




A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

Somogyi Tiborné

Csiszár Ildikó

Holubek Mária

Magyarország

Kiskunfélegyháza

1 9 5 6 0 3 1 0

0 1 0 3 9 7 7 5    2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 1 1 2 Budapest

Muskétás utca

1

Budapest1 1 1 2

Muskétás utca

1

0 1 0 3 9 7 7 5    

1 2 P k 6 1 0 6 0  2 0 0 5 6  

1 8 2 6 2 3 0 4 1 4 3

Somogyi Tiborné

Budapest 2 0 1 7 0 5 3 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2 024 4 315

0 0

2 024 4 315

0 0

15 431 23 839

0 0

1 407 2 148

0 0

14 024 21 691

17 455 28 154

12 192 15 251

300 300

2 645 11 892

9 247 3 059

5 263 7 559

0 0

0 0

5 263 7 559

0 5 344

17 455 28 154

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

3 012 3 123 3 123 3 012

152 130 180 680 152 130 180 680

149 835 178 357 149 835 178 357

0 9 0 9

152 130 183 701 3 123 155 253 183 701

152 130 183 701 152 130 183 701

73 213 91 100 1 672 74 885 91 100

64 670 86 583 1 933 66 603 86 583

597 776 597 776

3 779 2 183 3 779 2 183

142 0 142 0

142 401 180 642 3 605 146 006 180 642

142 401 180 642 142 401 180 642

9 729 3 059 -482 9 247 3 059

0 0 0 0 0

9 729 3 059 -482 9 247 3 059

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

10 877 10 877

8 341 10 801 8 341 10 801

17 719 11 265 17 719 11 265

103 510 130 216 103 510 130 216

568 498 568 498

0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 1 2 Budapest

Muskétás utca

1

1 1 1 2 Budapest

Muskétás utca

1

1 2 P k 6 1 0 6 0  2 0 0 5 6  

0 1 0 3 9 7 7 5    

1 8 2 6 2 3 0 4 1 4 3

Somogyi Tiborné

Szociális tevékenység

Utcai hajléktalanok, otthontalan családok

220

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Saját tőke 9 247 8 403

9 247 8 403

9 247 8 403

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

155 253 183 701

568 498

0 0

103 510 130 216

17 719 11 265

33 456 41 722

146 006 180 642

66 603 86 583

142 401 180 642

9 247 3 059

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Konzorcium V-VI.

2016. év

10 801 300

10 801 300

10 801 300

10 801 300

4 203 300

4 203 300

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

12 ágy program

Adam+Company PLC

2016. év

6 587 648

6 587 648

6 587 648

6 587 648

6 587 648

6 587 648

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

EVS

EVS

2016. év

4 677 070

4 677 070

4 677 070

4 677 070

4 677 070

4 677 070

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 17.23.40



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Menedékház Alapítvány 

   

1112 Budapest, Muskétás u. 1. 
 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

 
a 2016. évi beszámolóhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Általános kiegészítések 

 
 A Kiegészítő Melléklet az  2016.01.01.-től 2016.12.31-ig terjedő időszak üzleti 
tevékenységéről készült. 
 Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 
többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő 
adótörvények, 224/200.( XII.19).kormányrendelet szolgáltak 
 
A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette:  Gönczi Edina Éva 

Regisztrációs száma: MK186216 

  

 

 

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása 

Alakulás 

 Bejegyző határozat száma: 12.PK161060/2005/6 
 Nyilvántartási szám: 01/03/9775                       
 Székhelye:  1112 Budapest, Muskétás utca 1.   

 Adószáma:  18262304-1-43                                       
 
 Az alapítvány induló tőkéje:    300 eFt          

 Az alapítvány képviselője:  Somogyi Tiborné sz. Csiszár Ildikó 

 

 

Fontosabb tevékenységi körök: 

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

Az Alapítvány tárgyévben  Családok Átmeneti Otthona I.  és II:  

    Nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet működtetett. 

(Lásd az intézményvezetők által készített szakmai beszámolókban.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A számviteli politika főbb vonásai 

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: 
A mérleg fordulónapja:   2016.12.31. 
A mérlegkészítés időpontja:   2017.05.31. 
 
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál 
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben 
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A z 
egyesület a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a 
beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor 
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 
 
Készletek: tényleges beszerzési áron épülnek a mérlegbe, a tételes leltárfelvételre 2016.12.31-n 
került sor, a szervezet készletet nem képzett. 
 
Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken kerülnek értékelésre. 
 
A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerülnek a mérleg fordulónapján aktuális  
MNB közép árfolyamon. 
 
A választott mérleg: A kttős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámoló mérlege,  
a választott eredmény-kimutatás: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 
beszámoló eredmény-kimutatása. 
 
 
3.  Az egyesület valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők 

 

 Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 
 

Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt 
Összes bevétel 155253 183701 
Összes ráfordítás 146006 180642 
Adózás előtti eredmény 9247 3059 
Adózott eredmény 9247 3059 
Tárgyévi eredmény 9247 3059 

 
 
 
A személyi ráfordítások 2016. évben a következők szerint alakultak: 86.583 eFt. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

 

A befektetett eszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben: 
 

Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt 
Immateriális javak 0 0 
Tárgyi eszközök 2024 4315 
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
Befektetett eszközök 2024 4315 

 
 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben: 

 
Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt 

Pénztár, csekkek 747 963 
Bankbetétek 13277 20728 
PÉNZESZKÖZÖK 14024 21691 

 

Saját tőke alakulása: 
 

Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt 
Induló tőke 300 300 
Tőkeváltozás 2645 11892 
Lekötött tartalék 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 9247 3059 
Saját tőke 12192 15251 

 

Kötelezettségek alakulása: 
 

Megnevezés Előző év eFt Tárgyév eFt 
Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
Rövidlejáratú kötelezettségek 5263 7559 
Kötelezettségek 5263 7559 

A mérleg és eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak. 
 
A beszámoló kiemelt adatai: 

 

 Mérlegfőösszeg:   28.154 eFt  
 Tárgyévi eredmény:                 3.059 eFt 
 Saját tőke:             15.251 eFt 
 
 

 Az alapítvány gazdálkodása 2016. évben stabilitásra törekvő, lehetőségeihez mérten 
tevékenységét a legmagasabb szinten végezte.  
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Nappali Melegedő Éjjeli Menedékhely szakmai beszámoló
2016

Esélyt egy jobb életre!
A Menedékház Alapítvány összefoglaló jelmondatának minden egyes része eddigi munkánk során tartalommal telt meg. Minden 

egyes lépésünk, az összes döntésünk ennek jegyében és ezért valósult meg. Miközben áttekintjük alapítványunk eddigi munkáját, 
innovatív programjait, a számok, a történetek mögött kirajzolódik egy élő és egyre szélesedő közösség is, amely mindennapjainkat 
tölti meg szeretettel, egymásért való áldozatkész munkával. Van, hogy rendszeres adományozóként vagy partnerként, van, hogy 

önkéntesként vagy akár hivatásszerűen, de a Menedékház Alapítvány közösségének minden tagja tesz, cselekszik a közös célokért, 
hogy esélyünk legyen egy jobb életre!

Ha pusztán a számokat nézzük,  intézményünk a múlt évben 23 559 e HUF-ot nyert különböző pályázati forrásokból. (Ez a 

tavalyi évhez 20 %-os növekedést jelent, amely jelentős.) Ennek nagy része a HKA pályázati kiírásának, illetve a Budapesti 
Hajléktalanügyi Konzorcium támogatásának volt köszönhető. Természetesen rengeteg civil adomány futott be alapítványunkhoz. 
Intézményünk egy külföldi támogatónak köszönhetően akadálymenetesített lett, illetve ugyancsak magán adományból bővíteni 

tudtunk szolgáltatásainkat, amely komplexebbé tette az egészségügyi ellátásunkat. 

