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Előszó – bevezetés
(Egy hajléktalan stratégia lehetséges keretei)
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesten 9 utcai gondozó szolgálatot, 6 nappali melegedőt, 3
éjjeli menedékhelyet és 2 átmeneti szállót üzemeltet. Ezek mellett a Tüdőszűrő Program, a Zombori
utcai Hajléktalanok Otthona és Fertőtlenítő fürdető és a Batthyány téri 24 órás egészségügy centrum
és alegységei nyújtanak szolgáltatásokat hajléktalan személyek számára. Szervezetünk budapesti és
országos kiterjedtsége is jelentős, nem csak a hajléktalanellátásban. A Szeretetszolgálat 30 éves múltja
során többször előfordult, hogy megálltunk és értékeltük a helyzetünket, munkánkat. Fontosnak
tartjuk az önreflexiót és a megújulást, a célok és az eszközök újra fogalmazását, ha szükséges.
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére készülő, a hajléktalan emberek ellátását fejlesztő
stratégiai anyag kiinduló pontja, célja nem lehet más, mint a megállás és az értékelés. A hajléktalanná
vált - vagyis a lakhatását már elvesztő; és a társadalom peremén élő - vagyis a lakhatását veszélyben
tudó ember segítésének, támogatásának lehetséges kereteinek felrajzolása, körülírása mindenképpen
szükséges ahhoz, hogy egy kerület helyzetében világosan lássunk. Ehhez elsődlegesen meg kell
vizsgálni a jelenlegi helyzetet, tehát a Főváros II. kerületében élő, életvitelszerűen, vagy csak
átmenetileg segítséget kereső emberek jellemzőit, előfordulási helyeit, problémáik gyökerét, és ezáltal
a lehetséges kiutak módját, módszerét. Ahogyan fel kell térképezni, meg kell ismerni azokat a
kereteket, ahol és ahogy a hajléktalan embert segítséghez lehet juttatni. Elsődleges segítési formája
mindenképpen a rendszerváltást követően kialakult hajléktalan ellátórendszer, intézményes
kereteivel, vagy intézményen túli (pl. utcai szociális munka) ellátási formáival. Ennek előnye (és egyben
kötöttsége) is abban rejlik, hogy szakmai és jogi szabályozások keretezik, viszont az állam által
finanszírozottan – ezáltal – kiszámíthatóan működtethető, szakmai, jogi formái meghatározottak.
Fontos szerepet kell, hogy kapjon ezen túl azoknak a szervezeteknek, csoportosulásoknak, egyéneknek
a szerepe is, akik működésükkel, akcióikkal támogatást tudnak nyújtani a hajléktalan emberek
szükségletei irányába. Itt fontos kiemelni azt a figyelmet és elfogadást, amit egy alulról szerveződő
kezdeményezés a segítségre szoruló ember irányába kifejez, azonban ezek általában alkalomszerűen,
egy-egy konkrét ügy, probléma megoldására törekvő akciók.
Nem utolsó sorban ez a szakmai koncepció a Budapest II. Kerületi Önkormányzat számára készül,
ezáltal azokat a megoldásokat és támogatási, ellátási formákat igyekszik bemutatni, amit a
hajléktalanság problémájának megoldására, vagy csökkentésére egy választott, sok egyéb szempontot
is figyelembe vevő testület felkínálni tud. Igyekszünk bemutatni példákat, jógyakorlatokat,
megjeleníteni a kerületben élő lakosok, szervezetek, csoportosulások véleményét a hajléktalansággal
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kapcsolatban, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának munkája, döntése könnyebbé
váljon a hajléktalanokat érintő kérdésekben, azonban biztos és teljeskörű megoldást leírni nem fogunk
tudni ebben az anyagban. Ennek oka, hogy a hajléktalanná válás folyamata, ezáltal a hajléktalanság,
mint társadalmi probléma megoldása túlmutat egy stratégiai anyag keretein, annak személyes és
társadalmi okai mélyen és történetileg messze keresendőek, legtöbb esetben nehezen azonosíthatóak.
Amire mi ebben az anyagban megoldási javaslatokat tehetünk, az csupán a már kialakult élethelyzetből
fakadó problémák kezelésének, a lehetséges kiutak felmutatásának és a hajléktalanná válást megelőző
intézkedések vázlata lehet csupán. Végül, de nem utolsó sorban, meg kell jegyezni, hogy egy fővárosi
kerület számára olyan fejlesztési javaslatokat megfogalmazni, amik megállnak csupán egy kerület
határai között, nem könnyű feladat. A megoldás minden esetben komplex, összetett és összehangolt
folyamat.

A hajléktalanságról és a hajléktalan-ellátásról általánosságban
A hajléktalanság, mint társadalmi jelenség a mai formájában az 1989-es rendszerváltozáskor jelent
meg, helyesebben mondva, tört felszínre, vált láthatóvá. A közvélekedéssel ellentétben a
hajléktalanság kialakulása többnyire mégsem a rendszerváltozás következménye, bár kétségkívül
lettek vesztesei a politikai-, gazdasági-, társadalmi változásnak is – az inkább már több évtizede
megkezdődött folyamatok betetőzés volt.
A hajléktalanság, mint jelenség, egy a közvélekedés által könnyen értelmezhető fogalomnak tűnik, mint
olyan emberek összesége, akiknek nincs hol lakniuk, nincs lakásuk, ezért kénytelen az utcán tölteni az
éjszakáikat. A hajléktalanság jogi, törvényi definíciója, ami az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról jelenik meg, alapvetően ugyanezt a köznyelvi meghatározást
fogalmazza meg jogszabályi környezetben:
- E törvény 6. §-a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem
rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
- E törvény 7. §-a, 20. § (10) bekezdése, 84. §-a és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki
éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
Ez a két meghatározás a hajléktalant a lakhelyhez (hajléktalan szállás) illetve a lakhely hiányához,
valamint, ahhoz köti, hogy hol tölti az éjszakáit, nagyon szűkszavú, és nem utolsó sorban
ellentmondásos megfogalmazása egy összetett problémahalmaznak. Nem részletezi többek között a
meghatározás, hogy hány éjszakát kell pontosan utcán, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben
tölteni, hogy hajléktalan legyen valaki, ahogyan még sok egyébre sem ad választ ez a jogi definíció.
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Az évek alatt szakmai oldalról több meghatározási modellje született a hajléktalanságnak, ami
megpróbálta azokat a közös lakhatási helyzeteket megragadni, ami az utcán- vagy hajléktalanellátásban élő emberek sokszínű csoportjaira jellemző, azonban a szakma különböző hajléktalanmeghatározási kísérletei sem tudtak jelentős szakmapolitikai tényezővé válni. Alább röviden az egyik
legismertebb ilyen meghatározást mutatjuk (Bényei–Gurály–Győri–Mezei):

otthontalanok
lakástalanok
effektív hajléktalanok
fedél nélküliek

fedél nélkülieknek” (roofless) tekintjük azokat, akik
- éjszakáikat közterületen, a szabad ég alatt, vagy valamely nem lakhatást szolgáló zugban töltik,
“effektív hajléktalanoknak” tekintjük azokat, akik
- vagy “fedél nélküliek”,
- vagy semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek, nap mint nap “meg kell dolgozniuk”
azért, hogy éjszaka valahol megaludjanak - legyen az akár lakás, melybe szívességből befogadják, vagy nemlakás, de lakhatást szolgáló helyiség (például hajléktalanellátó intézmény),
“lakástalanoknak” (people without flat) tekintjük azokat, akik
- vagy “fedél nélküliek”,
- vagy “effektív hajléktalanok”,
- vagy stabilan nem-lakásban, de lakhatást szolgáló helyiségben laknak (munkásszálló, börtön, bentlakásos
intézmények stb.),
- vagy ugyan tartósan lakásban töltik éjszakájukat, de a lakás folyamatos használata fölött nem rendelkeznek
(nem tulajdonosok, vagy főbérlők, hanem al-, ágybérlők, szívességi lakáshasználók, befogadottak, felnőtt
családtagok),
“otthontalanoknak” (“a hajléktalanság veszélyében élőknek”, vagy a nemzetközi terminológia szerint: homeless)
tekintjük együttesen azokat, akik
- vagy “fedél nélküliek”,
- vagy “effektív hajléktalanok”,
- vagy “lakástalanok”,
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- vagy ugyan lakásban laknak, de az alkalmatlan arra, hogy benne családot alapítsanak, és otthont rendezzenek
be (a lakás túlzsúfoltsága, fizikai színvonala miatt).”

Mindig hangsúlyos kérdés volt, hogy pontosan mennyi ember él hajléktalanként Magyarországon.
Ennek számszerű meghatározása azonban többnyire megmaradt a becslés kategóriájában (korábban
30-40 ezer hajléktalanról is beszéltek), ahogy láthatjuk azonban, már a hajléktalanság fogalmának
szakmai-, jogi-, társadalmi meghatározása sem olyan egyszerű feladat, mint amilyennek tűnik.
Meghatározható azok száma, akik a hajléktalan ellátással valamilyen módon, adott idősávban vagy egy
adott pillanatban kapcsolatba kerültek vagy kerülnek. De a hajléktalanok valós számának
meghatározása, leginkább a hajléktalanság pontos meghatározásának hiánya miatt nem könnyű.
Akiket ma összefoglalóan hajléktannak nevez a köznyelv, többnyire látványosan, rossz állapotban
utcán élő, tartósan közterületen fedél nélküliként élő hajléktalan ember. Ők a – szakmai értelemben hajléktalannak tekinthető népességtömeg mindössze kis százalékát teszik ki, de annyira szem előtt
vannak és feltűnőek, hogy az utca embere egyértelműen őket azonosítja a hajléktalanokkal. Ők azok
az emberek, akikkel összetett okokból a hajléktalan-ellátásban dolgozó szakemberek minden heroikus
küzdelmük ellenére is nagyon nehezen boldogulnak, és miközben a szervezetek rajtuk kívül több tízezer
más hajléktalan helyzetű ember ellátásáról gondoskodnak, mégis folyamatosan a sikertelenség
kritikájával és elégedetlenséggel kell szembesülniük.
A hajléktalanok egy (kisebb) része jelenleg fedél nélküliként, közterületen él, azonban jelentős számú
ember él hajléktalan intézményekben, - szállásokon, és ez a két csoport nagyon sok tekintetben eltér
egymástól (más a hátterük, az előéletük, a hajléktalanná válásuk módja, a mindennapi életük,
jövedelemszerzésük, jövedelmi viszonyaik). A hajléktalan ellátásban megjelenő különböző csoportok
eltérő problémákat hordoznak és ezért eltérő szakmai megoldásokat is kívánnak. Ezek a csoportok
szinte csak abban egységesek, hogy a „szociális” problémák lakhatási nehézségekkel is terheltek. Ám
hajléktalannak nevezett emberek tagjainak jelentős része közelebbről vizsgálva nem tartozik a
hajléktalan-ellátás szűken vett kliens-körébe, problémáik (szenvedélybetegségek, pszichiátriai
betegségek, mentális zavarok, demencia, agresszió) megoldására nincs megfelelő tudás vagy hatékony
eszköz. Elmondhatjuk, ma a hajléktalan intézményrendszerben minden olyan probléma megjelenik és
nehézséget, diszfunkciót okoz, melyek nagyobbrészt alapvetően lakhatási, szociális problémák ugyan,
de leginkább más szociális-egészségügyi területek diszfunkciójából adódnak, így hatékony kezelésükre
is csak ezekben a rendszerekben kerülhetne sor. Az, hogy a hajléktalan-ellátásban ma tömegesen
jelennek meg olyan emberek, akiknek problémájára a kialakult rendszeren belül nincs hatékony
megoldási lehetőség, alapvetően két okra vezethető vissza. Elsődleges ok, hogy a hajléktalan-ellátás az
utolsó szintje a szociális védőhálónak, itt még kínálkozik intézményes-, tárgyiasult segítség, van
erőforrása, lehetősége megtartani, jó esetben ki- vagy tovább segíteni az embert a nehéz helyzetéből.
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Második ok az ellátás némileg diszfunkcionális működésére maga a hajléktalanság, mint fogalom tágan
értelmezett meghatározottsága. (Vannak olyan vélemények is, hogy a hajléktalan-ellátás eleve a
maradékelvűségre épül, csupán azok a rászorulók jelennek meg benne, akik más rendszerek hiánya
vagy diszfunkciója miatt ellátatlanok.) A rendszer ellentmondásaihoz szorosan hozzátartozó, fontos
kérdések még a hajléktalan-ellátás finanszírozása, fogalmazhatnánk úgy, finanszírozási kényszerei,
valamint a szakemberek hiánya, megbecsültsége, sokszor képzési (tudásbéli) hiányosságai, a
„jóklienssel” való együttműködés, stb. Nem utolsó sorban a hajléktalan-ellátást jelentős mértékben
ún. társadalmi tényezők is befolyásolják. Egy szakma öndefiníciója nem konstans, azt alakítja, formálja
a többségi társadalom tagjainak-, valamint politikai vezetők-, döntéshozók, stb. véleménye is.
A hajléktalan-ellátás mai formája, intézményrendszere nagyrészt már a rendszerváltozás után
kialakult. Bár az elmúlt harminc évben történtek jelentős jogszabályi-, finanszírozási-, szakmapolitikai
változások, mondhatni, hogy az ellátórendszer gerince, a főleg intézményes ellátásra épülő
segítségnyújtás alapjaiban nem változott. A kezdetben kialakult, a hajléktalanságot alapvetően
lakhatási problémaként kezelő, a lépcsőzetes „kigondozás” elvére épülő intézményes ellátás (utcárólmelegedőbe, melegedőből-menedékhelyre, menedékhelyről-átmeneti szállóra, stb.) valójában soha
nem tudott lépcsőzetesen, egymásra épülve működni. Okai között már korábban is azok a különböző
“szociális” igényű csoportok voltak, akiknek csupán a lakhatási nehézségekre összpontosító ellátás nem
jelentett egyértelmű kiutat. Az ellátórendszer ma is ezeknek a különböző nehézségekkel küzdő,
hajléktalan, vagy a hajléktalan-ellátásba besodródó, nagyon eltérő szükségletű embereknek
(csoportoknak) nyújt segítséget. A szállást, elhelyezést nyújtó intézmények többsége komfortban,
színvonalában a krízis jellegű ellátás jeleit hordozza, de krízisellátás helyett mégis életvitelszerű ellátást
biztosít. Ez igaz a nappali ellátást biztosító intézmények többségére is, az otthonpótló ellátásokon túl
nem képes (illetve nincs is felé ilyen elvárás, nyomás) sem a valós kríziskezelés, sem a kivezetést segítő
esetmunka, vagy csoportmunka beépítésére. Miközben tapasztalható, hogy a hajléktalanok egyáltalán
nem alkotnak homogén csoportot.
A szociális törvény a 6. §-ban így fogalmaz: „A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási
eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan
személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte.”
„7. § (1) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.”
A szociális ellátórendszer rendszerváltozás utáni kialakulása, a Szociális törvény (és ezáltal a szociális
ellátások keretrendszerének) megjelenése idején a szociálpolitikai rendszerek kigondolói, jogalkotói az
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újjáéledő települési önkormányzatiságban, a helyi, saját ügyeikben önálló döntési jogosultsággal
rendelkező közösségekben látták a hajléktalan kérdés megoldásának kulcsszereplőit, felelőseit.
Azonban a hajléktalan ellátás működési módja, mind a szakmai keretrendszerek, mind a
finanszírozottsága tekintetében nagyban az államra építkező ellátórendszerré tette. Már az 1990-es
évek elején az önkormányzatok abba a döntési helyzetbe kényszerültek, hogy önmaguk látják-e el a
hajléktalanokat, vagy ellátási szerződés keretein belül kiszervezik (egyházaknak, civil szervezeteknek)
a feladatot. Az ellátás kiszervezése azonban legtöbb esetben azzal járt, hogy elveszítették közvetlen
befolyásukat a területükön működő hajléktalanellátásra, miközben annak jogi felelőssége továbbra is
őket terhelte. Az ellátásokat működtető szervezetek a települési önkormányzatoktól leginkább
függetlenül, nagyobbrészt az állam által a központi költségvetésből biztosított forrásból működtette és
fejlesztette ellátását. Így ma a legtöbb, a területén hajléktalanellátást működtető önkormányzat abban
a visszás jogi helyzetben van, hogy amíg a területén élő hajléktalanok ellátásáért felelősséggel tartozik,
azok ellátására nincs döntő befolyása, tudása, legtöbbször szándéka sem. A Szociális törvény
megfogalmazása elég általános, nem konkrét, nem fogalmaz egyértelműen, világosan. Ennek a jogi
dilemmának a megváltoztatására az elmúlt évtizedekben többször történt kísérlet, azonban az
önkormányzatok jogi felelőssége a Szociális törvény alapján továbbra is fennáll.
A rendszerváltozás utáni hajléktalan helyzet mára jelentősen megváltozott. Megváltoztak a
hajléktalanságot kiváltó társadalmi tényezők, megváltozott a lakáspiaci rendszer, a korábban
hajléktalanságba került emberek megöregedtek, megbetegedtek, megjelentek új pszichoaktív szerek,
kiépült a szociális intézményrendszer, a falvak, kistelepülések elszegényedő rétegei jobb ellátás, élet
reményében bementek a nagyvárosokba. És a sor még hosszan folytatható lenne, ami hatással van a
hajléktalanok élethelyzetére, ellátására.
Az elmúlt években kis mértékben, de folyamatosan csökkent Magyarországon a hajléktalanok száma.
Ez leginkább 2016 óta figyelhető meg. A hajléktalanellátó intézményekben élők száma több mint 20%al csökkent az elmúlt öt évben, míg az utcán élők száma több mint 30%-al, miközben az
ellátórendszerbe évente ugyan annyi ember kerül be (válik hajléktalanná) mint korábban (13-14%). A
hajléktalanok

számának

csökkenésének

számos oka van,

a

legjelentősebb azonban

a

munkalehetőségek bővülése, főleg az építőiparé, akinek már szinte minden, részben munkaképes
emberre szüksége van, felszívja. Ez magával hozta, főleg a fővárosban a munkásszállások jelentős
mértékű bővülését, és egyéb módon is kihatott az ingatlanpiacra, például a rosszabb állapotú, rosszabb
elhelyezkedésű lakásokat nehezebben lehet kiadni (pedig sokan ilyen lakásokba fektettek), ez pedig
azt eredményezte, hogy akinek volt rá igénye és képessége, esetleg többen összeállva elhelyezkedtek
albérletbe. Részben ez eredményezte, hogy a hajléktalanok átlagéletkora már erősen a 65 év felé
tolódik, de 50 év fölötti korcsoportok fölött erősen felfelé növekszik a hajléktalanok száma. A
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munkaképes hajléktalanok eltűntek tehát a rendszerből, és az a réteg, aki mind az intézményekben,
mind az utcán ma jelen van, sok (pszichés, mentális, fizikai) problémával küzd. Az ő ellátásuk,
támogatásuk, segítésük kétségkívül sok nehézséggel jár és erre még nem reagált kellő mértékben a
hajléktalanellátás.
Fontos megemlíteni, hogy a hajléktalanság problémájának kezelésére, az állam eszközrendszerébe az
elmúlt években beemelődött és hangsúlyt kapott a rendészeti kezelés. A döntéshozók megpróbálták a
közterületen élők helyzetét többnyire szabályozással, tiltásokkal kezelni. A hajléktalan-ellátásban
dolgozó szakemberek tapasztalatai alapján a tiltó jogszabályok nem változtattak a helyzetükön
lényegesen, negatív hatása inkább érzékelhető, de sokkal inkább a segítő szakma oldalán: a félelem
miatt tényleges rendőri fellépések nélkül is elbújtak, elhagyták a könnyebben megtalálható helyeket,
kijjebb húzódtak a belvárosokból az utcán élők, ami komoly problémát eredményezett az ellátásukat,
támogatásukat, a velük folytatott szociális munkát illetően, nehezebb őket elérni a szolgáltatásokkal.
Az utcán, közterületen élő hajléktalan emberek elmúlt években tapasztalható jogi-, hatósági
intézkedésekkel az ellátórendszer felé való „terelése”, és az ezzel szembe állított büntetés, rabosítás
lehetősége az eddigi tapasztalatok alapján nem hozta meg a várt eredményt. Ami változás történt a
közterületen, fedél nélküliként élőkkel az elmúlt öt évben, azt az élet hozta, nem a jogszabályokon és
nem is az ellátó rendszeren múlt.

Budapest II. kerületének hajléktalan helyzetképe

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti hajléktalanellátó intézményeinek bemutatása
Németországban 1988 decemberében alakult meg Csilla Frfr. von Boeselager vezetésével az
Ungarischer Malteser Caritas-Dienst, majd 1989. február 4-én Magyarországon Kozma Imre atya
létrehozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mint a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi
segélyszervezetét. 1989. február 10-én a Fővárosi Bíróság nyilvántartásába vette és 1998. január 1. óta
kiemelten közhasznú szervezetként működik.
Mára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte 7 régióra osztva, minden megyében jelen van.
125 helyi csoportban és közel 200 intézményben 5.000 rendszeresen tevékenykedő, 15.000
mozgósítható önkéntessel és 2600 alkalmazott munkatárssal szolgálja a szervezetet. A
Szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységét legjobban az adomány kifejezés szimbolizálja, amely
olyan ajándék, amit azért kapunk, hogy tovább adhassuk.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója négy területen (szociális,
gyermekjóléti, egészségügyi, oktatási) működtet intézményeket, amelyek közül a legnagyobb ellátási
forma a hajléktalan személyek segítését szolgáló intézmények. Ezek között megtalálható valamennyi,
a jogszabály által nevesített szolgáltatás, az utcai gondozástól, a nappali ellátáson túl, egészen a
bentlakásos intézményekig. A szociális intézmények mindegyikéről elmondható, hogy valamilyen, az
alapszolgáltatásokon túlmenő, specifikus többletszolgáltatással rendelkezik, mellyel a hajléktalan
emberek mindennapjait próbálja elviselhetőbbé tenni, adott esetben a feljebb lépést elősegíteni.
A szociális ellátások mellett nagy hangsúly helyeződik az egészségügyi szolgáltatásokra is, melynek
keretein belül háziorvosi és szakorvosi, valamint lábadozó típusú ellátást is biztosítunk. A
Szeretetszolgálat hajléktalanellátó rendszere széleskörű, az alacsonyküszöbű ellátásokon keresztül a
hosszútávú és önálló lakhatási lehetőségek (pl. albérleti támogatás, szociális bérlakás) irányába épül.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat széles ellátási lehetőségekkel rendelkezik Budapesten, azon belül is
a budai jelenlétünk hangsúlyos. A szervezet több, mint 30 éves fennállása során jelentős tapasztalatot
szerzett a társadalom peremére szorulókról, a legnehezebb helyzetben lévő hajléktalan személyekről
valamint az ellátásukról.
Már a Szeretetszolgálat indulása idején kiemelt szerepet kapott a hajléktalan emberek támogatása,
önkéntes formában. A jogi szabályozást követően a 90-es években az intézményi rendszerben is
jelentőssé vált.

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI RENDSZERE, SZOLGÁLTATÁSI ELEMEI
Utcai szolgálatok
A II. kerületi ellátási terület mellett jelenleg még 8 szolgálatunk működik a budai kerületekben és
Budaörsön. Az I. kerület, a II. kerület és a XII. kerület telephelye az I. kerületi Feszty Árpád utcában
található. A III. kerületi szolgálatok a Miklós utcából indulnak, míg a délbudai kerületekbe és Budaörsre
kijáró egységek központja a XI. kerületi Rimaszombati utcában van.
Minden szolgálat 2 fő szociális munkásból áll, akik személyautóval járják az ellátási területeiket.
Az utcai gondozó szolgálatok szolgáltatáselemei:
-

megkeresés: ez a gyakorlatban az új ellátottak, közterületen élők felkutatását és a
kapcsolatfelvételt jeleni; az ellátási területeket áttérképezve hajléktalan személyek által lakott
területeket, helyszíneket keresünk. Ez lehet belvárosi utca, lépcsőház, elhagyott üzemi terület.
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A II. kerületben számottevőek az erdős területek. Ezen területek időszakos átfésülése is a
megkereséshez tartozik.
-

tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő,
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási
folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos
cselekvés, magatartás elkerülésére irányul; Utcai körülmények között a veszélyeztető életmód
felszámolására irányulnak a tanácsok, valamint információkkal segítjük azokat, akik
viszonylagosan biztonságoshelyszínen élnek, de szociális helyzetük javítható munkakereséssel,
jövedelemszerzéssel, különböző ellátások igénybevételével.

