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BMSZKI KOCSIS HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA  

ÉS KOCSIS SZÁLLÓ  

INTÉZMÉNYI ÉVES BESZÁMOLÓ 2015 

  

 

Intézményünk Budapesten a XI. kerületben, a Kocsis utca 5. szám alatt működik. A 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) egyik telephelye, 

melynek fő feladata az ide felvett hajléktalan emberek lakhatásának biztosítása, szociális 

problémáik megoldásában való segítése. A telephely a szociális részen túl étterem nélküli 

szállodaként is üzemel, piaci alapon. Ez a duális szolgáltatási forma az épületen belül 

különböző emeleteken helyezkedik el, ezáltal egymást nem zavarva, összhangban tud 

működni.  

 

AZ ÁTMENETI SZÁLLÁS 

 

A Kocsis Átmeneti Szállás a hajléktalan személyek, időleges tartózkodására 

szolgáló, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, mely ellátás az 1993. évi III. törvény 

értelmében azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az 

életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. A 

jogszabály értelmében intézményünk személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 

ellátást nyújt hajléktalan lakói részére. 

148 férőhelyes átmeneti szállásunk összetétele folyamatosan változott. Fokozott szerepet 

kapott a szálló a fiatalokkal kapcsolatos ellátásban. A 25 év alatti hajléktalanok túlnyomó 

többsége a szállóra kerül felvételre. Ennek az életkori besorolásnak az a szakmai 

megfontolása, hogy a fiatalok ne szokjanak hozzá a klasszikus hajléktalan-ellátáshoz és 
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magához a hajléktalan léthez, hanem akár jövedelem nélkül is egy olyan környezetben 

tudjanak szociálisan és mentálisan is megerősödni ami kiléptető szállás színvonalú. Így a 

fiatalokkal való foglalkozás kiemelten fontos az esetkezelők munkájában, sajnos ez az 

ügyfélkör túlnyomó többsége szenvedélybeteg.  A fiatalokon kívül a jövedelemmel 

rendelkező hajléktalan embereket fogadja az intézmény. 

Szakmai elvárásunkban megfogalmazott cél, hogy a hajléktalanságból illetve a hajléktalan-

ellátásból való kilépés utolsó lépcsőfokaként nyújtsunk ügyfeleinknek hatékony segítséget, 

továbbá az átmeneti gondozás során minél nagyobb önállóságot biztosítsunk a nálunk 

lakóknak.  

 

Az intézmény szolgáltatása, az igénybevevők jellemzői  

A BMSZKI Felvételt Előkészítő Team végzi az ügyfelek felvételét. Ők szakmai szempontok 

alapján a jelentkezők igényeihez és szükségleteihez legjobban igazodó átmeneti szállást 

ajánlják az ügyfeleknek. A felvételi beszélgetéseken a Kocsis Szálló szociális munkásai is 

részt vesznek átlagosan havi két alkalommal. Intézményünkre a 2015-ös évben túljelentkezés 

volt, így gyakorlatilag csak várólistáról tudtak bekerülni a jelentkezők. Ez is jól tükrözi, hogy 

milyen nagy szükség van ma Magyarországon erre az ellátási formára.  

 

A nálunk lakó ügyfelek 

A felvételt nyert ügyfeleinket 2015-ben is, egyéni (férfi vagy női) illetve páros 

szobákban helyeztük el. A női és férfi szobák négy ágyasak, a páros elhelyezés két ágyas. A 

páros szobákban házastársak, élettársak (nemi identitástól függetlenül), szülők és felnőtt 

gyermekeik, kaphatnak elhelyezést. Természetesen kialakultak alkalmi és hosszú távú 

párkapcsolatok az intézmény lakói között. Az összeköltözésre ügyfeleinknek a szállón belül is 

lehetőséget biztosítottunk páros elhelyezéssel. Azonban ennek gyakorlati kivitelezésében 

minden esetben részt vett a Felvételt Előkészítő Team is, hogy a várólistán várakozókat ne 

érje hátrány.   

A következő diagram a 2015-ben beköltözőket és kiköltözőket részletezi a számok 

tükrében. 
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1. ábra 2015. évi be- és kiköltözők havi bontásban 
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Az elmúlt év során 146 fő költözött be a szállóra, és 146 fő költözött ki. A beköltözők 

férőhely szerint: 34 nő, 76 férfi, 18 pár (36 fő). Ez a beköltözési szám is jól példázza azt a 

szakmai tényt, hogy a hajléktalanok között arányaiban jóval több a férfi, mint a nő.  