Összesen 36 281 ügyfelet láttunk el az elmúlt évben, átlagosan napi 95 ügyfél fordult meg nálunk.  Éjjeli Menedékhelyünk 89,1 % 

-os kihasználtsággal működött, intézményünkbe 66-an kérték a felvételüket.  Ez a tavalyi évhez képest, 2,18 %-os visszaesés 
ugyan, de ez a rengeteg felújításnak illetve a szakmai koncepciónk váltásának volt köszönhető. Nappali Melegedőnk 61 % -al 
működött, amely egy jelentős visszaesés az előző évi 73 %-hoz képest. 

Intézményünk a tavalyi éveben tovább bővült. Éjjeli Menedékhelyünk férőhelyszámát jelentősen megnöveltük, amit az utóbbi évek 
sikerei követeltek meg tőlünk. A férőhelyszám bővítés magával hozott pár strukturális változást, amely egyrészt az ügyfélkörünk 
specializálódását jelentette, illetve természetesen ehhez kapcsolódóan a szakmai munkánk változását is, másrészt intézményünk új 

részlege egy külön épületben kapott helyet, amelynek a felújítása folyamatos volt, és nehézkes. 

Menedékház Alapítvány Nappali Melegedő
1112 Budapest, Muskétás utca 1.

Tel./Fax: 06 1 248 03 46, 06 1 248 03 47
mappaliejjeli@menedekhaz.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő.

Menedékház Alapítvány Speciális Éjjeli Menedékhely
1112 Budapest, Muskétás utca 1.

Tel./Fax: 06 1 248 03 46, 06 1 248 03 47
mappaliejjeli@menedekhaz.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 149 fő.  + 8 Krízisférőhely



Tárgyi technikai feltételek:
Intézményeinkről általánosságban elmondható, hogy az épület állaga közepes és kielégítő. A fenntartó jóvoltából ebben az 
évben is történtek kisebb javítások, fejlesztések. A férőhelyszám növekedése okán, illetve az új különálló épület 

megnyitása okán több nagyobb munkát is elvégeztünk, amik elengedhetetlenek voltak, ahhoz, hogy intézményünk frissen 
megnyitott speciális részlege működni tudjon.  Mindkét épület átesett teljes körű tisztasági festésen.  Az új épületben 
tűzjelző rendszert építettünk ki, és akadálymenetesített zuhanyzó és WC került kialakításra, egy külföldi magán 

adományozó támogatásával. Komplex közepes mértékű felújítások történtek az új épületben. Kialakítottuk a zuhanyzókat, 
a WC-ket, a szobákat lakhatóvá tettük, és berendeztük.  A működéshez kellő alapvető tárgyi eszközöket beszereztük.  
Természetesen az út elején vagyunk, de kimondhatjuk, hogy épületünk minden törvényi és “emberi” kitételnek megfelel. 

Személyi feltételek
Az intézményeinkben dolgozó munkavállalók képzettsége 100 %-ban megfelel a törvényi előírásoknak. Az 
alapképzettségen túl, kollégáink a magas színvonalon történő segítségnyújtás érdekében folyamatosan továbbképzésen 

vettek részt, amelyet az alapítvány az évenként megújuló képzési tervben rögzít.  Jelenleg intézményeinkben 10 fő 
dolgozik.  Intézményeinkből 4 embernek szűnt meg a munkaviszonya. Konzorciumi forrásból, kollégáinknak folyamatosan 
tudtunk szupervíziós alkalmakat biztosítani. Ezen program indokoltása a segítők segítésének fontosságában és a 
mindennapi munka rendszerezetté és hatékonyabbá tételében rejlik. A szupervíziós munkaforma egy ön-reflektív tanulási 

mód, amelynek segítségével fejlődhet a szupervizált önismerete, hatékonyabb lehet a munkájában, megtanulhat jobban 
gazdálkodni az energiáival, és így lelkesebben tud jelen lenni a szakmai és személyes életében egyaránt.

A strukturális változással intézmények és az intézményvezető munkájának gördülékenyebbé tétele végett alapítványunk 
szakmai vezető beosztási kollégát alkalmazott, amelynek célja a megnövekedett szakmai munka gördülékenyebbé tétele 
volt. Decembertől pedig Az új részlegünk Egészségügyi szolgáltatásait növelve egy ápolót alkalmaz heti 10 órában.  Az év 

folyamán több oktatási intézményből érkeztek hallgatók, az intézményt választva a gyakorlati idő letöltéséhez. A 
munkatársak szívesen látták a hallgatókat, és igyekeztek a legjobb tudásuk szerint megmutatni, az ellátásban rejlő 
szépségeket és nehézségeket.  

Pályázataink, programjaink

Étkeztetés a Nappali Melegedőben
Alapítványunk együttműködési megállapodást kötött 2016-03-30.-án a Baptista Szeretetszolgálat Országos Segítő 

Központtal népkonyha szolgáltatás megszervezésére, amely a nappali melegedőnk színvonalát és szolgáltatási csomagját 
bővíti, munkanapokon.  Az intézményünkben hasonló professzionális szolgáltatás ez eddig nem volt. Úgy gondoltuk, hogy a 
szolgáltatás a nappali melegedőnk forgalmát jelentősen meg fogja növelni.  A programunknak tudtuk, hogy hagynunk kell 

felfutási időt, éppen ezért 40 adag étellel indítottuk a szolgáltatásunkat.  Jelenleg már 60 adag ételt rendelünk. 

RSZTOP-2
Intézményünk sikeresen pályázott, és egyúttal részt vett az RSZTOP-2 (Rászorult Személyeket Támogató Operatív 

Program) program végrehajtásában, és ennek megfelelően támogatásban részesült a „Közterületen élők számára 
természetbeni juttatás biztosítása” elnevezésű projekt megvalósítására. Ennek keretében a Közalapítvány 2016. november 



1. és 2020. december 31. között heti öt napon át,  85 /(77) hajléktalan ember részére biztosított napi egyszeri étkezést a 
téli /(nyári) időszakban intézményünknek. 

Étkeztetés a téli időszakban
A program elsődleges célcsoportja a Menedékház Alapítvány által működtetett Éjjeli Menedékhelyét igénybe vevő 
ügyfelek, másrészt a budai kerületek utcán élő hajléktalanai akik a nagy hideg elöl nálunk találnak menedéket. 
alapítványunk naponta 80 főt kívánt bevonni  a programjába,  viszont ennek a keresztmetszete szűknek bizonyult, hiszen a 

krízisférőhelyeink is viszonylagosan tele voltak.  Alapítványunk a program időszaka alatt vállalta, hogy 12 080 adag ételt 
biztosít ügyfeleinek.

A program célja a Menedékház Alapítvány ellátásait igénybe vevő hajléktalan személyek életminőségének javítása volt. 
Mivel ügyfeleink jelentős hányada alig, vagy egyáltalán nem jut változatos étrendhez, így elengedhetetlen volt, hogy a 

program elinduljon és ezt megpróbálja kiküszöbölni.  Az intézményünk szolgáltatásaiban benne van az étkeztetés 
biztosítása a téli időszak hat hónapjára, de ez a minimális szolgáltatás csak zsíros kenyeret, teát, péksüteményt foglalja 
magában. Intézményünk mindezen okok miatt egy kiegészítő étkezési szolgáltatást vezetett be, változatosabb étrenddel. 

A támogatott időszakban (151 nap) programunk 100%-os kihasználtsággal futott. A naponta kiosztható maximális 
mennyiség (80 adag) elégnek bizonyult. Természetesen senki nem maradt ellátás nélkül, hiszen erre fel voltunk készülve. A 

program időszakának végeztével összesen 12 109 adag vacsora került kiosztásra. 
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2395

A havi adagszámok a program időszaka alatt

November December Január Február Március



A program megvalósítása alatt alapítványunk kiegészítő szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek, az alábbi menü szerint. Az 
étkeztetés három turnusban zajlik. Az első turnus 19:00-kor, a második turnus 20:00-kor, az utolsó pedig 21:00-kor 
történik. Éjjeli Menedékhelyünk minden este 18:00 órától nyit ki. Az első étkezésig ügyfeleink 80 %-a már Éjjeli 
Menedékhelyünkön tartózkodik. Az első turnusban a legnagyobb az igénybevevők száma, nagyjából megközelíti az előző 

arányszámot. Az utolsó két turnus a később jövők igényeinek felel meg. 

