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1. BMSZKI KÖNYVES NAPPALI CENTRUM - MELEGEDŐ 2015. 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Könyves 

Nappali Centruma, Budapesten a VIII. kerület Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út 

kereszteződésében található.   

A Könyves Nappali Melegedő nyitvatartási ideje hétköznaponként: 9.00 - 17.00 óra között, 

szabad és munkaszüneti napokon 11.00 - 17.00 óra között fogadta ügyfeleit. A korábbi 

pályázati lehetőségek a plusz nyitva tartásra, a finanszírozás változásai miatt bezárultak 2015. 

májusától, így a 2015/2016-os krízis időszakban ezeket a plusz hétvégi nyitva tartásokat saját 

erőből finanszírozza a BMSZKI központi egysége. Az egyéb hétvégi nyitvatartási napok 

működését saját humán erőforrásainak erő feletti átcsoportosításával és terhelésével kell 

megoldania, hiszen sem kiegészítő munkaerő, sem anyagi forrás nem állt rendelkezésre 

megfelelő mértékben. Mindeközben az elvárt külső nyomásnak és megszorításoknak meg 

kellett felelnünk. A téli hónapokban látszik is Melegedő forgalmán, hogy kevés intézmény 

van nyitva a fővárosban hétvégén és ünnepnapokon, még így is, hogy a finanszírozás 

megváltozott. 

Minimális szolgáltatást biztosítottunk az ügyfelek részére hétvégén, de voltak olyan 

nyári napok, amikor indokolatlannak tűnt a teljes kapacitású hétvégi működés, az ügyfelek 

alacsony létszáma miatt.  

 

A BMSZKI Könyves Nappali Melegedő részegységei: 

 

 BMSZKI Könyves Ügyfélszolgálat  

 BMSZKI Könyves Álláskereső Iroda  

 

A két iroda a melegedő hétköznapi nyitvatartási idejében biztosít a jogszabályokban 

meghatározottakon kívüli plusz szolgáltatásokat. A fenti irodákban betérő ügyfelek nem csak 

hajléktalan populációból kerülnek ki, hanem szívességi lakás használókból és alacsony 

szociális státuszú emberekből, a környező szociális bérlakásokból. Az irodák működési 

tapasztalataira későbbi részben visszatérünk. 

 

Az általunk nyújtott alapszolgáltatásokat az I/2000. SzCsM rendelte írja elő, ezek: 

 Pihenés ( melegedés ) 
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 Közösségi élet 

 Személyes tisztálkodás 

 Személyes ruházat tisztítása 

 Étel melegítése, tálalása, elfogyasztása 

 

A jó elérhetőség és a plusz szolgáltatások miatt az intézmény jelentős forgalmat bonyolít. A  

nyári hónapokban, mint minden évben van visszaesés, de szezonális munkák befejeződése és 

az idő rosszabbra fordulásával jelentős emelkedés látszik. A lenti táblázatból látható, hogy a 

nők megjelenési gyakorisága továbbra is ritkább, mint a férfiaké. Az összes megjelenések 

száma 92.208 alkalom volt 2015-ben. Éves szinten 5.793 különböző személy vette igénybe 

szolgáltatásainkat, nemenkénti lebontásban: 4.279 férfi és 1.514 női ügyfelet takarnak a 

megjelenési alkalmak számai. Egyértelműen megfigyelhető, hogy a férfiak aránya majdnem 

négyszerese továbbra is a nők arányának, a 2014-as évhez képest a teljes létszám viszont erős 

emelkedést mutat, a 2014-es 3.748 főhöz képest, a 2015-ös 5.793 különböző személy jelent 

meg az intézményben. Legfőbb ok a hétvégi folyamatos nyitva tartás, mivel más melegedők 

nem tartottak nyitva nyáron, a téli időszakban pedig a BMSZKI Könyves Kálmán krt.-i 

intézmény a leggyorsabban elérhető étkezés, fürdés, mosás szempontjából. Továbbá 

magyarázható azzal, hogy a segélyezési és ügyintézési szabályok változása miatt, több külső 

intézmény is irányított ezen ügyek miatt is szolgáltatást igénybe vevőket intézményünkbe. 

Június hónapban a Menhely Alapítvány ügyfélszolgálata elköltözött a Könyves területéről, ez 

is hozzájárult ahhoz, hogy az ügyfelek nagyobb számban vették igénybe intézményünk 

szolgáltatásait. Havi forgalom, havi alkalmak száma: 
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A következő grafikonon a 2014 – 2015. évi krízis időszak látszik, és az, hogy az 

igénybevevők legnagyobb számban éjjeli menedékhelyekről keresik fel az Intézményt. A 

2015-ös év első két hónapjában emelkedést mutat, az átmeneti szállók lakóinak igénybevételi 

számai és az egyéb helyen éjszakázok (szívességi lakáshasználó, albérlet stb.) megfordulási 

aránya is folyamatosan nő.  

 

A közterületről érkező ügyfelek száma a tél beköszöntével, majd 100 fővel nőtt, ami ki is tart 

hónapokon keresztül, ez azt feltételezi, hogy folyamatosan igénybe veszik szolgátatásainkat. 

Az éves grafikonon jól látszik, hogy a csökkenés a nyári hónapokban erőteljesebb, melynek 

oka a közmunkaprogramba való belépésekben, az építőipari, vendéglátó – ipari, alkalmi 

munkaszezonban keresendő és abban, hogy a TEVADMIN rendszer használatával a szociális 

étkeztetések elérése és a szolgáltatások ütközése miatt kevesebben jöttek be a melegedőbe. 

Kiugróan magas számok a nyári időszakban is előfordulnak, főleg az időjárás változásaikor. 

A havi összesítésben ez nem igazán látszik. 

Az év első hónapjaiban voltak a legmagasabbak a megjelenési alkalmak 2015-ben is. Nyáron 

van némi visszaesés a megjelenések számában, de októbertől, a tél közeledtével, újra 

emelkedést mutat az igénybevevők száma. Az összes alkalmak száma egyébként 92.208 volt, 

ami havi átlagban kb. 7.684 megfordulást jelent, napi átlagban ez 253 főt jelent a 2015-es 

évben. A 2014-es forgalomhoz képest, csökkenést mutat az alkalmak száma, viszont az 

igénybevevők száma növekedést. Ennek oka abban keresendő, hogy sokan csak egy 

ügyintézés miatt keresték fel az intézményt, nem vették igénybe több alkalommal a 

szolgáltatást.  
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Ez látszik a segélyezéssel kapcsolatos tájékoztatásban résztvevők számának 

megháromszorozódásán is, amit az Álláskereső Iroda szolgáltatási adatai igazolnak. 

 

 

  A BMSZKI Könyves Nappali Melegedő profiljában működő, egyéb szolgáltatások is nyitott 

módon üzemelnek. Ezek például; az ügyfélszolgálat, álláskeresés, könyv- és/vagy újság 

kölcsönzése, hajvágógép, valamint varróeszköz igénybevétele is, amik egyaránt elérhetőek 

támogató szolgáltatásként érvényes tüdőszűrő igazolással, a regisztrációt követően. Sajnos az 

eszközök a nem megfelelő használat miatt gyakran tönkremennek, de igyekszünk pótolni 

azokat. 

 

 

Fontosabb szolgáltatások: 

 

Személyi tisztálkodás, ruházat tisztítása 

A két alapszolgáltatást folyamatosan biztosítjuk betérő ügyfeleink számára. Legnagyobb 

számban a fürdést veszik igénybe. Ehhez tusfürdőt, törölközőt és borotvát tud intézményünk 

biztosítani. Utóbbit, havonta egy alkalommal.  Borotvából 2.700 db. fogyott el a tavalyi 

évben. A 2015-ös évben 1.095 különböző ember fürdött az intézményben, 4.073 alkalommal 

rögzítettük nyilvántartásunkban ezt a szolgáltatást. 

Az igénybevevők saját maguk nagyon kevesen próbálnak meg mosni, illetve a tárcsás gépeink 

és centrifugánk a folyamatosan rongálás miatt keveset tudnak üzemelni. Ennek ellenére az 

évben 1.372 alkalommal biztosítottuk mosási szolgáltatást a nappali melegedőben. 

Hasznos lenne a mosási kapacitást bővíteni, mert az igény meglenne rá, ugyanakkor az 

ügyfelek saját maguk már nagyon ritkán fognak hozzá önállóan mosni, mert az intézmények 

helyettük ezt megteszik. Ezekhez mosószert tudunk biztosítani. 
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A táblázat az automata géppel végzett mosatások havi számát mutatja, a kézmosások ebben 

nem szerepelnek: 

 

 

 

Egyéb szolgáltatások 

Sokan veszik igénybe az ételmelegítésre szolgáló mikrohullámú berendezéseinket. Ez 

leginkább a téli időszakra jellemző. Tavaly 17.696 regisztrált melegítés volt, amit egy főre 

lebontva 2.180 különböző ügyfél vette igénybe ezt a szolgáltatást. 

Ezen kívül a rászoruló ügyfeleinknek csereruhát biztosítunk. Leginkább olyan alkalmakkor, 

amikor a ruházat tisztítása már lehetetlen, vagy állapota miatt, valamilyen fertőzés vagy 

betegség következtében kidobásra kerül.  2015-ben 20 ügyfélnek cseréltünk teljes ruházatot, 

valamely ok fennállása esetén. Az előző évhez képest ez csökkent, ami betudható az enyhébb 

télnek és a kevesebb közterületről érkezőnek. Mivel az ügyfeleinknek leginkább annyi 

ruhájuk van, amit magukon hordanak, a mosatás ideje alatt fürdőköpenyt biztosítunk azoknak, 

akik ezt igénylik. Ennek beszerzése adományokból történik, szállodai selejtezéskor. A 

köpenyek tisztítását, fertőtlenítését intézményünk végzi.  