A következő diagram az átmeneti szállásról kiköltözőket szemlélteti: 

Távozások oka- 2015 fő százalék 

Két éves jogviszony lejárt 21 14% 

  

  Team nem javasolt új intézményi 

jogviszonyt 38 26% 

Előtakarékosság hiánya miatt 5 3% 

Térítési díj nem fizetése miatt 15 10% 

Házirend többszöri megsértése miatt 5 3% 
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Együttműködés hiánya miatt 2 1% 

Egyéb 11 9% 

  

  Áthelyezés 10 7% 

Azonnali áthelyezés három havi térítési díj 

felhalmozódása miatt 7 5% 

Egészségügyi állapot vagy idős kor miatti 

áthelyezés 2 1% 

Egyéb 1 1% 

  

  Intézményi jogviszonyát megszüntették 28 20% 

Lopás vagy szándékos károkozás miatt 1 1% 

Szociális munkás bántalmazása, 

megfélemlítése miatt 2 1% 

Lakótárs bántalmazása vagy 

megfélemlítése miatt 7 5% 

8 napon túli, be nem jelentett távollét miatt 19 13% 

  

  Önként, előre bejelentett módon 

távozott 31 21% 

BMSZKI-s lakhatási támogatással 

távozott 11 8% 

Gondozása lezárult, kiköltözött 2 1% 

Elhunyt 1 1% 

Egyéb 3 2% 

Összesen 146  

 

2015-ben a lakók 14%-a távozott azért, mert lejárt a két éves jogviszonya, a többi távozó 

értelemszerűen nem töltötte ki a 2 évet. Önként, előre bejelentett módon a lakók 21%-a 

távozott, ők általában a jelenlegi helyzetüknél „feljebb léptek”, lakhatásukat önállóan oldották 

meg. Egy főnek sikerült szociális bérlakásba költöznie, egyedüliként az év során. Sajnos ez 

jól példázza, hogy milyen kevés a szociális lakáspályázat.  
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 A kiköltözők többnyire bérleménybe, munkásszállóra, jobb intézményi elhelyezésbe 

vagy külföldre költöztek, illetve ketten kapcsolatuk megromlása miatt távoztak. Térítési díj 

nem fizetése miatt a lakók 10%-ának nem tudtuk meghosszabbítani a 4 hónapos intézményi 

jogviszonyát, és 7 lakó (5%) áthelyezését kezdeményeztük az Alföldi szállóra térítési díj 

tartozás miatt, de voltak olyanok is, akik nem fogadták el az átköltözés lehetőségét. Azoknak 

a lakóknak, akik nem tudják fizetni a térítési díjat minden esetben próbálunk a BMSZKI belül 

elhelyezést biztosítani. A másik BMSZKI intézménybe áthelyezés 7%-nyi azaz 10 lakó 

mutatja az intézmények közötti rugalmasságot. A fizetésképtelenség a 2015-ös évben a 

hajléktalan emberek legalább 15%-át érintette. A távozók összesen 26%-áról döntött úgy a 

team, hogy nem hosszabbítja a lejáró jogviszonyukat, ennek részben a térítési díj tartozás, 

együttműködés hiánya volt az oka, részben pedig az, hogy a team az ügyfelek intézményi 

elhelyezését nem találta indokoltnak. Azonnali, súlyos házirend sértés (lopás, testi sértés, 

vagy fenyegetés) miatt távozó lakók 7% (9 fő). Továbbá 19 lakó (13%) távozott 8 napon túli 

be nem jelentett távollét miatt. Ez a szám a hajléktalan ellátáson belül nem meglépő, az 

ügyfelek életmódjával van összefüggésben a hirtelen helyváltoztatás, sajnos csak remélni 

tudjuk, hogy jobb körülmények közzé távoztak.  

 

A következő diagram azt szemlélteti, hogy a tőlünk távozók hova költöztek 2015-ben. 

2. ábra 2015-ben kiköltözők 
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BMSZKI által adható lakhatási támogatással 11 lakó (8%) távozott 2015-ben a Kocsis 

Átmeneti Szállásról. A 11 fő közül 7 nő 4 férfi. Közülük hárman párjukkal együtt költöztek 

önálló lakhatásba.  