Természetesen az ügyfeleink nagy megelégedésére szolgált az, hogy étkezéseiket változatosabbá tudtuk tenni. Így  talán 

megtudtuk bizalmukat erősíteni az intézményi szolgáltatásokban. A tartósan utcán élő hajléktalan emberek gyakran 
elhanyagoltabb és egészségileg leromlottabb állapotban kerülnek be intézményekbe, mivel nem vesznek igénybe 
különböző szociális szolgáltatásokat (fürdés, mosás, étkeztetés, népkonyha). Ezért tartjuk fontosnak, hogy legalább a 

legalapvetőbb szolgáltatásokat helyben tudjuk nyújtani számukra.   Azzal, hogy napi rendszerességgel tudtunk étkeztetést 
biztosítani ügyfeleink számára, közérzetüket, akár egészségi állapotukat is tartósan tudtuk javítani, ezáltal is közelebb 
kerülhettek a hajléktalan létből való kikerüléshez.

Mozidélután - heti
A program célja az egészség megszilárdítása, az egészség megújítása, az egyéni képességek figyelembe vételével történő 
egészségfejlesztés, harmonikus életvitel kialakítása (pozitív hatások átélése, a rekreációs élmény (felüdülés, felfrissülés, jó 

közérzet, jól-érzés, jól-lét). Eszközei: szórakozás, katartikus élmény, hobbi tevékenység, sport. A rekreációnak elsősorban 
az érzelmi hozadéka a fontos, mely a különböző szellemi és fizikai tevékenységek során élhető át. Így fontos szerepet tölt 
be a pszichés rehabilitációban, melynek legfőbb célja a lelki, értelmi folyamatok átmeneti (vagy tartós) zavarainak 
következtében kialakult állapot megszüntetése a normális működés helyreállítása. A cél, a súlyos kirekesztettség élmény, 

önbizalom, önbecsülés elvesztésének, biztonságvesztés állapotának oldása, továbbá az identitás krízis, a szociális szerepek 
elvesztésének, az én kontinuitásának zavara következtében kialakult személytelenség státusznak megszüntetése, a 
fenyegetettség, a személyes sors feletti döntés képességének újraépítése.

A hajléktalan emberek számára a legtöbb szabadidős illetve kulturális tevékenység nem elérhető. A mindennapos 
létfenntartásért folyó küzdelemben elvész az olyan magasabb szükségleti szint kielégítése, mint az általános műveltség 

megszerzése, illetve annak bővítése. A hajlék nélküliek elsősorban anyagi okokból nem járhatnak múzeumba, színházba, 
nem nézhetik meg az ország különböző természeti szépségeit, pedig igényük sok esetben lenne rá. 

A moziklub célja, hogy lehetőséget teremtsen a szabadidő kellemes eltöltésére, a közös időtöltésre és különböző műfajú 

filmek megtekintésére. Mindez olyan, az átlagember számára természetes környezetben, mint a mozi. A kiválasztott, 
mélyebb gondolatokat közvetítő filmeket vitathatatlanul nyomatékosítja, és maradandó élménnyé teszi a mozi hangzása, 
képi megjelenítés lehetőségei.  A filmeket természetesen beszélgetés követte a látottakról illetve annak kapcsán 

felmerülő témákról, ami lehetőséget ad a különböző témák feldolgozására, egyéni történetek elmesélésre, átbeszélésére.  
A filmek listáját a lakóink igényeit és érdeklődési körét felmérve állítottuk össze, meghatározott tematika alapján. 
Terítékre kerültek könnyed, szórakoztató filmek, valamint kicsit komolyabb hangvételű alkotások is. 



Papa-Mama torna - heti
A programunk 2016 decemberében kezdődött 2 fővel, azóta töretlen a sikere. A struktúraváltással az új részlegünk 55 év 
feletti idősebb, közel nyugdíjas korú megromlott egészségügyi állapotú ügyfelekkel dolgozik. Nekik különösen fontos a 

teszi aktivitás, és egészségmegőrzés. Programunk ennek megfelelően kiemelt jelentőséggel bír az itt lakó ügyfeleink 
érdekében. A rendszeres torna az idősebbek számára is nagyon fontos. A torna segítségével energikusabban, sokkal 
mozgékonyabban, közösséghez tartozónak érzik magukat, valamint könnyebben tudnak boldogulni a mindennapi életben, 

több az energiájuk, jobb a fizikai teljesítőképességük, jobban bírják a terhelést és jobb a kedélyük. Az időskori torna nem 
egy harc a korunkkal ellen, hanem képességeink újra felfedezése. Egykor még egy közszolgálati televízió buzdított egy 
szlogennel: „Idősebbek is elkezdhetik“. Ma ez kicsit máshogy kellene hogy hangozzon: „ Kezdjék el az idősebbek is“. 
Hiszen kutatások bizonyítják, hogy a mozgásszegény életmód a kor előrehaladtával biztosan mozgásszervi betegségekhez 

vezetnek. Javulnak az életkilátások, várható élettartam egyre magasabb. De mindez ne csak éveket, hanem értékes éveket 
adjon! Az életkor előrehaladtával egyre nagyobb terhet rónak majd az időseket sújtó betegségek: a szív- és érrendszeri 
problémák, a magas vérnyomás, a diabétesz, a rák valamint a csontok, az ízületek és az izmok betegségei. Jelenleg 

programunkban 8 fő vesz részt aktívan. A gyakorlatokat gyógytornászunk segítségével gyakorolhatják, és akár 
szabadidejükben fejleszthetik magukat. 

Kutyasétáltatás - kétheti
Alapítványunk folytatta a “Csoportközi hajléktalanság” elnevezésű akcióját. A program résztvevői a Budaörsi 
Állatmenhelynek segítettek rendszeresen havi 1-2 esetleg 3-4 alkalommal átmozgatni a menhelyen befogadott kutyákat. 
Speciális program volt ez, hiszen hajléktalanná vált emberek segítettek otthontalan, gazdátlan kutyákon. Fordult a kocka... 

ügyfeleink megtapasztalhatták a segítés örömét. A tavalyi évben összesen az alkalmak során 8 ügyfél 52 kutyán segített. 

Főzőklub - kétheti
A 2016 szeptemberétől újra indult havonta egy alkalommal a „Főzőklub” elnevezésű programunk. Az adott 

lehetőségekhez mérten átlagosan 12 ember tudott hivatalosan részt venni a közös főzéseken. (Természetesen, ha többen 
voltunk is akadt mindenkinek egy tál étel...), Hónapról hónapra más ételeket főztünk. Szerepelt a listában: paprikás krumpli, 
bográcsgulyás, pásztortarhonya. Összesen a múlt évben kb. 76 főt etettünk meg és vontuk be őket az étel elkészítésébe 

is.

Minden alkalommal a főzés mellett igyekeztünk egyéb tevékenységekbe is bevonni az érdeklődőket. Egy alkalommal 

kitisztítottuk a petanque pályát és egy egész délutános petanque bajnokságot tartottunk, más alkalmakkor pedig társas- 
és kártyajátékokat játszottunk közösen ügyfeleinkkel. A program alkalmával lehetőségünk nyílt új helyzetben találkozni 
ügyfeleinkkel, jó hangulatú, gyakran bizalmas beszélgetések alakultak ki, melyek folyamán olyan információkat, problémákat 
is megosztottak velünk, melyeket más helyzetben talán nem tettek volna, és az így kialakult segítő beszélgetések pedig 

nagyon hatékonyak.

Kirándulás -havi
A 2016 szeptemberében indult el, és kezdük el szervezni lakóinknak a közös kirándulásokat. Az elmúlt időszakban 4 
program megvalósítására volt lehetőség, összesen 36 fő részvételével. A tervezett kirándulások mind kombináltak voltak, 
a kulturális programokba mindig belecsempésztük a mozgást is. 