Közösségi együttlét 

A jogszabályban meghatározottakon kívül a Nappali Melegedő sportolási és kulturális 

lehetőségeket is biztosít:  
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- csocsó: az asztal felkerült az Éjjeli Menedékhely közösségi helyiségébe, így bármikor 

használható. A szervezett versenyekre nem volt igény, összesen 3 alkalommal voltak 

annyian, hogy meg lehessen tartani. Emiatt döntöttünk, úgy, hogy amikor igény van 

rá,  bármikor használható legyen. 

-  

- asztalitenisz: egész évben működött versenyekkel és délutáni szabadidős programként. 

Az alábbi táblázatban a szervezett események száma és a résztvevők számának 

alakulása és az alkalmak láthatóak: 

 

 

 

 

 

- fakultatív könyvtárhasználat: helyet biztosít a saját vagy kikölcsönzött könyvek 

nyugodt olvasására. Az év második felére sikerült a polcainkat rendbe rakni és új 

könyveket, adományokból beszerezni. Az évvége felé kezdték újra igénybe venni az 

ügyfelek a kölcsönzési szolgáltatást, amit 155 fő vett igénybe. 

 

- újság, rejtvény: az újságok közül továbbra is a BLIKK a legnépszerűbb, ezt 1.029 

alkalommal olvasták az ügyfelek, a rétvényekből 344 darabot vittel az év folyamán. 

 

A 2015-es évben folytattuk a Filmklubot, ami az év elején nagyon sikeres volt. A 2015-es 

évben 616 fő látogatta a vetítéseket. Az alábbi táblázat az alkalmak számát és a nézőszámokat 

takarja a tavalyi év hónapjaiban. 
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ALKALOM FŐ ALKALOM/FŐ 

JANUÁR 6 80 1/13 

FEBRUÁR 9 92 1/10 

MÁRCIUS 12 125 1/10 

ÁPRILIS 4 26 1/6 

MÁJUS 5 22 1/4 

JÚNIUS 7 50 1/7 

JÚLIUS x x x 

AUGUSZTUS x x x 

SZEPTEMBER 3 15 1/5 

OKTÓBER 6 34 1/6 

NOVEMBER 10 79 1/8 

DECEMBER 9 93 1/10 

    Összesen: 71 616 1/9 

 

A nézőszám havonkénti változása egyértelműen betudható az időjárás jobbra fordulásának. A 

nyári hónapokban kevesen jelezték, hogy részt vennének, ezért szüneteltettük a filmvetítést.  

Továbbra is szervezünk hasonló alkalmakat, mert igénylik az ügyfelek. Ugyanakkor nem 

nagyszámú a részt vétel, aminek az oka az lehet, hogy a televíziós műsorprogramot kevesen 

hagyják ott. Próbálunk ez idei évtől a téli vetítésekre koncentrálni. 

Dolgozói létszámváltozások 

Az 2014 második felére az alapszolgáltatások működéséhez sikerült, egy szociális asszisztens 

kolléganővel a létszámot bővíteni a Melegedőben, viszont azóta sem sikerül több kollégát 

találni, aminek oka a napi konfrontáció az ügyfelekkel és az egy idő utáni rutin feladat 

végzésében való elfáradás. A melegedőben történő alapszolgáltatások működése nem jelent 

szakmai kihívást, bár az intézmény plusz szolgáltatásainak működésérhez szükséges 

munakerő felvételnél is csak minimális létszámban volt jelentkező.  
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Összefoglalva: A 2015. évben egyénekre bontva a melegedő forgalma a 2014-es évhez képest 

nem csökkent, viszont az alkalmak száma igen Aminek betudható a közmunkaprogramoknak 

és annak, hogy célzott ügyintézésekkel keresnek fel bennünket az ügyfelek. A dolgozói létszám 

nehezen stabilizálódik és ugyanezzel a létszámmal bonyolítjuk a napi működést és 

működtettük tovább plusz szolgáltatásainkat. Az év 365 napján, nyitvatartási időben 

elérhetőek vagyunk a hajléktalan emberek számára. A szolgáltatások minőségét továbbra is 

megfelelő szinten tudtuk biztosítani, ami nem kis erőfeszítést igényelt a team részéről. 

A 2015-as évben is terveink között szerepelt a nappali melegedő és az irodák dolgozói 

létszámának stabilizálása, bizonyos szolgáltatások megújítása. Jelen pillanatban a megfelelő 

létszámú munkaerő hiánya a szolgáltatásokban már néha zavart okoz. Ennek megoldása 

továbbra is fontos feladat, de a munka nehézségei miatt nehéz elkötelezett, jó konfliktuskezelő 

képességgel rendelkező kollégákat találni a nappali ügyeletekbe. 
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1.2. BMSZKI Könyves Nappali Centrum Ügyfélszolgálati Iroda – 2015. 

A Könyves Nappali Centrum Ügyfélszolgálata a Könyves Melegedőn belül 2009 óta működő 

szolgáltatási egység. Az iroda feladata, a Nappali Melegedőbe érkező ügyfeleink számára 

szociális ügyintézésben segítséget nyújtsunk. 

Az Ügyfélszolgálat szolgáltatásai 2015-ben: 

 Iratpótlás, illetékmentesség: személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adó kártya 

 Tartózkodási hely bejelentés 

 Hajléktalan igazolvány kiállítása és hosszabbítása 

 Gyógyszertérítés mentesség 

 Telefonálási lehetőség - kapcsolattartás és hivatalos ügyek intézésének céljából 

 Számítógép használata - Internet, levelek kezelése- megválaszolása, böngészés 

céljából 

 Postázási cím létesítése 

Telefonhívások kihasználtsága 2015-ben 
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Telefon használat

Személy Magán Hivatalos

 

 Összesítve: 2015-ben 700 fő telefonált és egész évben mintegy 3240 hívást bonyolítottak 

le.  A hívások száma közel 1000-rel kevesebb a tavalyi évhez képest.  
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Ügyfeleink számára a legvonzóbb a havonta 4 alkalommal lehetséges magánhívások 

lebonyolítása. Ezt 2014-ben 2453 míg 2015-ben 2447 alkalommal vették igénybe.  A 

hivatalos ügyekben telefonálók 2014-ben 1637, míg 2015-ben 793 hívást bonyolítottak. A 

számok rámutatnak arra a tényre, hogy a magánhívások gyakoriságét tekintve legkisebb 

visszaesés tapasztalható, ez nem mondható el a hivatalos ügyekkel kapcsolatos hívásokról. 

Tapasztalataink szerint ez a szolgáltatás valamint a számítógép használat foglalja le túlnyomó 

részt az irodát. 

2015-ben a számítógép használat gyakorlatilag kimerül a Facebook megtekintésében, a 

böngészőt nagyon sok ügyfél még használni is csak segítséggel tudja.  

                                         

 

   

Összehasonlítva 2014-ben 616 fő mintegy 1324 alkalommal vette igénybe ezt a 

szolgáltatást, míg 2015-ben 640 fő 1140 alkalommal.  

Tehát mint az igénybevevők és gyakoriság számát figyelmembe véve nőtt a számítógép 

kihasználtság. Minderre egyetlen gép áll rendelkezésre.  
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A Könyves Nappali Centrumon belül az Ügyfélszolgálati Iroda végzi a gyógyszer 

ingyenesítést, továbbá a segélykérelemhez szükséges igazolás kiadását.  

Gyógyszer ingyenesítés: BMSZKI Lábadozó gyakorlatilag kézenfekvővé tette e feladat 

felvállalását, de tapasztalataink szerint a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is nagyon sok 

szervezettől irányítják hozzánk az ügyfeleket ezen igazolás kiállításáért, miközben más 

intézmények is kiállíthatják a nyilatkozatot ügyfeleik részére.  
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Gyógyszer ingyenesítés

 

Összehasonlítva: 2014-ben 168 fő 209 alkalommal 2015-ben 178 fő 216 alkalommal kért 

gyógyszer ingyenesítéshez szükséges igazolást. Kiadásoknak száma januárban, februárban 

volt a legmagasabb és december hónapban a legkevesebb. 2015-ben több volt az „egyszeri 

támogatást kérő”, aki az évben egyszer vette igénybe a szolgáltatást, mivel egy igazolás 3 

hónapig érvényes és jövedelemhez kötött.  
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Segélykérelemhez szükséges igazolás: Minden olyan esetben kiállítjuk, ha az ügyfél a 

Könyves Éjjeli Menedékhelyen tölti az éjszakáit. Összesítve: 2014-ben 118 fő 231,  míg 

2015-ben 132 fő 293 alkalommal kért igazolást.  