 

Az önálló lakhatásba költözők lakhatási típusonként: 

Távozások helye- 2015 fő százalék 

Önálló bérlemény 19 13% 

Önkormányzati 

bérlakás 1 1% 

Család 9 6% 

Munkahelye biztosít 

szállást 1 1% 

Szívességi 

lakáshasználó 5 3% 

Szobabérlők háza 4 3% 

Kiléptető lakás 3 2% 

Munkásszálló 16 11% 

Saját telek 2 1% 

Összesen: 60 fő 41% 

 

 

A 2015-ban távozó lakók csak 13%-ának sikerült bérleménybe költöznie. „Felfelé” sikerült 

kilépni összesen a kiköltözők 41%-ának, ha ide számítjuk az albérletbe, önkormányzati 

bérlakásba, családhoz, munkahely által támogatott lakhatásba, Szobabérlők házába, kiléptető 

lakásba, külföldre, munkásszállóra, vagy saját telekre költözőket. Ugyanakkor az ETHOS 

tipológia alapján ezek közül az albérlet az egyedüli önálló lakhatási forma, a többi ugyanúgy a 

tipológia 2. kategóriájába tartozik támogatott lakhatásként, mint az átmeneti szálló. A 60 jobb 

lakhatásba költöző közül 11-en BMSZKI-s lakhatási támogatással távoztak. Itt tartom 

fontosnak kiemelni, hogy az év BMSZKI utógondozója a Kocsis Szállón dolgozó Erős Csaba 

és Kovál Dániel lett.  

 

A Kocsis Szálló szakmai munka irányát nagyban befolyásolja a hozzánk érkezők életkora. A 

BMSZKI intézményei közül kiemelt szerepe van ennek a telephelynek a fiatal 25 év alatti 
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hajléktalanok befogadásában és segítésében. Minden 25 évnél fiatalabb ügyfelünk esetkezelő 

szociális munkást kap, aki segíti az itt tartózkodása alatt a problémái megoldásában. A 25. év 

alatti életkorú ügyfelek mindig vannak szállón, de számuk 2015-ben összesen 27 fő volt. 

Jelenleg az esetkezelő szociális munkások csoportfoglalkozást tartanak számukra. Mely 

nagyon sikeres, és nagyon hasznosnak bizonyult. 

A szállón a középkorúak vannak a legtöbben. Nehézséget jelent a szociális munka és a 

kigondozás során, hogy gyakran kerülnek felvételre idős, mozgásában korlátozott emberek, 

mivel a szállón biztosított az akadálymentes közlekedés, illetve a liftek is segítik a 

közlekedésüket. Ennek az ügyfélcsoportnak az egészségi állapotuk rossz, alacsony 

jövedelmük miatt a kilépési lehetőségeik korlátozottak. 

 

A következő diagram ügyfeleink iskolai végzettségét szemlélteti. Az adatok 2015 

decemberi lakóink végzettségeit szemléltetik.   

 

Nagyon elenyészően, az ügyfeleknek csak 2%-ának nincs 8 osztály általános végzettsége, 

38%-uknak van 8 általános végzettsége, szakmunkásképzettsége van 31%-nak, érettségit adó 

szakközépiskolája van 9%-nak, gimnáziumi végzettsége 13%-nak, főiskolai 5%-nak és 

egyetemi végzettsége 2%-nak. A legalacsonyabb és a legmagasabb végzettségűek vannak a 

legkevesebben. Ez a diagram is igazolja a szociális szakma azon állítását, hogy a hajléktalan 

emberek rendelkeznek iskolai végzettséggel, többségük alap vagy középfokú iskolát végzett. 
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Iskolai végzettségek lakóink életkorának függvényében 2015 decemberében.  

  

8 

általános 

alatt 

8 

általános 

Szakmun-

kásképző 

Szakközép

-iskola,  

érettségi-

vel 

Gimnázium, 

érettségivel Főiskola Egyetem Összesen 

18-30 év 

között 

1 13 2 2 3 1 0 22 

5% 59% 9% 9% 14% 5%     

31-40 év 

között 

1 7 7 2 3 0 0 20 

5% 35% 35% 10% 15%       

41-50 év 

között 

0 12 8 1 3 2 1 27 

  44% 30% 4% 11% 7% 4%   

51-60 év 

között 

1 17 15 4 5 3 0 45 

2% 38% 33% 9% 11% 7%     

61-70 év 

között 

0 2 10 3 3 1 2 21 

  10% 48% 14% 14% 5% 10%   

70 éven 

felüliek 

0 0 0 0 1 0 0 1 

        100,00%       

Összesen 

3 51 42 12 18 7 3 136 

2,21% 37,50% 30,88% 8,82% 13,24% 5,15% 2,21%   

 