-

gondozás: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására,
illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű
segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és
támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.
Jó gyakorlat más ellátási területen, hogy a gondozási tevékenységet az
önkormányzat egyedi támogatás keretében elősegíti, ezáltal olyan
eszköztár vonultatható fel, mely a hajléktalan személy egyéni
igényeihez, helyzetéhez és képességéhez idomul. Ezáltal ténylegesen egy
személyes, tervszerű gondozás jöhet létre.
Amennyiben a gondozási tevékenység ilyen formájára nyitott az
önkormányzat, jelezze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felé.
Munkatársainkkal személyre szabott gondozási tervet készítünk,
melyben szerepeltetjük az eszközöket, költségeket, bérköltséget.
Hozzávetőlegesen évente 3-4 millió Forint egy ilyen program
megvalósítása 4-8 fő bevonása esetén, mely a bevont emberek komplex
rehabilitációját teszi lehetővé.

-

esetkezelés: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes
lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely
elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban,
társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. Az esetkezelés a gondozás mellett
a szociális munka legfontosabb szolgáltatási eleme.

-

szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi
kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak
meg. A szállítás az utcai szolgálatok egyik leglényegesebb eszköze, melyet ennek ellenére
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óvatosan használunk, ugyanis az ellátottak nagy többsége egyénileg is képes eljutni
szolgáltatási helyszínekre. Amennyiben a szállítást, mint szolgáltatást indokolatlanul
használnánk, abban az esetben az erőforrások nem lennének elegendőek, valamint az ellátotti
kör önállátása is csorbát szenvedne.

TELEPHELYEK, NAPPALI MELEGEDŐK, ÉJJELI MENEDÉKHELYEK
A II. kerületben ugyan nincs éjjeli menedékhely és nappali melegedő, de a kerületben élő hajléktalan
személyek több intézményt is igénybe vesznek a budai oldalon.
A Szeretetszolgálatnak 4 olyan telephelye van, mely szakmai anyagunkhoz kapcsolható. Mind a 4
egységünk jól megközelíthető helyen van, közlekedési csomópontok szomszédságában. A II. kerületi
hajléktalan személyek mind a 4-et igénybe veszik.
Miklós utca – nappali melegedő, éjjeli menedékhely
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai intézményében éjjeli menedékhely, nappali melegedő,
időszakos női éjjeli menedékhely, valamint a kerületben működő két utcai gondozó szolgálat egységes
irányítással, integrált intézményként, egymás munkáját közvetlenül segítve végzi tevékenységét.
Elmondható, hogy az integráció által elért szorosabb együttműködés megkönnyítette ügyfeleink
ellátását. Az intézményegységek összehangolt munkarendje, hatáskörei, feladatai, valamint a
munkatársak és az eszközrendszerek átjárhatóságából fakadó rugalmasság következtében
hatékonyabb, gyorsabb, ügyfélkövetőbb lett klienseink szolgáltatáshoz jutása. Az integráció
legnagyobb előnye, hogy az utcai gondozó szolgálat vagy a melegedőben dolgozó szakemberek akár
közvetlenül is delegálhatnak lakókat az éjjeli menedékhely megüresedett férőhelyeire és folytathatják
ügyfeleik gondozását a szállóra kerülést követően is. Az új működési rendnek köszönhetően jelentősen
csökkent az intézmények közötti keresztbegondozás lehetősége, mivel nincs minden ügyfélnek külön
„utcás”, külön „melegedős”, vagy „szállós” szociális munkása. A szociális munka folyamata tehát nem
attól függ, hogy melyik egység ügyfele lesz a segítendő személy, hanem a szociális munkás „rendelődik”
egy-egy ügyfélhez. Ennek következtében az esetátadás során sem vesznek el információk, hiszen az
állandó szociális munkás jobban meg tudja ismerni a kliensek gondjait, és olyan információk,
benyomások birtokában is van, amelyek a dokumentációkban nem feltétlenül jelennek meg.
Az utcai szolgálatok a két körzetben 4 szociális munkással működnek a III. kerületben. A dologi
segítségnyújtáson túl ügyfeleink számára egyrészt naprakész tájékoztatást nyújtunk az őket érintő és
életüket megkönnyítő szociális támogatási formák lehetőségeiről, valamint segítséget nyújtunk az
igényléshez szükséges ügyintézés elindításában. Másrészt ügyfeleink számíthatnak szolgálatunkra a
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fölmerülő egészségügyi problémák kapcsán is, melyek előfordulása esetén segítjük őket a megfelelő
orvosi ellátáshoz jutni, szükség esetén orvoshoz szállítani, az orvosokkal együttműködve az esetleges
szakirányú ellátásba juttatni őket.
Melegedőnk célja, hogy olyan alacsonyküszöbű nappali befogadó hely legyen, mely minél több embert
vonz be az utcai „tartózkodásból”, ugyanakkor korábbi, színvonalas szolgáltatásainkat sem adtuk fel,
így ezekre külön projekteket hoztunk létre.
Az intézmény a Miklós utcai épületünk földszintjén helyezkedik el. Az épület adottságából adódóan a
melegedőt kettétagolja a főbejárati előtér az információs pulttal és a lépcsőház. A nem túl szerencsés
megosztottságot előnnyé fordítva, a két részt különböző funkciókkal láttuk el.
A jobb oldali, kisebb terület elsősorban a higiénés szükségletek kielégítésére való. A baloldali,
ügyfélszolgálati oldalt, a csak betérni és pihenni vágyókon kívül, azok részére is használjuk, akik
motiválhatóbbak rövidebb és hosszabb távú célok elérésére. Az ügyfélszolgálaton, a hivatalos
ügyintézésen, a személyes segítésen és tanácsadáson kívül, az álláskeresést is segítjük, illetve egyéni
és csoportos mentálhigiénés támaszt is nyújtunk.
Intézményünk az érvényes jogszabályi előírásokat és azok követelményeit meghaladva működik,
lehetőséget biztosítva a hajléktalan személyek részére: a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat
tisztítására, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre, a pihenésre.
Éjjeli menedékhelyünk Budapest egyik legrégebbi alacsonyküszöbű szállást nyújtó hajléktalanellátó
helye. A szép hagyományokkal rendelkező szálló 50 engedélyezett férőhellyel rendelkezik. Két szinten,
összesen 15 szobában látjuk el ügyfeleinket, elsősorban férfiakat. Egy négy ágyas szobákban
lehetőséget biztosítunk hölgyeknek is az éjszakai pihenésre, valamint egy páros szoba áll rendelkezésre
párkapcsolatban levő ügyfeleink részére. A szállót délután fél 5 és reggel 7 óra között, vasárnaponként
és ünnepnapokon egész nap igénybe lehet venni.

Egyéni elbírálás alapján (például műszakos

munkarendben dolgozó, egészségügyi problémával küzdő) ügyfeleinknek napi 24 órás szolgáltatást
tudunk biztosítani.
A menedékhely szállásnyújtó szolgáltatása felvételi beszélgetést követően vehető igénybe. Bárki
jelentkezhet, aki önerejéből nem képes maga számára más lakhatási formát biztosítani, azonban a
felvételnél előnyt élveznek a tartósan utcán élők, valamint az utcai gondozó szolgálat vagy a nappali
melegedő ügyfelei. A felvételi beszélgetést egy vagy két szociális munkás végzi keddenként 10 órától,
ha van szabad hely. Az intézményi bekerülés várólista nélkül történik. A szálló minden lakója saját
ágyat, ágyneműt, zárható szekrényt, hűtőszekrényben zárható rekeszt kap. Esténként vacsorát
(jelenleg az RSZTOP-pályázat keretében), vasárnaponként meleg ebédet osztunk ügyfeleinknek,
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amelyet az ügyfelekkel közösen készítünk. A tisztálkodáshoz – lehetőségeinkhez mérten –
hozzájárulunk törölközővel, szappannal, borotvával, fogkefével, fogkrémmel. Lakóink nap közben,
illetve hétvégén kötöttségek nélkül moshatnak az intézményben található mosodában. Éjfélig
használhatják a földszinti közösségi teret, ahol négy internetkapcsolattal ellátott számítógép, egy
televízió és egy folyamatosan frissülő könyvtár áll rendelkezésre. Ebben a teremben tartjuk hetente
filmklubjainkat, melyeket beszélgetés követ. Emellett számos csoportfoglalkozást (önismereti, hitéleti,
munkavállalási, életvezetési, stb.) tudhat magáénak az intézmény.
A szállásadás alapfeladatán és az intenzív szociális munkán túl különböző programokat is szervezünk,
melyek a hajléktalanságban élő embertársaink problémáinak megoldását, helyzetük, mindennapi
életük elviselhetőbbé, könnyebbé tételét célozzák. Rendszeresen szervezünk problémamegoldó és
szabadidős foglalkozásokat (álláskereső csoport, filmklub, életvezetési, hitéleti, színházi és egyéb
szociokulturális foglalkozások), valamint étel- és ruhaosztásokat. Az utóbbi szolgáltatáselemek
különösen fontos részét képezik a tevékenységünknek a téli időszakban, mely – a fedél nélküli emberek
szempontjából – a valódi „krízis időszak”. Minden nálunk lakó ügyfelünknek saját esetkezelő szociális
munkása van. Az esetgazdák feladata, hogy a mélyinterjúk és a különböző esetkezelési technikák
segítségével ne csupán a jelenlegi, sokszor akut helyzettel tudjunk foglalkozni. Ehhez jól képzett
szociális szakemberek nyújtanak segítséget a hozzánk fordulóknak.
Női krízisszállónkon 19 hölgy számára tudunk éjszakai menedékhelyet nyújtani. A krízisidőszak
elmúltával 11 hölgy befogadása egész évben biztosított. Az elhelyezés a napközben mosodaként
működő helyiségben történik, ahol a padlóra letett műbőr bevonatú, fertőtleníthető szivacsok
elhelyezésével kapnak az ügyfelek éjszakai elhelyezést. Vacsora, meleg tea biztosított számukra.
Mindezek mellett intézményünk bizonyos szolgáltatásait is igénybe vehetik például: számítógéphasználat, televízió. Intézményünkben az éjszaka folyamán egy szociális segítő kolléga tartózkodik, aki
az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában nyújt segítséget. Amennyiben az ügyfelek szociális
munkás segítségét szeretnék igénybe venni, ezt megtehetik reggel 8 és este 8 óra között és
természetesen minden ügyfelünk rendelkezik egyéni esetkezelő szociális munkással is, akár csak a
többi szolgáltatástípusunknál.
Széll Kálmán tér – nappali melegedő
30 éve működő intézményünk továbbra is ellátja a hajléktalan és rászoruló emberek sokaságát a
szokott helyén. Melegedőnk a zsíros kenyér mellett időnként részesül egyéb ételadományokban is:
2020-ban a már előző évnek megfelelően egy idős néni heti rendszerességgel történő ételadományát
élvezhetik klienseink, valamint a téli időszakban több alkalommal veszünk savanyított káposztát, illetve
lilahagymát a zsíros kenyér mellé – a közeli piacon.
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A Nappali Melegedő működését és szakmai munkáját a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi törvényben, valamint a végrehajtási rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM (I.7.)
rendeletben szabályozott előírások szerint végzi.
További szolgáltatások:
Intézményünk adottságai miatt a tisztálkodási lehetőséget nem tudja biztosítani, de az étkezés mellett
a szociális munkával továbbra is segítjük klienseinket. Segítünk önéletrajzírásban, álláskeresésben,
irataik pótlásában és egyéb szociális ügyeikben. Vendégeink rendelkezésére áll a közösségi térben lévő
számítógép, valamint telefonhasználat, hogy önállóan intézhessék hivatalos ügyeiket.
Ruhaadományok a pandémia első szakaszában nem érkezhettek a lakosság felől, de utána, a
korlátozások lazulása után már tudtunk fogadni ruhákat az év második felétől, de sajnos, csekélyebb
mennyiségben hoztak.
Igyekszünk megtartani a kapcsolatot a korábbi társintézményekkel, pl. a Válaszúttal, valamint a kerületi
Családsegítő Szolgálattal. Közvetlen napi kapcsolat van az utcai gondozó szolgálattal.
Az intézmény továbbra is hétfőtől péntekig reggel 7-tól 13 óráig van nyitva.
Reggel 7 és 8 óra között néhány szolgáltatást is biztosítunk: WC használat, információadás és soron
kívül adunk kenyeret a munkába indulóknak. Szendvicset naponta reggel 8 órától osztunk. 60-80 kg
kenyérből készítünk csomagokat, tea pedig 200 - 300 liter között fogy. A klienseink által hozott ételt
kérésükre megmelegítjük.
Az információnyújtás mellett másik fontos feladatunk a lelki segítségnyújtás. Segítő beszélgetést,
annyit folytatunk, amennyi a kapacitásunkba belefér. A vírushelyzet miatt sajnos ezt a szolgáltatást is
csak korlátozottan tudtuk működtetni az elmúlt év során.
Egyik főállású kollégánk 5 éve tartó Biblia- csoportja kb. fél éve bővült létszámmal, és heti egyről két
alkalomra bővült a csoportot látogatók köre.
Célcsoportunk a hajléktalan emberek egész spektrumát öleli fel, kezdve az életvitelszerűen a
közterületen tartózkodó, az utcai gondozó szolgálatok által nyilvántartásba vett, és az éjszakáikat fedél
nélkül töltő emberektől a fizetős átmeneti szállón lakó ügyfelekig. Az előbbiek elsősorban a
közterületen, az időjárási körülményeknek teljes mértékig kiszolgáltatott emberek, vagy az éjjeli
menedékhelyen éjszakázó ügyfelek, akik a leggyakrabban keresnek fel bennünket. Jelentős részük főbb
kereszteződésekben kéreget, koldul, hajléktalan újságot árul, vagy alkalmi munkából tartja fenn magát.
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Kis hányaduk segélyekből, vagy különböző nyugellátási formákból (öregségi-vagy rehabilitációs
nyugdíjból) él.
Szolgáltatásainkat nemcsak a hajléktalan emberek veszik igénybe, hanem kisnyugdíjjal rendelkező
idősek, pszichiátriai betegek, deviáns fiatalok, munkanélküliek és a nagycsaládosok is. Szolgáltatásunk
alacsonyküszöbű, igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minden ügyfelet, hozzánk fordulót kiszolgálni.
Közmunka program:
Intézményünkben közfoglalkoztatottak is dolgoznak. 3 ilyen kollégánk van, akik már évek óta nálunk
dolgoznak. Közülük ketten nehéz körülmények közül, a hajléktalanságból kiemelve.
A Melegedő adta társadalmi tevékenységek:
Több- féle csoport van, akik a Melegedőnkben valamilyen céllal munkát vállalnak. Aktív korúak
ellátásához szükséges 30 napos önkéntes munka. Közösségi szolgálat – főként a környéken lévő
gimnáziumokból jönnek az 50 órájukat letölteni kívánó nappali tagozatos diákok. Közérdekű
munkavégzés (közfoglalkoztatás).
Feszty Árpád utca – nappali melegedő, éjjeli menedékhely
A nappali melegedő 50 engedélyezett férőhellyel rendelkezik, minden nap 8 és 18 óra között tart
nyitva. Az intézménynek helyt adó épületben biztosítottak az ellátások és szolgáltatások feltételei:
asztalok, ágyak, szekrények állnak a látogatók rendelkezésére. Ételmelegítéshez és a hozott ételek
komfortos elfogyasztásához is rendelkezésre állnak eszközök: mikrohullámú sütő, étkészlet, evőeszköz,
stb. A személyi tisztálkodáshoz törölközőt, tusfürdőt biztosítunk a rászorulóknak. Rendelkezünk
elegendő számú férfi, női és akadálymentesített vizesblokkal is. A látogatók ruházatának tisztításához
mosó- és szárítógépet használunk, és biztosítjuk a mosóport. A közösségi térben találhatók
könyvespolcok, asztalok, székek, hogy a látogatók hosszabb-rövidebb ideig tudjanak az intézményben
kényelmesen tartózkodni.
A jogszabályokban előírtakon túl egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk: postacím; csomagmegőrző;
értékmegőrző; szociális ügyintézés (iratpótlás, segélyek, önéletrajzírás, tanácsadás); játékkölcsönző;
tisztálkodáshoz borotva, borotvahab, hajnyíró gép, hajszárító; zsíros kenyér, tea és kávé; az éjjeli
menedékhelyen zárható szekrények és hűtőszekrény; telefonálási, internetezési lehetőség (laptopkölcsönzés); ruhaosztás; könyvek és folyóiratok.
Két szociális munkás kolléga dolgozik együtt az ügyfeleinkkel. A rendszeresen visszatérő ellátottakkal
egyéni esetkezelést végzünk. Fő célunk a bekerült ellátottak segítése abban, hogy képességeikhez
mérten javuljon az élethelyzetük. Kollégák segítenek az álláskeresésben, a társadalmi reintegrációban,
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Egészségügyi Centrumba való eljutásban, segítenek a felvételiben, ha valaki egy magasabb szintű
szolgáltatást nyújtó intézménybe szeretne kerülni. Ezzel kapcsolatosan motivációs beszélgetéseket is
folytatnak az ellátottakkal.
Nehézséget jelent azonban, hogy gondozott ügyfelek kiszámíthatatlanul látogatják az intézményt,
valamint az, hogy egy másik intézmény szociális munkása is gondozta a melegedős ügyfeleket.
Szolgáltatásainkat az igényeknek megfelelően határozzuk meg. A hajléktalan életmódból adódó
nehézségekre nyújtunk megoldásokat, ezért a hétköznapi, háztartási cikkeket is a látogatók
rendelkezésére bocsájtunk. A szokásos eszközök mellett pl. cipőpucoló krémet, manikűrkészletet és
varrókészletet is használhatnak az ellátottak.
2020-ban 636 ember jelent meg a nappali melegedőnkben (átlagosan napi 62 ember), a nagy részük
már az előző években is a mi szolgáltatásainkat vette igénybe, viszont 103 ember újonnan regisztrált
volt.
Speciális éjjeli menedékhelyként az egyéni esetkezelés adja az itt folyó munka alapját. Célunk a
látókörünkbe kerülő emberek komplex diagnózisa mentén állapotukban, jól-létükben és kilátásaikban
pozitív irányba való elmozdulás. A felvételi beszélgetés során szociális diagnózist állítunk fel, melyet
háziorvosunk és a különböző egészségügyi szakellátók diagnózisai egészítenek ki. Ennek nyomán
alkotunk gondozási tervet, melynek alapja a szóbeli együttműködési megállapodás. A speciális,
egyénre szabott gondozási terv intézményünk működési struktúráját is meghatározza. A nappali
melegedővel való integrált működés és a nyitvatartási rend elősegíti az intenzív kapcsolattartást a
lakókkal. Nappal 8-20 óráig váltott munkarendben 2 fő szociális munkás látja el az egyéni esetkezelést
a 40 lakóra. A kijelölt esetkezelő fogja össze az ellátottal kapcsolatba kerülő szakemberek munkáját. A
segítő beszélgetéseket közösségi szociális munka, mentálhigiénés foglalkozások, addiktológiai
gondozás és egészségügyi ellátás egészíti ki. Főbb szolgáltatásaink közé tartozik heti 2x 2 órában a
háziorvosi rendelés, filmklub, és a múzeumlátogatások. A megkezdett közös munkát továbbra is
folytatjuk a Nyírő Gyula Kórház területén működő Támasz Gondozóval és ennek kapcsán a különböző
addiktológiai osztályokkal és rehabilitációs intézményekkel. Habár az elmúlt fél év során nem sikerült
helyben addiktológust alkalmaznunk, igyekeztünk továbbra is hangsúlyt fektetni a függőségekkel
küzdő emberek szakszerű segítésére.
Klienskörünk jelenleg is elsősorban közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan épületekben élőkből áll,
legfőbb feladatunknak tartjuk ezeknek az embereknek a felkutatását és ellátásba vonását, ezen
keresztül az re-integráció segítését. A Feszty utcai telephely utca szolgálatai 2018 tavaszától szakmai
szempontból integráltan működnek. Különösen a krízisidőszak folyamán (november 1. – április 30.),
amikor az időjárási körülmények miatt kiemelt fontosságú a biztonságos, fűtött szálláshely biztosítása.
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Ebben az időszakban további 20 időszakos férőhelyet nyitunk meg, hogy hozzájáruljunk az ilyenkor
megnövekedett igények kielégítéséhez.
Lakóink születési és származási helyét tekintve egyértelműen látszódik az a jelenség, ami az elmúlt
időszakokban folyamaton megfigyelhető és növekedő tendenciát mutat, még pedig a hajléktalanok
vándorlása Magyarország területein belül. Szinte kizárásos alapon az ország keleti régióiból indul meg
ez a folyamat és a végcél nem más, mint az ország közép, illetve nyugati régiói. Közép-Magyarországot
tekintve egyértelműen beszélhetünk Budapestről, mint fővárosról, míg a nyugati megyéket nézve főleg
a nagyobb városokra jellemző, bár kisebb mértékben, még pedig a Balaton környéke, Pécs és Sopron,
ahol a hajléktalanok letelepednek és szerencsét próbálnak. A mi esetünkben akkor mutatkoznak meg
ezek az adatok és jelenségek, amikor felveszik az intézményünkkel és szociális munkásokkal a
kapcsolatot. Az adatokat (név, anyja neve, születési hely, dátum) a szociális munkások az úgynevezett
Rege – Életútkövető Programban rögzítik. Ezáltal világossá válik számunkra az adott személy múltja és
hova tartozása. Legtöbb esetben Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
érkeznek hozzánk férfiak. A megyéken belül főleg a nagyvárosok és azok vonzáskörzetéből származnak,
mint például Miskolc, Nyíregyháza, Szerencs, Mátészalka és lehetne tovább sorolni. A rendszeres
beszélgetések és felvételik során bebizonyosodott az, hogy a hajléktalan emberek a lehetőségek miatt
képesek ekkora távot megtenni és új szerencsét próbálnak Budapesten. Lehetőségeken belül a
következő pontokat fontos kiemelni:
1, Több pénzhez való jutás: Nem egy olyan lakónk van, akik a koldulást tekintik a fő munkájuknak, mivel
ebben látják meg az egyetlen bevételi forrásukat. Még abban az esetben is, ha megbüntetik őket,
számukra ez létfontosságú. A főváros nagyobb tereit, szórakozó negyedeit, aluljárókat és
pályaudvarokat célozzák meg elsősorban, ahol nagyobb a mozgás, több emberrel tudják felvenni a
kontaktot. Olykor éjszakákat képesek kint maradni még a nagyobb hidegekben is, hogy a napi
betevőjüket megteremtsék. Ezeket az összegeket vagy félreteszik, vagy már aznap elköltik, vagy ha
csoportokban mozognak, akkor egymás között szétosztják.
2, Nagyobb munkalehetőség: Nem szabad elfelejtenünk azt a fontos tényt, hogy nem minden
hajléktalan koldul. Sajnos a mai társadalomban ez a sztereotípia él, ezáltal rögtön megbélyegzik őket,
így nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Számos olyan személyt/lakót lehetne ebbe a kategóriába sorolni,
akik nehéz helyzetüket tekintve képesek erőt venni magukon és folyamatosan munkát keresnek
maguknak, hogy változtassanak az élethelyzetükön. Mivel az utcáról való munkába járás nem
kifizetődő és rendkívül nehezen megoldható – bár nem egy ilyen esettel találkozunk – ezért fordulnak
hozzánk segítségért, hogy legalább az éjszakákat nyugodt körülmények között tudják eltölteni és a
legalapvetőbb szükségleteiket tudják kielégíteni.
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3, Szállók sokasága: Egy hajléktalan számára sokkal kedvezőbb helyzet, ha lehetősége van választani
hajléktalan szállók között. Mivel minden ember más egzisztenciával rendelkezik, egyértelmű, hogy az
elvárások és a körülmények mindenki számára nagyon fontosak. Lehetőségük van választani
melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók és rehabilitációs szállók között. A mi esetünkben
próbálunk olyan teret, szobákat és ágyakat biztosítani, ami minden ember számára kedvező és
elfogadhatóvá válik.
4, Közlekedés: Egy nagyobb városban, ahol sűrűbb és nagyobb a közlekedés, jóval könnyebb egyik
pontról a másik pontra eljutni. Sajnos nem szabad elfelejtenünk, hogy sok olyan hajléktalan személy
tartózkodik a városban, akik nem tehetik meg, hogy bérletet vagy jegyet vásároljanak maguknak, így a
sűrű járatoknak köszönhetően könnyebb eljutniuk szállásokra, népkonyhákba, vagy akár
állásinterjúkra is.
Ha ezeket a lehetőségeket vidéki szemszögből nézzük, akkor sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint
Budapesten. Munkalehetőséget tekintve jóval kevesebb az esélyük egy felvételre, hogy új
munkahelyet biztosítsanak maguknak, vagy akár tanfolyamokon vegyenek részt, hogy új szakmát
tanuljanak ki, ezzel is közelebb kerülve egy új munkahely megteremtéséhez. A fizetések elenyészőek,
illetve önmagukat egyedül nem képesek fenntartani. A szállók száma jóval kevesebb, korlátozott
férőhellyel rendelkeznek, így vagy elfogadja az adott szolgáltatásokat vagy pedig utcán kell töltenie a
mindennapokat, annak ellenére, hogy minden intézmény igyekszik a lehető legjobb és legtöbb
szolgáltatást, lehetőséget és forrásokat biztosítani.
1, Szülők és gyermek kapcsolata: A jelenlegi társadalmi helyzetet tekintve, a fiatalok számára nagyon
nehéz pillanat a szülőktől való elszakadás és az új, önálló élet kezdete. Legfőképpen anyagi okai vannak,
de sajnos sokszor előfordul, hogy a szülők és a gyermekük közötti kapcsolat megromlik, folyamatos
veszekedések és nézeteltérések miatt elüldözik a gyermekeiket, vagy maguk a fiatalok érzik úgy, hogy
inkább belevágnak az ismeretlenbe, de otthon már nem képesek tovább maradni. Mivel korukat
tekintve kevés élettapasztalattal rendelkeznek, illetve nem minden esetben kapják meg a szülőktől
való kellő tudást, így nagy esély van arra, hogy egyedül nem tudnak talpra állni, kihasználják és
kirabolják őket, nem tudnak helytállni és önálló életet kezdeni. Rájuk is jellemző, ami a közép és
idősebb korosztályra jellemző, hogy vidékről a fővárosba utaznak és próbálnak szerencsét. A szállónkon
megfordult fiatalok 70-80%-a vidékről származik.
2. Kapcsolati tőke hiánya: A nálunk megfordult fiatalok esetében, néhány utcán töltött nap után
kerülnek a szállónkra, mivel a kinti körülmények rákényszerítik őket erre a lépésre. Tudás és tapasztalat
hiányában nem találtak maguknak munkát, ha találtak is, az utcáról való munkába járás nagyon
megterhelő mindenki számára. Előfordul, hogy egyesek felveszik ismerősökkel és barátokkal a
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kapcsolatot, de rövid időn belül muszáj más lehetőség után kutatniuk. Sajnos a legtöbb esetben
teljesen egyedül próbálnak szerencsét, így nincs kihez fordulniuk. A mobilinternetnek köszönhetően
hamar rátalálnak a böngészőkben a szállónk címére és végül eljutnak hozzánk, hogy beköltözési
szándékaikat, illetve az intézmény által nyújtott lehetőségeket kihasználják. A beköltözés során
tapasztalják meg a hajléktalanszállóra jellemző tulajdonságokat és élethelyzeteket, amitől
megrémülnek és pár nap után hamar kiköltöznek, vagy pedig minden szó nélkül eltűnnek.
3. Drogfogyasztás: Nem szabad elkerülnünk azt a fontos tényezőt sem, hogy a legtöbb fiatal hajléktalan
férfi szerhasználó. A drogfogyasztás általában már a beköltözése előtt is jellemző volt, így nagy rá az
esély arra is, hogy a szülőkkel való kapcsolat emiatt romlott meg, vagy a hirtelen kialakult
kétségbeesés, tehetetlenség az oka, hogy az egyetlen kiutat és örömöt ebben lelik meg. Hangsúlyos
kiemelni, illetve gyakran az derül ki az életútinterjúkból, hogy nagy szerepe van a hajléktalanná
válásukban is. A drogfogyasztásnak az egyik legfőbb oka, hogy sokkal olcsóbban tudnak hozzájutni,
mint az alkoholhoz, hosszabb és jobb hangulatváltozást tudnak maguknak kialakítani a fogyasztása
után. A legfelkapottabb szer náluk a kristály, mivel rendkívül olcsó. Ennek hátránya és egyben
legnagyobb veszélye az, hogy számos olyan anyagból tényezőkből állítják össze őket, melyek
ismeretlenek, károsak és minőségben nagyon rosszak, így a hatás megjósolhatatlan. Nem lehet tudni,
milyen hatást vált ki a használójából. Fontosnak tartjuk ezért az addiktológiai gondozást, igyekszünk
ilyen irányú programjainkat folytatni és fejleszteni.
Mind ezek mellett fontos kiemelnünk a közép, illetve az idősödő korosztályt is. Az idősödő, rossz
mentális és fizikai állapotú ügyfelek intézményünkben tartózkodásának ideje általában hosszabb, mivel
esetükben az alapos kivizsgálás, egészségügyi problémáik kezelése és a tartós elhelyezés kerül
előtérbe. Ennek kivitelezése tovább tart, elsősorban a szükséges vizsgálatok elvégzése és a tartós
gondozást nyújtó intézményekbe való hosszas várakozási idő miatt. Ezek az emberek átlagosan 1 évig
laknak nálunk, a teljes létszámnál ez az átlag 3 hónap. Sajnos egyre kevesebb olyan átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény van, mely kifejezetten idős, vagy intenzív ápolásra szoruló emberek
számára van fenntartva, ezért gyakran arra kényszerülünk speciális éjjeli menedékhelyként is, hogy
nálunk töltsék el idős, vagy beteg ügyfeleink az akár évekre nyúló várakozási időt egy tartós lakhatást
nyújtó szociális otthonba való bekerülésig. Továbbra is meglepően sok azoknak az ügyfeleknek a
száma, akik jogosultak ugyan pénzbeli ellátásra, mégsem rendelkeznek jövedelemmel. Gyakran kell
nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy egészségi állapotából kifolyólag jogosult klienseinknek segítséget
nyújtani az ehhez kapcsolódó ügyintézésben.
Másik fontos alappillére a szakmai munkánknak az aktív korú kliensek foglalkoztatási re-integrációja.
Ehhez nyújtanak segítséget a különböző foglalkoztatási programok, különösen a fejlesztő
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foglalkoztatás, mely a jogszabály módosítások következtében ellátottaink részére is elérhetővé vált.
Több közvetítő és fogadó intézménnyel is kapcsolatot alakítottunk ki, melynek reményeink szerint
hosszabb távon statisztikailag is kimutatható eredménye lesz. A különböző munkaerő-piaci reintegrációt segítő foglalkoztatási programok lehetőséget biztosítanak a hosszú ideje munkanélküli,
vagy az egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetű emberek számára, hogy újra dolgozni tudjanak
és jövedelemhez jussanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programja eddig is sok
segítséget jelentett azon ügyfeleink számára, akik az elsődleges munkaerő-piacon nem tudtak
érvényesülni. Ezt sikerül újabb lehetőségekkel bővíteni, így nagyobb az elhelyezkedés esélye, és
olyanok is munkához juthattak, akiket eddig (főleg egészségi állapotuk miatt) nem tudtunk munkához
segíteni. Azon személyek, akik a normál munkaerőpiacokon szeretnének szerencsét próbálni, mivel
testi és mentális állapotukat tekintve alkalmasnak és határozottabbnak érzik magukat, lehetőségük
van arra, hogy a szociális munkás, a mai feltételeknek elvárhatóan és megfelelően fényképes
önéletrajzot készítsen a számukra. Az internetnek köszönhetően közösen megkeresik azokat az
állásajánlatokat, amik az ügyfél számára kedvezőek és szimpatikusak. Azoknak, akik nem rendelkeznek
mobiltelefonnal vagy e-mail címmel, szintén tudunk a számukra biztosítani és az interneten létrehozni,
ezzel is segítve, illetve megkönnyítve a munkáltató és a lakók között kapcsolatot, hogy minél hamarabb
munkába tudjanak állni.
Amennyiben sikerül tartós jövedelemhez jutni az ellátottunknak, igyekszünk valamilyen alacsony
költségű tartós, vagy átmeneti szálláshelyhez segíteni. Ennek érdekében továbbra is szoros
kapcsolatban állunk átmeneti szállókkal és pályázati úton próbálunk alternatív megoldásokat találni,
akár a piaci bérlakás-szektorban is. Ehhez nyújt anyagi és szakmai támogatást a Közterület Helyett
Emberibb Körülmények (KHEK) elnevezésű pályázat, mely már több éve biztosít lehetőséget rugalmas
szabályokkal az alternatív megoldások megvalósításához. Terveink között szerepel, hogy az átmeneti
szállókkal való együttműködés mellett erősítsük az önálló lakhatásba jutást, és ehhez minél
eredményesebben használjuk a pályázati lehetőségeket. Az a tapasztalatunk, hogy a hajléktalanságból
való kiút a megfelelő alacsony költségű, de önálló lakhatást biztosító lehetőségek hiányában nagyon
nehéz. Az általunk ismert kliensek egyik hajléktalanellátó intézményből a másikba „vándorolnak”, újra
és újra visszatérnek, problémáik nem szűnnek meg. Ezért szeretnénk nagyobb hangsúly fektetni az
olyan alternatív megoldásokra, melyek az önálló lakhatást célozzák meg, de ugyanakkor lehetőséget
biztosítanak a segítő szakember és a kliens kapcsolatának fenntartására. A KHEK pályázat rendelkezik
ezekkel a lehetőségekkel, így szeretnénk a jövőben minél többször használni ezt a forrást.
Nem csak a jól megismert és már rendszeres hajléktalan klienseink látogatják az intézményünket,
hanem minden évben akadnak új jelentkezők is a beköltözésre. 2020-ban összesen 125 új személy
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érkezett hozzánk szállásügyben és beköltözéssel kapcsolatban. (Ők 2019-ben nem voltak
intézményünk, éjjeli menedékhelyünk ügyfelei.)
Szolgáltatásink elsősorban a fekvőhelyek biztosítása és folyamatos fenntartása.