Kedvezményes térítési díj: Amennyiben az ügyfél felvételt nyer BMSZKI átmeneti szállóinak 

valamelyikére, úgy igénybe veheti az első három hónapban ezen igazolás kiállításával 

feljogosító csökkentett összegű szállódíjat. 2014-ben 43 alkalommal valamit 2015-ben 55 

alkalommal tudtunk igazolást kiadni. 
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Lakhatással kapcsolatos ügyintézés - tanácsadás

Tart.cím bejeltés Lakcím rendezéssel kapcs. Infók Lakhatási tacsáadás
 

Tartózkodási cím bejelentés: 2014-ben 12 főt jelentett be az intézmény, 2015-ben ez a szám 5 

főre csökkent. Ennek oka, hogy lakóhelyre nem jelent be az éjjeli menedékhely és az a típusú 

lakcímkártya melyen csak tartózkodási cím szerepel, érvénytelenné vált továbbá az 

okmányirodák sem végeznek ilyen bejelentést. Ügyfeleink felkeresnek minket lakhatási 

gondjaikkal is. Itt a közös gondolkodás mellett segítünk tájékozódni, akár tovább irányítani a 

számukra leginkább megfelelő lakhatási megoldás, vagy ha úgy ítéljük, szociális intézmények 

felé. 

Az Ügyfélszolgálat általános feladatai közé tartozik az ügyfeleink személyes iratainak 

pótlásához szükséges ingyenesítő kiállítása.  

 Személyi igazolvány és lakcímkártya: 2014-ben 134 fő 149 alkalom, 2015-ben 

167 fő 209 alkalommal 

 TAJ kártyához 2014-ben 104 fő 112 alkalom 2015-ben 144 fő 175 alkalommal 

 Adókártyához 2014-ben 91 fő 107 alkalom 2015-ben  84 fő 116 alkalommal  
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 Hajléktalanigazolványt 319 fő 431 alkalom 2015-ben 361 fő 468 alkalommal 

vették igénybe. 
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Igazolványok - Kártyák pótlása

Személyig.,lakcímkártya pótlás TAJ kártya pótlás

Hajléktalan igazolvány Adó igazolvány

 

2014-ben 1082 fő fordult meg az Irodánkban, mintegy 5239 alkalommal, ebből 862 férfi és 

220 nő. 2015-ben 700 fő, 5595 alkalommal kereste fel az irodát ebből 525 férfi és 175 nő.  

Elmondható a számok tükrében, hogy az iroda forgalma nem csökkent a 2014-es évhez 

képest, sőt annak ellenére megnövekedett, hogy az ügyfelek száma csökkent. Ebből már arra 

is következtethetünk, hogy jelentős azon ügyfeleink száma, akik visszatérnek irodánkban egy 

– egy szolgáltatás vagy tájékoztatás miatt.  

A 2014-es évhez hasonlóan továbbra is tapasztaljuk, hogy ügyfeleink jellemzően éjjeli 

menedékhelyek és átmeneti szállók lakói, közterületen élők és szívességi lakás használók. 

Számos esetben iratpótlás miatt és igazolásokért jönnek. Ezek olyan szolgáltatások, melyeket 

a szociális intézményekben élők számára megoldott lehetne, legyen ez egy hajléktalan 

igazolvány kiállítása vagy gyógyszer ingyenesítéshez szükséges igazolás kiadása.  

Ügyfeleink jellemzően lakhatási kérdéseinek megoldása érdekében folyamatos a 

kapcsolattartás a BMSZKI Felvételt Előkészítő Team-el. Elő kívánjuk segíteni az átmeneti 

szállók várólistájára kerülést követően a megerősítést. Ez úgy látjuk jelentős segítséget jelent,  

hiszen az ügyfelek számára nyomon követhető, míg az éjjeli menedékhelyen dolgozó 

kollégák számára ellenőrizhetővé válik a folyamat. 
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Lehetőséget biztosítunk postázási cím létesítésére. A postai küldemények kezelésére az 

Irodában kerül sor. Ez nagy terhet jelent számunkra, mivel éves szinten több száz küldeményt 

jelent, melyet naponta átvenni, aktualizálni, rendszerezni szükséges. Különös érdeklődéssel 

figyeljük, hogy ez a szolgáltatás nem csak az éjjeli menedékhelyen nagyon vonzó az átmeneti 

szállókon élők körében, melyet ügyfeleink a posta kezelésének megbízhatóságával 

magyaráznak. Az igénybe vevők számának kiszámítására nem áll rendelkezésünkre olyan 

felület, mellyel az adatokat számszerűsíthetnénk. 

Az Ügyfélszolgálat 2015-ben is igyekezett mindenben ügyfeleink segítségére lenni, miközben 

ahogyan azt az elmúlt években is tapasztalhattuk minimális anyagi beruházás sem történt. 

Ügyfeleink számára továbbra is szükségünk lenne még egy használható számítógépre. Szintén 

évek óta kérünk egy olyan telefonkészüléket, melyen lehetséges a hangerő szabályozás.   

Dilemmaként merült fel, a telefon, internet használat leválasztása az Ügyfélszolgálatról, mert 

a jelentős ez irányú forgalom miatt, nincs lehetőség normális ügyintézésekre. Ahhoz, viszont 

új tartalmakkal kellene megtölteni az Ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásait. 
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1.3. BMSZKI Könyves Álláskereső Iroda – 2015 

 

Álláskereső Irodánk 2015-ben, működésének 6. évébe lépett. Az elmúlt 6 év mozgalmas, 

változásokkal teli volt, mind az Irodában dolgozó kollégákat, mind az iroda szolgáltatásait 

tekintve, illetve változáson ment keresztül maga a hely, ahol az Iroda helyet kapott 2009-ben. 

Szolgáltatásokat csoportosítottak át, felújították az épületet, így egy tágas, modern, barátságos 

helyiség várja az ügyfeleket.   

A szolgáltatások az évek során a jogszabályi változásoknak illetve a hozzánk forduló ügyfelek 

igényeihez mérten változtak, átalakultak, az alapműködés viszont minden évben stabil maradt.  

Törekvésünk elsősorban a hozzánk forduló ügyfelek munkaviszony létesítésének segítése, 

ennek kapcsán alkalmazkodva a munkaerő - piaci igényeknek, figyelembe véve az ügyfél 

egészségi állapotát, szaktudását, munkatapasztalatait, lehetőségeit.  

Mivel a Könyves Nappali Melegedő részeként – mint külön szolgáltatás - működik az 

Álláskereső Iroda, ezért az ügyfelek elsődleges regisztrációja a Melegedőben történik, ott 

kaphatnak információt, irányítást az egyéb szolgáltatásokról.  

A szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevők ismerik Irodánk működését, az újonnan 

érkezők pedig részletes tájékoztatást kapnak arról, miben tudjuk munkába állásukat segíteni. 

Mindezt szórólap formájában is rendelkezésre bocsátjuk, ami több helyen el van helyezve, így 

egy komplex képet kaphatnak arról, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 

Szórólapjainkat rendszeresen elhelyezzük a Haller utcai Munkaügyi Kirendeltségen is.  

Önálló álláskeresését biztosítunk, amihez 8 db telefon és 2 db számítógép áll rendelkezésre.  

Emellett a napi rendszerességgel kapott, kigyűjtött álláslista, internet, a Munkaügyi Központ 

álláslistája, hírlevelei, a munkáltatók általi megkeresések, a cégekkel való személyes 

kapcsolattartások eredményeként adódó státuszok, illetve saját, kigyűjtött álláslista áll 

rendelkezésre nyitvatartási időben.  
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A hozzánk fordulók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

 Segítségnyújtás önéletrajz megírásában 

 Iskolai bizonyítványok lekérése képzés illetve munkába állás céljából  

 Számítógép használattal kapcsolatos segítségnyújtás 

 Felkészítés a munkáltatóval való találkozóra 

 Egyéni esetekben ügyintézés 

 Egyéni beszélgetések 

 Személyes információnyújtás munkával, állásokkal kapcsolatos ügyekben 

 Korlátlan telefonhasználat állás és lakhatási ügyekben 

 Internet és számítógép használat, állás és lakhatási ügyekben 

 Egyéni munkáltatók álláslehetőségeinek hirdetése 

 Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés állás, lakhatás és hivatalos ügyekkel 

kapcsolatban 

 Térképhasználat 

 Telefonkönyv használat 

 Fotókészítés az önéletrajzokhoz 

 Naponta frissített álláslisták közzététele 

 Információnyújtás munkákkal kapcsolatos ügyekben a faliújságon 

 Munkaügyi Központ állásainak hirdetése 

 Segélyezéssel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés 

 

A társszervekkel való együttműködésünk stabilsága évek óta tart. Az ügyintézések kapcsán 

nem csak a kerületekben működő, hanem pl. a vidéki Járási Hivatalok is megismerték 

tevékenységünket és nyújtottak segítséget a napi munkában. 

Továbbra is foglalkoztatta ügyfeleinket a MÁV, azok az emberek, akik ott vállaltak közcélú 

munkát 2014-ben, a szerződéshosszabbítások következtében még mindig a MÁV 

alkalmazásában állnak.  

December hónapban újabb cég csatlakozott be azok közé, akik hajlandók hajléktalan 

ügyfeleket dolgoztatni.  
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Az őszi hónapokban egy ócsai cég jelentkezett, szeretett volna munkaerőket találni az 

ügyfélkörünkből. Sajnos ez teljesen meghiúsult, mivel a jelentkezők létszámát kevésnek 

találták, így számukra nem volt gazdaságos belevágni a buszos szállításba.  

A Munkaügyi Központ és a különböző cégek megkereséseit minden alkalommal továbbítjuk a 

BMSZKI intézményeiben dolgozóknak a BMSZKI levelezőlistáján, ennek ellenére nagyon 

minimális az érdeklődés és az ügyfelek hozzánk irányítása.  

 

2015-ben a munkába állás hátrányai változtak az előző évekhez képest: 

 

 Az alulképzettség okozta hátrányt sikerült leküzdeni a közcélú foglalkoztatással.  

