legnehezebb, melyben sok tényező szerepet játszik. Az 
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átmeneti szállóról a továbbléptetés általában a Szobabérlők Házába, vagy egy másik átmeneti 

szállóra történik.  

Hasznos lenne, ha lehetne biztosítani egy számítógéptermet a kliensek részére, amiben alapfokú 

számítógép kezelői ismeretek elsajátításában kaphatnának segítséget a kliensek. Az alapfokú 

számítógép kezelői ismeretek elsajátítása az élet számos területén előnyt jelentene a kliensek 

számára. Egyrészt a munkaerőpiacon ez már egyre inkább alapelvárássá válik, valamint 

albérletkeresésben, és a mindennapi élethez fontos információk eléréséhez is szükséges. 

Az, hogy nem azok az emberek veszik igénybe a szolgáltatásokat, akik valóban célcsoport lennének 

itt is előforduló probléma Németh Balázs szerint, hogy a kliensek egy része olcsó albérleti 

lehetőségként használja az átmeneti szállót. Viszont rendkívül nehéz meghúzni egy határt, hogy ki 

jogosult és ki, aki már az aktuális élethelyzete alapján már nem.  

 

10.3Kocsis Utcai átmeneti Szálló  
 
A beszélgetést 2011. 09.05.-én Hujberné Turóczi Angelikával folytattam.  

 

A Kocsis Utcai Átmeneti Szálló fővárosi fenntartású, korábban BKV munkásszállójaként működött, 

az alsóbb szintek jelenleg is munkásszálló funkciót töltenek be ( hivatalosan szálloda, étterem 

nélkül). 

Az intézményt a BMSZKI üzemelteti. Az átmeneti szálló 150 férőhellyel működik, 2, 4 ágyas 

szobák működnek. A törvény szerint 1 évig lakhatnak itt a kliensek. Az átmeneti szállóra való 

bekerüléshez a BMSZKI Felvételt Előkészítő Csoportjánál kell jelentkezni, ahol mérlegelik azt, 

hogy a felvételét kérő kliens számára ez az átmeneti szálló valóban a legjobb megoldás-e. Mivel a 

Kocsis utcai átmeneti szálló a BMSZKI egyik kiléptető intézménye,így az itt lakóknak eléggé 

szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Előtakarékosságot kell vállalniuk, valamint mindenképpen 

valamilyen jövedelemmel kell rendelkezniük. Ezenkívül munkaviszony is szükséges kivéve, ha van 

például a beköltöző öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy pedig az, hogy az ide beköltöző személy 

aktuálisan munkát keressen. Az, hogy meddig laknak itt a kliensek, esetfüggő.  

Az intézmény együttműködik más szállást nyújtó intézményekkel, ha a kliensek igénylik, segítenek 

a kiköltözéskor számukra megfelelő szállást keresni, ha itt valamilyen ok miatt nem tudnak a 

feltételeknek megfelelni. Ezenkívül az átmeneti szálló együttműködik informálisan, hivatalos 

kapcsolat nélkül,.a Fiatalok Önsegítő Egyesületével, a Babtista Szeretetszolgálat Budafoki 

Központjával, valamint, a kerületi szociális és gyermekvédelmi valamint egészségügyi 
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intézményekkel, amennyiben szükség van rá. Ez az informális együttműködés abból áll, hogy a 

szervezetek tudnak egymásról, és ha valamelyik lakónak kell hely, akkor oda szokták őket 

irányítani. 

Egy szakemberre jelenleg 22,8 kliens jut, a jövőben, mivel egy munkatárs GYES-re megy, egy rövid 

ideig 28, 5 fő lesz. Úgy néz ki, hogy októbertől áthelyezéssel új kolléga érkezik az intézménybe. Az 

utóbbi időben a szakmai létszám a minimálisra csökkent. 2005-ben, a nyitáskor 11 szakember 

dolgozott az intézményben , jelenleg pedig 5 fő, és a jövőben valószínű, hogy a szakemberek száma 

öt fő lesz.  

Hujberné Túróczi Angelika szerint, ahhoz, hogy valóban hatékonyan tudjon működni az egyéni 

esetkezelés az intézményben szükséges lenne, hogy kevesebb kliens jusson egy szakemberre. Ehhez 

az lenne szükséges, hogy 15 kliensel dolgozzon maximálisan egyszerre egy szociális munkás.  

A szolgáltatások magasabb szintű biztosítása érdekében szükség lenne szupervízió biztosítására a 

szakemberek számára, valamint azon kellene változtatni, hogy sok esetben az intézményben dolgozó 

kevés szakember miatt egy szakembernek több feladatot is el kell látnia, és ennek következtében 

szétforgácsolódik a munkája. Ennek jelenleg anyagi akadályai vannak, minden szolgáltatás csak 

minimumköltségvetésen tud csak működni. 

Az átmeneti szálló többféle szolgáltatást nyújt a lakók számára. Többek között az itt lakók igénybe 

vehetnek egy "álláskeresési csomagot", melynek keretében megkapják a friss álláslistát, valalmint 

álláshirdetési újságot, ezenkívül álláskeresési ügyben ingyenesen telefonálhatnak, és 

internetezhetnek. Ezenkívül a szakemberek segítenek az önéletrajz megírásában, elkészítésében is. 