Első alkalommal a rossz időre való tekintettel a Planetáriumban A csodálatos Univerzum című 3D-s előadást tekintettük 
meg. Mindenkinek hatalmas élmény volt, hiszen még a Planetárium épületében sem voltak soha, és a 3D képi világa 
megkoronázta az eseményt. Rengeteg új információt magukévá tettek, amit az előadás után a Népligetben sétálva 
beszéltünk meg.

A második alkalommal a Szemlő-hegyi Cseppkőbarlang volt az úti cél. A barlang tiszta levegője, csendes, hűvös 
nyugodtsága, hatással volt mindenkire. Az idegenvezető türelmesen válaszolgatott minden kérdésre, mert abból bizony 
volt bőven. Volt olyan csapattag, aki nosztalgiázni jött, hiszen hosszú éveken keresztül bányában dolgozott, és amióta 

bezárt, nem volt lehetősége magába szívni a föld alatti levegőt. Itt egy külföldi csoporttal kerültünk össze, de mindenki 
áthidalta a nyelvi akadályokat.

A túra után pedig birtokba vettük a közeli Tanösvényt, megnéztük a barlangászok temetkezési helyét, majd elfoglaltuk a 

közeli üres játszóteret, ahol különös élvezettel, igazi gyermekké változva, egymás után csúsztak le a csapat tagjai a 
csúszdákon. 

A harmadik utunk a Fővárosi Növény- és Állatkertbe vezetett. Ezt a helyszínt közösen választottuk ki. Mindenki kíváncsi 
volt arra, hogy az elmúlt évtizedekben mennyit változott az intézmény. Éppen ezért talán ez a program okozta a 

legnagyobb izgalmat. Megérkezéskor egyik bámulatból a másikba estek, a sok új épület, a kiállítások, programok, interaktív 
ismertetők láttán. Megpróbáltunk mindent bejárni, de ehhez az egy napos belépő kevésnek bizonyult. A legnagyobb 
tetszést talán a fóka-show és a pálmaház trópusi esője aratta. Nehéz volt visszaindulnunk az Alapítványhoz.

A következő program közkívánatra, és a jó időre való tekintettel szalonnasütéssel egybekötött erdőjárás volt. Célul 
ezúttal a közeli Kamaraerdőt tűztük ki, ahol a 2.8 km-es tanösvény útjain bóklászva ismertük meg az erdő sajátosságait. 
Végül egy fedett tűzrakóhelyen az immár jól összeszokott csapat egy jó hangulatú délutánt töltött szalonnával, 

zöldségekkel, kártyával, társasjátékkal, és hihetetlenül jó hangulatban.

Irodalmi kávéház -havi
Az elmúlt évben rendeztünk 3 irodalmi kávéházat. Első Irodalmi kávéház címen megvalósított programunkat a Múltidézés 
hangulatában töltöttük. Meghívott "vendégünk" volt Irénke néni, a 103 éves néni, faluról, aki fiatalságáról, a régi időkről 

mesélt nekünk. Általa idéztük meg Kányádi Sándor verseit, s a népdalok világát. Irénke néni megtanította nekünk, hogy 
sütik a krumpliberétet, - igen finom lett; s bevallotta, ő minden nap imádsággal fekszik, hisz nem tudhatja mikor kell 
elszámolnia odafenn.... Az irodalmi csoport közös verset is alkotott, az ősz hangulatában. Reményeink, s érdeklődésünk 

szerint a következő alkalmainkon foglalkozunk kicsit Szabó Lőric, Arany János, Kosztolányi Dezső, Francois Villon 
munkásságával. Közös célunk, hogy együtt színházba is ellátogassunk, vagy bátorkodjunk akár egy színjátszókört elindítani.

Pillanatképek három csavargó életéből" címmel megtartottuk második Irodalmi Kávéház programunkat, ahol Francois 

Villon, Faludy György és Földes László Hobo alkotásaival szellemiségével ismerkedtünk meg. Koncertfelvételeket és 
szavalatokat hallgattunk, beszélgettünk a polgárpukkasztásról és a szabadságról, régi korok lázadóiról s aktualitásukról. 
Majd kezünkbe vettük Villon Haláltánc balladáját, - ízlelgettük, átéreztük, megkönnyeztük s kinevettük .... "Balgán 

játszottunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk, Jézus Herceg! " 

Vendégelőadás a Menedékház Irodalmi Kávéházában: az "MBB" - Miklós utcai Bohémok Bandája, a 3 tagú, sokoldalú és 

lelkes színjátszókör mutatta be tehetségét, vidám jeleneteket előadva a nagyérdeműnek. Az előadás után 
közönségtalálkozóra is volt lehetőség, ahol az alkotók meséltek a kulisszatitkokról. Süti és tea mellett egy vezetett 



foglalkozás keretében beszélgettünk álom szerepekről, amelyeket eljátszanánk, hírességekről, s dramaturgiai gyakorlatként 
közös mesét írtunk, megmérettetve az alakuló helyi színjátszókör tagjait. 

Orvos nővér -decembertől
Az intézményekben az alapítvány kéthetente 5 órában orvosi felügyeletet biztosít, illetve ebben az időben történik a 
háziorvosi rendelés is.  A háziorvos rendelést és az orvosi felügyeletet  dr. Laboda Edit végzi,  munkaideje kéthetente 
csütörtökönként 15-18 óráig tart, egy megállapodási keretszerződés keretein belül. 

A munkaidőben dolgozó orvos feladatai:
A rendelés folyamatos ellátása; Beutalók és igazolások kiadása (a számítógépes programban van Beutaló és Igazolás 
kiadására lehetőség); Kórházi beutalások végzése; Vényírás; Gyógyszerkiadás; Közgyógyigazolás elindítása; Munkaképesség 

csökkenés elbírálásához szükséges nyomtatvány kiállítása; Fekvőbetegek felvétele dokumentáció kitöltésével együtt; 
Szükség szerint az intézményben levő betegek ellátása; Krónikus sebek ellátása.

A gyógyszerellátás zavartalan biztosítása és vényírás:
Gyógyszerfelírásra a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. Kormányrendelet alapján 
minden esetben a legolcsóbb, megfelelő gyógyszer kiválasztását követően kerül sor. Amennyiben a Beteg ebbe nem 

egyezik bele, akkor megkíséreljük a nyilatkozatot aláíratni, melyet a betegkartonban őrzünk. Személyes iratok nélkül – 
csak bemondásra- nem adunk ki gyógyszert, csak elsősegélynyújtást végzünk. Amennyiben semmilyen irata nincs, a 
kartonon feljegyezzük. Receptet csak akkor veszünk át kiváltásra, ha szakorvosi recept, más hajléktalan ellátó rendelő 
receptjét NEM váltjuk ki, így nem is vesszük át.

Az orvosi szobában leltárba vett és nyomon követett gyógyszerek vannak. A nővér napi rendszerességgel feltölti a 
rendelőben lévő gyógyszerszekrényt, havonta ellenőrzi a sürgősségi táska gyógyszereit. Szükség szerint pótoljuk a 

kifogyott gyógyszereket. A működésünknek nem feltétele a gyógyszerkiadás, így nem kötelezettségünk a betegek teljes 
gyógyszerigényét kiszolgálni.

Az OEP szabályok betartása, és a költségvetés helyzete behatárolják a lehetőségeinket. Ennek ellenére igyekszünk 
minden szükséges gyógyszert megszerezni és a betegek rendelkezésére bocsátani. Összeállítottunk a készítményekről 
egy racionalizált listát, hogy egyszerűbb és átláthatóbb legyen a gyógyszerfelírás és helyettesítés. A számítógépes 
programban természetesen folyamatos frissítéssel benne vannak a gyógyszerek (helyettesítés, ár, olcsóbb, hatóanyag, stb.). 

A hajléktalan betegek számára ingyen biztosítunk gyógyszert, de ez limitált mennyiség. Természetesen az orvos szuverén 
joga megítélni, hogy egy-egy betegnek mennyi és milyen gyógyszert ad a rendelkezésre álló gyógyszerkészletből. Ez ránk 

nézve nem jelent kötelezettséget, hogy korlátlan mennyiségű és típusú készítményt folyamatosan biztosítanunk kell! A 
gyógyszerek nagy részét csak vényfelírással tudjuk pótolni.