Viszont az ehhez szükséges bizonyítványok beszerzése fontosabbá vált, a magasabb 

fizetési kategóriába sorolás miatt. A nyílt munkaerő-piacon leginkább az ún „fekete 

gazdaság” részeként tudtak munkába állni ügyfeleink.  

 A kitartás hiánya: a megpályázandó állásokra nem akarnak jelentkezni, mert nem 

tudnak tervezni és hosszútávon gondolkodni, az itt és most a lényeg. Jobban szeretik, 

egyszerűbbnek tartják, ha megbeszélés után azonnal munkába állhatnak és napi, vagy 

heti rendszerben kapják a fizetést. A legtöbbjüknek nincs türelme várni a bérére egy 

hónapot. Igyekszünk segíteni az ügyfeleknek gondolkodásuk átalakításában, de 

nagyon nagy az ellenállás. 2014-ben és 2015-ben  a munkabér összege is gyakran 

kevésnek tűnt, 80-100 ezer Ft-ért sokan nem vállalják a munkát. Tapasztalatunk 

szerint nem azért, mert ez irreálisan nagy összeg, hanem azért, mert irreálisan nagy 

összeg veszteségként, ha nem fizetik ki az elvégzett munka után.  

 A Fővárosi önkormányzat rendeletmódosítása miatt, a jövedelemnélküli hajléktalanok 

munkába állásának támogatása olyan összeggel történik 2015. 03. 01. napjától, ami 

összeg nagyon vonzó a munkába állók számára, mint biztosíték a kezdeti nehézségek 

áthidalására, azaz a napi étkezés megoldására.  Sajnos a „munkakedv” a 

segélykifizetésig tart esetenként és nem követi tartós munkavégzés.  

 Sok esetben jelent hátrányt másokkal szemben, amikor az ügyfeleknek nincsenek meg 

az irataik, illetve hiányzik a bizonyítványuk. Ennek pótlásában természetesen 

segítünk. Ennek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, ezért jó néhányan 

lemaradtak már a gyorsan betölthető állásokról ezen ok miatt.  
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 Az információhiány, a nem megfelelő helyen való segítségkérés, a jogszabályok 

félreértelmezése, a szociális munkások nem kellő felkészültsége is gátat szab az ügyfél 

lehetőségeinek. 2015-ben is, ennek változtatása érdekében folyamatosan 

tájékoztattuk kollégáinkat a változásokról, lehetőségekről, ebben segítség a BMSZKI 

közös levelező rendszere, a BMSZKI e-mail szolgáltatása.  

Működésünk a számok tükrében 

A 2011-es, 14.359-es látogatási alkalomhoz képest, 2012-ben 13.864 alkalommal keresték fel 

Irodánkat, ami 495 alkalommal kevesebb. 2013-ban 14.040 volt a látogatottságunk, az előző 

évhez képest 176 alkalommal több. 2014-ben 10.578 alkalommal jelent meg Irodánkban 

ügyfél, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. 3.462 alkalmat jelent ez, amit 

véleményünk szerint jelentős százalékban a közcélú foglalkoztatás megléte okozott, illetve a 

Melegedő létszámcsökkenése is. 2015-ben tovább csökkent a látogatottsági alkalmak száma, 

9244, ami a 2014-es évhez képest 1334 mínusz alkalmat jelent. Ennek nem csak a stabil 

közcélú foglalkoztatás az oka, hanem az is, hogy a civil szférában működő, hajléktalanokat is 

fogadó intézmények vonzóvá tételéhez szükségesek a nem jogszabályban előírt 

szolgáltatások, így akár helyben is megoldható pl. az álláskeresés igénybevétele.  
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Férfiak és nők aránya 

 

A férfiak és nők aránya az ügyfélforgalom tekintetében szinte semmit sem változott.  1/3 – 

2/3  arányban járnak hozzánk nők és férfiak, ezt azt is tükrözi, hogy a hajléktalan férfiak 

száma többszöröse a nőknek.  

A nők közcélú munkavégzésre nem szívesen jelentkeznek, mivel gyengébb fizikai erőnlétük, 

leromlott egészségi állapotuk miatt nehezebben tartják meg munkahelyeiket. A konyhai 

munka, mosogatás, előkészítő, pékségekben való munka, szendvicsüzemekben való 

elhelyezkedés, még mindig erősen preferált, annál is inkább, mivel itt a napi étkeztetés is 

megoldott.  

A megjelenések alkalmai a nemek elosztásában arányosan csökkennek az összes megjelenési 

alkalmak csökkenő számával.  

 

Férfiak és nők  - az iroda igénybevételének éves alkalmainak számai: 
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2013-ban Irodánkban 591 fő jelent meg, 123 nő, 468 fő férfi. 2014-ben pedig 491 fő, ebből 

401 férfi, 90 nő, 2015-ben 1382 fő, 1094 férfi, 288 nő.  

A hozzánk forduló ügyfelek száma majd háromszorosára nőtt. Véleményem szerint ezt 

nagyban befolyásolta a Fővárosi Közgyűlés rendelet módosítása, mely a hajléktalanok 

pénzbeli segélyezését szabályozza. E változás keretében a lakásban élő, lakóhellyel nem 

rendelkező ügyfelek információhoz jutása rajtunk keresztül történt, annál is inkább, mivel a 

Menhely Alapítvány irodája elköltözött telephelyünkről a nyári hónapokban.  

Egyéb szolgáltatások 

 

Szolgáltatások 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

új ügyfél 557 303 294 453 254 292 

napi átlag új ügyfél 3 1 1 2 1 1 

napi átlagforgalom 72 57 55 58 46 39 

számítógép-használat 3726 2982 3063 3666 3165 2767 

önéletrajz 306 290 152 183 202 183 

egyéni beszélgetés 1453 1561 1060 1536 1691 2947 

információnyújtás 2051 2774 1748 3066 2711 3526 

térképhasználat, 

útvonaltervezés 

459 525 373 1432 3167 3285 

bizonyítványkérés 122 92 51 38 43 78 

e-mail címes adatforgalom 427 1919 2693 4376 5382 4401 

fotókészítés - 175 229 642 312 202 

segély ügyintézés - -  1462 1603 1858 
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Az igénybe vehető szolgáltatások közül azok száma nőtt, amelyek során személyes 

kontaktusban vagyunk az ügyféllel, az azonnali, hiteles információ nyújtása fontos ügyfeleink 

számára, ilyenkor hosszabb beszélgetésre is sort lehet keríteni, bár ezek intimitása nem 

teremthető meg az Irodában. Mindezek ellenére az egyéni beszélgetések száma a 2014-es 

évhez képest 1256 alkalommal növekedett.  

Törekvésünk arra, hogy az ügyfelek a virtuális világgal jobban megismerkedjenek, egyre 

inkább valós képet ölt. Az ügyféllel közösen létrehozott e-mail címek használata, a különböző 

hirdetési portálokon való eligazodás, mind több ügyfélnek megy önállóan vagy kis 

segítséggel. Ezt a tendenciát szeretnénk folytatni az elkövetkezendőkben is.  

 

2015-ben, egyéb tervei és igényei miatt ismét megváltunk egy kollégától.  Így folyamatosan 

keressük azt a stabil embert, aki szívesen végez szakmai munkát ügyfeleinkkel, hisz abban, 

hogy van lehetősége a perifériára szorult embereknek visszailleszkedni a munka világába, 

türelemmel és szakértelemmel fordul feléjük.  

A kollektíva állandóvá tétele után még személyre szabottabban szeretnénk támogatni az 

ügyfeleket az álláshoz jutásban, több lehetőséget felkínálni ahhoz, hogy alkalmassá váljanak a 

munkavégzésre, illetve a munkahely megtartására.  

Lényegesen átalakítanánk a munkaterületek leosztását, illetve a különböző munkafolyamatok 

megtanulása nagyon fontos lenne amiatt, ha bárki kiesik,  bármilyen okból, az ügyfelek ne 

szenvedjenek hátrányt az igénybe vehető szolgáltatások terén. 

 

Segélyezési tanácsadás, ügyintézés 

Az Álláskereső Iroda szerves részét képezi a rendszeres és az átmeneti segélyezéssel 

kapcsolatos ügyintézés és információnyújtás. 2015. március 1. napjától a rendszeres 

segélyezés átkerült az illetékes Járási Hivatalokhoz, így a Budapest VIII. Könyves K. krt 84. 

sz. alatt működő, Hajléktalan Információs Iroda rendszeres ellátásokkal foglalkozó része 

csatlakozott a IX. kerületi Járási Hivatalhoz, Hatósági Osztály II- ként. Az ügyintézés helye 
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nem változott, viszont az egészségkárosodás címen folyósított ellátás más nevet kapott, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásként folyósítják az ügyfeleknek.  

Ezzel egy időben Főpolgármesteri Hivatal segélyezési rendszerét, feltételrendszerét és az 

igénybe vehető segélytípusokat is megváltoztatta a Fővárosi Közgyűlés.   

Mellékletként egy sokat vitatott, szakmai szempontokból érthetetlen szállóigazolás lett a 

feltétele annak, hogy az ügyfél igénybe vehesse a hatályba helyezéstől a  rendkívüli települési 

támogatásnak nevezett ellátást, függetlenül attól, mi szerepel a lakcímkártyáján.  