A fenti táblázat azt mutatja be, hogy 2015 december 9-én az átmeneti szálláson lakók közül 

legtöbben 51-60 év közöttiek és többségük iskolai végzettsége befejezett 8 általános és 

szakmunkásképző. Ez az arányszám volt jellemző 2015-ben szálló összetételére. Ez a táblázat 

is alátámasztja, hogy a hajléktalan emberek iskolai végzettsége nem marad el az 

össztársadalom átlag iskolai végzettségétől. 

 

Az átmeneti szálláson lakók jövedelme. 

Jövedelem kategóriák (3 év összehasonlítása) 

  Nincs 

20 000 

 Ft alatt 

40000 

Ft alatt 

50000 

Ft alatt 

60000 

Ft alatt 

60000 

Ft + 

70000 

Ft + 

80000 

Ft +   

90000 

Ft+ 

100 000  

Ft + 

2013.

12.09 
2 19 31 12 13 18 14 17 11 8 

2014.

12.09 
0 14 23 14 24 18 19 7 11 13 

2015.

12.09 
2 23 23 13 17 12 22 6 10 9 

 

A Kocsis Átmeneti Szállásra többségében jövedelemmel rendelkező ügyfelek kerülnek 

felvételre. Aki jövedelem nélkül költözik be ők is hamar munkához vagy ellátáshoz jutnak. A 
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munkabérből élők nagy számban betanított, segéd és szakipari munkákat végeznek. A fenti 

táblázat azt szemlélteti, hogy ezen ellátotti csoport jövedelmi helyzete három év ugyanazon 

napján megnézve hasonló számokat mutat. A szállón többségében 20-80 ezer forint közötti 

jövedelműek élnek. Ezzel a jövedelemmel egyedülállóként a bérleménypiacon csekély esélye 

van ügyfeleinknek Önálló lakhatást fenntartani.   

 

 

Sport, kultúra, művészet 2015-ben a Kocsis Szállón 

(Hujberné Turóczi Angelika beszámolója) 

 

 

A Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton sajnos 2015-ben nem nyertünk. 

Így a korábban megszokott kulturális programokat nem tudtuk megvalósítani. Ezért olyan 

eseményeket, programokat terveztünk, amelyeket önerőből illetve kis költségvetéssel meg 

tudtuk szervezni. A programok szervezésében társintézményekkel is együttműködtünk, két 

olyan rendezvényünk is volt, melyet BMSZKI-s telephellyel közösen hoztunk létre. 

 

2015-ben is tudtunk ping-pong versenyt rendezni az ügyfeleink, dolgozóink részére. Kellemes 

napot töltethettünk kötetlenül az ügyfelekkel együtt. A versenyben részt vettek: átmenetis 

ügyfelek – áthelyezett, de esetkezelt ügyfél is -, munkásszállón lakók, kollégák. Apró 

ajándékokkal tudtunk minden részt vevőt meglepni.  

 

2015. március 26-án Káplár Árpád kiállítását nyitottuk meg. A kiállítás képeit egy hónapon 

keresztül tekinthették meg. Árpád a BMSZKI Fehér-köz Nappali Melegedőjének állandó 

ügyfele. Az intézmény keresett meg bennünket, hogy lehetőséget keresnek egy kiállítás 

megszervezésére. Tudtuk biztosítani a helyszínt, így megvalósítható volt a kiállítás. Árpád 

képei különlegesek, mivel fekete tollal dolgozik, átható, néha kicsit borús hangulatot árasztó 

képeket nézhettünk meg. A kiállítás sikeres volt, nem csak a megnyitón voltak érdeklődők, 

hanem később is többen felkeresték intézményünket a kiállítás miatt. 

Remélem 2016-ban is helyszint biztosíthatunk egy újabb kiállításnak. 

 

2015. április 11-én Horváth Dávid  25 év alatti ügyfelünk gitárestjét vehettek részt az 

érdeklődők. Dávid kisgyermek korától tanult zenét, majd élethelyzete miatt ezt egy időre 

nélkülöznie kellett. A szállón végre rendezni tudta nagyjából az életét, és így ismét a zene felé 
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fordulhatott. Korábbi tanárával felvette a kapcsolatot, és lehetősége nyílt arra, hogy ismét 

képezze magát. 