A lakók a "kórházi csomagot" érvényes beutalóval kérhetik, és a kórházi kezelés időtartama alatt 

szükséges dolgokat tartalmazza. A "munkába állási csomagot" egy hónapnál nem régebbi 

munkaszerződéssel rendelkező kliensek igényelhetik. A csomagban tartós élelmiszerek, konzervek, 

kávé, tea és egyéb dolgok vannak. 

 Az itt lakók számára internetezési lehetőség is biztosított, egy ember 2-szer 1 órás időtartamra 

veheti igénybe ezt a lehetőséget. 

Ezenkívül van könyvtár és tanulószoba is az intézményben. A lakók számára a szakemberek 

segítséget biztosítanak szociális ügyintézésben.  Ezenkívül a kliensek között az intézmény által 

kapott adományok kerülnek kiosztásra. Az adományok vagy egyszeri adományok, vagy 

időszakosak, nem rendszeres adományok. Azt, hogy a hajléktalan léthelyzetből való kiléptetés 

irányába milyen sok tényező szerepet játszik mutatja az a példa is, hogy a kulturális programok 

biztosítása a célcsoport számára milyen pozitívumokat jelenthet. Az Intézmény lakói számára 
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fontosnak tartja, hogy ha erre lehetőség van, kulturális programokat biztosítson, mivel az anyagi 

nehézségek miatt, sokszor az emberek kizáródnak a kulturális programokból. Ezzel pedig 

kirekesztődnek sok társadalmi kapcsolatépítési lehetőségből.  

A kilépési lehetőségek között több lakáspályázatra lenne szükség, valamint több kiléptető lakásra. 

Jelenleg a BMSZKI két kiléptető lakást működtet, a Gyakorló és a Kápolna utcában. Innen a 

kiléptető lakásba rendszeresen költöznek ki kliensek. Valamint korábban az itt lakók közül 

pályáztak a "Szobabérlők Házába" is, de ott jelenleg olyan hosszú a várólista, hogy jelentkezést, erre 

az évre már nem fogadnak. Ezeken a lehetőségeken kívül a fővárosi lakáspályázatokon indulnak sok 

esetben sikeresen az itt lakók.  

A kiléptetés lehetősége és sikere nagy mértékben függ a kliens egyéni motiváltságától is.  

 Mivel az intézmény kiléptető szállóként funkcionál előtakarékosságot kell fizetniük az itt lakóknak. 

Ennek összegében a szakemberek rugalmasak, minden esetben figyelembe veszik a kliens egyéni 

élethelyzetét.  

Hujberné Túróczi Angelika szerint mindig is jelen lévő probléma volt, hogy bekerülnek olyan 

kliensek a férőhelyekre, akik nem erre a szolgáltatásra lennének rászorultak. Így olcsó albérletnek 

használják az átmeneti szállós férőhelyeket. Jelenleg, ezen intézmény szempontjából ez nem egy 

súlyos probléma, mert mindig vannak szabad férőhelyek , de a páros elhelyezés terén problémát 

jelenthet, mivel kevés páros férőhely van az ellátórendszerben. Viszont, a "jobb helyzet" is egy 

nagyon relatív dolog, nagyon nehéz meghúzni a határt rászoruló és nem rászoruló között bizonyos 

esetekben.  

Az intézmény tevékenységéről elmondató, hogy egy korábbi szakmai beszámoló szerint "a 

kiköltözött lakóknak bő harmada nem az ellátásba, valamint biztosan nem a fedél nélküli létbe került 

vissza, miután elhagyta a szállót". Ezt igazolja egy augusztusi adat, hogy idén 11-en távozatk az 

intézményből. Ebből három személy ment másik átmeneti szállóra, ketten ismeretlen helyre, két 

személynek a munkáltatója biztosított további lakhatást, két fő munkásszállóra ment, egy fő vissza a 

családjába, illetve egy fő tartós bentlakást biztosító otthonba került. A szállóról kiköltözők 

kiköltözési támogatásban részesülhetnek, melynek összege 240 ezer forint/fő. Az intézmény 

esetében nem jellemző, hogy az innen albérletbe, vagy lakáspályázaton elnyert lakásba kiköltözők 

egy idő után visszakerülnek az ellátórendszerbe. Az ritkán, de előfordul, hogy az albérletbe 

kiköltözők kerülnek vissza a szállóra. Lakáspályázaton elnyert lakás esetén próbálják mindig 

felhívni a figyelmet a jövőbeni rezsiköltségekre, megbeszélik, hogy inkább kisebb lakást 

pályázzanak meg, mivel így a rezsiköltség is kisebb. Ez általában sikeres szokott lenni, 
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lakáspályázaton elnyert lakásba kiköltözők nem igazán kerülnek vissza. Nem lehet pontosan 

nyomon követni, hogy a kiköltözési támogatásban részesülők milyen helyzetbe kerülnek, mivel a 

kiköltözési támogatásban részesülők két évig nem vehetnek igénybe BMSZKI fenntartású átmeneti 

szállót. A kiköltözési támogatást igénybevevők számára egy éves utógondozást biztosítanak a 

szakemberek. 

10.4 Bánya Utcai Nyugdíjas Átmeneti Szállás 

 

A beszélgetést 2011.09.09-én Lénárt-Székely Tündével folytattam. 