A munkaidőben dolgozó ápoló feladata
A Speciális Éjjeli Menedékhelyen heti 10 órában ápolói felügyeletet biztosítunk. Munkaideje minden kedden és 
Csütörtökön 16-21 óráig tart, egy megbízási szerződés keretein belül. A háziorvosi rendelőben ellátja a háziorvos 
melletti asszisztens feladatokat, valamint a gondozottak felügyeletét, gondozási feladatait. Ettől előzetes egyeztetés 

alkalmával, illetve sürgős esetekben el lehet térni.



A ápoló fő feladatai, hatásköre:
Ellátja az ápolási feladatokat. Biztosítja az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezetet. 
Figyelemmel kíséri a bentlakók életét. Gondoskodik a lakók higiénés szükségleteinek kielégítéséről. Írásos orvosi 

elrendelésre elvégzi a gyógyszereléssel kapcsolatos feladatokat a szájon át, bőrön át, nyálkahártyán átadható gyógyszerek 
vonatkozásában, valamint subcutan, intracutan, intramuscularis injekciót ad, segít az orvosnak az intravénás injekció 
beadásánál. Felkészíti a beteget a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Elvégzi a kompetencia körébe 

tartozó diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat. Végzi a haldoklóval kapcsolatos ápolási teendőket, a halott körüli 
teendőket ellátja. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Kulturált környezetet, higiénés rendet biztosít. 
Folyamatosan fejleszti ismereteit. Ellátandó feladatait a munkavégzés helyére vonatkozó szakmai protokollban 

szereplőknek megfelelően végzi.

Komplex Program -decembertől
Innovatív lakhatási programunk elsődleges célja, hogy tartósan utcán élő hajléktalan embereknek támogatott 

foglalkoztatási lehetőséget biztosítsunk a Menedékház Alapítvány Mozaik Adományboltjában, illetve az alapítványnál. 
Közvetlen célkitűzésünk, hogy az utcai szociális szolgálatok nyilvántartásában szereplő hajléktalan közül 6 fő lakhatása 
megoldódjon. A program eredményeként a támogatottak társadalmi beágyazódása sikeresen megvalósuljon. Az 

ellátórendszert elhagyók, vagy magasabb ellátási formába költözők visszaesésének kockázata a nyújtott szolgáltatásokkal 
csökkenjen. A foglalkoztatás másik nagy pillére az alapítvány telephelyén végzett munka. Ezek a munkák jellemzően 
szakképzettséget nem igénylő takarítási, pakolásai és kertrendezési munkák 

A programba bevont ügyfeleket szoros szociális munkával és egy pszichológus fejlesztésével próbáljuk megtámogatni, és 
folyamatosan fejleszteni.  A programba jelenleg is fut. Tényleges eredményről a 2017-es évben tudunk beszámolni. Ez 
eddig 4 főt vontunk be a programba és abból 2 fő hagyta el a programot különböző okok miatt. Jelenleg a program 

hatékonysága 50%-os. 

Konzorcium - Málta
A Fővárosi Közgyűlés 2011. július 14-i ülésén elfogadta a „Javaslat a Budapest területén élő hajléktalan személyek számára 

a szociális ellátás különféle formáit nyújtó szakmai koncepció elfogadására és a megvalósítását biztosító döntések 
meghozatalára” c. dokumentumot. A dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza a „Közterület helyett emberibb 
körülmények” c. szakmai anyagot, ami részletes javaslatot tartalmaz a Fővárosi Önkormányzat és a nem önkormányzati 

hajléktalan ellátó szervezetek új együttműködési formájáról. (2153/2011. (VII.14.) Főv. Kgy.h) Ennek céljaival alapítványunk 
tökéletesen egyetértett és vállalta, hogy az alapítvány által működtetett Éjjeli Menedékhelyén a programot megvalósítja. 
Intézményünk elsődleges szerepvállalása tökéletesen illeszkedett Éjjeli Menedékhelyünk már kialakított speciális 

struktúrájához, illetve működési módjához, miszerint ahhoz, hogy intézményünkbe leendő ügyfeleink bekerüljenek, 
szükséges az utcai gondozó szolgálatok által specifikusan az alapítvány Éjjeli Menedékhelyének címzett ajánlásra, amely 
megerősíti, hogy az ügyfél ezt megelőzően tartósan utcán töltötte éjszakáit. Tehát intézményünk megerősítve az eredeti 
szakmai koncepcióját, ha lehet még inkább a Budapest közterületein élők első befogadó szálláshelyévé vált a konzorciumi 

időszak indulása óta. 

A “Közterület helyett emberibb körülmények” c. program ezen ütemében alapítványunk Éjjeli Menedékhelyen speciális 

elhelyezés keretében összesen 9 125 (25 fő x 365 nap) éjszakát vállalt.



Tapasztalataink alapján a jelenlegi ellátórendszer telítve van, illetve kevés intézmény specializálódott. Alig van olyan 
intézmény, amely ténylegesen egy-egy hajléktalan “csoport” speciális igényeit vette volna alapul szolgáltatásainak és 
struktúrájának kialakításakor. Az ellátórendszer javarészt Éjjeli Menedékhelyből, illetve Átmeneti Szállásból áll, ha a szállást 

nyújtó intézményeket vesszük alapul. Ezek az intézmények alig térnek el egymástól, nem különböznek az általuk nyújtott 
szolgáltatások. Ezekben az intézményekben “ömlesztve” megtalálhatóak a szenvedélybetegek, az idősek, a megromlott 
egészségi állapotú emberek, a pszichiátriai betegek, a pár hónapja hajléktalanná vált emberek, illetve a több éve 

intézményesült hajléktalanok is. Természetesen ez kihat a szakmai munkára is, hiszen a speciális csoportok speciális 
hozzáállást, szakmai tudást igényelnek.

Szakmai munkánk során mindig nagy gondot okozott egy-egy megromlott egészségi állapotú idős ügyfél elhelyezése, 
hiszen a hajléktalanok részére fenntartott idős otthonok férőhelyeinek a száma igen alacsony és immár több mint öt éve 
változatlan. Jelenleg a két intézmény kapacitása 60 fő, amely, ha a budapesti ellátórendszer férőhelyeivel vetjük össze 
akkor az idős nyugdíjas korú hajléktalanokat megfelelő körülmények között elhelyezni képes férőhelyek arányszáma 1.09 

%. Ez a szám borzalmasan alacsony, hiszen a jelenlegi hajléktalan populáció kormegoszlása szerint több mint 10 % azoknak 
a száma, amelyek túllépték már a 60 évet. Ráadásul ez a szám várhatóan emelkedni fog. A több min 10 x -es 
túljelentkezéssel pedig, szinte esélytelen, hogy egy idős hajléktalan ember a korának megfelelő ellátást kapja. Az 

ellátórendszer ezt az arányszámot speciális átmeneti szállókkal csökkentette. Intézményünk speciális részlege lényegében 
csökkentett szolgáltatású idősotthoni elhelyezést biztosít, kiélezve a csoport speciális igényeire. Egy előszoba, amely 
megpróbálja az idősotthoni jelentkezés és a bekerülés közti szakadékot áthidalni.  Budapesten ugyancsak két intézmény 

alakított ki ezen speciális jelleget 64 fő befogadó képességgel. Ezeknek a férőhelyeknek az aránya 1.16 % az 
őszférőhelyekhez képest.  A másik probléma, hogy ezek a férőhelyek kivétel nélkül mind férfiaknak vannak fenntartva, 
holott a jelenlegi nem szerinti megoszlás szerint a nők aránya 20 % akik a rendszerben vannak. (Ebben az esetben 
hiányszolgáltatásról beszélünk, amelynek megoldása fontos kiegészítése lehetne az ellátórendszernek.)