Feszty Árpád utca - közösségi ellátás
2019. évben indult el a közösségi ellátásunk pszichiátriai betegek részére a Máltai Szeretetszolgálat
Feszty Árpád utcai hajléktalan ellátó intézményében, amely az ellátottak számára elsősorban a segítő
beszélgetések, valamint a szociális ügyeik intézéséhez biztosít helyet. Az ellátás telephelye, amely a
főváros egyik frekventált pontján helyezkedik el, pár perc sétára található a Déli pályaudvartól,
ellátásunkon kívül nappali melegedőként és éjjeli menedékhelyként is szolgál a hajléktalanok számára.
A 2020-as év egyik célja volt, hogy mentális betegségekre lebontva elindítunk néhány csoportot, amely
során egy kötetlen beszélgetéssel a csoporttagok között szeretnénk az addig előttünk rejtett
problémáikról, életük addig elfedett aspektusairól információt szerezni. Egy csoportot sikeresen
elindítottunk, viszont sajnos a járványhelyzet ennek működését gátolja a csoportos megjelenés miatt.
Az ellátottak száma majdnem eléri rendszeresen a maximális létszámot, azaz a 40 főt, akikből jelenleg
két fő használja az intézmény éjjeli menedékhelyét. A tagok többsége a főváros egyéb hajléktalan ellátó
intézményeiben töltik éjszakáikat. Egy részük a főváros pesti oldalán található hajléktalanszállók lakói
(pl. Trambulin Dolgozók Háza; Bánya utcai Baptista szálló; Külső-Váci úti női hajléktalanszálló),
másrészük viszont a Máltai Szeretetszolgálat különböző intézményeiben lelhetők fel. Az ellátottak
majdnem mindegyikének van szociális esetfelelőse szálláshelyükön, továbbá pszichiáterük, akiknek a
munkáját kiegészítve végezzük feladatainkat. Ellátásunk pszichiáter munkatárssal egyelőre nem
rendelkezik, így ellátottjaink számára a BMSZKI által fenntartott Könyves Kálmán körúti egészségügyi
intézmény nyújt pszichiátriai esetgondozást.
Az ellátásban jelenleg ketten, terápiás munkatársak dolgozunk az ellátottakkal, a rendszeres
kapcsolattartás érdekében az ügyfeleket heti-kétheti rendszerességgel szállóhelyükön felkeressük,
továbbá lehetőségük van a Feszty Árpád utcában található intézményünkben is találkozni velünk. Az
ellátásba bevont hajléktalanok számára számos lehetőség nyílik felmerülő problémáik kezelésére. Az
addig a szállón dolgozók, valamint utcai szociális munkásaik által nyújtott lehetőségek mellett lelki
segítségéért fordulhatnak hozzánk. Segítő beszélgetésekkel, telefonos kapcsolattartással, valamint a
kórházi / rehabilitációs kezeléseik ideje alatt is támogatva őket építjük nap, mint nap a bizalmat a
klienseinkkel. Az esetek többségében kvázi multidiszciplináris teamként funkcionálva dolgozunk az
ellátórendszer többi, érintett tagjával. A kórházak, otthonok, valamint a hajléktalanokat ellátó
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intézmények dolgozóival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az ellátottak érdekében. Ellátottaink
jelentős része a kórházak munkatársain keresztül kerültek be ellátásunkba, akik jelezték felénk
segítségkérési szándékukat, a hajléktalan mentális betegséggel kezelt személyek szociális
problémáinak kezelése érdekében. Azáltal, hogy a betegeket a kórházakból bevonjuk ellátásunkba,
hatalmas terhet veszünk le hosszú távon a kórház dolgozóinak válláról azáltal, hogy a kliens a közösségi
ellátás megállapodásának megkötését követően segítséget kap egyaránt szociális oldalról, valamint
mentális betegsége is folyamatos kontroll alatt lesz tartva. Ebből fakadóan, abban bízunk, hogy
klienseink relapszus veszélye is a tartós támasz megléte mellett csökkenni fog.
Kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy klienseink igénybe vegyék egy pszichiátriai szakorvos
segítségét, aki a gyógyszer felírását biztosítja számukra. A Máltai Szeretetszolgálaton keresztül az
ellátottak ingyenesen juthatnak hozzá gyógyszereikhez, valamint bejelentett lakcím nélkül is
fordulhatnak házi orvosainkhoz, akik a hét minden napján, a nap 24 órájában a hajléktalan emberek
rendelkezésére állnak. A felsoroltak mellett szociális esetkezelésüket is vállaljuk azzal, hogy
ellátásunkba bevonjuk őket. Étkezési, ruhaadományokkal rendszeresen támogatjuk klienseinket,
továbbá

szállóhelyek,

pszichiátriai,

idősek-

és

rehabilitációs

otthonok

felkeresésében,

munkakeresésben nyújtunk segítséget hozzánk fordulók számára, folyamatosan szem előtt tartva azt
a célt, hogy a beteg kikerüljön a hajléktalan ellátásból, valamint mentális betegsége a megfelelő
keretek között legyen kezelve.
Ellátástípus szolgáltatásai
-

szociális esetkezelés (melybe szükség esetén a gépjárművel történő szállítás is bele tartozik)

-

pszichológiai segítő beszélgetés

-

kommunikációs készségfejlesztés

-

krízisintervenció

-

problémamegoldó készségfejlesztés

-

pszichoedukáció

-

önkéntes pszichológus is segíti heti két alkalommal munkánkat, továbbá a korlátozások
felmerülését megelőzően két pszichológia szakos hallgató is havi rendszerességgel támogató
beszélgetéseket nyújtott ügyfeleink számára

-

élelmiszerrel, valamint ruhacsomaggal támogatás

Feszty Árpád utca – lábadozó
A 2021-ben 11 éves intézmény hiánypótló szelete az ellátórendszernek. Olyan intézményt
működtetünk, mely párhuzamosan kezeli az ellátottak egészségi és szociális állapotát. Hivatalos
ellátástípusa átmeneti szálló.
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Alapvető célunk, hogy az egészségügyi problémákkal küzdő hajléktalan embereknek célzott,
állapotuknak megfelelő elhelyezést biztosítsunk. Ezen belül elősegítsük a célcsoport egészségügyi szociális állapotának javítását, társadalmi reintegrációját. Szükség szerint fenntartsuk a már kialakult
krónikus

betegségben

szenvedő

kliensek

állapotát.

Feladatunk

továbbá

ügyfeleink

állapotrosszabbodása esetén a megfelelő ellátó rendszerbe való eljuttatása, visszafordíthatatlan
prognózis esetén lehetőségeinkhez mért élethosszig való gondozása.
Az intézmény szolgáltatásai: 40 fő számára 3-6 ágyas szobákban történő elhelyezés a törvénynek
megfelelően személyenként minimum 4 nm területtel; mosási, szárítási, tisztálkodási lehetőség;
nyugodt pihenésre, kikapcsolódásra, valamint vendégek fogadására alkalmas szintér biztosítása;
ételmelegítési lehetőség a lakók számára; mini könyvtár, televíziózás; élelmezés (napi háromszor,
ebből egy meleg étel); gyógyszerelés; segítő beszélgetés, aktív mentális gondozás, pszichológus,
mentálhigiénés önkéntes munkatárs bevonásával; iratpótlás; jövedelem ügyintézés (nyugdíj,
rokkantnyugdíj, segély); állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése (elsősorban román
állampolgárságú ügyfelek számára); egészségügyi alapellátások (gyógyszer kiadagolása, kiosztása,
asszisztencia a MOSZ érkezésekor, időpont egyeztetések EÜ intézményekkel stb.); szállítás (Az ügyfelek
egészségügyi intézménybe, kormányablakokhoz való szállítása az ügymenet megkönnyítése
érdekében); ágynemű csere kétheti rendszerességgel; gyógytorna két alkalommal 2 órában; jogsegély
szolgálat; egyéni és csoportos mentálhigiénés foglalkozás;
A gondozotti kör: Az intézményben elsősorban rossz általános állapotú, egyszerre akár több krónikus
betegségben is szenvedő (daganatos megbetegedések, veseelégtelenség, szív és érrendszeri
megbetegedések), vagy éppen gyógyuló traumás sérült hajléktalan személyek ellátása történik. 2020.
január 1. és december 31. között 94 személy ellátása valósult meg (2019-ben 116).
Az ügyfél érkezését követően megtörténik az első interjú, mely során az ügyeletes kolléga felveszi a
kötelező adatokat, és a beszélgetés során információkat szerez az ügyfél eddigi élettörténetével
kapcsolatban. A szociális munkás az orvostól kapott egyéni egészségügyi állapotfelmérő lapról
információkat kap a kliens aktuális egészségügyi állapotáról. Ennek fényében a hajléktalan személlyel
megbeszélésre kerül a gondozási stratégia, és annak főbb elemei, mind szociális, mind egészségügyi
aktualitásokkal egyetemben. Ezt követően az intézmény szociális gondozó-ápolója kigyógyszerel - ha
ez szükséges - és az alapsztenderdek mentén megindul a gondozás.
Első lépésben megtörténnek az iratpótlások (személyi igazolvány, lakcímkártya, Tb kártya), ezt
követően a TB jogviszonyrendezés. Ezekkel párhuzamosan megindul a jövedelemhez kapcsolódó
segítségnyújtás. A fennálló feltételek függvényében - mindenképpen egyénre szabottan - ez lehet
nyugdíjazás, rokkantnyugdíjazás - leszázalékolás, segélykérelem. A lábadozási idő alatt folyamatosan
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folyik az ügyfelek egészségügyi kivizsgálása, szoros együttműködésben a Batthyány Téri Egészségügyi
Centrummal, megtörténnek az egészségügyi intézménybe való beutalások, és elindul a rehabilitáció.
A kigondozás jelen esetben egyénre szabott, általános képet nem mutathat, hiszen az ügyfél egyedi
igényeihez kapcsolódik. Más intézménybe való elhelyezéshez figyelembe vesszük az egészségügyi
állapot súlyosságát, a szociális kapcsolatrendszer meglétét, hiányát. Mivel az intézmény
specifikumából adódik, hogy főleg idősödő ügyfélkörrel dolgozunk, ezért az elsődleges cél az
élethosszig tartó elhelyezés. E mellett jelen van az átmeneti szálló keresés, illetve több esetben éjjeli
menedékhelyre történő kigondozás valósul meg.

Batthyány tér - háziorvosi rendelő, lábadozó
A Fő utcai Lábadozó és a 24 órás Egészségügyi Centrum Tevékenységének bemutatása
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Bem rakparton (Fő utcában) lévő hajléktalanellátó intézményei egy
komplex, széleskörű egészségügyi, szociális, mentálhigiénés szolgáltatást biztosítanak ellátottjaik
számára. Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények a következők: 24 órás háziorvosi
(alapellátási) rendelő, a Pszichiátriai és Addiktológiai szakrendelő, a Mozgó Orvosi Rendelő, a Mozgó
Orvosi Szolgálat, valamint a (Miklós utcai integrált intézmény területén működő) kihelyezett Járóbeteg
szakambulancia – Belgyógyászat működik.
Az Egészségügyi Centrum egyik kiemelt szolgáltatása az alapellátás és bizonyos szakellátás biztosításán
túl, hogy szorosan együtt dolgozik a Fő utcai átmeneti szállással, amely lábadozó intézményként és
stabil háttérként funkcionál. A 2018-as intézményi átalakítást követően 18 férőhellyel és közel 100%os kihasználtsággal működik.
A 2020-as évben összesen 80 fő vette igénybe az ellátást és az év során 62 fő került kigondozásra.
A Gondviselés Háza – Hajléktalanok Átmeneti Szállása egy szakmailag önálló, komplex szociális és
egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint
fenntartó 2008. 01.01. óta üzemeltet. Az intézmény 2015. 12.31. - ig Hajléktalanok Otthonaként, 2016.
01.01. - től pedig Hajléktalanok Átmeneti Szállásaként működött.
Az intézmény olyan beteg hajléktalan emberek számára nyújt bentlakásos elhelyezést, akik önmaguk
ellátására átmenetileg csak segítséggel képesek, vagy gondozásuk egészségügyi állapotuk miatt más
intézményi keretek között nem biztosítható. Az ellátás célja, hogy az intézményben nyújtott
egészségügyi és szociális szolgáltatások által az ide bekerülő hajléktalan emberek fizikálisan,
pszichésen, illetve szociálisan is olyan állapotba kerüljenek, hogy képesek legyenek az önálló, vagy a
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lehetőségeiknek megfelelő minőségibb életvitelre. Az intézmény specialitása a szükség esetén
biztosított egészségügyi ellátás, melynek felügyeletét és irányítását a 24 órás Egészségügyi Centrum
orvosai látják el.
Mivel intézményünk fő profilja az egészségügyi ellátás, ezáltal fokozott figyelmet fordítunk az igénybe
vevők orvosi – ápolási felügyeletére, a szakorvosi ellátás megszervezésére, az egészségügyi
rehabilitációra és szükség esetén a kórházi ellátás megszervezésére.
Az intézmény 2018 -tól az épület átalakítási munkálatainak befejeztével 18 normatív finanszírozású
férőhellyel üzemel. Az ellátásnak helyet adó épületrész akadálymentesített, így limitált létszámban
kerekesszékes betegeket is tudunk fogadni.
Az intézménybe felvételt nyerhetnek azok a beteg, egészségügyi ellátásra szoruló hajléktalan emberek,
akik már kórházi ápolásra nem, de folyamatos egészségügyi felügyeletre szorulnak. Számukra az utcai
életmód testi, lelki veszélyeztetettséget jelent, önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos
segítséggel képesek.
Az ellátásra szoruló hajléktalan emberek elsősorban az utcai gondozó szolgálatok munkatársainak
javaslatára, illetve kórházi megkeresés által kerülhetnek az intézménybe. A felvételről minden esetben
a 24 órás Egészségügyi Centrum szakembereivel és az Egészségügyi Diszpécser Szolgálat munkatársával
kiegészült intézményi szakmai team, vagy rendkívüli esetben az intézmény vezetője dönt.
Intézményi szolgáltatások:
•

18 férőhelyen történő elhelyezés 3 -4 – 5 -6 fős szobákban

•

24 órás orvosi felügyelet

•

gyógyszer, vitamin, kötszer, védőoltás, gyógyászati segédeszköz, egészségügyi ellátás,
gondozás, ápolás biztosítása

•

napi háromszori étkezés

•

tiszta ruha, tisztálkodási szerek biztosítása

•

egészségügyi és szociális ügyintézés, szállítás, kísérés

•

gyógytorna heti 1 alkalommal

•

pszichiáter, pszichológiai konzultáció lehetősége

•

szabadidő szervezése

A felvételre került hajléktalan ember benntartózkodásának időtartama függ az egészségügyi állapottól,
a továbbhelyezési lehetőségektől és az együttműködési készségtől. Ezek együttese határozza meg,
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hogy a jogszabályi keretekhez alkalmazkodva mennyi időn keresztül biztosítjuk az ellátást egy – egy
ügyfelünk esetében.
A hajléktalanok átmeneti szállásán (lábadozó) olyan egészségkárosodott, mentálisan és fizikálisan
legyengült, fedél nélkül élő emberek kerülnek elhelyezésre, akik más ellátási formában nem képesek
önmagukról gondoskodni. Ügyfeleink jelentős százaléka kórházból, közterületről érkezik, és ismeretlen
számára az intézményi létforma.
Életkor szerint a többség a 40 és 65 év közötti korosztályból kerül ki. Rendszeres jövedelemmel kis
százalékuk rendelkezik, sokuknak hiányzik valamilyen személyes irata, ezen kívül mentális vagy
egészségi állapotuk nem teszi lehetővé számukra a jövedelemszerzést, a lakhatási lehetőségek
igénybevételét. Sok az addiktív személyiségű ügyfél, éppen ezért érdekérvényesítő képességük
alacsony.
Összességében észrevehető, hogy az ellátottak az intézmény esetében hosszú ideig, vagy időről – időre
visszatérve veszik igénybe a szolgáltatást, az önálló életvitelre viszonylag kis százalékuknak adódik
lehetősége. Ügyfeleink jellemzően az intézmények között ingáznak ( sokszor a szervezeten belül),
tapasztalataink szerint egyre rosszabb egészségügyi állapotban térnek vissza hozzánk.