Az intézmény fővárosi fenntartású, a szolgáltatásokat állami normatívából, valamint az Összefogás 

Közalapítvány pályázatán nyert pénzből biztosítják. Idén a főváros jelentős forrásokat vont el az 

intézménytől. Lénárt-Székely Tünde szerint a kapcsolat az ellátórendszer intézményeivel jól 

működik. Az intézményben dolgozó szakemberek tapasztalatai szerint az a nehézkes, hogy olyan 

emberek, akik számára megfelelőbb lenne, ha éjjeli menedékhelyről átkerülnének nyugdíjas 

átmeneti szállóra, ennek ellenállnak, amiatt, mert az éjjeli menedékhely ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatás, átmeneti szállón pedig térítési díjat kell fizetni. Így sokan, akár 70- 80 ezer forintos 

nyugdíjjal rendelkező emberek is éjjeli menedékhelyen laknak, ami két szempontból is negatív. 

Lénárt-Székely Tünde szerint is az ellátórendszer felépülésének egy diszfunkciójára rámutat, mivel 

a nyugdíjjal rendelkező hajléktalan emberek , akik az éjjeli menedékhelyen való tartózkodásukkal 

nem csak , hogy nem kapják meg sok esetben a számukra megfelelő, gyakori egészségügyi 

problémáikra is reagáló szolgáltatásokat, hanem emellett az éjjeli menedékhelyek férőhelyeiről adott 

esetben ki is szorítanak jövedelem nélkül élő embereket, azokat, akik az éjjeli menedékhely, mint 

szolgáltatást nyújtó intézmény célcsoportként megnevez. Így a tartósan közterületen élő emberek 

kiszorulhatnak a szolgáltatásokból. Az együttműködés olyan esetekben is jól működik, hogy ha a 

kliens innen szeretne visszaköltözni, ilyenkor felveszik a kapcsolatot az éjjeli menedékhellyel. Az 

intézmény együtt működik a BMSZKI összes intézményével, az önkormányzattal, a gyámhivatallal, 

Budapest területén belül működő utcai gondozó szolgálatokkal, a kerületi pszichiátriai gondozóval, 

a Támasz Alapítvánnyal. 

A kiléptetési lehetőségek az intézményből a Főváros által fenntartott idősek otthonaiba történik. 

Kevésbé egyházi és magán intézményekbe, de volt már erre is példa. Pszichiátriai, fogyatékossági és 

idősek otthoni elhelyezéseket kezdeményeznek. Kisebb arányban vidéki otthonokban is 

kezdeményeznek elhelyezéseket, de ez csak akkor lehetséges, ha megvan még a lakcíme az adott 

településen. Azért jó a vidéki otthonokba a felvételt kezdeményezni, mert jóval kevesebb várakozási 
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idő után bekerülhetnek a kliensek. A törvény szerint a kliensek 1+1 évet tölthetnek a hosszabbítással 

együtt is az intézményben, de van arra példa, hogy 3 évet is itt töltenek kliensek, olyan esetekben, 

amikor ennyit kell várni az idősek otthoni férőhelyre.  

Az intézmény azokat a szolgáltatásokat, melyeket a törvény előír átmeneti szállás esetén biztosítja, 

valamint ezeken felül plusz szolgáltatásokat is biztosítanak a szükségletekre reagálva, mivel hiába 

önellátó szálló az intézmény a szakmai programja szerint, de a szükség úgy hozza, hogy a kliensek 

egy része esetében egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítani szükséges. Ezért heti kétszer négy 

órában jön egy gondozónő, aki a gyógyszerelést, a vérnyomás és vércukorszint mérést végzi, 

valamint egészségügyi tanácsadást nyújt. Ez azért szükséges, mert azok az emberek, akiknek 

állapota itt romlik tovább, számukra az intézménynek kell ezeket a dolgokat biztosítania. Bizonyos 

esetekben a BMSZKI orvosi krízis átveszi ezeket az embereket, amikor már állapotuk olyan súlyos.  

A melegétkeztetést a szociális munkásoknak az intézményben, a kliensek egy része esetében piaci 

alapon kell megoldaniuk. A X. kerület nem biztosít szociális ebédeltetést a hajléktalan emberek 

részére, mivel működtet a Magyar Vöröskereszt egy ingyenkonyhát, és a hajléktalan emberek a 

kerületben azt tudják igénybe venni. Viszont a nem önellátóak, akik nem tudnak kimenni az 

intézményből, ezeket nem tudják igénybe venni. Így üzleti alapon rendelnek melegételt, azok a 

klienseknek, akik számára ez szükséges és beleegyeznek ebbe. Eddig ezt pályázati forrásból, ingyen 

tudták biztosítani a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkező, legrászorultabb kliensek számára. Sok 

esetben segítséget kell nyújtani a fürdésben, hajvágásban, valamint figyelmet kell fordítani a helyes 

gyógyszerszedésre is. Az intézmény szabadidős programokat is biztosít, idén idősotthoni látogatást 

szervezett Visegrádra, ezen kívül működik filmklub, kézműves klub. Minden évben közös 

karácsonyi ünnepség van az intézményben, valamint a kertben bográcsozást szerveznek minden 

évben, valamint kéthetenként a kliensek bibliaórán vehetnek részt.  

Az intézmény 64 férőhellyel működik, és 10-12 ágyas szobák állnak rendelkezésre. Az intézmény 

szakemberei szerint szükségesek lennének jóval kisebb szobák, mivel a kliensek nem csak éjjel 

tartózkodnak a szobákban, mint például egy éjjeli menedékhely esetében, és zavarják egymást, ami 

az egy szobában lévő ilyen magas férőhely miatt még inkább felerősítve jelentkezik.  