Aki részt vett a koncerten csodálatos élményben részesült. 

Tervek között szerepelt, hogy újabb koncertet szervezünk részére az ősz folyamán.  

 

2015. május 10-én az Origóc nappali melegedővel közösen szerveztük meg az első Csocsó 

bajnokságot, melyre minden hajléktalan ügyfelet, hajléktalan ellátóban dolgozó kollégát 

szeretettel vártunk.  

A játék mellett zsíros kenyérrel és kávéval tudtuk megvendégelni a részvevőket.  

Az induló kollégáim elégedettek voltak csocsó tudásukkal, majd a részvevő ügyfelek játékát 

meglátva, rövid időn belül megállapították, csúfos vereségeket fognak elszenvedni. Ez így is 

történt.   

Az ügyfeleken kívül más egységnél dolgozók is szép számmal megjelentek. Részt vettek a 

Fehér-közből, Origócból is. Remélem ez a kezdeményezés 2016-ban is megvalósul. 

 

2015. május 30-án lehetőségünk nyílt ismét az Állatkerti sétára. Kérvényt írtam az 

Állatkertnek, ha lehetőség lenne kedvezményes belépőjegy váltásra, élnénk vele. 50 fő ingyen 

mehetett be. Mivel ezt nem pályázati pénzből fedeztük, így nem kellett szigorúan venni az 

intézményi ellátást. Így lehetőség volt arra, hogy ügyfeleink családtagokkal, gyermekükkel 

ingyen mehetett az Állatkertbe. Felejthetetlen élményt nyújthattunk az érdeklődőknek.  

Az állatkerti séta májusban volt, mint mindig. Verőfényes, kellemes idő volt a 

látogatásunkkor. Megszerveztük, hogy a családos szülök, kedvezményesen hozhassák 

magukkal gyermeküket, így családi élményt biztosíthattunk húsz lakó számára.  

 

Csada Sándor ügyfelünk művész ember, betegsége miatt egyre nehezebben tud mozogni, 

minden vágya volt, hogy kifejezhesse magát. Csodálatos falfestményeket készített könyvtár és 

tanulószobánkban.  

 

Folyamatosan egyeztettük Visnyei Emőkével – BMSZKI Táblás szálló kollégájával - egy 

kiállításról, melyet hajléktalan művészek munkáiból állította volna össze. Ez júliusig nem 

valósult meg. 
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Az intézmény dolgozói 

 

Dolgozóink létszáma munkakörök szerint 2015-ben 

Munkakör Létszám Egyéb infó 

Megbízott intézményvezető 1 fő 1 fő gyed-en van 

Gondnok 1 fő  

Gondnok segéd 1 fő  

Pénzügyi 

ügyintéző/adminisztrátor 

1 fő   

Szállásnyútjó szociális 

munkás 

2,5 fő + 2 fő megbízásos 

alkalmanként 

 

Esetkezelő szociális munkás 4 fő 1 fő gyed van 

Recepciós és 

szociálisasszisztens 

8 főállású, 1 fő félállású + 2 fő 

megbízásos alkalmanként 

 

Takarító (Kft) 6 fő  

Karbantartó (Kft) 2 fő  

Összesen  19 fő teljes állású+ 2fő 

félállású a Bmszki 

alkalmazásban + 4 fő 

alkalmankénti  megbízásos 

 8 fő Kft alkalmazásban 

+ 2 fő gyeden 

 

 

A szállásnyújtó szociális munkások közül 1,5 fő szakirányú végzettségű, esetkezelő 

szociális munkások közül pedig mindenki szakirányú végzettséggel rendelkezik.  

 

Esetkezelő szociális munkások létszáma 2015 novemberében egy fővel bővült. Az új kolléga 

nem ismeretlen a BMSZKI dolgozói között, hisz évekkel ezelőtt a Vaspálya Átmeneti Szállás 

csapatát erősítette. Örültünk neki, hogy 2015-től a Kocsis szakmai team vele gazdagodott. 