A Fővárosi Önkormányzat Hajléktalan Információs Irodájával sikerült kiépítenünk egy jól 

működő munkakapcsolatot, ezen nem változtatott az új Osztályvezető becsatlakozása sem. Az 

ügyfelekhez való hozzáállásuk javult, mégis létjogosult a segélyezéssel kapcsolatos 

tanácsadás, ügyintézés.  Azok az ügyfelek, akik nincsenek tisztába a lehetőségeikkel, a 

segélytípusokkal, akik időpontot szeretnének kérni segélyfelvételre, akik 

egészségkárosodásuk okán vagy együttműködés után szeretnének ellátáshoz jutni ügyintézés 

és információnyújtás keretében, keresik ezt a szolgáltatást.  

2013-ban 1462 alkalommal 137 fő, 2014-ben 1603 alkalommal 219 fő, 2015-ben 1858 

alkalommal 843 fő kért segítséget. Ez napi lebontásban a munkanapok figyelembevételével 

9 ügyfelet jelent. A majd négyszeres igénybevétel oka főre leosztva a jogszabályváltozás 

miatti informálódás, illetve a megfelelő feltételek megteremtésének lehetősége ( hogyan, hol, 

mennyi idő alatt lehet szállóigazoláshoz jutni, ami az éjjeli menedékhelyek viszonylatában 

nem egységesen működik ) és a Menhely Alapítvány irodájának bezárása.  A BMSZKI, 

esetkezelővel nem rendelkező ügyfeleinek jelentős része csatlakozik ehhez a létszámhoz. 

Megfigyelhető az is, hogy a szociális munkások jelentős része jövedelemhez juttatásként a 

segélyezési rendszert tudja elképzelni, a munkába állítás a saját értékrend és az „én mit nem 

vállalnék el” elv szerint történik.  

A társszervek működésbeli, jogszabálybeli változásainak, egyéb információinak eljuttatása a 

BMSZKI dolgozói köréhez a közös levelezőlistán történik. A tapasztalatom az, hogy nagyon 

kevesen olvassák az információkat, ami a fontos változások ügyfelekhez való eljutását erősen 

késlelteti. Az újonnan belépő kollégák viszont személyesen kérik a segítséget, jogszabály 

értelmezést.  

Az elmúlt évre visszatekintve: az alapszolgáltatásokat stabilan tudtuk működtetni, lehetőség 

volt munkáltatókkal való kapcsolatfelvételre, a segélyezéssel kapcsolatos szolgáltatás 



 

25 

messzemenően teljesítette a tőle elvártakat. Bár nagyon lassan, de elkezdődött egy személyre 

szabottabb, ügyfélközpontúbb munkába állítási támogatás, aminek része: 

 a megfelelő kollégák megtalálása 

 az elfogadó munkáltatók megkeresése, a kapcsolat fenntartása, erősítése 

 a motivált ügyfelek megszólítása, közös tervek, célok megfogalmazása a 

munkavállalásra való alkalmasság javítása  

 A nagy számban megjelenő alkoholproblémákkal és drogproblémákkal küzdő 

ügyfelek irányítása, tájékoztatása ( rehabilitáció, józanságmegtartó csoportok, orvosi 

ellátás, absztinens szálló, tűcsere program, stb )  

Nem szegte kedvünket a BMSZKI likviditási problémái, aminek kapcsán egyetlen dolgot 

emelnék ki: Több, mint 8 hónapba telt abba a fényképezőgépbe 2 db akkumulátort beszerezni, 

amivel az ügyfeleinket fotózzuk az önéletrajzukhoz.  

Ennek áthidalására saját telefonjainkat vettük igénybe, hogy e szolgáltatásunk zavartalanul 

működhessen.  

Az adományruháknak köszönhetően sikerült néhány olyan ruhadarabot kiválasztani, ami 

szabásának köszönhetően bármekkora embernek megfelelő méret. Ehhez összeszedtünk 

néhány bizsuékszert, szépségipari szereket, amivel kicsit színesítjük női ügyfeleink külső 

megjelenését fotózáskor. Ez egy rendkívül izgalmas program az önéletrajzok készítésekor az 

ügyfeleknek, főleg, ha az elkészült fotókat A4-es méretben, fekete fehérben kinyomtatjuk 

számukra, amit magukkal vihetnek. Ez a helyzet nagyon jó alap mélyebb tartalmú 

beszélgetésekre az „Ilyen voltam hajléktalanságom előtt, ilyen vagyok és milyen lehetnék” 

területén.  

Összességében ismét változásokkal teli évet zártunk. Sajnos még mindig elég minimális az 

elmozgásunk a stabil alapműködéstől.  

A kollégák motiváltságát az iroda falain kívülre kell helyeznünk, hogy egy látványosabb 

fejlődés induljon meg a szolgáltatásainkban. Gondolok itt képzésekre, szakmai munkákba való 

becsatlakozásba, erőteljesebb szakmai érdeklődésre a hasonló szolgáltatásokkal működő 

irodák munkája iránt.  
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2. BMSZKI KÖNYVES ÉJJELI MENEDÉKHELY – 2015. 

A BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhely a 2015-ös  évben is az engedélyezett, napi 208 

hajléktalan ügyfél számára tud lehetőséget nyújtani az éjszakák fedett helyen való eltöltésre, 

melyhez különböző szolgáltatások is kapcsolódtak. 2013. óta az épület teljes, régi és új 

szárnya is nyitva van az ügyfelek előtt. Az igénybevétel az ügyfél kérelmére indul, a 

személyes iratokon túl, hét hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet szükséges hozzá. 

Az éjjeli menedékhely szolgáltatásai a következők az 1/2000. tv. alapján: 

- személyi tisztálkodási lehetőség- ehhez borotva, borotvahab, szappan biztosítása 

- ruházat tisztántartási (mosás) lehetőség 

- pihenés  

- értékmegőrzési lehetőség. 

 

Az Éjjeli Menedékhely nyitva tartása: délután 18 órától másnap reggel 8 óráig. Feliratkozás 

az intézmény előtti nagykapunál 17.30-kor, az első beengedés 18.00-kor történik. Az 

igénybevevőknek másnap reggel 8 óráig kell elhagyni az éjjeli menedékhelyet.  

Az összes igénybe vett alkalmak száma a 2015-es évben 46.218, a 2014-es évhez képest, ez 

4.000 kevesebb alkalom. Ennek az oka, hogy a nyári időszakban az ügyfelek munkásszállókra 

költöztek, illetve az átmeneti szállókon is viszonylag nagy volt az üres férőhelyekre 

beköltözők száma. 
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A téli hónapokban a megfordulások száma a megszokottak szerint magasabb volt. Ebben az 

időszakban az összes megfordulási alkalmak száma átlagosan havi 3.850 alkalom, amely az 

előző évhez képest csökkenést mutat, ez egyértelműen a nyári időszakban jelentkezett. Az 

őszi időszakban szeptembertől folyamatos emelkedést mutatnak a számuk. 

A 2015-es évben  egyénre lebontva, 1.373 férfi és 21 nő vette igénybe a BMSZKI Könyves 

Éjjeli Menedékhely férőhelyeit, ez összesen 1.394 különböző hajléktalan embert jelent. Ez 

csökkenést  mutat, de az irányítás és más típusú szállásra költözés az eljárás rendeknek 

megfelelően hatékonyabb volt, mint a korábbi években. 

Az alkalmak száma 46.218 volt, ami napi átlagban 130 főt jelent. 

Az alkalmak számában a nyári időszakban figyelhető meg jelentős csökkenés. 

Csökkenés okai: 

- A szakmai igazgatóhelyettesi döntés, melynek értelmében, aki 120 napot éjjeli 

menedékhelyen töltött, aki 25 év alatti és a 60 év feletti és új regisztráltként jelenik 

meg a rendszerben, azt a Felvételei Előkészítő Team-hez majd, rajtuk keresztül 

BMSZKI átmeneti szállásra vagy más szervezetek szállóira kell irányítanunk.  

- Bánya utcai szállónkkal egyeztetve a 60 év felettieket hozzájuk irányítottuk, továbbá 

más szálláshelyek, ellátások felé (szociális otthon, BMSZKI Szabolcs utca, stb.) is. 

- Egy másik,  említésre méltó ok, a közmunkaprogramok beindulása, mely sok 

ügyfelünknek adott lehetőséget a rendszeres jövedelemszerzéshez, ezáltal segítve őket 

magasabb ellátási formákba való bejutáshoz. 

- A tiltólistán nem lévő szerhasználat megjelenése az intézményben, ami bizonyos 

időszakokban visszavetette az igénybevevők számát. 

Az alapszolgáltatások biztosítása a következőképpen alakultak a 2015-ös évben: 

Krízis élelmet a téli időszakban, 23.331 alaklommal biztosítottunk. Ennek nagyobb részét a 

krízis időszakban a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatából finanszíroztuk. Ezen 6 

hónapos időszak alatt, 1.005 különböző ügyfél étkezett az intézményben  

Az ételmelegítési lehetőséget a betérők 18.881 alkalommal kértek, összeses 1.197 ügyfél. 

Mindkét szám a minimális létszám csökkenés ellenére több mint a 2014-es évben.  
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A krízis időszakban elmondható, hogy több alkalommal veszi igénybe ugyanaz az ügyfél a 

férőhelyeinket és szolgáltatásokat, mivel a várólisták miatt a más típusú elhelyezésbe ebben 

az időszakban nehezebb bekerülni. 