Lénárt-Székely Tünde szerint szükséges lenne a magasabb jövedelemmel rendelkezőktől magasabb 

összegű térítési díjat kérni, diferenciáltabban kéne a térítési díjakat megállapítani, és ebből az 

összegből lehetne egy magasabb színvonalú, komfortosabb szolgáltatást biztosítani. Ezenkívül abból 

a szempontból is előnyösebb lenne a magasabb jövedelemmel rendelkezőktől magasabb térítési díjat 

kérni, mert túl nagy különbség van az itteni térítési díj, és a szociális otthonban kért térítési díj 
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között, és így sok esetben úgy ítélik meg a kliensek, hogy miért menjenek szociális otthonba, hogy 

ha ugyanazt a szolgáltatásokat itt megkapják. Az intézményben a térítési díj 5400 Ft, ebbe a víz, 

villany, fűtés, valamint az itt tartózkodás van benne, a gyógyszerekért, és az étkezésért ezen felül 

fizetnek az itt lakók.  

Lénárt-Székely Tünde szerint sokszor előfordul, hogy a kliensek sokszor ide-oda költöznek a 

hajléktalanszállók között évekig, akkor is, ha már régen megkapta szociális otthoni férőhelyét.  

Működik a szociális otthoni elhelyezésre felkészítő csoport, de ilyen csoportot minden szociális 

munkás a saját ügyfeleivel negyedévente tud csak tartani. A magas kliensszám miatt nem tudják 

kivitelezni, hogy minden hónapban legyen ilyen csoport. Az intézménynek van külön felvételt 

előkészítő teamje. Ez fontos, mert a felvételkor a kliensnek tisztában kell lennie azzal, hogy mit 

nyújt az intézmény, mit kell neki vállalnia az intézménybe való költözés után.  

Az intézmény a szociális otthonok irányába lépteti ki a klienseket. A kiléptetésben nehézséget jelent, 

hogy az intézmény önellátó szálló, viszont a szociális otthoni elhelyezéshez napi négy órát 

meghaladó gondozási szükséglet megállapítása szükséges. Ezért jelenleg ötből három, az 

intézményből induló kérelmet visszadobnak. Az intézmény számára problémát jelent az is, hogy a 

kliensek egy része alkoholproblémákkal küzd, ezért szociális otthonba nagyon nehezen veszik fel, 

kérelmét sokszor, ha kiderül betegsége, visszadobják. Ez egy megoldatlan probléma az 

ellátórendszerben, mivel, a fővárosnak nincsen szenvedélybeteg otthona. 

Lénárt-Székely Tünde szerint azok az emberek számára, akik fedél nélküli léthelyzetben élnek, 

vannak köztük olyan emberek, akik számára bármilyen szolgáltatásokat nyújt a szociális 

ellátórendszer, azokat nem veszik igénybe, sok intézményben jelenleg is vannak üres férőhelyek. A 

szakemberek azt tapasztalják, hogy a kliensek tisztában vannak az igénybe vehető szolgáltatásokkal.  

Lénárt-Székely Tünde szerint az elmúlt húsz évben a hajléktalanellátás sok forrást kapott az 

államtól, amit nem egészen hatékonyan használt fel. Lénárt-Székely Tünde szerint az átmeneti 

szállók egy részét át kellene alakítani piaci alapú, alacsony költségű lakhatási lehetőségekké, 

minimálszolgáltatásokkal.  

Lénárt-Székely Tünde egyetért abban, hogy megfigyelhető jelenség, hogy egy jobb helyzetű 

célcsoport kiszorítja a szolgáltatások igénybevételéből a valódi célcsoportot.  

Ebben az évben szeptemberig három ember érkezett az utcáról az intézménybe, a tavalyi évben 

nyolc embert vettek fel az utcáról és 11 személy éjjeli menedékhelyről érkezett. 

Az intézményben hatan dolgoznak főállásban és rajtuk kívül megbízásos kollégák is dolgoznak az 

intézményben. Valamint van szállóorvos, gondnok az intézményben, valamint heti kétszer 4 órában 
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gondozónő dolgozik. Az intézmény jövőbeni céljai, a szabadidős programok biztosítása továbbra is, 

valamint jó lenne a gondozónőt magasabb óraszámban foglalkoztatni. 

 

A sikeres munkához arra lenne szükség, hogy maximum 10-12 kliense legyen egy esetvivőnek, így 

lenne valóban értelme a munkának, mert sok részletre kell figyelmet fordítani, például, hogy a kliens 

megfelelően szedi-e a gyógyszereit, milyen jövedelemre tud szert tenni, igényelhetne-e közgyógy 

igazolványt, stb. 

10.5 BMSZKI Nappali Központ Dózsa György út 

A BMSZKI Nappali Központjához négy egység tartozik. A Szociális Információs Központ, az 

Álláskereső Iroda, a Felvételt Előkészítő Team és a Nappali Melegedő. 

Az Álláskereső Iroda 24 szolgáltatást biztosít az ügyfelek számára. Többek között korlátlanul lehet 

telefonálni és internetezni álláskeresési célból, ezenkívül segítenek email címet csinálni. Igyekeznek 

a szakemberek figyelemmel kísérni, hogy a klienseknek milyen plusz szolgáltatásokra van 

szükségük az elhelyezkedéshez. A célcsoport szükségleteire reagálva jelenleg alapfokú számítógép 

felhasználói tréning működik. Ezenkívül álláskeresési tréning vehető igénybe és felzárkóztató 

képzéseket is biztosítanak a kliensek számára. A társadalmi kirekesztődés megállításában nagyon 

fontos szerepet játszanak az általános é középiskola befejezésében segítséget adó felzárkóztató 

képzések, és az általános iskola alsó négy osztályának befejezését célzó felzárkóztató képzés.  