A Speciális elhelyezésnél alapítványunk olyan Budapesten élő hajléktalanokat látott el, akik az életkoruk, egészségügyi 
állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt veszélyeztetettek a hajléktalanellátás más intézménytípusaiban. Elsősorban 

olyan 55 év feletti (ettől indokolt igény esetén team-döntés alapján el lehet térni) magyar állampolgárok, letelepedési 
engedéllyel rendelkezők, menekült státuszú külföldi állampolgárok, ill. európai uniós polgárok, hajléktalan férfiak és nők, 
akik képesek az önellátásra, és vállalják az intézmény programjában való aktív részvételt. Lakóink különböző forrásból 

származó alacsony jövedelemmel rendelkező, ingatlannal nem rendelkező, külön gondozási-ápolási szükségletet nem 
igénylő hajléktalan személyek.

A férőhelyekre intézményünk minden esetben kért egy ajánlást, minden esetben elvégeztette/elvégezte az egészségügyi 

állapotfelmérést, illetve a jelentkezőknek részt kellett venni egy felvételi beszélgetésen. A felvételről minden esetben az 
intézmény szakmai stábja döntött, a rendelkezésre álló információk alapján.

Hajléktalanok speciális éjjeli menedékhelye biztosítja az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, 
étkezésre, közösségi együttlétekre szolgáló helyiségeket, valamint a szociális-, és mentális gondozást az állandó orvosi 
felügyeletre szoruló lakókat a megfelelő egészségügyi intézménybe irányítja. Működése folyamatos, férőhelyek száma: 69 

fő.



A célok elérése a személyes esetkezelés és életút feldolgozáson keresztül valósítható meg, valamint a közösségi szociális 
munka, a szállón kívüli közösségi aktivitások és közös kulturális- szabadidős programok szervezése által.

Málta Speciális elhelyezés:

A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 25 fő x 365 nap 9125 vendég éjszaka. A teljesített vendégéjszakák 
száma: 9125 éjszaka, amely az előzetesen várt éjszakaszám, illetve programban napi szinten 25 fő éjszakázik.
A program sikeres.

A programban összesen 40 ügyfelet fogadtunk, akik átlagosan 228 éjszakát töltöttek nálunk. A konzorciumi program 
zárásakor 25 ember éjszakázott itt rendszeresen, 15 fő elhagyta a programot a program egy éve alatt. A program 

elhagyásának oka a legtöbb esetben a házirend be nem tartása volt. (6 fő) Az ügyfeleink egészségi állapota, és annak 
romlása ugyancsak magas számot adott. Ilyen esetben a társintézmények (Elsősorban lábadozók, a korházak ápolási 
részlege) volt a kimeneti állomás. (6 Fő) Egy ügyfelünk idősotthoni elhelyezést kapott. 2 fő pedig elhalálozott. 

A program még jelenleg is sikeresnek mondható, még úgy is, hogy az előző konzorcium etaphoz képest kevésbe 
sikeresen tudtunk gondozni. Kifejezetten nagy eredmény, hogy a konzorciumi férőhelyekre felvett tartósan 
közterületeken éjszakázó ügyfelek bizonyos része a programban maradt, és igényük volt arra, hogy jobb körülmények 

között éjszakázzanak. 

Konzorcium - Menhely
A “Közterület helyett emberibb körülmények” c. program ezen ütemében alapítványunk Éjjeli Menedékhelyen összesen 

10 550 (30 fő x 365 nap) éjszakát vállalt, speciális elhelyezés keretében pedig 2 920 (8 fő x 365 nap) vendégéjszakát kíván 
teljesíteni. A 2016. év december végéig tartó konzorciumi jelentéstételi időszak 275 napján ezek az irányszámok 
természetesen arányaiban csökkennek. Ezen időszak alatt az Éjjeli Menedékhelyen 8250 éjszakát, a speciális elhelyezés 

keretében pedig 2200 éjszakát irányzott elő a szerződés az alapítványunknak. 

Az Éjjeli Menedékhelyes elhelyezésnél alapítványunk a konzorciumi program megvalósításakor ugyanazokat a feltételeket 

szabta, mint a normál esetben. Viszont az utcai gondozó szolgálatok ajánlása kiegészült a konzorciumi regisztrációval, 
amely fontos alapköve lett a szolgáltatásaink igénybevételének. Természetesen ezt a kitételt is megpróbáltuk rugalmasan 
kezelni. Tudtuk, hogy a téli időszakban egy esetleges krízis miatt nem tehetjük meg azt, hogy megvárjuk amíg az elhelyezni 
kíván ügyfél konzorciumi regisztrációja megtörténik, így volt olyan ügyfelünk, akik már három négy napja nálunk 

éjszakáztak, amire a bekerüléshez kellő dokumentáció teljesen összeállt.  Az esetek nagy többségében helyhiány miatt 
nem tudtuk azonnal elhelyezni az utcai szociális munkások által küldött ügyfeleket, ezért beérkezett ajánlás által 
meghatározott várólistát alkalmaztunk. Minden esetben a szociális munkásaink felvették a kapcsolatot a küldő szervezet 

szociális munkásával, amikor is egyeztették a bekerülési idő várható nagyságát, a várólista hosszúságát, az esetleg 
felmerülő sürgős eseteket. Minden esetben az intézményünkbe történő elhelyezést egy általunk készített 
formanyomtatványon kell igényelni.

Az elhelyezés feltételei bővültek és talán mondhatjuk azt, hogy alkalmazkodtak a gesztor szervezet igényeihez.  
Alapítványunk vállalta, hogy 10 fő erejéig speciális krízis elhelyezést biztosít a Közép-Magyarországi Diszpécser Szolgálat 
által, a krízisautók, illetve utcai szolgálatok segítségével a szállóra irányított közterületen élő ügyfelek felvételére, valamint 

e férőhelyek tekintetében napi jelentést tesz a férőhelyek kihasználtságáról a nevezett diszpécser szolgálatnak.



Éjjeli Menedékhely:
A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 30 fő x 365 nap 10 950 vendég éjszaka. A teljesített vendégéjszakák 
száma: 9201 éjszaka, amely 1749 éjszakával kevesebb mint az előzetesen várt.
A program ezen része sikeres.

A programban összesen 101 ügyfelet fogadtunk, akik átlagosan 64,3 éjszakát töltöttek nálunk. A konzorciumi program 
zárásakor 45 ember éjszakázott itt rendszeresen, 56 fő különböző okok miatt elhagyta a programot. A legtöbb esetben a 

házirend be nem tartása volt az ok, illetve az, hogy intézmény minimális követelményeit sem tudták, vagy akarták 
betartani. (20 fő) Intézményünk mindenkire kiterjedő egyik ilyen követelménye az, hogy ha nem tudnak vagy nem akarnak 
az ügyfeleink nálunk éjszakázni szólniuk kell előtte. Ellenkező esetben 2 napot maradhatnak távol, a harmadik nap 

megszűnik a férőhelyük. Erre azért volt szükség, mert intézményünk folyamatosan teljes létszámmal üzemel, és véges az 
intézményünkben ideiglenesen matracon elhelyezettek száma is az épület jellegéből kifolyólag. Fontos megjegyeznünk, 
hogy a várólistánk is teljesen telített volt. Ez a szabály két célt szolgált: Egyrészt úgy gondoltuk, hogy egy viszonylagos 
helyelvesztési lehetőség nagyobb szabálykövető magatartásra sarkall, illetve másrészt ezzel növeltük a felelősségtudatot 

és tapasztalataink alapján ügyfeleinknek fontossá vált a napi szintű ellátás igénybevétele. Az előbb említett szabálynak is 
betudható, hogy 10 fő úgy esett ki a programból, hogy nem tudtunk további információt kiköltözésük okáról, jellegéről. 
Magasabb ellátásba 22 fő költözött, ez többnyire az intézményünk bővítése kapcsán létrejött speciális helyeknek volt 

köszönhető. A megromlott egészségi állapot, illetve a kor adták a jogalapot a speciális intézményünk szolgáltatásaink az 
igénybevételére. Az utcát 4 fő választotta a programba bevont ügyfelek közül, ez minden esetben azt jelentette, hogy nem 
akartak szállón lakni, vagy nem akartak intézményünkben lakni. A konzorcium ezen ütemében sem volt változás, ha a 

program elhagyásának okait vizsgáljuk. Az elhelyezett ügyfelek száma arányosítva a vállalt férőhelyre nem csökkent, illetve 
ugyancsak állandó az átlagos éjszakák száma. 