Egy kollegina jelenleg gyeden van.  Az esetkezelő és a szállásnyújtó munkakörben dolgozó 

szociális munkások véleményem szerint jól ellátják feladataikat. A napi együttműködést, 
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együttdolgozást még erősíteni, gyakorolni kell. Emiatt a jövőben több időt kell fordítani a 

közös leülésre, esetmegbeszélésre, rekreációra. Németh Balázs, az intézmény szakmai 

vezetője is mindent megtesz, hogy az együttműködés a szakmai stábok között jó legyen. 

Ennek is köszönhető, hogy tud fejlődni és építkezni a team.  

A szállásnyújtó szociális munkásaink munkarendje két részből tevődik össze egyrészt 

12 órás ügyeletből, amely 8.00-20.00 tart; valamint szabadon beosztható munkaidővel is 

rendelkezhetnek, ami lehetőséget nyújt arra, hogy találkozzanak, így még jobb 

munkakapcsolatot tudnak kiépíteni egymás közt. Ügyfeleikkel emberségesek, következetesek, 

és szigorúak. Szakmai és lelki karbantartásuk, képzésük, elismerésük szükséges, hogy a 

jövőben is színvonalas munkát tudjanak végezni.  

A recepciós és szociális asszisztens feladatokat többnyire diplomával rendelkező munkatársak 

látják el. Munkájuk az átmeneti szállás és a szálloda közös recepciójának működtetéséből áll. 

Feladatkörük sokrétű: végzik a klasszikus szállodai recepció feladatait, a szállásfoglalások 

vezetését, a vendégek fogadását, bonyolítják a szállás fizetéséhez kötődő pénzügyi 

tranzakciókat. Felügyelik a recepciót, mint a munkatársak közti információáramlás 

központját. Illetve az egyetemmel kötött szerződés miatt külföldi diákokkal is napi 

kapcsolatot kell létesíteniük. A telephely jellegzetességéhez (piaci rész és szociális elhelyezés 

egy intézményben) jól alkalmazkodnak, a hajléktalan ügyfelekkel és a szállodai vendégekkel 

is megtalálják a közös hangot. A szociális munkások napi munkáját minden szinten próbálják 

segíteni és támogatni. Részt vesznek a BMSZKI szakmai programjain, havonta egyszer a 

szociális munkásokkal közösen tartott értekezleten és havonta egy alkalommal a recepciós 

teamen is. 2015 év végén egy fő recepciós régi vágya teljesült és külföldre költözött 

feleségéhez, őt mint régi kollégát, méltóképpen búcsúztatta a dolgozók közössége. Helyére 

decemberben érkezett új kolléga, akit mindenki szeretettel fogadott. 

A recepció munkáját, mint ahogyan az átmeneti szállást és a szállodát is, az intézményvezető 

vezeti, a szobák szervezésében és a ház fizikai működésének felügyeletében a gondnok segíti 

őt.  

A Kocsis Szálló pénzügyi és munkaügyi adminisztrációjáért az intézményvezető és a 

pénzügyi ügyintéző/adminisztrátor felel. 2015 augusztusában derült fény az intézmény 

pénzügyesének alkalmatlanságára, így tőle megváltunk, pótlása folyamatban van. Sajnos 

később bebizonyosodott, hogy munkáját már hónapok óta nem megfelelően végezte és ezzel 

kárt okozott az intézménynek.  
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A takarító, karbantartó dolgozók munkavégzését az intézmény gondnoka koordinálja és 

ellenőrzi. Itt emelném ki, hogy a szálló 2015-ben is tiszta és rendezett tudott maradni. Ez a 

lelkiismeretes takarító és karbantartó csapatnak köszönhető.  

 

KOLLÉGÁK BESZÁMOLÓI 

(részletek a beszámolókból) 

 

Nagyon pozitívan fogadtak a Kocsis utcai team munkatársai, mind a szállásnyújtók, az 

esetkezelők, a recepciósok, a vezető. Jó volt a hangulat, sok segítséget kaptam, és ez a mai 

napig tart. A munkahelyi intrikák, egymás piszkálása egyáltalán nem jellemző, 

kiegyensúlyozott a munkahelyi légkör, számíthatunk egymásra nagyon pozitív a hangulat, 

szívesen jövök be. (Forgács Etelka, esetkezelő szociális munkás) 

 

A szociális munka az intézményben elég összetett. A szállón van esetkezelés és szállásnyújtás 

is. A két TEAM együttműködésében vannak néha „bukkanók”, kisebb konfliktusok, melyeket 

természetesen meg tudunk beszélni. A szállásnyújtó Team-ben dolgozom. A kollégáimra 

mindenben számíthatok, segítjük egymást, ezzel a szálló eredményes működését is elősegítjük. 