Ezenkívül az Álláskereső Iroda segít megszerezni és megőrizni a munkába álláshoz szükséges 

papírokat, a szakemberek segítséget nyújtanak az önéletrajzírásban. Minden hajnalban a 

szakemberek összegyűjtik az internetről a legfrissebb lapzárta utáni állásajánlatokat. Ezt az 

álláslistát más szervezetek számára is kérésre tovább szokták küldeni, annak érdekében, hogy az 

álláskeresők valóban megfelelő állásajánlatokra jelentkezhessenek. Ezenkívül minden esetben 

figyelembe veszik, hogy a klienseknek sok esetben a munkaerőpiaci reintegrációhoz több segítségre 

van szükségük, mert lehet, hogy hosszabb ideje nem dolgoztak piaci munkahelyen. Amennyiben az 

ügyfél hosszabb ideje keres állást és folyamatosan nem jár sikerrel, akkor azt is figyelemmel kísérik, 

hogy ennek oka esetleg nem lehet-e az, hogy nem képzettségének, és munkabírásának megfelelő 

munkahelyekre jelentkezik, vagy a problémát nem az okozza-e, hogy az állásinterjúk alkalmával 

nem a szükséges információkat kommunikálja magáról. 

Az Álláskereső Irodának 5150 regisztrált ügyfele van és négy főállású szakember dolgozik a 

Nappali központ ezen egységében. Az Álláskereső Iroda heti 20 órában áll a kliensek 

rendelkezésére.  
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Az Álláskereső Iroda szakembereinek egy része szerint az intézmények közötti együttműködés 

fejlesztésére lenne szükség.  

Az Álláskereső Iroda az összes budapesti hajléktalanellátó intézménnyel informális szinten 

kapcsolatban van, ha az aktuális esetben szükséges, együttműködnek az intézményekkel.  

Ilyen informális módon az összes budapesti intézménnyel van kapcsolatuk, formálisan pedig a 

Diszpécser Szolgálattal és a Munkaügyi Kirendeltségekkel. A szakemberek általános problémának 

látják, hogy vannak olyan célcsoportok, akik számára az ellátórendszer nem tud megfelelő 

szolgáltatást nyújtani, így ezek az emberek nem tudnak előrébb lépni a problémájuk megoldásában, 

hosszú ideig benne maradnak az ellátórendszerben, és így a férőhelyek egy része esetében bedugul 

az ellátórendszer.  

Erre a problémára, hogy a szolgáltatásokat nem csak a célcsoport veszi igénybe úgy reagált az 

Álláskereső Iroda, hogy beemelte a célcsoportjába a bizonytalan albérletben élőket valamint a 

szívességi lakáshasználókat, preventív célból. 

Hiányzik az ellátórendszerből a pszichiátriai betegeknek szóló szolgáltatások. Ezenkívül a másik 

probléma, hogy a kliensek közül sokan küzdenek függőségekkel, de számukra sincsenek 

megfelelően kiépített szolgáltatások biztosítva. A BMSZKI a Vaspálya utcában működtet egy 

szenvedélybetegek számára fenntartott speciális absztinens szállót, de kevés ilyen intézmény 

működik. 

 

Az intézményrendszer hatékonyabb működtetése érdekében a szakemberek szerint szükséges lenne, 

hogy kevesebb esetszámmal dolgozzanak a szociális munkások, szükséges lenne megfelelő számú, 

képzettségű és motiváltságú szakember. A legnagyobb probléma a szakemberek szerint a jelenlegi 

jogalkotás terén az, hogy a hajléktalanságot kriminalizálják , és ezzel a közhangulatot a 

hajléktalanok ellen hergelik. Ez az Álláskereső Iroda szakemberei szerint, nagyonn probléma mint a 

pénzhiány. A Szakemberek szerint problémát jelent az is, hogy a többségi társadalom egységes 

csoportnak tekinti a hajléktalanokat.  

A napi átlagos forgalom 100 fő körül van. Mivel az Álláskereső Iroda 4 főállású szakemberrel 

dolgozik, így az egy főre jutó napi kliensszám 25 fő. Az Álláskereső Iroda szakemberei szerint az 

ellátórendszer hatékonyabb működéséhez és a sikeresebb kiléptetéshez több álláslehetőségre és több 

képzési lehetőségre lenne szükség. Valamint több pályázati lehetőségre, amelyből képzési 

lehetőségeket és speciális támogatásokat, szolgáltatásokat lehetne finanszírozni.  

Több forrásra lenne szükség, jelenleg az Álláskereső Iroda gyakran szembesül olyan problémákkal, 
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hogy például hivatásos vagy vagyonőr végzettséget megszerző ügyfél nem tudja rögtön kiváltani a 

végzettségét igazoló papírt, mert az több, mint tíz ezer forintba kerül. Régebben volt munkába állási 

támogatás, ami tíz ezer forint értékű étkezési jegyet jelentett és fontos volt, mert a kliensek általában 

nem rendelkeznek megtakarítással, melyből a munkába állás utáni első hónapban a szükséges 

élelmiszerek költségeit ki tudnák fizetni. Amíg nem dolgoztak, igénybe tudták venni az ingyenes 

élelmiszerosztó szolgáltatásokat.  