A program még jelenleg is sikeresnek mondható, még úgy is, hogy az előző konzorcium etaphoz képest kevésbe 

sikeresen tudtunk gondozni. Kifejezetten nagy eredmény, hogy a konzorciumi férőhelyekre felvett tartósan 
közterületeken éjszakázó ügyfelek bizonyos része a programban maradt, és igényük volt arra, hogy jobb körülmények 
között éjszakázzanak.  Természetesen óhatatlan volt, hogy a programból sokan estek ki a fentebb említett okok miatt, 

mindezt nem kezeltük nagy kudarcnak, hiszen az együttműködési készség hiányában a közös munka értelmét veszti. 
Minden konzorciumi elhelyezettnek egyéni esetkezelő szociális munkást biztosítottunk, természetesen szem előtt tartva, 
hogy ezek az ügyfelek esetlegesen más igényekkel érkeztek intézményünkbe. a nálunk eltöltött idő alatt folyamatos 

kontroll és segítő beszélgetés mellett próbáltunk kitűzni célokat, a folyamatos együttműködés biztos támogatást jelentett 
ügyfeleinknek. 

Menhely Speciális elhelyezés:

A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 8 fő x 365 nap 3254 vendég éjszaka. A teljesített vendégéjszakák 
száma: 3452 éjszaka, amely 193 éjszakával több mint az előzetesen várt éjszakaszám.
A program ezen része sikeres.

A páros speciális éjjeli menedékhelyre ugyanazon szabályok vonatkoztak amely az alapítvány éjjeli menedékhelyére. 
Gyakorlatilag mind a szabályrendszer, mind a kötelező együttműködés, mind az esetkezelés azonos volt az 

“anyaintézményével”. Ennél az elhelyezésnél intézményünk férőhelyet szabadított fel utcán élő hajléktalanok számára. 
Fontos volt, az ügyfelek előzetes kiválasztásánál az ügyfél motivációja, illetve a jövedelme elég legyen ahhoz, hogy a 
program lejártával tartósan ügyfeleink a magasabb ellátási formában tudjanak maradni.  Természetesen az ügyfelek 



jelentkezése után TEAM döntés alapján került be valaki a programba a egyéni esetkezelő szociális munkás ajánlásával. A 
speciális éjjeli menedékhely szolgáltatásait a program végén 6 fő vette igénybe. Gyakorlatilag mozgás itt nem volt. 

A kutyás-szoba az intézmény egyik átalakított szobája. Természetesen a kialakításánál figyelembe vettük azokat a speciális 

igényeket, amelyek az ilyen jellegű ellátás von maga után. Megnyitottuk az intézmény szobáját kívülről, illetve közvetlenül a 
szoba mellé egy kenelt helyeztünk el. A belső ajtó elé egy biztonsági rács került, hogy megakadályozza a kutyák közös 
helyiségekbe történő kiszökését. Ezen felül kiegészítettük a házirendet, amely csak ezen szoba lakóira vonatkoznak. 

Bár ez az elhelyezés speciálisnak számít, a szolgáltatás igénybe vevőjére vonatkozik minden általános szabály, ami az éjjeli 
menedékhelyen biztosítja a békés és biztonságos együttélést. Az igénybe vevő továbbá kizárólagos felelősséggel tartozik a 

kutyájáért, annak viselkedéséért – amennyiben az állat vagy gazdája több alkalommal is összeférhetetlen magatartást 
tanúsít, az a szálló elhagyását vonja maga után.   

A szobák a nappali melegedő ideje alatt zárva vannak, ezért a szolgáltatás csak éjjel vehető igénybe. A kutya a folyosóra 

nem mehetnek ki, csak az udvarról nyíló ajtón keresztül közelíthetik meg a szobát. Az éjjeli menedékhelyre való 
bejelentkezéskor az igénybevevő elkéri az ügyeletes szociális munkástól azt a kulcsot, ami az udvaron lévő betonfalú, 
helyiség rácsos kapuját nyitja – ilyenkor az állatot néhány percre kikötve kell hagynia a bejárat mellett. 

A kutyának érvényes orvosi kis könyvvel kell rendelkezniük, amelyben a kötelező évi oltások után követhetőek. A 
féreghajtás és bolhairtás 3 havi ciklusokban, rendszeresen meg kell, hogy történjenek – az ügyeletes szociális munkás felé 

ezeket az alkalmakat jelezni kell, aki esetlegesen meg is figyelheti a folyamatot, majd dokumentálja azt.  

Az igénybevevőnek önerőből kell biztosítania a kutyája étkeztetését. A szobát és a kinti betonfalú helyiséget az 
igénybevevőknek kell takarítaniuk. Ehhez a mindennapi tevékenységhez biztosítunk vizet, slagot, tisztító- és 

fertőtlenítőszereket. A kutyás szoba szolgáltatásait a program végén 2 fő vette igénybe. Összesen 3 fő volt aki megfordult 
ebben a szobában. Sajnos 1 fő kitiltásban részesült alkohol fogyasztás miatt.

Nappali Melegedő
Intézményünket 2009 februárjától működik, engedélyezett férőhelyszáma 60 fő.  A nappali melegedő alapesetben az év 
munka napjain napi 8 órában tart nyitva. Nagykorú férfiak és nők vehetik igénybe. A tisztálkodáshoz és a ruházat 
tisztításához mosógépet, szárítógépet, mosóport, sampont, szappant, törölközőt tudunk nyújtani, emellett 

lehetőségeinkhez képest napi egyszeri étkeztetést is biztosítunk. Nappali melegedőnk hajléktalan személyeknek nyújt 
szakosított nappali ellátást, alapszolgáltatásaink közé tartozik: tisztálkodás biztosítása; mosási lehetőség biztosítása; 
ételmelegítési, főzési lehetőség; csomag és értéktárgyak biztonságos megőrzése. Ügyfeleink rendelkezésére áll két fürdő 

helyiség, egy közös konyha, egy közös helyiség, ahol a szabadidő kulturált eltöltésére van lehetőség. Az 
alapszolgáltatásokon felül a nappali melegedőben biztosítunk: szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket; 
munkahelykereséshez újságot, internetet-, telefon- és számítógép használatot. 

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, rövid és hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a 
kliensek aktív és felelős részvételére. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy az ügyfélt 
szükséges támogatni a saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, de nem helyes megoldani helyette azokat a 

feladatokat, amelyekre ő maga is képes.



Az önkéntességre és a segítő programokra épülő ellátás rehabilitáló, reintegráló hatása a nyitott, mindenki számára 
igénybe vehető szolgáltatásokkal érhető el, mert az így kialakuló látogatói kör révén indirekt módon támogatható, 
kialakítható mindazon készség, viselkedés mely szükséges a korábbi, vagy a jelenleg reálisan elérhető társadalmi 
környezetbe, lakhatási formába történő betagozódáshoz. Ugyanakkor fontos, hogy a szolgáltató, a nappali melegedő 

igénybevétele során jelezze a kliensnek, hogy a szolgáltatásnak „ára” van, így a melegedő igénybevétele feltételekhez 
köthető. 

Az előző évekhez ellentétben, úgy gondoltuk, hogy sokkal komplexebb “szolgáltatási csomagot” kell kínálnunk 
ügyfeleinknek, olyan programokkal amelyek színesítik és hasznossá teszik az ügyfelek mindennapjait.  Szociális ügyintézést 
kínáltunk, önkéntes munkát nyújtottunk, különböző szabadidős tevékenységgel színesítettünk. Kínálatunkat folyamatosan 

bővítenünk kellett, hiszen az NRSZH felé kötelező jelentés a nappali melegedő szolgáltatásait igénybevevők körében 
jelentős ütközéseket mutat. Jellemzően valamely hajléktalan ellátónál is megjelenő vagy szociális étkezést igénybevevő 
igénylők esetében jelentkezik ez a probléma. Sajnos az ütközéseket elkerülni nem tudjuk és az ütközések miatti napi 
forgalom 10 %-al esik vissza. Ez jelentős.  