Büszke vagyok, hogy ebben a csapatban dolgozhatok. (Erős Csaba, szállásnyújtó szociális 

munkás) 

 

A Kocsis szállón jelen van egy speciális ügyfélkör: 25 év alatti fiatalok, akik kiemelt 

figyelemben részesülnek. Azok a fiatalok kerülnek hozzánk, akik nem rendelkeznek 

jövedelemmel, ebből adódóan még több figyelmet igényel a velük folytatott munka. (Fabók 

Szilvia, esetkezelő szociális munkás) 

 

2015-ben esetkezelői munkámhoz kapcsolódóan több, tanulásra, fejlődésre lehetőséget adó és 

részben új feladat talált rám. Az elmúlt évem ezért minden eddiginél mozgalmasabbra és 

kimerítőbbre sikerült, de tanulságokban, továbbgondolandó dilemmákban és új szakmai 

ismeretekben is bővelkedett. (Oláh Judit esetkezelő szociális munkás) 

 

2015 is mozgalmas év volt a Kocsis szálló életében. Tavaly is számos szakmai és egyéb 

kihívással kellett megbirkóznia a csapatnak. Lassan harmadik éve vagyok a BMSZKI szociális 

munkása, de még mindig elmondhatom, hogy reggelente (többnyire) szívesen kelek fel, amikor 

munkába kell jönni, ami azért nagy kincs a mai világban. 
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 Utóbbiban különösen nagy szerepe van a Teamnek, ami továbbra is olajozottan 

működik. (Pauler Ákos, szállásnyújtó szociális munkás) 

 

2015 az első teljes ledolgozott évem szociális munkásként a Kocsis utcában. Nagyon szeretek 

ezen a szállón, ebben a munkakörben és a Kocsis- Kőrakás Teamben dolgozni. Az esetkezelést 

továbbra is hatalmas kihívásként élem meg, minden nap tanulhatok valami újat, a lakóimmal 

való beszélgetések során tengernyi lehetőség nyílik arra, hogy tapasztalatokkal, ismeretekkel 

gazdagodjak, fejleszthessen önmagam. (Bozsódi Blanka, esetkezelő szociális munkás) 

 

Munkánkból adódóan az átmeneti és a munkásszállóval kapcsolatos teendőket végezzük, és 

mind a két rész lakóinak az életét igyekszünk segíteni. (Almásiné Simon Erzsébet, recepciós) 

 

Az idén több személyi változás is történt az intézményünkben. A. István munkatársam anyagi 

okok miatt távozott közülünk, akiben én egy lelkiismeretes és precíz kollégát ismertem meg. A 

másik munkatársam, Mesfin, aki több év várakozás és bürokratikus harc után távozott 

Kanadába a feleségéhez. (Tóth László, recepciós) 

 

2015 októberével tértem vissza a munkába, ténylegesen novemberbe kezdtem először 

dolgozni. Kb. 1.5 évet voltam távol a Kocsis szállótól kisfiam születése miatt. A kollégák 

nagyon kedvesen búcsúztattak el és nagy örömömre szolgált, hogy így is fogadtak. (Tóth 

Gabriella, recepciós) 

 

Pozitívum, hogy az év folyamán több szabadidős tevékenység szerveződött a kollégák között, 

ami a csapatszellemet tovább erősítette (kirándulások, „kocsmázás”). Remélhetőleg az új 

főállású recepciós kolléga beválik majd, és újra teljes létszámban működhet a recepciós team. 

(Jancsó Rita, recepciós) 

 

Ahogyan minden évben, 2015-ben is sok minden csapódott le a Kocsis Szálló recepcióján. Bár 

a mi feladatunk elsősorban a munkásszálló vendégkörének kiszolgálása és koordinálása, 

értelem szerű, hogy kapcsolatban vagyunk az átmeneti szálló ügyeivel is. Ezt az évet is 

körbelengték személyi változások intézményünkben, amelyek egy részét örömteli hírek és 

események indukálták, más részét igen szomorú és sajnálatos történések. (Mráz Edina, 

recepciós) 
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A Kocsis Szálló  

„Szállás, ami megéri!” 