Erre a hiányállapotra tudtak régebben az étkezési jegy biztosításával reagálni. Az Álláskereső Iroda 

munkatársainak tapasztalatai szerint ez a helyzet generálja a feketemunkát is, mivel a kliensek az 

előbb bemutatott helyzet miatt gyakran a napi vagy heti fizetést biztosító munkákat keresik, melyek 

nagyobb részt feketemunkák. Az Álláskereső Iroda szakemberei szerint az utóbbi időben egyre több 

új kliens keresi fel őket, sok esetben lakástalan, otthontalan emberek , akiknek preventív célból 

nyújtanak szolgáltatásokat. 

Az Álláskereső Iroda munkatársai szerint komplex programokra van szükség , nagyobb anyagi 

ráfordítással. Olyan programok lennének szükségesek, melyek a lakhatási problémákra és a 

foglakoztatási problémákra egyaránt tudnak reagálni. Sokkal több védett munkahelyre is szükség 

lenne, mert a klienseknek van egy csoportja, akik számára szükséges lenne egy közbeiktatott lépcső 

a sokszor hosszú ideje tartó munkanélküli állapot és a piaci munkahelyre való visszatérés között, 

mert sokszor újra kell tanulni sok fontos dolgot, melyek nélkül egy piaci munkahelyen nem tud 

boldogulni a kliens.  

A Nappali Melegedővel, valamint a Szociális Információs Központtal és a Felvételt Előkészítő 

Teammel nagyon jól együtt tudnak működni, ezt megkönnyíti az is, hogy egy intézményen belül 

működnek. 

 

Az Álláskereső Iroda munkatársai a célcsoport kijelölésében kitágították a hajléktalanság fogalmát, 

a szívességi lakáshasználókat is fogadják, preventív célból. A célcsoport így igen tág körből érkezik, 

közterületen élő kliensek is jönnek, valamint éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállón élő kliensek és 

szívességi lakáshasználók.  

Jelenleg a BMSZKI által önerőből finanszírozott OKJ-s képzések nincsenek, de kapcsolatban állnak 

olyan szervezetekkel, munkaügyi központokkal, akik indítanak ilyen képzéseket és oda irányítják az 

embereket.  

Az Intézmény esetében a szakemberek szerint megfigyelhető a lépcsőzetesség, melyben az 

Álláskereső Iroda egy korlátként funkcionál, melyre lehet támaszkodni.  
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Szociális Információs Központ (SZIK) 

A SZIK-ben hárman dolgoznak, naponta körülbelül 25-30 klienssel foglalkoznak. A kliensek egy 

részét a BMSZKI más intézményeiből irányítják ide a szakemberek, de gyakori az is, hogy más 

hajléktalan ellátással foglalkozó intézmények irányítják ide klienseiket. Itt bármilyen típusú 

ügyintézésben segítséget nyújtanak a klienseknek, szállással kapcsolatos információkat is nyújtanak, 

teljeskörű tájékoztatást biztosítanak a kliensek számára az ellátásokról és az igénybe vehető 

szolgáltatásokról. Az ügyintézéshez ingyenes telefonálási lehetőség is biztosított, valamint a 

kliensek kérhetik is a postájukat ide. A SZIK szakemberei szerint is sok esetben a hajléktalan 

léthelyzetből való kilépéshez szükség lenne védett munkahelyekre. Megfigyelhető, hogy hosszú 

távon nem tudnak a kliensek kilépni a hajléktalan léthelyzetből.  

Olyan komplex rendszerek lennének szükségesek, melyben a programok hosszú távúak lennének. A 

SZIK szakemberei nagyon heterogén ügyfélkörrel dolgoznak. Vannak közterületen élő kliensek, 

éjjeli menedékhelyen, valamint átmeneti szállón éjszakázó kliensek, és szívességi lakáshasználók. A 

szakemberek azt tapasztalják, hogy aktuálisan egyre több önkormányzati lakásból kilakoltatott 

kliens érkezik.  

Az ő esetükben a szociális munka arra irányul, hogy a hajléktalan ellátás szállást nyújtó 

intézményeit lehetőség szerint kikerüljék. Mindig az adott élethelyzetben a kliens természetes 

támogató rendszerét feltérképezve a legjobb megoldást igyekeznek megkeresni. A BMSZKI-n belül 

a dokumentáció a Menedékprogrammal történik, melyben rögzítik azt is, hogy ki az új ügyfél. Ebből 

kiderül, hogy az utóbbi egy két hónapban sok új közterületen élő kliens fordult a SZIK-hez, sok 

kliens eddig valamilyen eldugodtabb területen, például erdőkben élt és onnan elküldték őket. 

Gyakori, hogy más intézmények szakemberei is valamilyen bonyolultabb ügy kapcsán a SZIK 

szakembereihez fordulnak információért. 

A SZIK 2004ótra működik, azóta folyamatosan bővül.  

A SZIK szakemberei szerint problémát jelent az, hogy kevés olyan szálló működik, ami a 

szolgáltatásai igénybevételét alacsony feltételekhez köti, valamint, hogy kevés női férőhely van. 

Alacsonyabb téritési díjú férőhelyet találni nők esetében pedig még nehezebb.  

Valamint az is probléma, hogy sok pszichiátriai problémával küzdő ember van a kliensek között, 

akik nem kapnak számukra megfelelő ellátást.  