Krízisautó és diszpécserszolgálat
A téli időszakban elsősorban a veszélyhelyzetben az utcán, közterületen élő hajléktalan emberek
elérését, azonnali segítségnyújtás lehetőségét célozza meg a diszpécserszolgálat és a hozzá kapcsolódó
speciális utcai szolgáltatás, a krízisautó működtetése.
A diszpécserszolgálat telephelye a Feszty Árpád u. 6. sz. alatt található meg.
Mindennap reggel 08.00-tól hajnal 02.00-ig fogadja a krízishelyzetben lévő hajléktalan emberekkel
kapcsolatos bejelentéseket (krízisidőszakon kívül 8.00-22.00). A Szeretetszolgálat diszpécserszolgálata
a Menhely Alapítvány Diszpécser vonalán, a 06-1-338-4186 telefonszámon, a 2-es mellék
kiválasztásával érhető el - a budai oldalon tartózkodó, bajba került hajléktalan emberek bejelentésére.
A lakossági, hatósági bejelentéseket a diszpécserszolgálat a kerületekben illetékes utcai gondozó
szolgálatoknak adja át, illetve a krízisautó szolgálatot értesíti, és koordinálja annak működését.
A krízisautó szolgálat téli időszakban éjszaka is biztosítja a krízishelyzetben lévő hajléktalan emberek
azonnali segítséghez jutását. Hétköznap 16.00-tól hajnal 02.00-ig, hétvégén 08.00-tól hajnal 02.00-ig
működik. A krízisautó a diszpécser szolgálat által koordinálva egy órán belül kimegy a bejelentett
helyszínre. A krízisautó szolgáltatásunk célja, hogy a bajbajutott embereket az állapotának megfelelő
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intézménybe juttassuk el, a krízishelyzet elhárításának legmegfelelőbb módját megtalálva, illetve a
szükséges eszközökkel, és felszerelésekkel (takaró, hálózsák, élelmiszer, meleg tea, stb.) ellássuk őket.
A krízisautó szolgálat november 1-től indul el.
Tüdőszűrő Program
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő Programja 1995-ben jött létre, a hajléktalan emberek
körében magas számú tuberkulózisos beteg felkutatására és gyógykezelésére. Eleinte kölcsönzött
eszközökkel, majd 1997-től saját Ikarus buszba épített röntgengéppel dolgoztunk.
2010-ben egy új, egyedi gyártású, modern autóbuszt kapott Programunk, amely a legmodernebb
röntgengéppel lett felszerelve. 2018 januárjában lehetőségünk adódott egy új röntgenkészülék
beszerzésére is, melynek köszönhetően, hazai viszonylatban jelenleg az egyik legkorszerűbb
röntgennel felszerelt szűrőállomást működteti Programunk a tüdőszűrő buszon.
Programunk elsődleges küldetése a szociálisan nehéz helyzetben élő emberek segítése, így minden
tevékenységünket ezen feladatnak rendeljük alá. Anyagi bevételeinket is erre a célra fordítjuk. Egyedi
gyártású autóbuszunkkal rendszeresen keresünk fel szociális intézményeket, de számos alkalommal
végzünk tüdőszűrést nonprofit- és forprofit szervezeteknek (pl. multinacionális gyógyszer-, és
élelmiszeripari cégek) is, amelyek cafeteria-keretbe ágyazva biztosítják szolgáltatásainkat az általuk
érdekelt célközönségnek. Emellett gyakorta hívnak minket kisebb-nagyobb önkormányzatok, hogy az
általuk szervezett egészségnapok és egyéb rendezvények programját szolgáltatásunkkal színesítsék.
Látva a tüdőszűrésre egyre növekvő igényt, 2019 nyarán korábbi digitális RTG-gépünket beszereltük
Miklós utcai telephelyünkön, ahol heti rendszerességgel végzünk tüdőszűrést hajléktalan embereknek
egy sárga konténerben.
Az elkészült röntgenfelvételeket két tüdőgyógyász szakorvos értékeli egymástól függetlenül. A további
kivizsgálásra irányított ügyfeleink különböző iránydiagnózisokkal kerülnek kiemelésre. Ez azt jelenti,
hogy a felvételek értékelésénél tüdőgyógyász szakorvosaink figyelmét a TBC mellett a tüdőben
előforduló egyéb megbetegedések és elváltozások (mint pl. a SARS-CoV-2 által okozott tüdőgyulladás
és maradványai) sem kerülik el.
Magyarországon az egyik legkomplexebb szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tüdőszűrő
Programja nyújtja. A mobil tüdőszűrővizsgálat kényelmes és gyors megoldást kínál pácienseink részére,
hogy hozzájussanak az akár szociális-ellátás igénybevételéhez, akár munkaalkalmassághoz szükséges
negatív tüdőszűrő vizsgálati lelethez. A szűrővizsgálati lap „megszerzése” mellett azonban nem
elhanyagolható, hogy a tüdőszűrés preventív jellegű szűrővizsgálat, amellyel a kezdődő
tüdőbetegségek kiszűrhetőek.
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2020-ban több mint 20 ezer km-t tett meg tüdőszűrőbuszunk. Ezalatt közel 200 helyszínen 16.750
ember tüdőszűrését végeztük el. Ebből majdnem 140 alkalommal cégek részére nyújtottuk komplex,
egyedi szolgáltatásunkat. Partnereink jelentős része rendszeresen számít munkánkra, ezzel is
elismerve annak hasznosságát és magas színvonalát.
Fertőtlenítő fürdető állomás
A II. kerületi ellátottak inkább csak közvetetten, az utcai szolgálatok által ismerik a IX. kerületi Zombori
utcában található fertőtlenítő fürdető állomást. Ezen a telephelyen élősködőkkel küzdő hajléktalan
személyek kapnak olyan szolgáltatást, mely után emberhez méltó állapotban térhetnek be
melegedőbe vagy éjjeli menedékhelyre.
Az utcai szolgálatok rendszeresen szállítanak ide a közterületről hajléktalan személyeket.
Szolgáltatásai közé a fertőtlenítés, a fürdési lehetőség vagy fürdetés, a ruházat teljes cseréje tartozik.
Az állomás tekinthető közfeladat ellátásnak, ugyanis a Szeretetszolgálat közvetlenül az ÁNTSZ-től vette
át a hely működtetését, akkor még a Gyáli úton.
A Fertőtlenítő fürdető állomás tavasszal, nyáron és ősszel 8-tól 16 óráig várja a vendégeket.
Krízisidőszakban este 8 óráig vihetnek az utcai szolgálatok fürdetésre ügyfeleket.

A II. KERÜLET KÜLSŐ TERÜLETEINEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÓJA, JELLEMZÉSE SZAKMAI
TEVÉKENYSÉGÜNK SZEMSZÖGÉBŐL:
Budapest II. kerülete Buda északi részén, hegyes-dombos területen terül el. A kerületet a nagyarányú
tájvédelmi és zöld területe, valamint magas fekvése miatt Budapest egyik legelőkelőbb lakóövezetének
tartják. Mindezek mellet a lakásszegénységben, hajléktalanként élő emberek itt is éppen úgy jelen
vannak, mint bárhol máshol. Utcai Gondozó Szolgálatunk ügyfelei a területet jól fel tudják használni
életformájukhoz: jellemzően a nehezebben megközelíthető erdőkben, hegyekben állítanak sátrat,
vagy építik fel kunyhóikat, ahol zavartalanul élhetnek, ugyanakkor igyekeznek a lakott övezettől
megközelíthető távolságban letelepedni, hiszen a forgalmas csomópontok, bevásárlóközpontok, és a
jobb módú háztartások mind-mind jövedelemszerzési lehetőséget jelentenek számukra.
Utcai Gondozó Szolgálatunk 2020 végén 22 aktív helyszínt jegyez. A kerületben vannak olyan
hajléktalan emberek, akik a közlekedési csomópontok közelében élnek vagy idejük nagy részét ilyen
helyen töltik, mások erdős területen laknak, de több olyan ügyfelünk is van, aki természetvédelmi
területeken lakik.
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Közlekedési csomópontok:
A II. kerület közlekedés szempontjából könnyen megközelíthető. Tömegközlekedéssel jól bejárható,
ami elősegíti az erdős területeken élők bejutását is a város forgalmasabb részeire, illetve a
hajléktalanellátó és egyéb intézményekbe.
A Szilágyi Erzsébet fasoron található Budagyöngye Bevásárlóközpont is ilyen, ahol több ügyfelünk is
újságot árul, koldul, napi megélhetési tevékenységét folytatja. Ők rendszerint szállón töltik az
éjszakákat, zömében a budai oldalon lévő éjjeli menedékhelyen, de több ember is van, akik a pesti
szállók valamelyikén lakik, csak a jövedelmezőbb koldulás érdekében napközben itt tartózkodnak.
Ehhez hasonló a Hűvösvölgyi BKV végállomás, valamint a Pasaréti tér, amely területek forgalma,
valamint könnyű megközelíthetősége miatt használják jövedelem szerzésre a fedélnélküli emberek. A
végállomás mellett végighúzódó erdős rész, elhagyott épületek/üzletrészek az éjszakákra is menedéket
nyújtanak ezen hajléktalan emberek számára, hosszabb-rövidebb időszakra. Különösen a nyári
időszakban fordulnak meg sokan itt.
A Görgényi úti buszforduló közvetlen közelében több hajléktalan is él, valamint a Szépvölgyi úton egy
elhagyott garázsban is több ügyfelünk tartózkodik, akik rendszerint a közelben lévő Rózsadomb
Centernél is megfordulnak.
A Millenáris park és a Lövőház utca is a Széll Kálmán tér közelsége miatt egy kedvelt helyszín. Számos
tömegközlekedési eszköz megtalálható a környéken, melynek következtében nagy számban
megfordulnak hajléktalan emberek is. Állandó, éjszakai jelleggel azonban csak kevesen vannak.
A Margit körúton, a Mechwart ligetnél, valamint a Margit híd budai hídfőjénél is rendszerint sok
hajléktalan megfordul. Állandó jelleggel, akik éjszakáikat is ezeken a területeken töltik, csak kevesen
vannak.
Természetvédelmi területek
Ellátási területünkön több olyan helyszín is van, amelyik természetvédelmi terület. Védett erdők,
hegyek, növények találhatóak errefelé. Az illetékes hatóságokkal, erdészetekkel e területeken a
tájvédelmi jelleg miatt gyakori a kapcsolatunk – s bár a legtöbbször elnézőek ügyfeleinkkel, időnként
adódnak problémák. Az erdészettel karöltve rendszeresen próbáljuk motiválni erdőben élő
ügyfeleinket, hogy a számukra hasznosnak megítélt tárgyakat tartsák rendezetten sátraik körül, illetve
a már nem használható holmikat zsákokba gyűjtve az erdészettel megbeszélt helyen adják le.
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A kerület természetvédelmi területei közül a hajléktalanok számára is jól ismert és lakott területek a
Balogh Ádám-szikla, Apáthy-szikla, Ferenc–hegy.
Egyik legrégebbi gondozási helyszínünk a Balogh Ádám utca - Endrődi Sándor utca közötti terület, a
Balogh Ádám szikla.
A területen lévő barlangban évek óta egy férfi él, akivel komolyabb gondozási folyamatot nem tudunk
végezni. Az ügyfél napközben ritkán tartózkodik a helyszínen, ezért csak késő este, éjszaka van a
területen. A barlang környékét tisztán tartja, szemetet nem hagy maga után, a lehulló faleveleket
összesöpri. A környéken lakók döntő többségét nem zavarja az ő jelenléte, sőt élelmiszerrel és
ruhaneművel rendszeresen segítik őt.
A természetvédelmi területen lakik még egy hajléktalan személy, aki a Szeretetszolgálat Utcai Gondozó
Szolgálatának segítségét elutasítja. Többszöri próbálkozásra sem sikerült őt a gondozásunk alá venni.
A Zuhany utca - Vend utca - Őzgida utca - Törökvészi út által határolt terület a Ferenc-hegy, valamint a
Szalonka út - Nagybányai utca - Madár utca - Páfrányliget utca - Görgényi út által határolt terület az
Apáthy-szikla nevezetű természetvédelmi terület jelenleg lakatlan helyszín. A területre alkalomadtán,
pár napra, hétre költöztek hajléktalan emberek főleg a melegebb időszakban. Folyamatosan figyeljük
az említett területeket, hiszen az előzőekben felsorolt okok miatt gyakran találunk itt 1-1 hajléktalan
embert, akivel vagy sikerül gondozási tevékenységet megkezdeni, vagy teljesen eltűnik látókörünkből
és a környékről is.
Erdős részek
Erdőben, erdő szélén élő hajléktalanok előfordulása a legjellemzőbb a II. kerületben. Sátrakban, maguk
által barkácsolt kalyibákban, elhagyott romos házakban, vagy jobb állapotú befoglalt faházakban élnek.
Ezen területek nagy többsége a Pilisi Parkerdő Zrt. felügyelete alá tartozik, és mivel ők is rendszeresen
találkoznak ügyfeleinkkel, ezért tartjuk hasznosnak a gyakori telefonos kapcsolattartást a Pilisi
Parkerdő munkatársaival, valamint az évente megtörténő közös terület bejárást. Ilyenkor átbeszéljük
a gondozási folyamatokat, hogy ne történjen meg, az hogy egymásnak ellentmondó információkkal
halmozzuk el ügyfeleinket.
A Fenyőgyöngye feletti erdős részen eddig egy pár élt, de a hölgy 2020 végén elhunyt, párját pedig
begondoztuk egy éjjeli menedékhelyre. A helyszínt azonban szemmel tartjuk, mert jó állapotban lévő
kunyhókat hagytak hátra, ahová másvalaki esetleg beköltözhet.
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A Stop shop melletti erdőben a tavalyi év folyamán nagy volt a fluktuáció. Egy férfi a párjával felépített
egy kis fa kunyhót, amelyet azóta mások is igénybe vettek, mert az építő pár azóta elköltözött a
helyszínről. A sok holmit felhalmozó férfi szívességi lakáshasználó lett, így az erdészet összeszedte ott
hagyott hatalmas mennyiségű holmiját, most üresen áll a terület. A bevásárló komplexummal szemben
lévő egyik elhagyatott házba jelenleg 5 fő rendezkedett be életvitelszerű lakhatásra, akik idejük nagy
részét a Stop shop bevásárlóközpontban töltik koldulással.
A Nagyréten és környező erdős részen időnként feltűnik egy-egy sátor, de nincs ott állandó helyszín.
Valószínűleg ugyanaz a pár ember helyezi át a sátrát, de általában nem akarnak kapcsolatot tartani
velünk.
Az egykori Színpad alatti épületben továbbra is egy férfi áll gondozásunkban. Őt a környéken jól
ismerik, régebben a környéken élt.
A Kecskehegyi kőfejtő környékén két aktív helyszín van. A területen az egyik ügyfelünk egy jól felépített
faházban él, vaskályhával ellátva, valamint a kőfejtőnél lévő sziklamászásra is alkalmas területen egy
idős hajléktalan úr él, akire fokozott figyelmet fordítunk, mert egy kis sátorban húzta meg magát
Nem a Pilisi Parkerdőhöz tartozó, de gondozott helyszínünk a Szépvölgyi dűlő is, ahol rendkívül
mozgalmasan alakult az itt élők létszáma: több beköltözés és kiköltözés is volt ezen a helyszínen.
Állandó itt élők száma tavaly 8 főre duzzadt. Ők egymástól nem messze lévő saját maguk által épített
és folyamatosan bővített kunyhókban élnek. Őket látogatják különféle vidéki „rokonok” akik rövidebb
hosszabb időre letelepednek náluk. Ezen a területen élő emberek létszáma hétről hétre változik,
számunkra nehéz nyomon követni.
Legrégebbi helyszínünk a Görgényi úti „Macis játszótér” körüli erdő. A játszótér környékén több
helyszínünk van. Az egyik helyszín egy igazi hajléktalan közösség. Az itt lakók élete teljesen
kiszámíthatatlan, ezért minden egyes látogatás tartalmaz meglepetéseket. Több embert gondoztuk
innen már szállóra, de amikor híre megy, hogy az itt található sátrak üresek, újabb hajléktalanok
jelennek meg a területen.
Az OPNI feletti erdős résznél lévő helyszínünket továbbra is látogatjuk, annak ellenére is, hogy a hosszú
évekig itt élő férfi tavaly elhunyt. Úgy gondoljuk, hogy a megüresedett terület kedvező fekvése előbb
utóbb új ügyfeleket fog odavonzani.
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A Nyéki erdőben már több mint egy évtizede él egy férfi, akinek pontos lakóhelyét nem ismerjük, mert
mindeddig nem mutatott velünk együttműködést. A terület nagysága miatt azonban rendszeresen
tűnnek fel majd el újabb sátrak.
A Zerind vezér útja mellett lévő erdős területen évek óta él egy foglalt házban egy idősebb hölgy, aki
jó kapcsolatot ápol a Szeretetszolgálattal, valamint a környezetében élő lakosokkal.
Az Árpád kilátónál egy hajléktalan ügyfelünk él, aki évek óta a nyári időszakban a helyszínen tölti
éjszakáit, azonban a hideg beköszöntével igénybe veszi intézményi szolgáltatásainkat.
A József-hegyi kilátónál, valamint a Darázs lépcső melletti zöldterületen ismeretlen hajléktalanok
rendezkedtek be, akikkel eddig még nem sikerült kapcsolatot kialakítanunk.
Ezek a helyszínek főleg éjszakai helyszínek. Jellemző az erdőben élő hajléktalan személyekre, hogy
napközben a város forgalmasabb részein tartózkodnak. Többségük alkalmi munkából, vagy újság
árulásból tartja fent magát.

A JELENLEG A KERÜLETBEN ÉLŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK JELLEMZŐI
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kerületben működő utcai szociális munka szolgálata 2021
októberében felmérte a kerületben élő hajléktalanokat. A kérdőíves felmérésre összesen 20
hajléktalan válaszolt, ami nem tűnik soknak, de ez a kerületben élő hajléktalanok 40%-a.

Arra a kérdésre, hogy hol tölti az éjszakáit, 25% a válaszadóknak azt mondta, hogy az utcán, 25%
válaszolta azt, hogy foglalt házban, és szintén 25% volt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik
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erdőben, kunyhóban élnek. A válaszolók 15%-a valamilyen szálláson éjszakázik, 10%-a szívességi
lakáshasználó.

A válaszadók arra kérdésre, hogy szenvedélybetegségük okán kerülte-e ilyen élethelyzetbe, 80%-a azt
válaszolt, hogy nem alkoholproblémák miatt került utcára, és mindössze 20% válaszolt erre a kérdésre
azért.

A traumatizáltság kérdését olyan formában tettük fel, hogy jelenlegi élethelyzetében - saját megítélés
szerinti – azért van-e, mert nem tudja túl tenni magát egy régi tragédián? Megdöbbentően magas
arányban válaszolták azt, 70%, hogy valamilyen tragédia miatt lettek hajléktalanok, és csak 30%-a
válaszolta azt, hogy nem.
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A megfelelő szakmai végzettség hiányát döntő többségében nem tartották a hajléktalanok akadályozó
tényezőnek a munkavállalás tekintetében:

Arra a kérdésre, hogy mennyi pénzt tudna költeni lakhatásra havonta, 5% csak az, aki 50 és 80 ezer
forint között, 15% 30 és 50ezer Forint között, 45 %, aki 10 és 30 ezer Forint közötti összeget, 10%
maximum 10 ezer Forintot, és 25%, aki semmit nem tudna lakhatásra költeni.
Ez a válasz azért is érdekes, mert a válaszadók 35%-a bevallása szerint havonta 100 000,- Forintnál
nagyobb összegből él, 20%, aki a jövedelmét 50 és 100ezer Forint közé teszi, 30%, aki 30 és 50ezer
Forintra mondja a havi keretösszegét, a többiek (15%) ennél alacsonyabbra teszik.
A jövedelmi kérdésekre a válaszadók 45% azzal válaszolt, hogy kéregetésből, koldulásból szerzi a
jövedelmét, 10% alkalmi munkából, 10 % fedélnélkülit árul, a többiek nyugdíjból, de olyan is van, akit
támogatnak.
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38% aznap is valamilyen formában pénzhez jutott, 16% tegnap jutott utoljára pénzhez, míg a többiek
régebben.
45%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy az alacsony fizetés akadályozza a munkavállalásban, 55%
pedig a megfelelő lakhatás hiányát említi.
A megfelelő körülményeket biztosító hajléktalan szállón csak 50% tudná elképzelni, hogy éjszakázzon,
50% viszont nem.
80%-a válaszadóknak nem számíthat senkire (rokon, barát), akinél időszakosan meghúzhatja magát,
viszont 50% tartja a rokoni kapcsolatok, ebből 31% évente egyszeri alkalomnál ritkábban, 15% évente
egyszer találkozik rokonával, 23% havonta legalább egyszer, 8% hetente, míg naponta – elmondásuk
szerint – 23%-a a válaszadóknak.
85% egészségesnek (nincs betegsége, fogyatékossága) mondta magát, és csak 15% tartja magát
betegnek, viszont 25% mondja azt, hogy akadályozza betegség a munkavállalásban, és ezen személyek
fele (10%) mondja, hogy ez az akadályozottság a rossz idegállapotából fakad. A válaszadók 25%-a
mondja azt, hogy az öregsége akadályozza a munkában. Az alkoholfogyasztás, szenvedélybetegség,
mint a munkavállalásban akadályozó tényező, az össz. válaszadó 20%-át akadályozta csak, 45%-át nem,
viszont 35% mondta azt, hogy nem fogyaszt alkoholt. A válaszadók 70%-a nem a szakmai végzettség
hiánya miatt érzi magát kiszorítva a munka világából, viszont 30% egyértelműen.
Az elmúlt egy évben a válaszadók 30%-át kezelték kórházban, 35%-nak problémát jelent a
mindennapjaiban az egészségügyi állapota, de a válaszadók 60%-a nem megy orvoshoz, ha beteg.
95%-azt mondja, hogy a mindennapokban nem akadályozza az alkohol vagy kábítószerfogyasztás.
A válaszadók 70%-nak nem probléma a tisztálkodás megoldása, viszont 30%0-ának igen, 80%-ánál nem
fordult még elő, hogy éhezett, viszont 20%-nál előfordult. A leggyakrabban a hajléktalanok
magánszemélyektől kapnak élelmiszert, ezután valamilyen intézményben kap, majd azok aránya áll a
harmadik helyen, akik vásárolják, viszont 10% szokott „találni” élelmiszert.
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Azok, akik meg szoktak fordulni hajléktalan szálláson, leggyakrabban a Feszty utcai szálláson, vagy más
helyeken, de ezek után a leggyakrabban a BMSZKI és Menhely alapítvány intézményeit ismerik, illetve
szokták látogatni.