 

Szállónk étterem nélküli szálloda. Tiszta, csendes, egyszerű szállás lehetőséget 

nyújtunk a hozzánk érkező vendégeknek.  

Az első nyolc emeleten tudunk szobát illetve férőhelyet biztosítani. Ezen a piaci alapon 

működő emeleteken 82 szobát adunk ki magánszemélyeknek, illetve cégeknek, 

vállalkozásoknak, akik dolgozóikat szállásolják itt el. 2015 augusztusában újabb emeletet 

bérel tőlünk a Budapesti Műszaki Egyetem diákjai részére. Jelenleg 112 fő állandó lakónk 

van. Az első, második emeleten egyetemi diákok laknak, a második emelettől az ötödik 

emeletig inkább állandó vendégeink, a hatodiktól a nyolcadik emeletig pedig cégek veszik 

igénybe a szolgáltatásainkat. Szeptembertől várólistát vezettünk be annak érdekében, hogy a 

szálló feltöltöttsége mindig megfelelő és kiszámítható legyen. A cégekkel, vállalkozásokkal 

igyekszünk hosszú távú szerződéseket kötni. Ősszel megtörténtek a lépések a bankkártya 

terminál beszerzése ügyében. A készüléket 2016 februárjától tudja használni az intézmény. 

Ezzel a készpénzforgalom lecsökkenését reméljük, így egyszerűbben és biztonságosabban 

tudunk működni.  

Vendégek összetétele: 

A szálló szolgáltatásait három jól elkülöníthető csoport veszi rendszeresen igénybe.  

 Cégek, vállalkozók. 

 Állandó, hosszú távú vendégek. Gyakorlatilag albérlet helyett két ágyas szobában 

fizetnek egy állandó helyet.  

 Szálloda vendégek, ők egy-két napra jönnek üzleti ügyben vagy látogatóba, várost 

nézni, vegyesen külföldi és belföldi vendégek. 

 

A szobák kiadása mellett a közösségi termeket igyekszünk hasznosítani, 

rendezvényekre, eseményekre bérbe adni.   

A 14. emelet egyik termében tartja gyűlését az Anonim Alkoholisták csoportjai heti 

rendszerességgel. A földszinti nagy teremben például környék társasházainak közgyűlési 

helyszínt biztosítunk.  
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2015 decemberében Csada Sándor festőművész lakónk vállalta a szálló előterének 

megújítását. Falmontázst készít mely, szebbé és kulturáltabbá teszi az intézmény bejárati 

részét. A montázs témája Budapest nevezetességei és tömegközlekedése, így külföldi 

vendégeinknek a művészet által nyújthatunk hasznos információkat.   
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A Kocsis Szálló bevétele 2015-ben 95 261 800 millió forint volt az EcoStat program 

összesítse alapján. Elmondhatjuk, hogy a Kocsis Szálló eredményes és sikeres évet zárt. 

Vendégkörünket sikerült megőrizni és bővíteni. 

 

2016-os terveink 

 

Átmeneti Szállás 

 Még hatékonyabb együttműködés kialakítása és fenntartása a szociális munkások 

között.   Az esetek részletes és közös megbeszélését támogató, team munka 

kialakítása. 

 Társszervezetekkel, helyi szervekkel való jobb kapcsolat kiépítése. 

 Kulturális programok fenntartása, a programok színesebbé tétele.  

 25 év alatti fiataloknak tartott csoport foglalkozások fenntartása 
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 Pályázati programok segítségével tervezzük teljessé tenni az ügyfeleknek nyújtott 

segítést. Próbáljuk elősegíteni a szenvedélybeteg fiatalok megfelelő rehabilitációs 

intézménybe juttatását.  

 Eszközbeszerzések pályázati forrásból, mely a szálló szolgáltatásait bővítenék, 

modernizálnák. 

 

 

 

 

Szállodai rész: 

 Hatékonyabb kihasználtság érdekében havi riportok készítése, kiszámítható 

bevétel menedzsment kialakítása. Hosszú távú és rövidtávú bérlők 

optimális és hatékony elosztása.  

 Több hosszú távú szerződés cégekkel, magánszemélyekkel. 

 Számítógépen vezethető foglalási nyilvántartás bevezetése.  

 A szálló termeinek jobb hasznosítása, akár óránkénti bérbeadás preferálása. 

 Reklám felületeink bővítése. 

 A szálló előterének, bejáratának megújítása, szebbé tétele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. január, Fige Gergely 