Emellett azt is figyelembe kell venniük, hogy megjelent egy új réteg a szolgáltatásokat igénybe 

vevők között, a szívességi lakáshasználók csoportja, akik esetében a szociális munkának más célok 
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elérésére kell irányulnia. Jelenleg még az gyakori problémát okoz, hogy sok embernek nincs 

rendben az egészségügyi jogosultsága. Az átmeneti szálló „bedugulásának”megelőzése érdekében 

fontos lenne az átmeneti szállón jobb helyzetben lévő embereket előrébb léptetni. 

Nagyon fontos lenne, hogy az intézmények minél jobban összedolgozzanak, mert akkor számos 

problémát, amit egy-egy intézmény külön-külön nem tud, vagy nem olyan jól tud kezelni, együtt 

képesek lennének megoldani.  

A Felvételt Előkészítő Team a hét négy napján áll a kliensek rendelkezésére. Az összes BMSZKI-s 

intézménybe a FET-en át lehet bekerülni. A FET szakemberei elbeszélgetnek a klienssel és 

megpróbálják felmérni, hogy a BMSZKI melyik intézménye lenne számára a legmegfelelőbb, 

valamint, ha a kliens számára nem BMSZKI-s intézmény tűnik a legmegfelelőbbnek, hanem más 

szervezet által működtetett intézmény, akkor odairányítják. 

A Felvételt Előkészítő Teamnek nagyon jó a kapcsolata az összes fővárosi hajléktalanellátó 

intézménnyel.  

A Nappali Központ keretében működik a Nappali Melegedő is. A Nappali Melegedőt 50-70 ember 

keresi fel naponta. A Nappali Melegedőben hárman dolgoznak főállásban. 

A kliensek számára mosási és fürdési lehetőség biztosított, valamint napközbeni pihenési lehetőség, 

délután pedig csoportfoglalkozások vannak, melyeken a résztvevők élelmiszert is kapnak, 

gyümölcsöt és zöldséget is, jobb minőségű élelmiszereket, mint egy átlagos élelmiszerosztáson. 

Minden nap más csoportfoglalkozás kerül lebonyolításra. Működik filmvetítés, klasszikus 

filmcsoport, játékcsoport, valamint addiktológiai szenvedélybeteg önsegítő csoport. Rendszeresen 

tartanak ping-pong bajnokságot, valamint kirándulásokat szerveznek. A közeljövőben szeretnének 

az önkéntesek irányában nyitni, jelenleg a nappali melegedőben egy önkéntes dolgozik, az 

Álláskereső Irodában két önkéntes, akik korábban a szakmai gyakorlatukat ott töltötték. 

A Nappali Melegedő munkatársa szerint is jelentkezik az problémaként, hogy van egy olyan réteg, 

aki kihasználja a biztosított szolgáltatásokat és sok időt és energiát elvesznek, ezért szükség van a 

szolgáltatások igénybevevőit szűrni. A Nappali Melegedőbe közterületen, valamint éjjeli 

menedékhelyen élő embereket várnak. 

A fő probléma, hogy a szolgáltatások tűzoltó jellegűek, melyek csak fenntartják a hajléktalan 

létállapotot. 

10.6 Magyar Vöröskereszt Madridi Úti Hajléktalanszálló- Reintegrációs központ 

Az intézmény civil fenntartású, a szolgáltatásokat állami normatívából, valamint különböző 

pályázatokból finanszírozzák. Indulnak a Hajléktalanokért Közalapítvány, a TÁMOP, valamint az 
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Összefogás Közalapítvány pályázatain.  

Az intézmény komplex módon épül fel, a szolgáltatások egymásra épülnek. A Reintegrációs 

Központ utcai gondozó szolgálatot működtet a kerületben, az utcai szolgálat működésében 

háttérintézményként működik a Madridi utcai intézmény keretein belül tavaly óta egy 68 férőhelyes 

nappali melegedő, valamint éjjeli menedékhely 38 férőhellyel.  

Az utcai gondozó szolgálat igyekszik a nappali melegedő és/vagy az éjjeli menedékhely 

igénybevételére motiválni a klienseket. Az éjjeli menedékhelyről igyekeznek az átmeneti szállóra 

vagy a rehabilitációs intézmény igénybevétele felé előreléptetni a klienst. Az utcai szociális munkás 

fontos feladatot lát el abban, hogy a klienseket meggyőzze, motiválja, hogy próbálják ki a nappali 

melegedőt és/vagy az éjjeli menedékhelyet. Az is ritkán, de előfordul, hogy közterületen élő kliens 

az átmeneti szállóra tud beköltözni, mert a szükséges jövedelemmel rendelkezik. Az utcai szociális 

munkásnak fel kell mérnie a lehetőségeket, tájékoztatni a klienst az igénybe vehető lehetőségekről, 

valamint az ellátórendszer más intézményei által nyújtott szolgáltatásokról. Igyekeznek arra is 

felhívni az utcán élő kliensek figyelmét, hogy iratpótlás ügyben a nappali melegedőben tudnak 

intézkedni.  

Gál Gellért Ákos szerint, azért, hogy a közterületen élő kliensek igénybe vegyék a szociális 

ellátórendszer által biztosított szolgáltatásokat a legfontosabb, hogy a kliens megbízzon a szociális 

munkásban, aki ajánlja a szolgáltatásokat,valamint megbízzon az intézményben.  

Következő lépcsőként funkcionál az átmeneti szálló 203 férőhellyel. Az átmeneti szállón a téritési 

díj nyolc ezer forint havonta, az elhelyezés 10-12 ágyas szobákban történik. A férőhelyek egész 

évben 100%-os kihasználtsággal működnek. Az átmeneti szálló mosási, fürdési lehetőséget biztosít, 

valamint a kliensek főzhetnek is az átmeneti szállón. Heti egy alkalommal pszichiáter, valamint 

jogász ad ügyeletet az átmeneti szálló kliensei számára.  