A mosási kapacitásunk éjszaka is elég kicsi, ennek ellenére a mosógépeinkben 2.006 fő 

ruházatát mosását tudtuk biztosítani. Ebben a számban keverőtárcsás, és kézi mosás számai 

nincsenek benne, amelyhez szintén biztosítunk mosóport és ha belefért a szárítást is 

megoldottuk.  

A fürdési lehetőséget, szinte teljes létszámban kihasználták a hajléktalan emberek, borotvát 

1.394 főnek biztosítottunk a 2015. évben. 

A jogszabályban meghatározottakon kívül az éjjeli menedékhely sportolási és kulturális 

lehetőségeket is biztosít: este 19 - 21 között, asztaliteniszezésre, csocsózásra és fakultatív 

könyvtár használatra van lehetőség. Utóbbiban van lehetőség kölcsönözni és nyugodt helyen 

olvasni. 

A legnépszerűbb továbbra is a ping-pong asztal használata, ezt 1.315 fő használta, összesen 

280 alkalommal. 

 

2.1. Az Intézmény működése 

A korábbi gyakorlatoknak megfelelően, az intézmény három részre tagolódott ügyfeleink 

különböző szintű igényeinek kielégítése érdekében. Az épület emeleti 143 férőhelye 

hagyományos éjjeli menedékhelyként funkcionált. A földszint egy része a munkába állt, de 

még átmeneti szálláshelyre be nem került hajléktalan embereknek volt fenntartva. Ez 

maximálisan 65 férőhelyet jelentett összesen. A régi fapadnak nevezett éjjeli menedékhely az 

utcáról érkezők számára biztosított lehetőséget a krízis időszakban – speciális, 24 órás 

fapadként - pihenésre, melyet 2015. telétől, már pályázati forrásból sikerült megoldanunk.  

A felvétel az ügyfél kérelmére indul, szolgáltatások este 18 óra és reggel 8 óra között 

biztosítottak az ügyfelek számára. 

2.2. Hagyományos éjjeli menedékhely 

 A leginkább kihasznált férőhelyeket takarja az elnevezés. A jogviszony egy éjszakára szól, 

nagyrészt egyszintes ágyakon tölthetik az éjszakát az ügyfelek. A tisztálkodáshoz, 

ételmelegítéshez biztosítunk megfelelő eszközöket. A helyekre a feliratkozás este fél 6-tól 
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történik, a beengedés 6 órakor. Az intézményt reggel 8 órakor zár, az épületet addig kell a 

bent éjszakázóknak elhagyniuk. Általában az új ügyfelekkel és a korábban már 

megjelentekkel is ezen a részen találkoznak a kollégák először.  

Az új ügyfelekkel és azokkal, akik régen nem jártak már az intézményben, egy rövidebb első 

interjút készítenek, hogy a további elhelyezés, gondozás, irányítás lépéseit megtervezhessük. 

Továbbá, ha speciális igények lehetnek (betegség, most került utcára, más elhelyezés 

szükséges stb.) azokra reagálni tudjunk. 

2015-ben „első éjszakás adatlapot” 298 fővel vettünk fel. Közülük azok száma, akik nem 

szerepeltek a nyilvántartásban és azt nyilatkozták, hogy most kerültek ebbe a helyzetbe,  147 

fő volt. Ezek a személyek viszonylag hamar magasabb ellátásba lettek irányítva. 

Elhelyezésben és esetkezelésben ők kiemelt figyelmet kaptak. Az év vége felé, az új 

„esetkezelő” rendszer átalakítása és más fókusza miatt, kicsit nehézkessé vált a velük való 

foglalkozás. Ezért ezekbe a megbízásos kollégákat is be kellett vonni, hogy ezt a munkát csak 

az ügyelet végezze, a magas ügyfélszám nem teszi lehetővé.  

Egész évben tűntek fel olyan emberek, akik hitelek miatti lakásvesztés miatt jelentek meg. 

Akikről biztosan tudtuk ezt, az 10 fő volt, aki emiatt került be az intézménybe. Ők nagyon 

rövid időn belül átmeneti szállásra kerültek, mivel fontosnak tartjuk, hogy a hajléktalan 

életforma ne váljon a mindennapi életük részévé. Így a társadalomba való reintegrációjuk 

sokkal gyorsabb lehet.  

2.3. Dolgozói szobák 

A dolgozós szoba célja: a munka megtartása, nyugodtabb pihenési lehetőség, FET-re való 

jelentkezés, majd átmeneti szállóra kerülés. 

Az dolgozói fix helyes elhelyezésbe kerülés feltételei a következők voltak:  

- munkaszerződés 

- együttműködési megállapodásban foglaltak betartása 

- szobagyűlésen való részvétel 

- két átmeneti szálló megnevezése vagy egy alternatív szálláshely megjelölése (albérlet, 

egyházi illetve alapítványi elhelyezés) 

- Házirend betartása 
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- igazolt vidéki munka esetén a hely egy hétig tartva van, meghosszabbításáról a team 

dönt 

- heti minimum öt éjszakát el kell tölteni a Könyvesen. 

- A BMSZKI irányában fennálló tartozás rendezése 

 

Az átmeneti szállókon elhelyezésre váróknak indokolt esetben, 2012. novemberétől, 

folyamatosan állandó helyet biztosítunk a megfelelő férőhelyre való beköltözésig. Azóta ezt 

folyamatosan tudjuk tartani. 

 Feltétele volt minden esetben az itt maradásnak valamilyen átmeneti szállóba való 

jelentkezés vagy más szálláslehetőség - albérlet intézése, mert a cél az, hogy az ügyfeleink ne 

maradjanak nálunk hónapokig, évekig, ne szokják meg ezt a létformát, minél hamarabb 

magasabb szintű ellátási formákon kerüljnek.  

A legtöbb dolgozó ügyfél a FESZOFE-nak, a Budapest Esélynek köszönhetően, továbbá a  

MÁV Zrt.-n  keresztül helyezkedtek el közmunkaprogramban. Nagyobb létszámban kb. 20 fő 

volt, aki fagyi gyártó üzemben kapott a nyári időszakban több műszakos munkahelyen, teljes 

munkaidős foglalkoztatásban állást. Az ő elhelyezésüket a BMSZKI Kőbányai 22. alatti Éjjeli 

Menedékhellyel közösen oldottuk meg ők néhány héten belül átmeneti szállásra nyertek 

felvételt. Elsődlegesen a BMSZKI intézményi hálózatában, másodsorban civil szervezeteknél. 

Összesen a tavalyi évben 25 fő volt, aki élt is ezzel a lehetőséggel és további is tudott 

költözni. Aki munkát kapott az általában el is költözött az éjjeli menedékhelyről, 

munkásszállóra vagy átmeneti szálláshelyre. 

2.4. Éjjeli Menedékhely „esetkezelés”  

 

A BMSZKI Könyves Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely plusz szolgáltatása 2014. 

szeptember 1. óta az egyéni „esetkezelés”, amely több szempontból különbözik a 

hagyományos, átmeneti szállókon végzett hagyományos esetkezelői munkától. Az eredeti 

tervtől 2014. novemberében kicsit eltértünk, mert egyéb speciális elemekkel is kiegészült.  

Bár, az alapelvek hasonlóak számos eltérés mutatkozik az átmeneti szállókon és a fapadon 

végzett egyéni esetkezelés tekintetében.  Míg átmeneti szállókon az ügyfél és esetkezelője 

között szerződéskötés történik, amely szerződés tartalmazza az együttműködés feltételeit 

illetve szabályozza az ügyfél érdekében közösen meghatározott célok elérésének a feltételeit, 
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továbbá a hatékony együttműködés biztosításának garanciáit, addig a fapadon végzett 

esetkezelés során nem kötünk együttműködési megállapodást az ügyféllel. Jóval 

kötetlenebbek a szabályok mind az ügyfél mind a szociális munkás számára. Például az 

ügyfelek szabadon dönthetnek arról, hogy szeretnének egyéni estkezelésben részt venni, 

nincsenek kötelezve a szolgáltatás igénybevételére.  

Nincsenek előre programozott lépések, vannak kitűzött célok, ámbár ez sem jellemző minden 

ügyfelet illetően, hiszen célnak tekinthető a munkába állás vagy akár az ügyfél úgynevezett 

„belső változása” is, amely véleményem szerint jóval tartósabb és pozitívabb eredményekhez 

vezethet az ügyfél életében.  