II. KERÜLETI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL-SZERVEZETEK
KÖRÉBEN VÉGZETT FELMÉRÉS
Jelen tanulmányt előkészítő egyeztetéseken vált nyilvánvalóvá, hogy a II. kerületi Önkormányzat
szeretné alaposabban megismerni a kerületben működő civil szervezeteket, közösségeket, egyházi
szervezeteket, egyházközségeket. Ezen törekvés célja pedig az volna, hogy a nem hajléktalanellátó
szervezetekről kiderüljön, hogy nyújt-e támogatást egyéni vagy közösségi szinten kerületi
rászorulóknak, koldulóknak, fedél nélkül élőknek.
Az Önkormányzat elképzelése az, hogy az érintett és együttműködésre hajlandó közösségeket,
csoportokat érdemes lenne összefogni a közös, egységes segélyezés és adományozás céljából.
Ennek érdekében telefonos, kérdőíves felmérést végeztünk a II. kerületben működő, telephellyel
rendelkező intézmények, ellátók, közösségek körében.
A kérdőívet kitöltők beosztása széles spektrumot alkot: intézményvezetők, egészségügyi és/vagy
szociális ápolók, portáskollégák, önkormányzati és civilszervezeti munkatársak, egyházi közösségek
tagjai.
A beszélgetések átlagosan 4,75 perc hosszúságúak voltak. 1 perctől 32 percig terjedő
időintervallumban.
A beérkezett válaszok többféleképpen is értelmezhetőek. Először is különbséget kell tenni a
megkeresett intézmény és az interjúztatott intézmény munkatársának véleményében, mely a kérdőív
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felvétele során meghatározó módon befolyásolta a válaszadást. Másodszor azt is figyelembe kell
venni, hogy a kérdőívet felvevő egyén közölte azt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól
telefonál. Már önmagában ez az információ is befolyásolhatta a beszélgetés kimenetelét.
Megfigyelhető egy mintázat: azon válaszadók, akik magánemberként rendszeresen segítik/vagy már
segítették a hajléktalanokat, azok alapvetően a további kérdésekre is hajlandóak voltak válaszokat
adni, illetve önkéntesen sorolták fel a követendő pozitív gyakorlatokat, függetlenül attól, hogy ők
alkalmazzák-e azokat a mindennapokban. Ugyanezen válaszadók közül voltak olyanok, akik saját
elérhetőségüket is megosztották, avagy önszántukból felajánlották a kapcsolat újbóli felvételét.
Természetesen előfordult olyan válasz is, amely szerint a hajléktalanok problémát jelentenek. Ezen
válaszadók konkrét történeteket is megosztottak velünk, többek között olyat is, melyben atrocitást
vagy rendőri beavatkozást meséltek el. Néhányan beszéltek arról, hogy előfordult már agresszív
magatartást tanúsító emberek miatti fenyegetettség-érzés.
Volt olyan történet, amely negatív kimenetellel bírt ugyan, azonban az illető hozzáállása nem változott
negatív irányba, segítő szándékát az is jelzi, hogy azt mondta: nyugodtan kereshetjük őket további
információkért, további tapasztalatcsere reményében.

Néhány pozitív szemléletű válaszadóval további együttműködés elképzelhető a jövőben. Elsősorban
információnyújtás szempontjából voltak ezek a beszélgetések pozitív kimenetelűek, azonban a
megfelelő érzékenyítés vagy kommunikáció során hajlamosabbak voltak több információt is megadni,
ami által például “bevallották”, hogy ők maguk is segítenek alkalmanként. Ez a fordulat azonban nem
történt meg minden alkalommal.
Kiemelendő az egyházközösségek karitász-csoportjainak a témához való elköteleződése: szűkös
forrásaik és kapacitásuk ellenére segítő szándékkal rendelkeznek. Ezen csoportok valódi
erőforrásait és az esetleges közös együttműködés lehetőségét érdemes tovább vizsgálni. Az ő
gyakorlatuk pénzbeli segítéstől adománygyűjtésen át sokféle tevékenységet felölel. A helyi karitász
csoportok mindegyikére jellemző, hogy szervezett, közösségi szinten is elkötelezettek a rászorulók
felé, de az ott dolgozó, szolgálatot vállalók is személyes hivatásuknak tekintik a szociálisan
hátrányos helyzetűek támogatását.
A válaszadók egy nagyobb segítői szervezetnek tulajdonítják a felelősséget, segítői feladatot, hiszen
a válaszadók többsége szerint önmaguk erejéből nem képesek a hajléktalan emberek változtatni
saját helyzetükön.
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A hajléktalan emberekről való általános véleményalkotás a hasonló a globálishoz: elutasító, tabu téma. A többség nem akarja észrevenni a problémát. Nem is a problémakör elutasításáról van szó,
hanem érdektelenségről. Ezt alátámasztja, hogy bizonyos szociális intézmények dolgozóinak a
válaszadáshoz való hozzáállása (például egy főápoló, vagy gyermekotthoni dolgozó) és az általános
válaszadási kedv kevésbé volt támogató, nem szívesen, szinte félve válaszoltak kérdésekre. Volt
olyan, aki kérdéseinkre így reagált: Ez most vicc?
Többféle embertípus többféleképpen tud véleményt alkotni. Lehetséges, hogy a kérdőívet néhány
ember írásban, “névtelenebbül” - vagyis hangtalanul könnyebben megválaszolná.
Következtetésképpen elmondható, hogy nem csak a lakosság körében szükséges az érzékenyítés,
hanem más szociális területen dolgozók között is.
A lekérdezést elsősorban az interneten fellelhető intézmények, csoportok körében végeztük.
Előfordulhat, hogy kimaradtak páran. Célunk ezzel az volt, hogy valamelyest felvillantsuk egy olyan
lehetőséget, mely jelen tanulmány kapcsán merült fel: összefogni ezeket civil kezdeményezéseket.
Ugyanakkor a kerületi civil koordináció nem tud szorosan csatlakozni egy hajléktalan -stratégiához.
A lekérdezés során 32 szervezettel vagy azok dolgozóival, képviselőivel beszélgettünk. Fontosabb
kérdések és válaszok:

A válaszadó személyesen segítői
kapcsolatba kerül-e hajléktalan
emberekkel?
5% 17%
Igen
Nem
Nem válaszoltak

78%
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Intézményi szinten/mindennapokban/munkájuk
során segítői kapcsolatban vannak hajléktalan
személyekkel
6%

11%

Igen
Nem
Nem válaszoltak

83%

Jelen tanulmányban csak azon csoportokat, helyeket nevezzük meg, akik nyitottak az
együttműködésre, vagy már mostanában is segítenek hajléktalan személyeknek. Ugyanakkor a
kapcsolatfelvételünk nem a jövőbeni tervekről, közös koordinációról szólt. Ezen egyeztetéseket,
szervezéseket az Önkormányzat egyik leendő feladatainak gondoljuk, és javasoljuk abban az esetben,
ha valóban szeretné a segélyezést és az adományozást központilag irányítani.
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További együttműködésre hajlamos helyek a Térképen fehér csillaggal jelölt helyek.

Szent Rita Otthonápolási és Hospice Szolgálat
1027 Budapest, Frankel Leó u. 26.
Szívesen segítenek elsősorban információnyújtással, magánemberként szoktak segíteni.
Budai Görögkatolikus Egyházközség
1027 Budapest, Fő u. 88.
Takaróval és étellel is segítenek.
Budapest-Újlaki Plébánia
1023 Budapest, Bécsi út 32.
Segítenek mindennaposan élelmiszerrel.
Don Bosco Nővérek
1029 Budapest, Templom köz 1.
További információt szeretnének, hogy hová tudják irányítani a segítségkérőket.
Pasaréti Református Egyházközség
1026 Budapest, Torockó tér 1.
A megfelelő segítséghez irányítják a hozzájuk fordulókat.
Széphalmi Plébánia
1028 Budapest, Kazinczy u. 3.
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Magánemberként adnak aprót, melegételért kopognak be, de erre nincs erőforrásuk/kapacitásuk.

Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia, Karitász-csoport
1016 Budapest, Pasaréti út 137.
Szoktak segíteni, de nem mindennaposan érkezik be kérés. Adománygyűjtést is csinálnak, de
erőforrásaik/kapacitásaik bővítés alatt állnak.
Civitan Club Budapest-HELP Egyesület
1028 Budapest, Gazda u. 28.
Segítenek, ha kell, adnak gyufát vízmelegítéshez, ismerik a környékbeli hajléktalanokat.
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány, Pesthidegkúti Mozgássérült Lakótelep
Budapest, Len u. 17b, 1028
Önkéntesen segítik a hajléktalan embereket.
II. kerületi Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális otthon
1021 Budapest, Szerb Antal utca 13-17.
Segítői szándék van, például szociális ételosztással segítenének.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ
1027 Budapest Horvát utca 2-12.
Szoktak segíteni, szerintük az étkezési támogatásukat szerintük bővíteni lehetne, de alapvetően
ismerik és meg vannak elégedve az ellátórendszerrel.
Pesthidegkút Református Gyülekezet
1028 Budapest, Hidegkúti út 64-66.
Rendszeresen segítenek a környékbeli hajléktalan személyeknek, célzott gyűjtéseket
kezdeményeznek. Az adományozást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat utcai szolgálatán keresztül
végzik.

Összesen elért szervezet: 32
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A LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK, ÉSZREVÉTELEK
Bár pályázati programunkban a lakossági fókuszcsoportot terveztünk ez végül a felfutó járványhelyzet
miatt nem tudott létrejönni. Szerettük volna önkéntes részvétel mellett a lakosság körében vezetett
kiscsoportos beszélgetéseket lebonyolítani, hogy a lakosság meglévő ismereteit, viszonyulását a
hajléktalanság kapcsán, érzékenyítés keretében felmérni. Mivel erre nem volt lehetőségünk, de
fontosnak tartottuk a lakosság véleményének becsatornázását, ezért egy online kitölthető (google)
kérdőívet állítottunk össze, amelyet a közösségi felületeken osztottuk meg, olyan csoportokban, akik a
Budapest II. kerületéhez kötődtek, kimondottan az itt élők információs csatornájaként szerveződtek,
valamint felkerült az önkormányzat facebook oldalára is. A kérdőív kiértékelésekor 233 ember
válaszolta meg, amiből 180 ember (77%) – saját bevallása szerint - II. kerületi lakos, 17%-a (40 ember)
Budapest egyéb kerületében él, és 6 %-a (13 ember) volt vidéki a válaszolóknak. Ha csak a kerületi, a
kérdőívre válaszoló lakosok számát nézzük (180) jó aránynak mondható, valószínűleg ennyi embert
lakossági fókuszcsoportok szervezésével nem tudtunk volna elérni, valamint a kérdőív anonim
kitöltésének lehetősége sok embert őszinte és megfontolandó, sokszor átgondolt válaszokra
ösztönzött, bár kétségkívül ebben a formában a visszajelzések, reakciók, érzékenyítés nem volt
eszközölhető.
-

Ön találkozik-e rendszeresen közvetlen lakókörnyezetében hajléktalan emberekkel?

Minden kitöltő válaszolt arra a kérdésre, hogy találkozik-e rendszeresen hajléktalanokkal, ebből 83%
találkozik rendszeresen, míg 17%-a nem találkozik.
-

Ön a II. kerületi hajléktalan „helyzetet” milyennek tartja?

Az első kérdések között arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire tartják súlyos problémának a
kerületben élő hajléktalanok helyzetét. A válaszadók 45% tartja súlyos problémának a II. kerületi
hajléktalan helyzetet, 49%-a átlagosnak tatja, 3% nem tartja problémának. Erre a kérdésre lehetőség
volt egyéni válaszokat is megadni, amire a válaszolók 3%-a válaszolt.
Itt néhány egyéni választ kiemelnénk:
-

Vannak erre állandó hajléktalanjaink, akiket segítünk. Néha feljönnek a városból bandában
-azokkal van gond.

-

Nemhogy súlyosnak, de konkrétan elviselhetetlennek látom az utóbbi egy-két évben
kialakult helyzetet, ez már katasztrofálisan érinti a közbiztonságot.

-

Itt szinte egyáltalán nincs, talán csak a Széll Kálmán téren, de ott is inkább, akik átszoktak
a Blaha Lujza térről. Nem is hajléktalan, inkább, olyasmi.

42

-

Súlyos problémának tartom, de azt is látom, hogy itt kevesebb hajléktalan van, vagy
kevesebben láthatóak, mint más kerületekben.

-

Súlyosnak tartom, mert sok a láthatóan beteg közöttük.

-

Ön a Budapesti (nem kerületi) hajléktalan-helyzetet milyenek tartja?

Arra kérdésre, hogy a Budapesti, általános fővárosi hajléktalan helyzetet milyennek ítéli, 85% válaszolta
azt, hogy súlyosnak, ami azért szemben a kerületi 45%-al elég jelentős eltérés. Vagyis ebből is látszik,
hogy a kerületi hajléktalanok helyzetét a lakosság kevésbé súlyosnak tartja. 12% a válaszadóknak a
problémát átlagosnak tartja a fővárosban, és a válaszadók 3%-a itt is egyéni választ fűzött a kérdéshez,
aminek két végpontja a nagyon súlyos problémának tartja a helyzetet (itt főleg a nagyobb tereken és
a metrólejáratok környékén randalírozó hajléktalanokat említik).

-

Ön szerint lehet-e változtatni a hajléktalanok helyzetén:

Az, hogy lehet-e változtatni a hajléktalanok helyzetén, a válaszadók 94%-a (217 fő) igennel válaszolt.
-

Ön szerint kinek a feladata változtatni a hajléktalanok helyzetén (több válasz is
lehetséges):
o

maguknak a hajléktalanoknak

o

segítő szervezeteknek

o

az Önkormányzatnak

o

az Államnak

o

nem lehet rajta változtatni

o

Egyéb:

Erre a kérdésre a legtöbb szavazatot az Állam kapta, tehát a válaszadók legnagyobb része a
hajléktalanok helyzetének megváltoztatását az államtól várja. Ezek után a következő (változtatni tudó)
szereplők a segítő szervezetek és az önkormányzat egyenlő megoszlásban, míg maguk a hajléktalanok
a harmadikak a rangsorban, akik a saját helyzetükön változtatni tudnak, és végül a válaszolók 3%-a
gondolta úgy, hogy nem lehet a hajléktalanok helyzetén változtatni.
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Ennek a kérdéskörnek (kinek dolga és milyen mértékben) a részletesebb kibontása során csupán az
arányok részleteződnek, a rangsor továbbra is fennáll, annyi pontosítással, hogy a helyzet
változtatásában az állam szerepe nagyon hangsúlyos, ezután az önkormányzaté, utána a segítő
szervezeteké, míg a hajléktalanok szerepe a helyzetük megváltozásában elhanyagolható.
Arra a kérdésre, hogy Ön szerint a hajléktalan emberek megsegítése érdekében széles körű társadalmi
összefogásra van-e szükség? 71% válaszolt igennel, vagyis széleskörű összefogás szükséges, 23 százalék
szerint nem szükséges.
Az egyedileg hozzáfűzött válaszok döntő többségének véleményét az alábbi kiválasztott idézet foglalja
össze:
-

Szélesebb körű összefogásra, mint a jelenlegi, de alapvetően főleg állami és másodsorban
önkormányzati feladat és ez sem csupán és elsorban szociális valamint segélyezési feladat,
hanem a hajléktalanná válás, mint folyamat megakadályozása jogi, családjogi, munkajogi
változtatásokkal, igazgatásrendészeti változtatásokkal.

Arra a kérdésre, hogy szerepet vállalna-e egy ilyen széles körű társadalmi összefogásban, az alábbi
válaszok érkezett:

Abban a kérdésben megosztottak voltak a válaszadók, hogy kell- e pénzbeni támogatást nyújtani a
hajléktalanoknak.
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-

Ön szerint kell-e önkormányzati lakást adni a hajléktalan embereknek?

A 223 válaszoló emberből 157 fő (70%) szerint kell, míg fő (30%) szerint nem. Ennek a kérdésnek a
kifejtése volt az a további kérdés, hogy zavarná-e, ha a kerületi Önkormányzat szociális bérlakást
biztosítana a hajléktalan emberek részére, amire a válaszadók 76,5%-a (176 fő) nemmel válaszolt,
vagyis nem zavarná, ha az önkormányzat lakást adna a hajléktalanoknak, míg 23,5% szerint (54 főt)
zavarna ez.
-

Ön szerint megoldás lenne-e, ha több hajléktalan-ellátó Intézmény lenne a kerületben?

A hajléktalanok segítésében fontos szerepét látják az emberek a segítő szervezeteknek, viszont azt
némileg meglepőnek tartottuk, hogy 74% megoldásnak láttja a kerületben a több hajléktalan ellátó
intézmény megnyitását. Igaz a támogatná-e (támogatni persze sokféle képen lehet valamit; elvben,
pénzben) már némileg árnyaltabb:
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Az ember döntő többsége szerint nem elfogadható állapot, hogy hajléktalanok az utcán, köztereken,
parkokban, erdőkben, romos vagy foglalt házakban éljenek, az utcai életmód jogszerűvé tétele
kivételével javítani kell a feltételeken:

46

47

A hajléktalan emberek használaton kívüli épületekben (foglalt házak, stb) életvitelszerűen életének
támogatását a válaszadók 59,3 %-a elutasította.

Míg arra kérdésre, hogy segíteni kell-e a hajléktalanokat, hogy használaton kívüli épületekben
biztonságosan és jogszerűen éljenek, 164 ember (69,5%), vélhetően az előbbi csoporttal nagy átfedést
mutatva, azt válaszolta, hogy segíteni kell ebben a hajléktalanokat. Tehát egyrészről nem fogadható el,
hogy hajléktalanok használaton kívüli épületben éljenek, de ebben segíteni kell őket (és itt a
jogszerűség fogalma, ami zavart kelthetett, csupán arra utalt, hogy lehetőséget kell rá biztosítani).
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Ön szokott- e segíteni hajléktalanoknak?

Erre a kérdésre 189 ember (81,5%) válaszolta azt, hogy szokott segíteni, míg csak 43 ember (18,5%)
válaszolta azt, hogy nem szokott.
Ennek folytatása a következő kérdés:

Itt néhány szöveges, kifejtett, szabadszavasan megfogalmazott (jellemző) választ kiemeltünk:
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Segítek én bőven, úgy hívják: adó. Minden adót tisztességgel befizetek, innentől
kezdve az azt az adót beszedő állam/önkormányzat kutya kötelessége, hogy a
felmerülő problémákat megoldja, így természetesen ezt a kérdést is.
Nem, mert kútba dobott pénz. Rengeteg a hajléktalan, nem tudok értelmesen
segíteni, elfogadom őket olyannak amilyennek, de úgy érzem, számomra
nyomasztó velük foglalkozni. Nagyon összetett a probléma, pár forint és jótett nem
oldja meg csak ideiglenesen. Persze néha az is jó.
Az, hogy adok nekik 200 Ft-ot, nem segítség, másképp pedig nem tudnék.
Mert egy nap legalább ötször jönnek hozzám pénzt kérni, és egyszerűen nem tudok
mindenkinek adni minden nap, úgyhogy csak nagyon különleges alkalommal adok.
A legtöbben általában alkohol szagúak, akinek még biztos nem adok.
Mert kilátástalan a munkásosztálybeli átlagember helyzete; nincs miből
Bármilyen személyes segítség a hajléktalan életmód támogatása
Mert hiába a segítség, semmi nem elég, és inkább élnek úgy ahogy, mindenféle
jogvédő szervezet agyon sajnálva őket, ahelyett, hogy tennének a helyzetük ellen.
Mindenki nagyon jól tudja, hogy egyik másik jobban él, mint aki naponta bemegy a
munkahelyére és halálra gürcöli magát a családjáért vagy önmagáért. Könnyebb
szarbanhugyban ittasan az utcán fetrengeni és sajnáltatni magát. Kapnak élelmet,
ruhát, tisztálkodhatnak, van szálló a részükre, tengernyi ember, szervezet segít, de
semmi nem elég...
Pénzt nem adok nekik, mivel nem borítékolható, hogy hasznosan költik, ezt a pénzt
inkább olyanoknak, vagy olyan szervezeteknek adom, amelyeknél tudom, hogy jó
kézben van.

Ön tud-e olyan jó gyakorlatot, ismer-e olyan követendő példát, van-e olyan ötlete, amit
szükséges lenne a kerületben megvalósítani a hajléktalanok érdekében? Ha van ilyen,
kérjük röviden írja le, köszönjük:

Erre a kérdéskörre meglepően sok válasz érkezett, mi nem szerettünk volna abba a hibába esni, hogy
válogatunk, ezért közöljük ezeket (a nagyon sértőket és a semmit nem közlő beírásokat kiszedtük).
-