A Reintegrációs Központ működtet egy 10 férőhelyes betegszobát/lábadozót is. 

A nappali melegedő a tavalyi évben arra a szükséghelyzetre jött létre, hogy az utcai gondozó 

szolgálat tudja itt a közelben hová küldeni a klienseket. A nappali melegedő klienseinek 70-80%-a 

utcán élő ember, az utcai gondozó szolgálat ügyfélköréből. A nappali melegedő biztosítja a 

törvényben előírt kötelező szolgáltatásokat, valamint munkakereső tréninget is igénybe vehetnek a 

kliensek.  

A nappali melegedő munkatársai segítséget nyújtanak az ellátások igénylésében, a szolgáltatásokról 

információt nyújtanak, a klienseknek. Minden típusú szociális ügyintézésben segítséget nyújtanak, 

valamint postacímet biztosítanak az ügyfeleknek. A kliensek számára hideg élelmiszert biztosítanak, 



 73 

valamint ötven főnek melegételt, de melegételt csak utcán élő klienseknek adnak.  

Az éjjeli menedékhely 17 óra 30-tól reggel nyolc óráig tart nyitva, csomagmegőrzést is biztosít. Az 

éjjeli menedékhely működésével igyekszik az ellátórendszerben egy lépcsőként funkcionálni és 

abban segíteni a klienseket, hogy az átmeneti szállóra, valamint a rehabilitációs szállóra kerüléshez 

szükséges feltételeknek megfeleljenek, előre tudjanak lépni a problémájuk megoldásában. Az éjjeli 

menedékhely az éjszakai pihenés feltételeit igyekszik biztosítani a kliensek számára, valamint 

lehetőséget a mosásra és a tisztálkodásra. 

A rehabilitációs részleg az átmeneti szállónál magasabb minőségű ellátást biztosít, ennek 

igénybevételéhez magasabb téritési díjat kell a klienseknek fizetni. A rehabilitációs részleg 37 férfi 

számára biztosít szállást, 2-4 ágyas szobákban. Minden szobában van hűtőszekrény és tévé 

csatlakozási lehetőség. A rehabilitációs intézmény igénybevételéért 17 ezer forint havonta a téritési 

díj. 

Csak munkalehetőséggel rendelkező kliensek lakhatnak a rehabilitációs intézményben, az itt lakók 

számára étkezési jegyet biztosít az intézmény.  

 A Reintegrációs Központ két kiléptető lakást is működtet három-három férőhellyel. A kiléptető 

lakásban lakó klienseknek minimum havi egy alkalommal fel kell keresniük a szociális munkásukat 

és havi egy alkalommal a szociális munkás is felkeresi őket a lakásban. A kiléptető lakásban 

maximum két évig lakhatnak a kliensek. A kiléptető lakás nyolc éve működik, három-három, 

összesen hat férőhellyel. A szolgáltatás sikeres, hat főből négy nem kerül vissza az ellátórendszerbe.  

A kiléptető lakást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik a rehabilitációs programot a 

legsikeresebben teljesítették. 

2008 óta működik az intézmény keretein belül a Komplex reintegrációs program. Ennek keretében a 

Lakhatási program évenként 15-20 hajléktalan férfi számára tud lakhatási támogatást nyújtani 12 

hónapon keresztül. Ezenkívül működik a Reintegrációs központ keretén belül munkaerőpiaci tréning 

aktív korú lakók részére. A programban résztvevők segítséget kapnak a szakmai önéletrajz 

elkészítésében, a felvételi beszélgetésre való felkészülésben. Ezenkívül a Reintegrációs Központ 

keretein belül működik szenvedélybeteg önsegítő csoport, valamint a kliensek számára egészségügyi 

ellátást is biztosított, heti kétszer két órában van háziorvosi rendelés.  

A Reintegrációs Központ minden olyan szervezettel kapcsolatban van, akivel aktuálisan szükség 

van a kapcsolatfelvételre. Formális módon az utcai gondozó szolgálat kapcsolatban van a Diszpécser 

Szolgálattal, a főváros egészségügyi centrumokkal és számos hajléktalanellátó intézménnyel, 

valamint a szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal, aki segítséget nyújt a munkaerőpiaci 
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reintegrációban. Az intézmények között a kapcsolatok nem formálisak és szorosak, nagy hangsúly 

van a személyes kapcsolatokon a különböző szervezetekben dolgozó szakemberek között. A 

Vöröskereszt intézményei között nagyon jó az együttműködés rendszeresen vannak közös teamek.  

A Reintegrációs Központ intézményvezetője, Gál Gellért Ákos véleménye szerint a komplex ellátás 

biztosításához két dolog hiányzik a Reintegrációs Központ rendszeréből. Nem működtetnek 

krízisautót, valamint idősotthont. Nyugdíjas kliensek továbbléptetése sokszor nehézkes, 

kapcsolatban állnak a BMSZKI Bánya utcai Nyugdíjas Átmeneti Szállóval, valamint a Dózsa 

György úti Hajléktalanok otthonával, és más vidéki otthonokkal.  

A kiléptetéshez munkahelyek kellenének, képzések és nagyon fontosak lennének a piaci albérlet 

megteremtésében és fenntartásában segítséget nyújtó hosszú távú programok.  
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