Az előnyök mellett hátrányok is megjelennek, hisz ha az ügyfél nem véli úgy, hogy hatékony 

az esetkezelés bármikor következmények nélkül megszakíthatja azt. Ez abban az esetben is 

megtörténhet, ha az ellátott a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti és így „kizárja” 

magát az intézményben igény bevehető szolgáltatásokból. A szociális munkás elsősorban a 

bizalom kiépítése után, az interjúfelvétel módján tudakozódik mindazon problémákról, 

amelyek az ügyfél általános helyzetét meghatározzák és amelyek következtében vált a 

hajléktalan ellátás „szereplőjévé”. Úgymint veszélyeztetettség, anyagi kiszolgáltatottság, 

melyek feltárását követően szociális diagnózist állítunk fel közösen az ügyféllel és az 

esetkezelt erőforrásait igyekszünk az együttműködés során mozgósítani  továbbá egyfajta 

előrelépést eredményezni a közös munka alkalmával. A fapadon végzett esetkezelés, amely 

eleinte inkább szociális ügyintézésnek felelt meg, a kezdetekben főként a lakhatási 

problémákra való megoldást célozta meg az arra rászorulók részére. A cél az volt, hogy a 

szolgáltatást igénybevevő ügyfelek átmeneti szállóra kerüljenek. 2015-ben a fókusz inkább a 

segítő beszélgetésekre irányult, de a tendencia még mindig azt támasztja alá a gyakorlatban, 

hogy az ügyintézésre nagyobb az igény az intézményben. Ügyintézések alkalmával főként 

akárcsak tavaly a lakhatással kapcsolatos információkéréssel keresték a szolgáltatást a 

legtöbben, de a segélyezés és az álláskeresés is egyike azon okoknak, amely miatt 

megkeresték kollégánkat az ügyfelek. Az ellátottak egy arra kijelölt irodában a hét három 

napján 8-16 óráig, kedden és csütörtökön az éjjeli menedékhely nyitvatartási idejében 17-21 

óráig vehették igénybe ezt a fajta szolgáltatást. A változó ügyfélfogadási rendre azért volt 

illetve van szükség, hogy a Nappali Melegedőbe és az Éjjeli Menedékhelyre járók is 

élhessenek eme lehetőséggel. A kapcsolatfelvételre az ügyfelekkel elsősorban az elsőéjszakás 

adatlap felvétele révén került sor. Amikor jelen van, akkor az estekezelő kolléga veszi fel 

ezeket, ha nincs akkor az ügyeletben lévő kollégák, abban az esetben utólag az esti ügyeletek 
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alkalmával megkapja azokat, akik aktuálisan az intézményben voltak és tájékoztatva lettek a 

szolgáltatásról. 

 

2015 január 1. és 2015. december 31-e között összesen 385 fő vett részt esetkezelésben és 

szociális ügyintézésben. 

 

Tapasztalataink szerint, még mindig elsősorban szociális ügyintézés okán keresik fel az 

ügyfelek a szociális munkást. Remélhetőleg, idővel és a már „esetkezeltek” sikerein 

felbuzdulva változni fog ez az arány. 

2.5. Könyves „Hátsó (speciális ) Fapad” 

2014. novemberében nyitotta meg kapuit befogadó szálláshelyünk. 2014/2015-ös krízis 

időszak az alacsony küszöbű ellátásunk tapasztalati éve volt. Elsődleges célunk az volt, hogy 

a életvitelszerűen utcán élő emberek állandó benntartózkodásra alkalmas, alacsony 

elvárásokat támasztó szálláshelyhez juthassanak. Ezt a programot a tavalyi évben támogatás 

hiányában saját erőforrásokból valósítottuk meg. Idén a Hajléktalanokért Közalapítvány által 

kiírt,  hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett 

programok támogatása a Közép-magyarországi régióban című pályázat keretében 

működtetjük a „Hátsó Fapad” projektünket 2015. november 1.- 2016. június 30. közötti 

időszakban. Pályázatnak köszönhetően szolgáltatásaink körét is bővíthettük. 
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A program működésének a BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhely biztosít helyet a 

menedékhelytől elkülönített részén. 

 

 

Működési elv 

A Hátsó Fapad egy alacsony küszöbű szolgáltatásokat biztosító intézmény. Ez az ellátási 

forma kifejezetten azon ügyfelek részére jött létre, akik életvitelszerűen utcán élnek. Első 

sorban Utcai Gondozó Szolgálatoktól fogadunk ügyfeleket, de nappali melegedők ajánlásával 

egyeztetést követően is fogadunk utcán élőket.  

Erősen ittas állapotban is igénybe vehető az intézmény, ha másokat és önmagát nem 

veszélyeztető állapotban van az ügyfél.  

Alkohol behozható, de az ügyeletes szociális munkásnak le kell adni, amit az ügyfél 

távozáskor visszakap. Amennyiben az alkoholmegvonás az ügyfél életét veszélyezteti és az 

ügyeletes szociális munkás úgy ítéli meg, úgy ésszerű mennyiséget a jelenlétében fogyaszthat. 

Egyénre szabott megállapodásokat kötünk az ügyfelekkel, melyek célja, hogy minél 

magasabb szintű ellátásokhoz jussanak. Az együttműködési megállapodás folyamatos 

megújítása egy-egy lépcső teljesítése után történik. Az együttműködésit közösen fogalmazzuk 

meg az ügyféllel, főként ő mondja ki, hogy mi az, amit vállalni tud az időhatárokat is 

beleértve. Ha egy cél teljesült, akkor új együttműködési megállapodás megkötése történik. 

Célcsoport 

20 fő elhelyezésére pályáztunk, ám alacsony küszöbű szálláshelyünk további 15 fő 

befogadására is alkalmas. Párok elhelyezése is biztosított. 

Elsődleges célcsoport: 

- hosszabb ideje életvitelszerűen közterületen élők 

- utcai túlélés érdekében egymást támogató párok, illetve csoportok, utóbbi csak az 

aktuálisan üres férőhelyek terhére 

- a hajléktalan ellátás diszpécserszolgálatai által nyilvántartott „notórius listán” 

szereplők, a diszpécser jelzése alapján 
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- BMSZKI Utcai Szolgálatnál régóta nyilvántartott ügyfelek, akiket régóta látogatnak, 

de a Diszpécserrel nem kerültek kapcsolatba 

- más Utcai Szolgálatok nyilvántartásában rendszeresen szereplők és folyamatosan 

közterülten tartózkodnak és megállapodást kötöttünk velük 

- rossz mentális és fizikai állapotban lévők, elsődlegesen az Utcai Szolgálatok 

javaslatára, továbbá a BMSZKI Lábadozóiról kikerülők  

- korlátozott számban kerekes székes és mozgáskorlátozott ügyfelek 

 

Működési rend - Beengedés – Nyitva tartás 

4 db 4 ágyas, egy 6 ágyas és egy 13 ágyas szobánk van. Elsődlegesen a kis létszámú szobákat 

töltjük fel.  

A bejárást és egyéb infrastruktúrákat (mosás, étkezés, fürdés stb) a Könyves Éjjeli 

Menedékhely és Nappali Melegedő elkülönült adminisztrációs részként kezeljük.  

Bejárat: A Speciális Éjjeli Menedékhelyet a Könyves Éjjeli Menedékhely bejáratától 

elkülönített kapun keresztül lehet megközelíteni. 

Nyitva tartás 00:00-24:00-ig. A bent tartózkodás folyamatos, azaz napközben szabad a ki-be 

járás. Kapuzárás 23 órakor, kapunyitás 4 órakor. Este hat után már nincs szabad ki és 

bemozgás. 

Az elhelyezéshez nem szükséges ÁNTSZ igazolás, viszont a tartós bent tartózkodáshoz 1 

héten belül tüdőszűrő igazolást kell bemutatni.  

Kutya is behozható az intézmény területére, kennelt biztosítunk számára, azonban az állatról 

az ügyfélnek maga kell gondoskodnia. A kutyát nem őrizzük, az ügyfélnek mindig magával 

kell vinnie.  

Együttélési szabályok súlyos megsértése (agresszív viselkedés) férőhely megszűnését 

vonhatja maga után. 

Idén a pályázatnak köszönhetően különböző szolgáltatásokkal bővíthetjük ellátásunkat.  
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Szolgáltatások 

Napi kétszeri étkezést biztosítunk, hidegélelem, instant leves és meleg étel konzervek 

formájában. 

Ezenkívül van mosási lehetőség (mosás/szárítás), fürdés, melyhez tusfürdőt és törölközőt 

biztosítunk, továbbá borotvát, borotvahabot adunk.  

 

Alapvető egészségügyi kezelés 

Az idei évtől új elemként került bevezetésre az alapvető egészségügyi kezelés: (kötözés, 

gyógyszerelés figyelemmel kísérése, stb.) Heti 3 alkalommal napi 4 órában látja el ezt a 

feladatot szociális gondozó - ápoló kollégánk. Feladata, olyan sérülések kezelésé, ami nem 

igényel orvosi, szakápolói ellátást; étkezés kiosztása; a bent lakók egészségügyi státusának 

nyomon követése; probléma esetén a személyzet és az orvos felé jelzés, egészségügyi 

intézménybe való kisérés. 

Statisztikák 2014/2015 

2014. 12. 01 - 2015. 04. 30. időszakban a 35 férőhelyen, összesen 61 ügyfél fordult meg. A 35 

férőhely kihasználtsága átlagosan az 50%-ot sem érte el, naponta általában 15-17 fő vette 

igénybe az intézmény szolgáltatásait. 

Az 61 főből 18 fő érkezett utcáról különböző szolgálatok segítségével. A legtöbb ügyfél a 

Könyves Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhelyről lett átirányítva (29 fő), közülük senki 

sem töltötte éjszakáját ezt megelőzően utcán. 

Jelentős volt a párok száma, 12 pár került elhelyezésre. A párok közül 4 pár volt, akik utcáról 

érkeztek. 

Átlagosan a szállón egy fő 11 napot töltött el. A legrövidebb szállón töltött idő 3 nap volt, míg 

a leghosszabb idő 4 hónap.  

A 61 főből az esetkezelés révén 17 klienst tudtunk tovább helyezni magasabb szintű ellátásba. 

15 fő költözött átmeneti szállóra és 1 fő albérletbe. A 17 főből utcáról 4 fő érkezett és 13 fő 

más ellátó intézményből. 9 fő tölti ismét éjszakáit az utcán, 5 fő fapadra ment át, 10 főről nem 

tudjuk hova távozott.  
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5 főnek szűnt meg a férőhelye, súlyos házirendsértés (alkohol, bódítószer fogyasztás) miatt.  
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2014/2015 időszak tapasztalatai 

Alacsonyküszöbű ellátásunk célja az volt, hogy minél több utcán élő hajléktalan embert 

intézményi keretek között tartsunk. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy célunkat nem 

sikerült elérni. Három hónap alatt  61 emberből 18 fő érkezett utcáról a többiek más ellátó 

intézményből kerültek át. 