Nem kerületi kérdés és a szakmát kell megkérdezni.
Vannak olyan épületek, amik üresen állnak és az önkormányzat hatáskörébe
tartoznak, ezeket lehetne ilyen célra használni.
Konténerlakás, Heti Betevő szerű heti meleg étel, orvosi ellátóbusz
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Olyan szállás kellene, ahol van saját, zárható szekrényük, minimális privát szféra és
biztonság, valamint folyamatos szociális segítség jelenléte. Foglalkoztatási
lehetőség is fontos lenne.
Az előző ciklusban nagyon egyetértettem azzal, hogy a hajléktalanokat a
közterületekről, belváros stb. biztonságos helyre kell költöztetni, hajléktalanszálló.
Aki nem fogadja el az ilyen típusú segítséget, ott valami más indok húzódik meg a
háttérben.
Fontos kérdés, hogy a hajléktalanság oka anyagi helyzet-e vagy pedig egyéb.
Rengetegen vannak az utcán kezeletlen pszichiátriai betegségekkel. Az
ellátórendszerek összehangolása nagy segítség lehetne az egyéni esetek
feltárásában.
Talán Csehországban kapszula házakat hoztak létre számukra.
Az Utcáról Lakásba Egyesület munkája.
Kérdezzék meg Iványi Gábort! Biztosan tudja a jó választ.
Szervezett étel- és italosztás, jogi segítség (pl. utcajogász), hosszútávon elhelyezés,
rehabilitáció!!! mindenkinek joga van méltósággal élni az otthon melegében
Pl. nyilvános vécé számukra a Majorban
Szerintem egyéni megoldásokra lenne szükség, de az látható, hogy sok
hajléktalannak mentális és más egészségügyi problémái vannak. Azokat kellene
mielőbb kezelni.
Sajnos, a megoldást nem tudom, az államnak tudnia kéne. Azért vannak a
képviselőik.
Alkalmas szállók kellenek, és rehabilitálni őket. De aki nem vesz részt, az
mindenképp szankcionálni kell. Ne adjunk nekik pluszt azokkal szemben, akik
gondoskodnak magukról, de segítsük a visszailleszkedést
Önkormányzat szervezhetne gyűjtéseket, úgy, ahogy a lomtalanítást is pl. Rendesen
kommunikálva, több időben több helyen le lehessen adni ruhákat/tisztálkodó
szereket/élelmiszert pl/. Most idén a lomtalanításkor saját magam 15 jó állapotú
kabátot gyűjtöttem össze csak a mellettem lévő 2 utcából, nem is az egész
kerületből.
Szükség lakások Bp- kívül
A
téli
fagyhalálok
elkerülése
érdekében
pl
ilyesmi:
https://www.globalcitizen.org/fr/content/france-igloo-homelessness-paris/
Rendszeres ellenőrzés
Bérlakást abban az esetben biztosítani, ha az munkavégzéssel párosul, pl közmunka
Volt már Horváth Csaba idejében hajléktalan melegedő a BKV-NÁL, erős társadalmi
összefogas után szerencsére megszűnt.
Étel osztás és víz osztás a legfontosabb (valamiért azt hisszük, hogy csak nyáron kell
víz)! Központi ruhagyűjtés, mindenki számára elvihető kabátok kihelyezése. Ezek a
hideg beköszöntével különösen fontosak!
A szociális intézmények célzottan alkalmaznak hajléktalan embereket, biztosítanak
étkezést, lakhatást nekik pl. Kertgondozásért cserébe. Az önkormányzati
intézmények munkát és lakhatást biztosítanak hajléktalan embereknek. Nagyon jók
a tranzitlakás programok is, civil összefogással, támogatással megoldható lenne. El
kell fogadni hogy nem mindenki szeretné hogy "segítsenek rajta". Sokkal
szigorúbban kell büntetni ugyanakkor a törvényszegést, pl.közszemérem-sértést, a
közegészséget veszélyeztető állapotokat. Az alapjövedelem bevezetése szintén egy
jó gyakorlat lehet, követendő főleg a prevencióban
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Biztonságos, egészségügyileg is támogatott hajléktalan szállások létesítése, ahol a
szenvedélybeteg és más betegséggel küzdő egyének teljes körű támogatást
kapnának, a napi (káros és gyógyító) szükségleteik ellátására. Kapják meg azt
biztonságos és tiszta körülmények között, amit jelenleg az utcán kapnak meg.
1. Felmérhetnék a II. kerületi, a budapesti vagy agglomerációs, a vidéki, továbbá a
külföldi hajléktalanokat, azaz hol születtek, a hajléktalanná válás előtt hol éltek, hol
dolgoztak; 2. a budapesti vagy agglomerációs eredetű hajléktalanoknak a Főváros
és a kerületi önkormányzatok biztosítsanak szociális bérlakást, segítsék őket
munkavállalásban; 3. a vidékiek és külföldiek lakáshoz juttatásához a korábbi
lakóhelyük önkormányzata és a legközelebbi város, ahol kötelező hajléktalanszállót
működtetni, nyújtson anyagi segítséget; 4. az egyházak adjanak az
önkormányzatoknak használatba szociális bérlakásként az üresen álló egyházi
ingatlanokból, vagy szervezzék meg ilyen, egyházi tulajdonú albérletek
létrehozását; 5. az emberhez méltatlan körülményeket nyújtó hajléktalanszállókat
hatóság zárassa be; 6. a nekik adott fejenként 650.000 Ft éves támogatásból az
illetékes önkormányzat béreljen lakásokat a hajléktalanoknak (ennyi pénzből
Budapesten is tudnak egy évre szobát bérelni); 7. támogassák színvonalas és egész
nap, minden nap nyitva tartó nappali melegedők létesítését legalább 1000 Ft / fő
állami támogatással; 8. az "élelmiszerbank" készleteiből adjanak naponta egy kicsi
élelmiszercsomagot minden hajléktalannak.
Közmunkat adnék nekik. Illetve a sajat ürüléküket szedjék fel. A Lövőház utcan
folyamatosan a járdára és a padra ürítenek, elviselhetetlen a kosz és a kellemetlen
szag. Ott megy a bandázás és iszogatás. A gyerekem kiskorú és teljesen félelmet
kelt benne a látvány. Szemtanúja voltam annak nyáron, hogy egy hajléktalan férfi
lepisilte az autóm ajtaját. Kértem menjen el az autómtól és rávágott egyet.
Konténerház, üresen álló épületek kihasználása részükre. Közvetlen étel és
ruhaosztás.
Környéki éttermek megmaradt ételeit ,pszichológus , foglalkoztatási támogatás,
szakma tanulásához
Igen, akik krízishelyzet miatt válnak hajléktalanná, azoknak azonnal lakhatást kell
biztosítani, hogy a családi életűket, munkájukat tovább tudják folytatni. Mindenki
számára biztosítani kell a privát lakhatást mindaddig, amíg ennek fenntartására
egyedül nem képes — ebben szintén segíteni kell. Az intézmények csak közösségi
térnek jók, ahol lehet étkezni, mosni, tisztálkodni, tanfolyamon részt venni, szociális
életet élni, de nem valók arra, hogy emberek ott életvitelszerűen éljenek, mert
mindenkinek szüksége van privát szférára.
Sokukat fertőtleníteni kellene, rendesen öltöztetni, apróbb munkákat keresni nekik,
amit még el tudnak végezni, Ehhez fel kéne mérni, hogy mihez értenek
foglalkozászszerűen.
Munkaközvetítés (alkalmi)
A hajléktalankérdés nem oldódik meg a kérdőívektől. Meg kell változtatni az
ellátórendszer gondolkodását és működését, elég már az évtizedes
mozdulatlanságból. A jelenlegi kereteken belül is tényleges segítséget kell nyújtani
a hajléktalan embereknek. Lakást, lakhatást, nem szállón, ahol a probléma csak újra
termelődik, vizet, lehetőséget a tisztálkodásra, WC-re. Megelőzni a problémát,
mielőtt végleg eszkalálódik. Bevonni a közösséget is. Ja, és nincsenek kerületi
megoldások, természetesen. Ezért álságos maga a kérdezés is.
Régebben ilyenkor már tudták az illetékesek, hogy hol élnek /utca, erdő/
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Ausztria, Svédország Magyarországon csak tűzoltás van, edukáció, prevenció nincs.
A hajléktalanság megszüntetése a megelőzéssel kezdődik.
Regisztráció, környezet probléma felmérés (miért került ebbe a helyzetbe) ha van
valós szándék a társadalomba való illeszkedésre annak segítése ( oktatás,
referencia, beilleszkedési csomag) és annak nyomon követése, feltétel rendszer
kialakítása
Budapest Bike Maffia Vitaminkommandó Budán is lehetne
Biztonságosabb menhelyek ahová nem félnek bemenni és több rendfenntartói
jelenlét hogy a részeg, balhézó, beszólogató embereket eltávolítsák
Nem tudom h honnan jönnek mert eddig nem voltak max. a Széll Kálmán téren.
Tehát még csak nem is kerületiek. Most már mindenhol vannak: Hűvi, Budagyöngye,
Shop Top, stb. Nagyon zavarnak.
Kunyhóból lakásba program- Utcáról lakásba Egyesület
Jó lenne egy-ket olyan hely ahol, legalább napi 1x lenne ételosztás az év minden
napján, es tisztálkodásra is van lehetőségük. Az éttermekben a megmaradt ételeket
nem kidobni, elszállíttatani, hanem ebből fenntartani az ételosztó
épületeket/helyeket.
Az állam pénzt adni a hajléktalanoknak, úgy is tekinthetjük, mint megváltozott
munkaképességű emberek" társadalomba való visszaintegrálására. Az állam a
pénzt a befizetett adónk 1%-ból adja, úgy mint az egyházaknak is. Ebből a pénzből
köteles az önkormányzat megváltozott munkaképességű hajléktalanok szállodáját
üzemeltetni, teljes ellátással és munkaerőközvetítéssel vagy közmunkával.
Pszichiátriai eseteknek bentlakásos intézményben a helyük, a többiek meg
dolgozzanak, ahogy én is teszem. Aki meg a gyerekével koldul (Mammut előtt, évek
óta), az (gyám)hatósági kérdés szerintem. Szerintem lakatlan hortobágyi tanyákra
és hasonló elnéptelenedett helyeken kellene számukra lehetőséget biztosítani az
*önellátásra*. Egységes, akár online felületen összehoznia segíteni akarókat és a
segítségkérőket. Az utcai koldulást tiltani kell. A koldusbandáknak, hálózatoknak
utánamenni, rendőrségileg felszámolni.
A cseriti rendszert jónak találom, a lomtalanítás helyett közfinanszírozásban kellene
megszervezni a mások által felajánlott javak elosztását a nélkülözők között
Az Oltalom Alapítvány (Iványi Gábor) működési programja.
WC-k. Zuhanyzók. Szerintem ez lenne a minimum. Szuper lenne, ha lenne számukra
ingyenes lehetőség.
Kontèneres, automatizàlt működésű wc-t, zuhanyzót hoznék létre, mint a
kamionosoknak benzinkutaknál
Engedni és ösztönözni szociális szakembereket és független szakértőket együtt
értékelni a fedél nélkül élő emberek elmúlt 30+ éves ellátását. (Nem, mint a jelenlegi
projektben, hogy az ellátó saját magát értékeli, és készít stratégiát a
megrendelőnek, hogy mit várjon el tőle... Teljesen bennfentes, a II. kerület és a
Málta érdekszövetségének viszont tökéletesen megfelelő, a viszonyokat konzerváló
megoldást választottak ezzel a pályázattal.) Fővárosi szinten, a főpolgármester és
apparátusa felelősségét, a kerületi polgármesterek ellenérdekeltségét. Az
önkormányzati törvény hajléktalanságot megelőző rendelkezésének betartását. Az
ellátás tabunak számító gigaintézményeinek, a Máltának és az Oltalomnak a
működését, a szolgáltatási színvonalát, munkaszervezését. A "megmondásnak",
ötletelésnek csak ezután vagy ezzel együtt lehet értelme. Valószínű súlypontok a
szolgáltatástípusok megkülönböztetése, differenciálása és a kitagolás (a BMSZKI
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nemzetközileg a legnagyobb ellátóként azonosítja magát, ennek pl. mi értelme?).
Politikai felelősségvállalás nélkül nem megy, országosan is persze, de a főváros és a
kerületek viszonya maga a rossz gyakorlat, régóta reflektálatlanul.
Megoldani, hogy elegendő olyan önkormányzatii/állami férőhely álljon
rendelkezésre számukra,ahol kényelmesen, biztonságosan elférnek, emellett meg
kell próbálni elérni, hogy visszatérjenek a munkába, és gondoskodni tudjanak
magukról.
Esetleg valamilyen közmunkára kényszeríteni őket, akkor kaphatnának bérlakást,
vagy valami szállót. De igy ingyen, nem fog rajtuk változtatni semmit. Kell érte
valami csere, dolgozzanak érte meg.
Egyénre szabott értő segítség!
Bérlakás , életvezetési tanácsadás , rendszeres szociális munka és törődés , képzés
Hajléktalanokkal foglalkozó intézményre van szükség minden érintett kerületben,
ahol a hozzáértők döntenek a megfelelő intézkedésekről a hajléktalanok érdekében,
hogy ismét be tudjanak illeszkedni a társadalmi közegbe.
Mindenképpen lehetővé kéne tenni az üres lakások használatát. És biztonságosabb
méltányosabb körülményeket a szálláson. Meg jobb eü ellátást és szociális hálót!
ne lopkodjanak egymástól
Likvidálni őket, ezzel véget érne a szenvedésük és kilátástalan életük.
Állás interjúra felkészítéshez ruha, fürdés és fodrász szolgáltatás legyen elérhető.
Túl sok lett dobozt lehetne elhelyezni, hogy dátumozott házi meleg ételt vehessenek
magukhoz. Melegedő sátrat létrehozni a téli időszakra.
Segítek, hogy te is segíts másoknak.
Lakhatás, munka biztosítása
Munkalehetőséghez juttatás, amivel keresetük is lehet, és szerény albérletet tudnak
fizetni.
Olvastam, hogy sok hajléktalan azért nem megy szállókra, mert félnek, hogy
kirabolják őket. Mi lenne, ha széfeket biztosítanának az értékeiknek? Így
szívesebben költöznének be a szállókba, és tudnának gyűjteni, hogy aztán saját
lábra állhassanak. Norvégiában akartak kártya-terminálokat osztani a
kéregetőknek (nem tudom, megvalósult-e), ez is biztonságosabb számukra, és
manapság amúgy is egyre kevesebb embernél van készpénz.
Oktatás és munka
Buszbérletet, mobilfeltöltést, ingyenes wc-t, mosdási lehetőséget (pl. a 11. busz
végállomása közelében), szabadon elvihető élelmiszereknek és ruháknak tárolót –
Egyszerűbb OKJ szerű tanfolyamot tartani pl.: hogy miként érdemes a pénzzel bánni
vagy valamilyen egyszerűbb munkára betanítást. Továbbá, ha szükséges
egyszerűbb elvonókúrát. Mindezért cserébe lakhatást és az elején ételt biztosítani
nekik
Mindig arra panaszkodnak, hogy azért nem mennek a szállókra, mert egymást is
meglopják. Miért nem kapnak egy névre szóló szekrényt, ha már tömegesen tudják
csak elszállásolni? Többször hallani, hogy ajánlanak munkát nekik, de van amelyik
konkrétan kiröhögi, aki felajánlja, merthogy többet összegyűjt, meg összesajnáltat
magának egy nap. Nem kellene támogatni őket ilyen módon. Igenis el
kellene/lehetne menni dolgozni. Ha füvet nyírni, akkor füvet nyírni. Lehetne
tisztálkodni és nem a tömegközlekedéssel utazókat kínozni a szagukkal, nem
beszélve a higiéniáról, ami pont most nagyon fontos lenne. Ha már annyira lakást
is adunk nekik, nem mintha nem lenne elég sok fiatal, egyedülálló anyuka, apuka,
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akinek talán kicsit jobban kellene, de persze segítsünk azoknak, akik a
legkevesebbet teszik érte, tisztelet a kivételnek, akkor legyen bérlakás, fizessenek
legalább egy rezsit, kapjanak egy kezdő tőkét és tessék dolgozni, munkahelyre
bejárni, elhagyni az italozást, vagy megtanulni mértékkel inni stb. Pszichológus is
segíthetne nekik, aki összekapja azokat, akik elhagyták magukat, mert lehet csak
egy kis lökés kellene nekik. Beiskolázni, tovább képezni. Nem egy történet kering a
neten, hogy értelmes emberek kerültek utcára, magas végzettséggel, szakmai
tudással, mert pénz, családi gondok, ital drog stb. Aki akar és tesz is érte, ki tud
emelkedni és tud rendes életet élni. Minden ember más, és minden emberi életút is
más, de azért én azt látom, hogy aki ki akar emelkedni és tovább tudott lépni, és
akart is, annak sikerült.
Mentális terápiát kezdeni velük szakemberek bevonásával
Bevonni őket, számukra felújítandó önkormányzati lakások munkáiba, a
felelősségérzetet erősíteni bennük helyzetük jobbá tételére, ehhez keretet
biztosítani.(csapatot szervezni, fellelni regisztrálni, értesíteni, bevonni, pozitívan
nyüstölni, motiválni hogy életét ebbe a mederben tartsa, folyamatosan tegyen érte.
Segíteni, feltárni ("gyám" életvezetés, hogy Rokonaival felvegye a kapcsolatot,
tartsa vissza illeszkedjen a családba, társadalomba, közösségben legyen.(akik
figyelnek rá lépnek(beavatkoznak) ha segítség kell.
Meleg, tiszta takaró és tea osztás hideg időben; ingyen hajvágási lehetőség,
Konténerházak lakás gyanánt.
A kerületben élő tehetősebb lakosok figyelmének felhívása, jótékonysági est
rendezésének formájában. - Maguk a kerületben életvitelszerűen élő hajléktalanok
megkérdezése, de ez már létező gyakorlat szerencsére
Ha jól emlékszem, Németországban helyeztek ki mobilházakat nekik,ahol lakhattak
ha vállalnak legalább közmunkát.
Vigyék jó messzire!
Enni adok ételdobozok: https://www.re-formalo.com/440783805
Az üres önkormányzati lakásokból lehetne juttatni egykettőjüknek a felújításban
segítenek is
Szerintem államilag kellene nagyobb hangsúlyt fektetni az hajléktalanszállók
fejlesztésére. Ezeken a helyeken pedig olyan programokat kellene inditani, melyek
segitenek a hajléktalanoknak beiileszkedni a társadalomba, pl:munakeresési
segitség, oktatás stb.
például az elhagyott épületekbe beköltöző hajléktalanokat jogokkal és
kötelezettségekkel felruházni az általuk használt ingatlanokkal kapcsolatban.(akár
határozott időre szólóan is pl.: bontásra váró épületek esetén, felelősségi viszonyok
tisztázása mellett/kockázatfeltáró nyilatkozat/)

Az egyéb megjegyzések alatt a következő megemlíthető hozzászólások érkeztek:
-

-

Mindenkinek joga van egy otthonhoz, de mivel ez állami feladat lenne, csak részben
dolga a kerületi önkormányzatnak ezt megoldani. Túl nő a hatáskörén. Viszont ha
van olyan önkormányzati terület, ahol ez megoldható, minimum egy lakókocsi park
jó lenne, amit rászorultsági alapon lehetne feltölteni, munkahelyi programokkal
egybekötve. Ha ez sem oltható meg, akkor legalább iglu menedékek biztosítása
lenne fontos, hogy télen ne fagyjanak meg, akik nem akarnak szállóra menni.
Nem fogadható el, hogy élhetetlenné tegyék a környezetet, nekik is tenniük kell
azért, hogy visszailleszkedjenek. Az ezt segítő megoldások támogathatók, de amiért
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másokat is büntetnek, az alól nem lehet kivétel a hajléktalan sem, csak azért, mert
hajléktalan és ezért sajnálni kell.
Nem az adófizető polgár feladata!Elvárnám,hogy ne a hajléktalanok ürülékén
keresztűl tudjak hazamenni II.kerületi otthonomba!
Magasabb fizetést és ösztönzőket kell adni a szocmunkásoknak, ki kell emelni a
"nem reménytelen" hajléktalanokat és lakhatást, esélyt kell biztosítani nekik. A
reményteleneket pedig be kell kényszeríteni az ellátórendszer egyéb intézményeibe.
Ehhez edukálni kell a lakosságot, hogy ne etesse, ne pénzelje az utcai hajléktalant,
mert azzal csak ront a helyzeten.
Munkalehetòseg biztosítása a kéregetés helyett (közmunkához hasonló jellegű)
Valahogy ki kellene szűrni a hajléktalanok kizsákmányolására épült “maffia”
embereit. Mert ezek az “alakok” azoktól veszik el az adományokat, akik erre
rászorulnának. Viselkedésükkel, erőszakosságukkal a valóban fedél nélkül élő
emberek ellen fordítják a közvéleményt.
Több,általuk is használható illemhely és ivókút létesítése.
Elsősorban nekik kell akarni a változást. Csak éppen nem akarják.
Mindenkinek bérlakást kell biztosítani. Ha ez adott, utcán élni nem lehet.
Sok ötletem volt, sok embert sikerült megmenteni de sajnos az én időm már lejárt.
A padokon alvó aktív hajléktalanok félelmet és undort keltenek, őket jó lenne
elhelyezni olyan szállókon, ahol emberi körülmények vannak, és fel tudják ismerni,
hogy számukra is van még kiút. - - Meleg, tisztaság, biztonság A friss, vagy látens
hajléktalan embereket be lehetne vonni a hajléktalanellátásba segítőnek, ők a saját
tapasztalataik alapján motiváló erővel bírnak. Ezzel számukra is munkalehetőséget
lehetne biztosítani. Rövid távú, gyors, téli megoldásként fontos lenne biztosítani az
embereknek az éjjeli és nappali melegedőket, ahol tanácsadók segítenének a
munkavállalásban, ügyintézésben. Nagyon fontos lenne az orvosi ellátás
megszervezése is számukra.
oktatni lehetne az embereket, hogy jobban bevésődjön, ugyanolyan emberek
vagyunk mindannyian. a büdös, koszos, elmeroggyant, részeg, agresszív hajléktalan
is ember, bánjunk velük úgy, kezeljük, segítsük őket úgy, nem mint valami
nemkívanatos elemet akit el kell takarítani szem elől. inkább lássuk őket, legyen a
probléma szem előtt, találkozzunk a sorsaikkal, velük, ne eltitkolva kiszorítsuk őket,
hogy fenntarthassuk a kényelmünk langymelegét.
Nem szeretném őket az utcán látni. Nem jog, hanem kétszínű, gusztustalan
magatartás őket ott tartani. Ha nem képesek kézben tartani az életüket, a segítség
az, hogy összeszedik őket, emberhez méltó körülmények közé, és visszavezetik a
munka világába..
Vannak bizonyos részei a kerületnek, például a Széll Kálmán tér környéke, ahol nem
szívesen járok. Az ott nyüzsgő hajléktalanok általában alkohollal a kezükben
szaladgálnak és agresszívan viselkednek az emberrel, ha nem ad pénzt nekik.
Tudom, hogy ez a kérdőív nem ezen téma vonatkozásában készül, de más
platformon nem tudom előadni azt, hogy emiatt borzalmas a környék
kozbiztonsaga.
Neten megkerestem és elmentem a hajléktalanok segítésére hívható
telefonszámot, de sokan nem tudják, hogy főleg télen a fagyos éjszakákon, kit lehet
hívni, segítséget kérni. Jó lenne többet tudni arról hogy mit lehet tenni ha részeg
üvöltöző hajléktalant lát az ember és kinek kell szólni ha valakinek szerintünk
segítségre van szüksége.
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Nincs ötletem. Vissza kellene küldeni őket, ahol eddig voltak.
Nagy segítség lenne a társadalmi érzékenyítés, úgy tapasztalom a köztudatban erős
az a nézet,hogy aki hajléktalan az megérdemli és ő tehet róla. Másik; erős
szociálisháló-nem elég a lakhatás, utógondozás szükséges.
Meleg takarók, ételek, italok biztosítása, főleg a hideg időben.
Életvitelükkel rossz példát mutatnak, közegészségügyi kockázatot jelentenek a
gyerekeimre (is) nézve. Számomra elfogadhatatlan, hogy bármi többletjogot
kapjanak a tisztes adófizetőkkel szemben, és pl. életvitelszerűen sátorozzanak a
Városmajor frekventált részén hetekig, hónapokig. (És bambulják az ott sportolókat
és a gyerekeket.) Ami a Fény utcai piaccal szemben a Dékán utca sarkán zajlik, az
téboly. Részegek dorbézolása naphosszat.
Szerintem a város perifériáján kellene konténerházakat rakni és ott valami
minimális munkára sarkallani ezeket az embereket. Legalább a saját környezetük
rendben tartására kötelezni őket.
Addig amíg az emberek 1-2000 Ft-ot adnak a hajléktalanoknak, nem fognak
elmenni dolgozni, mivel több pénzt kapnak egy nap mint egy gyári munkás. Így nem
fognak elhelyezkedni, új életet kezdeni, nem fognak segíteni magukon.
Nagyon fontos lenne, hogy segítsünk rajtuk, ne nézzük őket semmibe, ne
különüljünk el.
Fotóztatnám az arcukat, kutyàjukat, rövid èletrajzot is kitennék róluk, ebből
kiàllitàst szerveznèk.
Sok "helyi" hajléktalan van, akit ismernek a lakók és közvetlenebb viszony kialakult,
akár ilyen kisebb szerveződésekben is lehet 1-1 emberen segíteni.
Kell egy krediblis és megbízható szervezetet létrehozni, hozzáértő szakemberekkel
és szociális munkásokkal mindenféle … politikus beavatkozása nélkül, akikben meg
tudnék bízni, hogy anyagilag segítsem az ő rendszer szintű programjaikat.
Pszichológusok, pszichiáterek bevonása, a függőségek es a mentális betegségek
leküzdése miatt. Amíg ezek nincsenek megoldva, addig hiába a pénz es a lakás egy
hajléktalan számára.
Jó lenne, ha hetente egy meghatározott időpontban, pl. csüt. 10-12, ülne egy
hozzáértő ember pl. a 11. busz végálllomásánál, akihez tanácsért és segítségért
fordulhatnának azok is, akiknek már nincs testi - lelki-erejük, bemenni az
önkormányzathoz, hogy segélyt kérjenek vagy ellopott irataikat pótolják.
Amíg elfogadják a nagy "embervédők", hogy a hajléktalanság egy "életmód" és
védik őket, addig semmi nem fog változni. Igenis vannak, akik megérdemlik,
megérdemelnék a segítséget, de vannak akik nem akarják és még mentegetik őket.
Össze kell hangolni a hasonló szervezeteket (naprakész információáramlás
(platform kidolgozása). Állandó ötletelés, a hajléktalanok bevonásával. Anyagi
segítség, szponzorok felkutatása (adó visszatérítés)
Köszönjük, hogy foglalkoztok a helyzettel, ahol tudok, én is fogok segíteni ezentúl
is. Szuperek vagytok! :)
Globális társadalmi rétegek közötti különbségek minimalizálása indirekt módon
segítene
Tiszteletre méltó és követendő, hogy egy önkormányzat az érintettek és a lakosság
bevonásával, "nem a fejük felett és a hátuk mögött" keresi a megoldást és
egyáltalán, keresi a megoldást.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE A HAJLÉKTALANSÁG FELSZÁMOLÁSÁBAN
Egy kerület önmagában, ami a főváros szerves része, sok tekintetben korlátozott mozgástérrel
rendelkezik, a területén élő hajléktalan emberek problémáit önmagában megszüntetni nem fogja
tudni. Azonban fontos leszögezni, hogy enyhíteni a hajléktalanok élethelyzetén, bizonyos kivezető
utakat megteremteni, társadalmi összefogásokat felkarolni, támogatni, a helyi, széleskörű
jótékonysági erőforrásokat koordinálni nagyon is fontos feladat. Ezek nem csak azért fontos feladatok,
mert magukon a hajléktalan személyeken segítenek, de egy érzékennyé tett, jelzőrendszert,
fórumokat, platformokat ismerő helyi lakosság hatékonyabban vonható be abba a folyamatba, ami a
hajléktalansággal fenyegetett (egyéneket, családokat, elmagányosodott embereket egyaránt) képes
kisegíteni a hajléktalanság veszélyzónájából.
Budapest II. kerülete területileg szerves része a fővárosnak. Elhelyezkedése, területi sajátosságai,
tagoltsága, lakossága, ha ugyan el is különül a főváros többi kerületétől, a hajléktalanság, a szociális
problémákkal élők éppen úgy jelen vannak itt - ha nem is olyan nagy számban-, mint Budapest más
területein. A hajléktalan emberek általában nagyon eltérő okok miatt választanak egy területet, ahol
napjaikat, esetlege éjszakáikat töltik. Szerepelhet ezek között, hogy a hajléktalanná válásukat
megelőzően már kötődtek a környékhez, itt születtek, laktak, éltek, de legtöbb esetben a mindennapi
életvitelükhöz találnak megfelelő feltételeket, helyszíneket, körülményeket. Ez lehet egy forgalmas
téren való koldulás, Fedél-Nélkül újság árusítása, egy piac, ahol kisebb alkalmi munkáért tudnak
valamit kapni, de éppúgy lehet egy romos ház, egy erdő, egy lépcsőház, ahol viszonylag békességben,
rövid vagy hosszabb ideig meg lehet húzódni.
A hajléktalanság újra teremtődésének megakadályozása ugyanolyan fontos feladata az
Önkormányzatnak, mint a hajléktalanságba került emberek rehabilitációja. A leendő hajléktalanok ma
még problémákkal, sokszor csak átmeneti nehézségekkel küzdő emberek, talán még családban élnek,
talán már elmagányosodottak, esetleg még egy gyermekvédelmi intézmény lakói. A mai hajléktalan
ellátórendszer – leginkább intézményesülése okán - nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudja ezeket
az embereket azonosítani, megtalálni, megszólítani, segíteni. Az hajléktalanok ellátása ma legtöbb
esetben tömeges, általánosító, az egyéni igényeket nehezen figyelme vevő formában működik – ez
olykor az „intézményesülési folyamat” kétségtelen előnyei mellett a legnagyobb hátránya. Ez a
legtöbbet hangoztatott kritika is a hazai hajléktalan ellátással szemben, részben jogosan, azonban be
kell látni, hogy amikor a mai hajléktalan ellátás formái kialakultak, a hajléktalanság számosabban volt
jelen az utcákon. Erre válaszul jöttek létre azok az ellátástípusok, amik ma is vannak, működnek, és
amit számos utcán élő hajléktalan jelenléte ellenére nagyon sok ember vesz igénybe és fogad el, sok
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ember számára jelent mindennapi segítséget, ment életet. Azonban a hajléktalan ember egyéni,
speciális problémájára nem minden esetben képes, egyéni, speciális választ kínálni, főleg azokban az
esetekben, amikor az egyéni probléma megoldásához nincs eszköz és tudás. Az utcán elő
hajléktalanoknak sok esetben ezek az emberek - pszichiátriai betegek, a súlyos szenvedélybetegek,
idősek, párok, állatot tartók, stb. Egyszerűen az ő ellátásukat a szociális rendszer más szintjein,
ellátásaiban kellene kezelni, azonban azok működése, diszfunkciói miatt ezek az emberek az utcán
maradnak. Ahogy azoknak a hajléktalanságból kivezető lehetőségeknek a megteremtése is nehezen
haladó - bár kétségkívül már elindult – folyamat, ami az egyéni képességekre és erőforrásokra alapozva
segít a társadalmi visszailleszkedésben. Ebben lehet szerepe egy önkormányzatnak éppúgy, ahogy egy
tenni akaró lakosnak, szervezetnek, egyháznak, közösségnek. Azonban fontos megjegyezni, hogy a
hajléktalanná válás megelőzésére tett lépések, a hajléktalanná vált emberek segítése, támogatása, a
kivezető utak lehetőségének megteremtése nagyon szükségszerű és elodázhatatlan lépések ugyan,
sajnos lesznek olyan emberek, akik vagy, mert nem akarnak, vagy mert már nem tudnak (akarni)
kikerülni élethelyzetükből. A lakossági kérdőívben a válaszadók többsége úgy gondolta, hogy
elsődlegesen az állam, majd az önkormányzat és a segítő szervezetek feladata a hajléktalanság
felszámolása, és legkevésbé maguké a hajléktalanoké, minden változáshoz szükség van a hajléktalan
emberre magára is. Ehhez céloknak és változtatásra való akartnak (képességnek) egyaránt jelen kell
lenni, olykor ezeket a kényszer és élethelyzet (pl. betegség) hozza elő, de aki elfogadta és beletörődött
pillanatnyi állapotába, helyzetébe, azt nehéz a változás irányába segíteni.

Ismert tény, hogy a 1993. évi III. törvény, a szociális ellátásokról és az Önkormányzatok felelősségi
körébe teszi a hajléktalan-emberek ellátási kötelezettségét. Ez a felelősség az önkormányzatok részéről
sok dilemmával jár, például, hogy egy Borsodból jövő, ott hajléktalanná váló ember sorsának
alakulásáért, milyen (anyagi) felelősség terhel egy Budapest II. kerületi önkormányzatot, ezek sokszor
jogi, erkölcsi és szociálpolitikai értelemben is nehezen megválaszolható kérdések. Azonban, amíg egy
II. kerületi, sikeres vállalkozás esetében (aki jelentős iparűzési adójával, működésével erősíti a helyi
gazdaságot) nem merül fel problémaként, hogy szintén Borsodból települt be, így a hajléktalanok
esetében is elhanyagolható szempontnak gondoljuk ezt, az ő segítésük közös feladat és felelősség.

LEHETSÉGES KIUTAK-, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK-, INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK
A javaslatokat, amiben nemzetközi példáktól, jógyakorlatoktól kezdve a kerületben élő lakossági
véleményen át az itt működő szervezetek ajánlásáig igyekeztünk minden megfontolandó javaslatot
bemutatni, három kategóriába illesztettük. Az első a preventív, a hajléktalanná válást, vagy nagy
problémákat megelőző, lehetséges intézkedések ajánlása. A második részben bemutatjuk azokat, amik
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a már hajléktalanná vált, kerületben élő emberek élethelyzetének, javítására, megkönnyítésére
szolgálhatnak. Majd végül azokat, amik a kimeneti utak, rehabilitáció, a hajléktalanságból való
kikerülés lehetősége irányába hathatnak. Ezek bővebb kifejtésére azonban nem vállalkoztunk, a
megvalósítani kívánt intézkedések részletes kidolgozása minden esetben szakemberek, szervezetek
bevonását kívánja, és mivel ezek kisebb-nagyobb arányban forrásigényes lépések, legtöbb esetben
önkormányzati – vezetői, testületi, bizottsági - döntést is igényelnek. Azonban, ami nem forrásigényes,
de nagyon fontos, az a tájékoztatás, edukáció, egy-egy ügy felkarolása, támogatása. A II. kerület
Önkormányzatának van egy nagyon fontos érték a tulajdonában, mégpedig, hogy a lakosság részéről
megválasztott képviselőként a lakosságot (annak minden tagját) képviseli, az önkormányzat maga egy
brand, ami jó ügyeket támogatva segítheti annak sikerességét. Ezek általában nem költségigényes,
azonban felelősségteljes (ezért fontos szűrni is) szerepvállalások, aminek jó esetben kell, hogy legyen
olyan felkért személy az önkormányzat részéről, akinek feladat ezek szűrése, kézben tartása. Fontos
információs csatornák ma azok az online felületek, amin keresztül számos embert képes elérni egy
önkormányzat, honlap, kerületi, hivatalos facebook oldal, stb. Ezeken a különböző akciók, felhívó
kampányok, események, lehetőségek könnyen megjeleníthetőek, ezeket a csatornákat ajánlott aktívan
használni, akár a kétoldalú kommunikációt is gyorsabbá és hatékonyabbá tenni. Ebben az esetben is
lényeges, hogy az esetleges kérdésekre, jelzésekre gyors és hatékony válasz szülessen, ami feltételezi,
hogy valakinek ez feladatává kell, hogy váljék.
Előfordulhat, hogy több javaslatunkkal már nyitott ajtókat döngetünk, azonban mert előjött a
szervezetek, lakosság felmérése kapcsán - fontosnak tartjuk azokat megemlíteni. Sok nehezen
besorolható (preventív vagy reagáló?) javaslat is bekerült, ami adott esetben több kategóriában is
megállná a helyét, ezekre megpróbálunk utalni.

A hajléktalanná válás kialakulását megelőző, meggátoló (preventív) intézkedések, a hajléktalanság
veszélyzónájában élők azonosítása, támogatás, segítése.
Ha a hajléktalanság megelőzéséről beszélünk, nem mehetünk el azon tény mellet, hogy a megfelelő
minőségű és kellő számú, megfizethető és könnyen elérhető (szociális, bér-) lakásrendszer hiánya,
reformja milyen negatív hatással van a hajléktalanság kialakulására. Azonban ezzel a témával és üggyel
szerencsére már számos tanulmány és szervezet foglalkozik, ezek könnyen elérhetőek egy
önkormányzat számára is, amennyiben van ilyen irányú szándéka, erőforrása (pl. lakásállománya). Mi
itt a rendszerszintű, nagyobb erőforrást igénylő javaslatok részletezésével nem tudunk foglalkozni, de
egy ilyen irányú szociálpolitikai fordulat (leginkább állami szinten) – ha nem is feltétlenül oldaná meg
teljeskörűen -, jelentősen tudná mérsékelni a hajléktalanná válás kockázatát.
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Az egyik legnehezebb feladat inkább az (egy önkormányzat számára), hogy azokat az embereket,
csoportokat azonosítani, megtalálni, és leginkább segíteni - akik jelen helyzetükben még nem
veszítették el lakhatásukat, azonban ebbe az irányba ható kedvezőtlen folyamatok már elindult
életükben -, képessé váljon. Ezeknek az embereknek az azonosítására és segítésére szükséges a
szakemberek, a közösségek és az egyének bevonása egyaránt. Itt ezeknek a lehetséges kereteit
mutatjuk be.
-

A hajléktalansággal veszélyeztetett családok segítése.

Ebben kiemelt szerep hárul a Gyermekjólét és Családsegítő Szolgálatok szakembereire. Az itt dolgozó
segítők, családgondozók, szociális munkások jelenleg is kiemelt figyelmet és támogatást nyújtanak
azoknak a családoknak, egyéneknek, akiknek lakhatása veszélybe kerülhet, vagy már veszélyben van,
és arra törekednek, hogy a családok életében felmerülő problémákat segítsenek rendezni. Az ő
munkájuk nagyon kiemelt a lecsúszás megelőzése szempontjából, azonban fontos, hogy ezeknek a
megoldására eszköz is legyen a kezükben.
- Ilyen eszköz lehet, hogy az Önkormányzat, az általa nyújtott szociális-, lakhatási- vagy pénzbeni
támogatások, segélyek feltételrendszerében, a hajléktalansággal kiemelten veszélyeztetettség ténye
(ezt egy családsegítő szociális munkás adott feltételrendszer alapján fel tudja mérni) plusz pontot
jelentsen.
- A szociális, lakhatási támogatásokban részesülő embereket, ha a hajléktalansággal veszélyeztetettek,
lehetőség szerint figyelemmel kell kísérni.
- Az önkormányzati szociális bérlakások feltételei közé épüljön be, és váljon kiemelt szemponttá
(elsődleges tényező) a hajléktalansággal veszélyeztetett családok, egyének szociális bérlakáshoz való
juttatása, vagy lakhatásának rendezése, támogatása.
- Az önkormányzat honlapján létre lehet hozni egy olyan felületet, fület (bajban vagyok, segítséget
kérek), ahol jelezheti problémáját, megadhatja elérhetőségét, és egy adott szakember felveszi vele a
kapcsolatot.
-

Kihűléses halálesetek megelőzése.

Bár nem feltétlenül a hajléktalanság kialakulásának megelőzéséhez, inkább a nagyobb baj, tragédia
megelőzésének tárgykörébe tartozik, az utcán élők, valamint a lakásban élő, veszélyetetett emberek
kihűlésének megelőzése. Ennek észlelésében, azonosításában nagyon fontos szerepe van a lakossági
odafigyelésnek, a bejelentések, egymásra figyelés hangsúlyozásának, és ezáltal a szakemberek, segítők
gyors reakciójának egyaránt. Szomorú tény, hogy jelentősebb számú kihűléses halál történik az
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otthonokban, lakásokban, mint az utcákon, mert itt a veszélyeztetett emberek kevésbé vannak szem
előtt, nehezebben ismerhető fel a probléma. Ezek a veszélyeztetett emberek lehetnek a betegek,
egyedül élők, szegények, öregek egyaránt, főleg azokban a lakásokban, házakban vannak a legnagyobb
veszélyben, ahol még a hagyományos tüzeléssel fűtenek.
- A lakosság figyelmét akciókkal, kampánnyal, az önkormányzat honlapján, felületein, riportokban stb.
kell felhívni a hideg idő beállta előtt, hogy fokozottabban figyeljenek azokra az utcán élőkre, a
lakásokban egyedül, idősen, betegen környezetükben élő emberekre, szomszédokra, füstölgő
kéményekre, padon fekvőkre. A különböző felületeken meg is lehet jeleníteni azokat az
elérhetőségeket, telefonszámokat (pl. Diszpécserszolgálat elérhetősége), ahová ilyen esetben fordulni
lehet.
-

A hajléktalansággal veszélyeztetett fiatalok támogatása

A főleg bentlakásos gyermekvédelmi intézményben élőkre is fokozottan kell figyelni, mert ők később
nagyobb számban veszélyeztetettek a hajléktalansággal, mint családban élő kortársaik. Szerencsére
viszonylag sok utógondozói és -követési, támogatási forma létezik a támogatásukra.
- Az Önkormányzat, amennyiben rendelkezik fiatalok részére szociális bérlakás programmal, úgy a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés, a hajléktalansággal való fenyegetettség plusz pontot
jelentsen a pályázó számára, vagy dolgozzon ki támogató rendszert.
-

A hajléktalansággal kapcsolatos tájékoztatók, akciók, edukációk támogatása

A lakosság véleményének, jelzéseinek, kezdeményezésének is fórumot kell biztosítani, ahogy lehetővé
kell tenni olyan szervezetek számára a megjelenési lehetőséget, akik a hajléktalansággal, annak
problémakörével, érzékenyítéssel foglalkoznak.
- Közösségi tereken (online és offline egyaránt), oktatási intézményekben segíteni, támogatni kell, hogy
olyan szervezetek, egyesületek, közösségek, akik a hajléktalanság kérdéskörével, támogatásával
foglalkoznak, akár érzékenyítés szempontjából, rendszeresen megjelenhessenek.

A HAJLÉKTALANSÁGBAN ÉLŐ EMBEREK TÁMOGATÁSA, SEGÍTÉSE
A hajléktalan emberek támogatási, segítési rendszerének két végpontja a pillanatnyi helyzet, állapot,
probléma megoldásától a hosszú távú megoldást kínáló, a hajléktalan állapot felszámolására törekvő,
az életmódot megváltoztatni segítő lehetőségig terjed. Maga a hajléktalanok segítésére szakosodott
ellátó szervezetek is e két típusú cél között helyezik el a beavatkozás tevékenységüket. Míg a pillanatnyi
helyzet megváltoztatásának folyamata, rövidtávú, akciószerű beavatkozás (fázik, rosszul érzi magát,
menedékhelyre kell szállítani, mentőt hívni, stb.), rövid idő alatt kell gyors megoldást eszközölni a
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pozitív(abb) irányú kimenethez, addig az élethelyzetet (hajléktalanság) megváltoztatni törekvő
folyamat hosszú távú, bizalomra épülő, sok erőforrás bevonását igénylő folyamat. Ebből a szempontból
érdemes megvizsgálni a hajléktalanok segítésének formáit. Jelenleg a II. kerületben egyetlen, a
hajléktalanság problémájára választ nyújtó szociális ellátási forma a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
által ellátott utcai szociális munka.
A hosszú távú segítői, támogatói munkának a folyamata, dinamikája, célja sok esetben különbözik az
akciószerű munkától.
Az Önkormányzat, amennyiben aktív és közreműködő szerepet akar vállalni a hajléktalanokat segítő
társadalmi, szervezeti összefogások támogatásában, úgy fontos meghatároznia az akció típusú és a
hosszú távú segítői munka közötti különbséget. Mondjuk egy télen ételosztást kezdeményező
szervezet egy akciót szervez, azzal egy adott problémára, de időben és térben lehatároltan (adott
számú embert elérve) kíván megvalósítani valamit, ami természetesen nagyon fontos. Azonban, ha egy
szervezet önkormányzati bérlakásokat kér, hogy ott hajléktalan emberek számára elsőként lakhatást
valósítson meg, akkor az már egy hosszú távú, előre mutató szociális folyamat, ami a kivezető utak
lehetőségét teremti meg. Ezért fontos megvizsgálni a ráfordított erőforrásigény szempontjából a
kívánt beavatkozásokat. Sok olyan – alulról jövő – kezdeményezést találni, amikor egy vagy több
akciószerű támogatás rendszerszerűvé, hosszú távúvá vált, de ezekhez minden esetben stabil forrás,
működési keretek biztosítása (a lényeg, hogy kinek a részéről) vált szükségessé. Sok ilyen
kezdeményezés azonban (és ez éppúgy igaz lehet a hajléktalan-ellátásra is), amikor rendszerszerűvé
válik, intézményesül, elveszíti kezdeti dinamikáját. Számos Nyugat-Európai és Egyesült Államokbeli
példa is arról tanúskodik, hogy egy alulról jövő kezdeményezést viszonylag gyorsan felkarolnak,
intézményesítenek, társadalmasítanak, azonban ezek sok esetben rövidéletű, gyakran változó szociális
segítői formák, elveszítik aktualitásukat, vagy jó esetben megoldják azt a problémát, amiért
létrejönnek. Ez persze nem jelent alapvetően rosszat, sok esetben még rugalmasságot is tükröz,
azonban látni kell, hazánkban (leginkább társdalom-szerkezeti és finanszírozási okokból következően)
az intézményesült szociális ellátások gyökeresedtek meg (nem csak a hajléktalan ellátásban), azonban
ezek törvényi-, jogi-, szakmai-, finanszírozási megalapozottságához is sok időre volt szükség. Ettől
függetlenül – főleg az alulról jövő – kezdeményezéseknek, akcióknak fontos szerepet kell kapnia, mert
az ilyen akciókat általában olyanok szervezik, akiknek tapasztalata, tudása, erőforrása, támogatottsága,
bázisa (nem utolsó sorban hite, elköteleződése) van, és ezzel sok felelősséget és terhet képesek
levenni, mondjuk egy önkormányzat válláról.
Minden egyes jógyakorlatot, szervezetet, programot részletesen bemutatni nincs módunk, kellő
ismeretünk és tudásunk sem. Ezek a szervezetek, csoportok általában aktívak és ismertek, érdemes
megkeresni, lehetőséget biztosítani részükre, hogy az önkormányzattal való együttműködésük keretet
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kapjon, formalizálódjon. Amennyiben lehetőség van erre, ki kell jelölni egy munkatársat – amennyiben
még nincs ilyen -, aki ezeket az erőforrásokat összefogja és rendszerezi.

-

A hajléktalan ellátórendszer (nappali melegedő, éjjeli menedékhely) fejlesztése

A hajléktalanok problémáinak megoldására a legkézenfekvőbb az ellátás fejlesztése, új intézmény(ek)
megnyitása tűnhet. Kétségkívül enne előnye, hogy van keretrendszere, finanszírozottsága, van
mellette szaktudás, gyakorlat. A lakossági kérdőívben a válaszolók többsége is a hajléktalanok
helyzetének megoldását az intézményrendszer fejlesztésében, a hajléktalan ellátás bővítésében látta.
Persze fontos megjegyezni egy felméréssel kapcsolatosan, hogy amikor egy ember úgy válaszol, hogy
szükség van lakókörnyezetében újabb, például hajléktalan melegedő megnyitására, akkor kevésbé
szokott arra gondolni, ha ez a szomszédságában nyílna meg, akkor nagy eséllyel tiltakozna ellene. A
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ma új szociális ellátást megnyitni (nem is csak hajléktalant),
szinte lehetetlen a lakossági tiltakozások miatt.
Kétségkívül számos előnye van egy hajléktalan intézmény megnyitásának. Általában megoldást kínál
azokra a problémákra, jelenségekre, ami a lakosságot többnyire zavarja a hajléktalanok
megjelenésében, például (egy nappali melegedőnél) mód nyílik a primer szükségletek (fürdés, étkezés,
melegedés, vécé használat, ruha csere, -mosás), vagy (egy éjjeli menedékhelyen) alvás, pihenés, főzés
kielégítésére. De az is tény, hogy koncentrálja valamennyire a hajléktalanok megjelenését (ezzel pedig
sokszor a problémákat is), amíg például nincs nyitva, a környező padokra, terekre fognak leülni a
hajléktalanok stb.
Kézen fekvő megoldásnak tűnhet Budapest II. kerületében egy hajléktalan intézmény, pl. nappali
melegedő megnyitása, azonban a kerületben élő, viszonylag kevés számú, és elszórtan megjelenő
hajléktalanság ezt nem indokolja. Valószínűleg kevésbé lenne kihasznált egy hajléktalan melegedő
(amúgy is országosan megfigyelhető jelenség, hogy egyre kevesebb ember veszi igénybe a
melegedőket), másrészt egy kislétszámú intézmény fenntartása, finanszírozása elég nehéz feladat. Egy
éjjeli menedékhely megnyitásának indokoltságát még kevésbé látjuk, szintén a fentebb részletezett
okokból.
- Megoldásként lehetőség van olyan helyek megnyitására, vagy a hajléktalanok számára könnyen
elérhetővé tevésére, amelyek a primer szükségletek kielégítésére lehetőséget kínálnak. Gondolunk itt
pl. a közvécék térítésmentes használatára a hajléktalanok számára, vagy olyan közösségi terekben
(könyvtár, művelődési ház, közösségi központ) ahová bemehetnek. A közvécék ügye a lakossági
kérdőívek megjegyzéseiben is megjelenik, olyan kontextusban, hogy több ilyenre lenne szükség. Például
közmunka vagy szociális foglalkoztatás keretein belül adott esetben ezt működtethetnék hajléktalan
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emberek, és aki a hajléktalanságát valamilyen formában igazolni tudja, az térítésmentesen
használhassa. Azonban minden ilyen program esetében fel kell hívni a figyelmet, hogy ezeknek jól
átgondolt és kontrollálva működtetett megoldásoknak kell lenniük, részletes feltételeit és működési
elvét ki kell dolgozni.
- A kihűlést, fagyást elkerülendő, életmentő férőhelyek megnyitásában is lehetősége van egy
önkormányzatnak. A tartósan hideg időben ki lehet nyitni akár olyan közintézmények, adott esetben
templomok előtereit, ahová mosható és fertőtleníthető matracokat elhelyezve a hajléktalanok
időszakos férőhelyet lehet biztosítani. Ezek helyszínének és működési feltételeinek megválasztásához,
kidolgozásához mindenképpen javasoljuk egy hajléktalanok ellátásával foglalkozó szervezet
segítségét.
-

Élelmiszer mentés, az erőforrások összekötése

Amikor a többségi társadalom a hajléktalanok – szegényebb emberek – támogatásáról gondolkozik
általában két elem jelenik meg hangsúlyosan, az egyik az éhínség gondolata, a másik a munka hiánya.
Fontos azonban tisztázni, hogy ma – főleg a fővárosban, de talán néhány hátrányos helyzetű telepet,
falvat, térséget kivéve igaz az egész országban – nem olyan jelentős az éhezés, mint általában az
emberek gondolják. Ahogy (ugyan nem a megfelelő és tisztességesen megfizetett) munka lehetősége,
alkalma is könnyebben elérhető ma egy hajléktalan ember számára, részben ez eredményezi – kutatás
alapján számszerűen bizonyítva -, hogy 2016 óta csökken a hajléktalan emberek a száma, az ellátásban
és az utcán egyaránt. Ma, leginkább az építőipar, szinte minden olyan embert foglalkoztat, aki csak
részben is munkaképes, sok utcán élő azonban már nem képes vagy nem is akar munkát vállalni (maguk
a hajléktalanok mondják, hogy koldulással, kéregetéssel sok esetben több pénzhez lehet jutni, mint
munkával).
Azonban, ha társadalmi összefogásról és szolidáris akcióról beszélünk, akkor általában az étkezés
megoldása, ebédosztás stb. jelenik meg, mint válaszlehetőség, reakció az elsődleges helyen, ahogy a
kérdőívünkben is. Szociális szakmai szempontoként itt meg kell említenünk, hogy a hajléktalanság
utcán való rendszeres étkeztetése, az ételek kiszállítása a hajléktalanok előfordulási helyeihez nem
egyértelmű megítélésű. A hajléktalan ellátás segítésének célja, hogy a hajléktalan embert ki tudjuk
mozdítani élethelyzetéből pozitív irányba, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ő maga személyesen
járjon el az ügyébe, mondjuk bemenjen egy hajléktalan intézménybe, ahol ételhez juthat, le tud
fürdeni, ruhát tud cserélni, segítenek pótolni elveszett iratait, és még sok egyéb. Ettől függetlenül, az
éttermekben, étkezőkben stb. kárba menő élelmiszereket érdemes megmenteni a hajléktalan
emberek számára, és valamilyen formában hozzájuttatni őket.
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- Természetesen minden élelmiszer, készétel kidobása nem csak pazarlás, egyben súlyos
környezetszennyezés is. Ezek a megmaradt menü adagok, készételek általában kis számúak és
alkalomszerűek (sokszor az elszállítás megoldása nagyobb költséggel, ökológiai terheléssel jár, mint az
étel költsége). Itt meg kell említeni hogy a készételek átvételére és továbbadására számos
közegészségügyi előírás, szempont is vonatkozik, így ezek továbbadása jelentős felelősséggel jár. Ebben
tevékeny szerepet (szállítás, szervezés, kiosztás) nem gondolnánk feltétlenül egy önkormányzat
számára, azonban, ha valamilyen online felületen lehetőséget tud nyújtani, hogy ezek a lehetőségek
megjelenjenek, és információ szintjén összekösse az adakozót a rászorulóval.
- Az előbbiekhez hasonlóan leginkább online felület biztosításának szerepével lehet segíteni, hirdetni
azt a lehetőséget, hogy egy vendég a saját magának vásárolt termék mellett valaki másnak is
vásárolhat (pl. egy teát, vagy kávét), amit a vendéglátó feljegyez, és a termékért "bekopogtató"
hajléktalan embernek, vagy "rászoruló" vendégnek kiad.
-