A bentlakóktól nem kérünk absztinenciát, csak térben és időben orientált legyen.   Az alkohol 

fogyasztás mértéke nem járt együtt a szállóról való elküldéssel (kivéve az intézmény területén 

való fogyasztás) csupán „pihentetéssel”. Ennek ellenére még is sokan, (12fő) estek ki saját 

döntésük alapján az ellátásból. Megfigyelhető tendencia volt, hogy az intézménybe való 

bekerüléstől számítva az intézményben eltöltött idő arányával együtt nőtt az alkohol 

fogyasztás mértéke, csökkent az önkontroll. Elviekben a 24 órás nyitva tartás és az alacsony 

küszöbű ellátás nagy vonzerő kellett volna, hogy legyen az ügyfelek számára, de 

tapasztalataink az ellenkezőt mutatták1. Az alacsony küszöbű ellátás sok esetben rontott az 

emberek mentális állapotán. Tapasztalatok azt mutatják, hogy azoknak volt segítség, akik még 

                                                           
1 Esetleírás: B.J.-t felvettük fix helyre, mivel állandó munkahellyel rendelkezett. Mielőtt hozzánk került volna a 

„Nagy Könyvesen” töltötte az éjszakáit, ahol nem volt gond az alkoholproblémájával, alkohol fogyasztását 

megfelelő szinten tartotta. Miután átkerült hozzánk már egy hét után érzékelhető volt a változás, önkontrollja az 

alkoholfogyasztásban csökkent, igen ittas állapotban járt be a szállóra. B.J. egy hetet töltött a hátsó fapadon, 

majd kérte a visszahelyezését a „Nagy Könyvesre” a baráti társaság hiánya miatt. B.J.-nek ezt követően ismét 

nem jelentett problémát az alkoholfogyasztás mértékének csökkentése.  
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biztos jövedelemmel vagy fix szállással nem rendelkeztek, de 24 órás nyitva tartás lehetővé 

tette a rugalmasabb munkakeresést és munkavállalást.  

Továbbá a velük folytatott egyéni esetkezelések zárultak legtöbb esetben sikerrel. Az átmeneti 

szállóknak vagy az albérleteknek vagyunk az élőkapui. Mindezek tükrében elmondhatjuk, 

hogy nem az volt a célravezető, hogy magas toleranciával kezeljük az alkoholt és nem 

támasztunk semmilyen elvárást az ügyfelekkel szemben, hanem a megtartó erőt inkább az 

egyéni esetkezelésben látjuk szabályokkal és célokkal körülhatárolva.  

 

Statisztikák 2015/2016 

2015. 11. 01.-2015. 12. 31 (!) időszakban a 35 férőhelyen, összesen 36 ügyfél fordult meg. 

Naponta átlagosan 16 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. A legrövidebb szállón 

töltött idő 1 nap volt, míg a leghosszabb idő két hónap (a nyitást követő 3. naptól máig is benn 

lakik). Átlagosan 23 napot töltöttek benn az ügyfelek az elmúlt két hónapban. 

 Eddig jelentős volt a párok száma, 9 pár került elhelyezésre. 8 főnek szűnt meg a férőhelye, 

súlyos házirendsértés (alkohol, bódítószer fogyasztás, agresszív magatartás, verekedés) miatt. 

 

Az elhelyezett ügyfelek 25%-a szorult rá valamilyen alapvető egészségügyi ellátásra, ez 36 

alkalommal jelentett valamilyen beavatkozást, úgy, mint tanácsadást, gyógyszerelés - 

követést, orvoshoz kísértést, különböző kezelést (kötözés, sebtisztítás stb.) 
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Erős ügyfélmozgás az első hónapban volt megfigyelhető, ekkor érkezett a legtöbb ügyfél. A 

párok dominanciája szintén megfigyelhető novemberben. A 24 érkező új ügyfélből 7 pár volt. 

 

 

Novemberben érkezett ugyan a legtöbb új ügyfél, azonban a fluktuáció nem volt túl erős, 

ugyanis december hónapra megnőtt az összes igénybevételek száma. 
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A kiosztott ételek mennyisége is jól mutatja az ügyfél létszám növekedését. 

 

Átlagosan 80%-os volt a szálláshely kihasználtsága, bár a két hónap alatt csak egy napon volt 

maximális a kihasználtság. 
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A BMSZKI Utcai Gondozó Szolgálaton kívül 11 különböző szervezet küldött hozzánk 

ügyfeleket. Az érkezett 36 különböző ügyfél 39%-át, azaz 14 főt a BMSZKI utcásai 

szállítottak be. 

 

 

Összegzés: 

Az idei két hónapról messzemenő lenne még tapasztalatokat megosztani, de továbbra is azt 

látjuk, hogy a magas tolerancia az alkoholfogyasztással szemben sokszor hátráltató tényező 

lehet az ügyfelek számára a továbblépésben. Sajnos az önkontroll sokszor kevésnek bizonyul, 

és az alkoholos állapot maga után vonz agresszív viselkedési formákat. Pozitívumként 
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kiemelendő, azonban, hogy egy egymást erősítő, támogató csoport is létre jött, akik 

motiválják egymást a munkakeresésben.  

 

A 2015. évi nehézségei a BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhelyen:  

- A 2014-as évben is megjelentek az intézményben a kábítószer használók, most már 

nem csak a fiatalabb korosztályban. A használt szerek leginkább a „herbálnak” és 

desinger drogként említett szereket takarják, sajnos egyre több intravénás használó is 

volt/van közöttük. A fogyasztók saját maguk sem tudják, mit fogyasztanak pontosan 

és sajnos 2015.  év elején a 40 év feletti ügyfeleknél is megjelent ezeknek a szereknek 

a használata, a korábbi gyógyszer abúzusok mellett. Gyakran olyan állapotba 

kerülnek, hogy ön és közveszélyesek, amíg a szerek hatása alatt vannak. Jelenleg a 

„tömegellátás” keretein belül továbbra sem látunk megfelelő válaszokat a helyzet 

kezelésére, sem az addiktológia és drogszakma részéről nincsenek még megfelelő 

válaszok a problémakezelésre. Ez a tendencia 2015-ben is folytatódott, bár valamivel 

kevesebb esetben kellett intézkednünk, mint a megelőző években.  

Az egyik oka, hogy a BMSZKI Előd Éjjeli Menedékhely speciális férőhelyeket, 

speciális szolgáltatásokkal működtet, külön személyzettel a szerhasználók részére. 

Ezen szertípus terjedésével és a kockázataival jelenleg nem tudunk mit kezdeni, ezért 

mi is csak követni tudjuk egyelőre, az eseményeket és próbálunk biztonságos 

körülményeket biztosítani a nem használó ügyfeleink részére. A valamennyire is 

motiválható szerhasználókat pedig valamilyen kezelés felé irányítani. 

A létszámcsökkenésben ennek a problémakörnek mindenképpen szerepe volt. 

- Gondot jelent még, hogy az ingyenes elhelyezés és a néha jobb körülmények miatt, 

mint amely, némelyik átmeneti szálláson van, nehéz motiválni az ügyfeleket a tovább 

költözésre. 

- Továbbá a finanszírozási bizonytalanságok miatt, számos alkalommal nem tudtunk az 

alapszolgáltatások maximális kapacitású működéséhez eszközöket biztosítani.  

- A dolgozói létszámot stabilizálni kellene, de a folyamatos munkarendet, a változó 

ügyfélkört, a magas forgalmat és az ezzel járó stresszt kevesen tudják kezelni és 

alkalmazkodni hozzá. 
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Összegezve: A 2015-as évről a tapasztalatok és a számok tükrében elmondható, hogy az 

igénybevevők száma a korábbi évekhez képest nagyon kismértékben csökkent. Az éjjeli 

menedékhely, ebben az évben is differenciált férőhelyeket működtetett, amelyek lehetőséget 

nyújtanak a motivált és speciális elhelyezésben lévő ügyfelek számára egy tudatosabb 

esetkezelésre, gondozásra, magasabb szolgáltatásba juttatásra. Az igénybevevő ügyfeleknek, 

pedig a pihenésre és a további szolgáltatások igénybevételére. 

A szakmai létszám problémákat nehéz megoldani, a jelentős ügyfélforgalom miatt és a stressz 

miatt, a 2014-ben új belépő dolgozók az év végére kiléptek. A legnagyobb feladat most, az ő 

pótlásuk és a team stabilizálása. Továbbá, bizonyos ellátási részek, új szakmai tartalommal 

való megtöltése. 
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Készítették: 

BMSZKI Könyves Nappali Melegedő: Szabó Károly – ellátási egységvezető 

BMSZKI Könyves Ügyfélszolgálat Iroda: Nyerges Mária – szociális munkás 

BMSZKI Könyves Álláskereső Iroda: Kelemen Mónika – szociális munkás 

BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhely: Szabó Károly ellátási egységvezető, Horváth 

Krisztina – szociális munkás 

Éjjeli Menedékhely „esetkezelés”: Balatoni Judit – szociális munkás 

Hátsó „speciális” Éjjeli Menedékhely: Horváth Sándor – szociális munkás 

Szerkesztette:  Szabó Károly – ellátási egységvezető 

 

 

 