Jótékonysági akciók, támogató szolgáltatások

- Hasonlóan sok egyéb olyan akció, támogatás lehet, aminek valamilyen önkormányzati felületen való
megjelenítését érdemes megoldani, ilyenek a rászorulók számára ingyenes hajnyírás, fodrászat, vagy
számos egyéb helyi, széleskörű jótékonysági akció.
- Javaslatként érkezett még közösségi higiéniai dobozok ("Zsepiodúk") kihelyezése is. Megfelelő
helyekre közterületről elérhető módon kihelyezett és karban tartott "ládák", tartódobozok közösségileg
feltölthetők lennének higiéniai és tisztálkodószerekkel (női intim eszközök, vitaminok, zsebkendők stb.)
a higiéniai szegénység enyhítésére. Ezeknél elengedhetetlen azonban, hogy legyen olyan szervezet, aki
felelősséggel tartozik a működtetéséért. Ennek egyszerűbb módja, hogy ezeket közvetlenül, segítő
szervezetek, közösségek bevonásával juttatják el a rászorulóknak.
- Szociális mosodák is létrehozhatók, ahol megjelenhet a piaci szegmens is, azonban a rászorulók,
hajléktalanok itt ingyen moshatnának. Nem egyértelmű az elfogadottsága, de érdemes valamilyen
formában igazolást kérni a hajléktalantól, rászorulótól, amit egy szervezet, vagy a családsegítő
szolgálat állít ki. Ennek nem a megbélyegzés a szerepe, hanem hogy a rászoruló kapcsolatba kerüljön
segítő szakemberrel.
- Egy akció keretén belül például meg lehet keresni a fogorvosokat, akik hajlandóak lennének a
hajléktalanok ingyenes fogászati kezelésére, azonban itt is meg kell jegyezni, hogy egy ilyen
beavatkozás (itt általában pótlásról van szó) jelentős költséget jelenthet, ebbe például érdemes
bevonni olyan szervezeteket, akik a közösségi akciókban gyakorlottak, van bázisuk, gyakorlatuk.
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-

Ingatlanok biztosítása a helyi segítő szervezetek részére

Volt olyan szervezet is, aki jelezte számunkra, hogy ő szívesen nyújtana saját segítséget a hajléktalan
emberek számára, de ehhez nincs irodája, megfelelő helyszíne.
- Amennyiben az önkormányzatnak van lehetősége épületet, irodát térítésmentesen vagy alacsony
bérleti költségért cserében átadni olyan szervezetnek, aki ellenőrizhető módon a hajléktalan emberek
megsegítésére fordítja azt, így ezeket esetleges versenyeztetéssel érdemes meghirdetni.
-

Konténer-, vagy kapszulaházak, mobil igluk biztosítása, kihelyezése

Bár ezek is konkrét javaslatként fogalmazódtak meg, hogy ki lehetne helyezni konténereket, mobil
iglukat a hajléktalanok részére, ezek pontos helyszínének megválasztása nem is olyan egyszerű.
Amennyiben a Pilisi Parkerdő területére kívánja az önkormányzat ezeket kihelyezni, úgy
mindenképpen szükséges azt egyeztetni. A mobil igluk kérdésköre szintén sok szakmai vitát szül, ahol
eddig az országban kihelyezték, ott azt hajléktalan ellátó intézmény közelébe tették (aki nem akartak
különböző okból bemenni az intézménybe), részben, hogy figyelemmel tudjanak lenni rájuk, részben
vécére, fürdeni beengedték őket. Egy ilyen intézkedés abba az irányba mutat, hogy a hajléktalanokat
„konzerválja” az utcai életformájában, ami sok társadalmi vitát szülhet, és valójában ezek sem teljesen
biztonságosak (az iglu pl. a kinti hőmérséklethez képest csak 5 fokkal biztosít melegebbet). Az a
lakossági kérdőívből is egyértelműen kiderül, hogy az emberek többsége nem gondolja úgy, hogy a
hajléktalanokat segíteni kell az utcai életforma fenntartásában. Azonban az is igaz, hogy azok számára
is biztonságossá kell tenni a hajléktalanságot, akik valamilyen okból nem fogadják el az intézményes
ellátást.
Jónéhány összefogás, akció van és lehet még az önkormányzat területén, amit érdemes lenne kiemelni
és bemutatni. Itt kell megint felhívni a figyelmet, az akciószerű és hosszútávú, rendszeres támogatások
különbségére. Egyik sem kisebb értékű a másiknál, mindkét támogatási, segítői folyamatnak nagy
szerepe van a hajléktalan állapot felszámolásában. A Budapest II. Kerületi Önkormányzat számára a
közvetítő és információs, adott esetben támogató megoldásokat javasoljuk, minden esetben az egyéni
igényeket és erőforrásokat felmérve. A közösség élmény, támogatás, megerősítés, aktivitás ugyan
olyan fontos, motiváló tényező, mint a fizikai szükségletek folyamatos kielégítésére való törekvés,
egyik sincs meg a másik nélkül, mindkét megoldáshoz számos szervezetnek, közösségnek van
gyakorlata és programja.
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A HAJLÉKTALANSÁGBÓL VALÓ KIVEZETŐ UTAK MEGTEREMTÉSE, TÁMOGATÁSA
Az egyik legnehezebb kérdése a hajléktalanná vált emberek ellátásának, hogy a hajléktalanság
életformájából megfelelő kivezető utak rendelkezésre álljanak, és azok könnyen elérthetőek,
támogatottak legyenek. A hajléktalan emberek motiváltsága, változtatásra való képessége, erőforrásai
helyzettől, életmódtól, hajléktalanságban töltött időtől (és sok egyéb tényezőtől) eltérő mértékben
ugyan - a közvélekedéssel ellentétben -, de nagyon fontos szerepet játszanak a hajléktalan
életformából való kikerülés összetett és nehéz folyamatában. Mivel a hajléktalanság maga a
(megfelelő) lakhatás hiánya, kézenfekvő, hogy a hajléktalanság megszüntetésének legjobb eszköze a
lakhatás megoldása. Ezt ma hazánkban leginkább az intézményes ellátás (menedékhely, átmeneti
szállás) formáiban biztosítják a szakmai keretek, azonban ennek közvetlenebb, az egyéni lakhatást
(annak előnyeivel és hátrányaival egyaránt) nem intézményes formában biztosító megoldások is egyre
nagyobb szerepet kapnak a nyugati országokban. Nyilván ebben a formában is számos problémával
szembesül ellátott és segítő egyaránt, nem biztos, hogy minden hajléktalan ember számára megoldást
kínál, azonban a hajléktalan ellátás mai formáival szemben bizalmatlan embereknek (akik sokszor
utcán élnek) megoldást kínálhat.
A másik fontos tényezője a változásnak a lakhatás mellett a jövedelemszerzés fontossága. A
kérdőívekből is jól láthatóan kiderült, hogy az emberek nagy százalékban azt gondolják, hogy a munka
lehetősége egyértelmű kiutat jelent a hajléktalan ember számára. A tény ezzel szemben az, hogy sok
ember nem a munka lehetőségének (estleg nem megfelelő végzettség) hiánya miatt él az utcán.
Számos okot bemutattunk már ezek között, a súlyos szenvedélybetegségtől, a pszichiátriai- és mentális
betegségeken, devianciákon át az öregségig, számos depriváltságig. A munka - vagyis az ebből
származó jövedelem hiánya, és a végzettségek (nem képességek) hiánya szorosan összefügg
egymással.
-

Elsőként lakhatás (housing first)

Az Elsőként Lakhatás modellt azok számára dolgozták ki, akik jelentős mértékű segítséget igényelnek a
hajléktalanságból való kilépéshez. A programban a szolgáltatások célcsoportját súlyos mentális
betegségben szenvedő, drog- és alkoholproblémákkal küzdő, valamint leromlott fizikai állapotban lévő,
fogyatékossággal és korlátozó betegséggel élő hajléktalan emberek alkotják. Az Elsőként Lakhatás
modell alapvető filozófiája arra épül, hogy ne egy hosszas segítői folyamat végén történjék meg, hogy
egy hajléktalan lakhatásba kerül (megszűnik hajléktalansága), mert az ezirányú motiváció hosszan nem
fenntartható, és sok esetben meg sem valósul végül a cél. Ez a modell fordított ezen a logikán,
elsődlegesen lakhatásba helyezi a hajléktalant (megszünteti a legfőbb okot, a lakhatás hiányát) és ezek
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után kezdi csak meg azokat a segítői folyamatokat, ami már a lakhatás megtartására irányul. A
lakhatást kiindulási pont, nem pedig végcél.
Az Elsőként Lakhatás szolgáltatások eredményesnek bizonyultak a régóta hajléktalan vagy az
ismételten hajléktalanná vált emberek esetében is, akik az egyéb támogatási szükségleteken felül
gyakran a társadalmi margó peremére szorulva, a társas támogatásban és a barátoktól, családtól jövő
segítségben egyaránt hiányt szenvednek, nem vesznek részt a közösségek életében. Az Egyesült
Államokban és Kanadában az Elsőként Lakhatás programokat hajléktalan családok és fiatalok körében
is alkalmazzák. A szolgáltatás azonban az igénybe vevő hajléktalan emberek egészségi állapotának,
jóllétének és a társas támogatást nyújtó hálózatainak javítására is fókuszál, ezáltal összetett, szaktudást
igénylő megoldás. Néhány hajléktalan-ellátási modell megköveteli az egyéntől a józan életvitelt és a
terápián való részvételt, illetve az önálló életvitel elsajátítását, mielőtt lakhatást nyújtanak számára.
Ezekben a szolgáltatási típusokban a lakhatásra „utolsóként” kerül sor.
Az Elsőként Lakhatás szolgáltatások a lépcsőzetes szolgáltatási modellen belüli ellátás esetén is, mint
a hazai hajléktalan ellátás is, jelen vannak, kiegészítik azt számos országban, ahol már évekkel ezelőtt
bevezették. A legtöbb országban a különböző típusú támogatások célja a hajléktalan emberek
megsegítése az ideiglenes lakhatási támogatás különböző formáin keresztül, egészen addig a pontig,
ameddig az ügyfél készen áll arra, hogy önállóan éljen a saját otthonában.
Jelenleg az Elsőként Lakhatás szolgáltatások az EU legtöbb tagállamában rendelkezésre állnak, azonban
azok szemlélete, elterjedtsége és megvalósítása nagy mértékben eltér egymástól
- A lakosság részére összeállított kérdőívben rákérdeztünk, hogy a kitöltőt zavarná-e, ha a kerületi
Önkormányzat szociális bérlakást biztosítana a hajléktalan emberek részére? A többség válaszából
kiderült, hogy nem zavarná. Azonban itt is fontos megjegyezni, hogy az ilyen általánosságban feltett
kérdések kapcsán az emberek ritkán szoktak arra gondolni, hogy ez például a szomszédságukban
lévőlakásban is lehet. Ettől függetlenül az elvvel, gesztussal a nagy többség egyetért, és ez jelenleg egy
szakmailag is elfogadott támogatási forma. Mindenképpen megfontolandó az önkormányzat részéről,
hogy ha van olyan (szociális bér-) lakása, ingatlana, amit erre a célra fel tud ajánlani, érdemes ezt a
segítési formát választania. A támogató (szociális) munkát azonban javasolt mellé tenni, akkor is, ha
csak pár főt érint. A hajléktalanságból való kivezető lehetőségek egyik legjobb, és számos (hazai és
nemzetközi) minta, tapasztalat is rendelkezésre áll.
-

Munkához, továbblépéshez segítő támogatások:

Szerencsére Magyarországon is egyre több szervezet, egyesület foglalkozik azzal, hogy a
hajléktalanságból a munka világának irányában való kilépéshez olykor elengedhetetlen képzettség,
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képesség megszerzésében támogatást nyújtson. Korábban már (főleg EU-s forrásokból) sok munkához,
végzettséghez segítő program működött, kisebb-nagyobb sikerrel, azonban ma számos olyan
kezdeményezést találni, aminek legfontosabb eleme a személyre szabott támogatás, segítés.

- Ennek egy példáját szeretnénk kiemelni, ez a Van Esély Alapítvány, aki így fogalmazza meg a
küldetését: „Hiszünk benne, hogy minden ember magában rejti a kulcsot a változáshoz, előrelépéshez.
Legyen szó akár Rólad, vagy egy hajléktalan emberről.
Szociális munkásokkal, filmesekkel, fotósokkal dolgozunk együtt azért, hogy egy-egy otthontalan
embernek meg tudjuk adni azt a kezdő lökést, ami kivezeti őt kilátástalannak tűnő helyzetéből.
Adományozóinknak köszönhetően kezdő tőkét, majd intenzív odafigyelést, mindennapos támogatást
adunk nekik, melyek segítségével újra az átlagember életét élhetik – stabil álláshoz és fedélhez, igazi
otthonhoz juthatnak.” Amennyibe az önkormányzat egy ilyen munkában aktívabban részt vállalna,
vagy megismerné, támogatná a munkájuk, ajánljuk, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot.
-

Egyéb lakhatásba segítő szolgáltatások

Számos gyakorlati példát, szervezetet lenne érdeme még bemutatni, de félő, hogy így is kimaradna
valaki fontos. Azokat az irányokat, specializációkat igyekeztünk röviden bemutatni, akik a hajléktalanná
vált emberek számára ma fontos segítséget, támogatást kínálnak, hogy a hajléktalanságukból
kikerüljenek.
- Ilyen egyesület többek között az Utcáról Lakásba Egyesület, aki így fogalmazza meg a küldetését:
…abban hiszünk, hogy mindenkinek kell egy hely, amelyet otthonnak nevezhet. A biztonságos lakhatás
alapvető feltétele a méltóságteljes életnek. Hiszünk benne, hogy az erőforrások igazságos elosztásával
egy szolidáris társadalomban méltó lakhatást lehet biztosítani mindenki számára. Ennek érdekében
modellprogramokat dolgozunk ki és működtetünk, amelyekben önálló lakhatást nyújtunk hajléktalan
és rászoruló embereknek. Együttműködünk önkormányzatokkal és magánemberekkel, szociális
bérlakás-hálózatot és lakásügynökséget működtetünk.
- hasonló feladatot lát el a Veszol (Veszprémi közösségi Lakásügynökség nonprofit Kft.) 2016-tól.
Veszprém Önkormányzata a Szeretetszolgálattal közösen alapított KFt-jében kezeli a város teljes
szociális lakásállományát.
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ÖSSZEGZÉS
Budapest II. kerületében szervezetünkkel kapcsolatot tartva hozzávetőlegesen 50 hajléktalan ember
él, elszórtan, különböző helyszíneken és módokon (erdőkben, kalyibákban, köztereken, parkokban,
romos házakban, stb.). Bár a hajléktalanok száma (az utcán és az intézményekben egyaránt) az elmúlt
években csökkent, minden egyes ember, aki a hajléktalanság élethelyzetébe sodródik, segítségre és
támogatásra szorul. A rendszerváltozást követően kialakult a hajléktalan ellátás intézményrendszere,
szolgáltatási formái, amiben országosan és a fővárosban is jelentős számú hajléktalan kap segítséget,
sok ember különböző okból az utcai életformát választja, vagy ebbe kényszerül. Általánosságban
elmondható, hogy az utcán élő hajléktalanok sok olyan problémát, betegséget, nehézséget hordoznak,
amire a hajléktalanellátás nem tud választ nyújtani, egyszerűen abból az okból, hogy nincs meg hozzá
a megfelelő szaktudása. Ezek a problémák (tartós betegség, pszichiátriai és mentális problémák,
szerfüggőség, alkoholizmus,

traumatizáltság, viselkedési zavarok)

hatékonyan

azokban

a

rendszerekben (egészségügy, tartós bentlakás stb.) lennének kezelhetőek, ahová ezek az emberek
valamilyen okból nem jutnak be. A hajléktalanellátás mai (szakmai, jogi, finanszírozási okok miatt)
formájában a lakhatást, segítést, támogatást leginkább intézményes keretek között képes biztosítani.
Sok kritika éri ezért a hajléktalanellátás mai rendszerét, általában az utcán élő hajléktalanság okán,
azonban, ha csak az ellátottak arányszámát nézzük, az országban és a fővárosban egyaránt jelentősen
több ember él valamilyen hajléktalan intézményben, mint az utcán. Akik ma a hajléktalan ellátó
rendszerrel szembeni kritikákat megfogalmazzák, az ellátásból kiszoruló, bizalmatlan emberek
problémáit is többnyire lakhatási problémaként azonosítják és kezelik, miközben általában ennél
összetettebb okok játszanak szerepet.
Az elmúlt évek csökkenő számú hajléktalanságának egyik fő oka, hogy a munkaerőpiac (korábban a
közmunka program, jelenleg leginkább az építőipar) ma szinte minden, akár csak részben munkaképes
embert képes foglalkoztatni, kiutat biztosítani a hajléktalanságból. Ez egyrészt pozitív irányú változás,
de azok, akik ma az utcán (és az intézményekben egyaránt) vannak, leginkább abból a rétegből
kerülnek ki, akik idős koruk miatt (a kutatások szerint egyre magasabb a hajléktalanok átlagéletkora),
betegségből, egyéb okból kényszerülnek az utcán élni. A hajléktalanellátás kritikái között gyakran
elhangzik, hogy túlságosan merev, az egyéni problémákra kevésbé nyitott (az egyéni szempontokat
nehéz is ott figyelembe venni, ahol sokszor tömeg jelenik meg), azonban ezzel szemben szakmailag és
jogilag meghatározott, kiszámítható és világos szabályozások mentén működő, finanszírozott ellátási
forma.
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Számos, leginkább jogi szigorítás történt az elmúlt időszakban az utcán élő hajléktalanok számának
csökkentése céljából, azonban ezek nem hozták meg a várt eredményt, csak hosszútávú szakmai,
társadalmi folyamatok, eszközök, változások révén mérsékelhető (a felszámolásához a hajléktalanná
válás egyéni és társadalmi okait is meg kellene szüntetni) az utcán élő hajléktalanok száma.
A Budapest II. kerületében élő hajléktalanok helyzetfeltáró és a hatékony segítése céljából az
önkormányzat részére készülő stratégiában külön figyelmet fordítottunk a kerületben működő
hajléktalanellátás bemutatására, a hajléktalanok által használt helyszínekre, és a hajléktalanok
felmérésére egyaránt. A civil- és segítő szervezeteket kérdőíves és telefonos interjúk formájában
kerestünk meg és kértük a véleményüket a Bp. II. kerületi hajléktalanok segítésének kapcsán. Pályázati
anyagunkban terveztünk lakossági fókuszcsoportokat, azonban ez a járványhelyzet miatt nem került
megtartásra, helyette lakossági online kérdőívet osztottunk meg közösségi platformokon, amire 233
ember véleménye érkezett be.
Mivel a II. kerület a főváros szerves része, így a hajléktalanság problémájának hatékony megoldására
is csak fővárosi szinten kerülhet sor. Ettől függetlenül nagyon fontos szerepe van egy kerületi
önkormányzatnak abban, hogy a területén található, a hajléktalanok segítésére nyitott erőforrásokat
összefogja, támogassa, hogy szemléletet formáljon, vagy támogasson, kezdeményezzen olyan
megoldásokat, amik a hajléktalanná vált embereket segíti. Ezek lehetnek akció szerű megmozdulások
(étkeztetés, ruhagyűjtés, személyek támogatása), és lehetnek hosszú távú, kidolgozott szociális
támogató rendszerek, formák, pl. szociális bérlakások biztosítása hajléktalan emberek számára. A
segítő folyamat minden esetben kétirányú, támogatott és segítő egyaránt gazdagodik általa.
Amennyire a hajléktalanok segítése, támogatása, élethelyzetük könnyebbé tétele lényeges pontja egy
társadalom működésének, a hajléktalanná válás megelőzés talán még inkább szükségszerű. A
hajléktalanná válás kockázatának számos társadalmi és egyéni oka lehet. Feladatnak kell tehát
tekinteni, hogy legyenek kidolgozva olyan lépések, amivel azonosítani lehet ezeket az okokat,
folyamatokat, felismerni a tüneteket, mert már jelei mutatkozhatnak a lakásvesztés veszélyének.
Ezeken a területek fontos, hogy olyan rendszerek és szakemberek legyenek, akik képesek felismerni
ennek veszélyét, és legyen eszközük és tudásuk a beavatkozásra, ennek kidolgozására is hoztunk
néhány példát, de ezen túl számos egyéb lehet még.
A lakosság körében végzett felmérésünkből az derült ki, hogy a II. kerületi lakosság nem tartja olyan
súlyos problémának a kerületi hajléktalan helyzetet (szemben a fővárosival), ami adódhat a
hajléktalanok viszonylag kevés számából, és terület nagyságából, ahol viszonylag elszórtan élnek. A
nagyobb tereken, bevásárlóközpontok környékén lévő helyzetet már többen súlyosabbnak ítélték,
azonban ezek többnyire nem a hajléktalanellátás eszköztárával kezelhető problémák. A kérdőívre

73

válaszolók nagy része az államtól, majd ezek után az önkormányzattól, majd a szociális ellátástól, de
legkevésbé a hajléktalanoktól várják a helyzet megoldását. Minden változás elindításához szükség van
a változás alanyának szándékára is. A lakosság a hajléktalanellátás fejlesztésében látná a segítség
hatékony módját, azonban valószínű a kerületben nem jelentene biztos megoldást egy újabb
hajléktalanellátó intézmény megnyitása. A hajléktalan emberek élthelyzetén olyan módon is javítani
lehet, hogy azokra a szükségletekre, amikre igény van alternatív módon biztosítjuk. Ilyen lehet például,
hogy a közvécékben lehetővé tesszük, hogy a hajléktalanok ingyenesen használhassák, közösségi
terekben, kisebb intézményekben lehetővé tesszük, hogy a hajléktalanok behúzódjanak. De a
hajléktalanság problémájának enyhítésén túl, nagyon fontos a kivezető utak megteremtése
támogatása is. Ennek egyik példája, amit az elsőként lakhatási modell felkínál (a lakosság a kérdőívben
úgy válaszolt, hogy nem zavarná, ha az önkormányzat lakást biztosítana a hajléktalanok számára), de
ezen túlmenően is számos támogatott lakhatási megoldás kínálkozik.

ZÁRSZÓ
Jelen tanulmányból is látszik, hogy a hajléktalanság komplex probléma, így a megszüntetésére irányuló
megoldások, eszközök is összetettek. Írásunk alapján érzékelhető, hogy a hajléktalanság kezelése több
szereplőt érint az államtól a lakosságig, a szociális ellátóktól az önkormányzatig. Külön, ellátási
területre vonatkozó stratégia teljeskörűen emiatt nem megfogalmazható.
Eszközöket és önmagában működő megoldási lehetőségeket vonultattunk fel, melyek részletes
kidolgozás során érdemes alaposan megvizsgálni, hogy rövid vagy hosszútávú célokat szolgálnak, hogy
az valós segítséget nyújt-e a hajléktalan személyeknek, vagy csak lakossági nyomás enyhítésére szolgál.
Üdvözöljük, hogy egy önkormányzat felismerte azt, hogy átfogó megoldásokat, komplex kísérleteket
kell tenni annak érdekében, hogy a hajléktalanság, mint problémakör megoldódjon, és ehhez a
lakosság, a szociális szolgáltatók, karitatív szervezetek segítségét, véleményét kérte.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a továbbiakban is nyitott az együttműködésre Budapest Főváros II.
kerületének Önkormányzatával, a kerületi ellátókkal, szervezetekkel, egyházi közösségekkel.

Budapest, 2021. november 30.
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