A Budapesten működő nappali melegedők/centrumok száma és kapacitása viszonylag magas, viszont általánosságban 
kijelenthető, hogy ezek az intézmények kizárólag hétköznap szolgáltatnak. Természetesen télen pályázati forrásból 

hétvégén több szervezet megnyitja kapuit, hogy az ügyfelek ne maradjanak hétvégi ellátás nélkül, de ez tapasztalataink 
szerint nem bizonyul elegendőnek. A Menedékház Alapítvány Nappali Melegedője a budapesti 11. kerület szélén található, 
viszonylag távol a belvárostól, és távol a legközelebbi szociális szolgáltatástól. A 11.-kerületben rajtunk kívül még kettő 

nappali melegedő működik, (A kerület nappali melegedőinek férőhelyszáma: 175 fő) az ezt megelőző évben hétvégén, 
krízisidőszakban, csak egy nappali melegedő volt nyitva és az is csak szombaton. Ez Budapest legnagyobb népességű 
kerületéhez mérten kevésnek bizonyult. Mindezen okok miatt úgy terveztük, hogy bővítjük a kerület napközbeni 
szolgáltatásait a nappali melegedőnk hétvégi nyitva tartásával. 

A programunk nagyban hozzájárult a budai kerületek nappali melegedőinek kapacitásbővítéséhez. A támogatott 
időszakban a kerületek kapacitása 30%-al nőtt, amely jelentős. Tudomásul kell vennünk, hogy a nappali melegedők 

szolgáltatásai nélkülözhetetlenek ügyfeleik számára, és remek elgondolással egészítik ki az ellátórendszert. Sajnos a 
hétvégék lefedetlensége, sok ügyfélnek gondot okoz, hiszen ilyenkor az éjjeli menedékhelyek nyitásáig nem marad más 
opció mint az utca. Mindezt kiegészíti a téli hideg. Ezek vegyületeként ügyfeleink sokszor betegek, legyengültek, amelynek 

kezelése valószínűleg jóval drágább mint egy intézmény nyitva tartása ebben az időszakban. 

Forgalmi adatok 2016

2016 Havi forgalom Havi átlag Havi törölt ütközés

Január 1074 51 18

Február 1021 50 41

Március 1062 48 43

Április 811 40 43

Május 627 31 4



Június 505 26 4

Július 553 24 6

Augusztus 643 27 18

Szeptember 612 29 15

Október 750 38 29

November 807 38 27

December 1004 32 28

Összesen: 9514 36,1666666666667 276

Éjjeli Menedékhely
Éjjeli Menedékhelyünk engedélyezett férőhely száma 80 fő, amely a mindenkori téli krízisidőszakban 8 krízisférőhellyel 
bővül, ezek matracos helyek. A krízisférőhelyek kifejezetten kapacitásbővítésre szolgálnak, hiszen a téli hideg nagyobb 
ügyfélszámot generál. Intézményünk sikere a nyári melegben sem kisebb, gyakorlatilag egész évben teljes létszámmal 

üzemeltünk, ritka volt az olyan nap, amikor nem volt teljesen betöltve az engedélyezett férőhelyszám. 

Az intézmény nyitvatartási ideje: az év minden napján, este 18 órától, reggel 8 óráig. Szolgáltatásainkat nagykorú 

személyek vehetik igénybe, nők, férfiak egyaránt, de nemenként külön szobában. A bekerüléshez utcai gondozó szolgálat 
ajánlása szükséges és rövid esetleírás. Ezen kívül a Menhely Diszpécser Szolgálatán keresztül utcai gondozó szolgálatok 
által behozott hajléktalan embereket fogadunk, az ország egész területéről.  Az Éjjeli Menedékhely igénybevétele 
ingyenes. Bekerüléshez az utcai gondozó szolgálatok ajánlásán kívül mást nem várunk el. Éjjeli menedékhelyünk a 

jogszabály által meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.

Éjjeli Menedékhelyünk szolgáltatásai igen népszerűek az ügyfeleink körében. Ügyfeleinknek biztosítunk a törvényben 

meghatározott szolgáltatásokon túl, internet hozzáférést ügyfélgéppel, ruha szárítási lehetőséget, amennyiben szükséges 
ruhapótlást, segítünk önéletrajzírásban, az álláskeresésben. Intézményünkben a FAMO program keretében mozgó orvosi 
ellátás működik hetente egy alkalommal két órában.  Természetesen nem tettünk különbséget a konzorciumi elhelyezés 

keretein belül náluk éjszakázó ügyfelek és az egyéb körülmények között elhelyezettek között a szolgáltatásainkhoz 
mindenki ugyanolyan feltételekkel juthatott hozzá.

Éjjeli Menedékhelyünk az elmúlt évben összesen 26784 náluk töltött éjszakát biztosított ügyfeleinek, ez 73 fő napi átlagot 

jelent.  A múlt évben 75 fő kérte az elhelyezését intézményünkbe. A jelentkezés alapvető és egyetlen feltétele az utcai 
gondozó szolgálatok által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány, amely egyúttal szabályozza az intézménybe kerülés 
időbeniségét is. 

2016-ben összesen 78 fő került ki intézményünkből.  A kikerültek 15 %-a magasabb ellátási formába ment, 69 % pedig úgy 
döntött, hogy az utcát választja intézményünk helyett. Tehát kijelenthető, hogy a lakók közötti fluktuáció nem túl magas. 

Ez egyrészt jó, hiszen a hosszabb itt tartózkodási idő kedvez a professzionális szociális munkának. Másrészt viszont 
aggályos, hiszen a túl magas szintű ellátás a rendszer ezen szintjén kényelmessé és motiválatlanná teheti ügyfeleinket. 



Forgalmi adatok 2016

2016 Forgalom (éjszakák) Napi átlag (fő)

Január 2269 73

Február 2281 78

Március 2603 84

Április 2447 81

Május 2403 77

Június 2021 67

Július 1777 57

Augusztus 1694 54

Szeptember 1585 52

Október 2242 72

November 2052 83

December 2951 95

Összesen: 26785 72



Családok Átmeneti Otthonai szakmai beszámoló

2016

Cél, funkció
A Menedékház Alapítvány a XI. kerület, Muskétás utca 1. szám alatt található Vasvári Ipari Park (volt Vasvári Pál Laktanya) 
7-es épületében várja azokat a rászoruló, ellehetetlenült családokat, akiknek próbálunk minél hatékonyabb segítséget 
nyújtani helyzetük megoldására. Az alapítvány két családok átmeneti otthonában, két szinten, összesen 21 családnak tud 

átmeneti szállást nyújtani, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelve szeparált formában - Családok Átmeneti Otthona I. 
és Családok Átmeneti Otthona II. – működik. Az intézményekben folyó szakmai tevékenység célja, hogy az ideiglenesen 
lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális 

munka eszközeivel támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában, vagy annak visszaállításában.

Intézményeink az ország egész területéről fogadják az átmenetileg fedél nélkül maradt, hátrányos helyzetű családokat, 

egyedülálló szülőket, várandós vagy bántalmazott anyákat. 

Célunk, hogy az intézményekbe bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben megerősítsük, hogy az intézményi 
megállapodásban foglalt határidő letelte után intézményes kereteken kívül is tudjanak önállóan, vagy minimális segítséggel 

boldogulni. A szakmai munka során kiemelt figyelemmel kezeljük a keresőképes családtagok munkaerő piacra való 
visszatérésének, munkajövedelem megszerzésének segítését és fokozott figyelmet fordítunk a hospitalizálódás 
elkerülésének, illetve a gyermekvédelmi ellátás rendszeréből való kikerülésnek a segítésére.  

Gyermekvédelmi intézményként fókuszunkban mindig az intézményben élő gyermekek állnak és az, hogy itt lakásuk 
során a gyermekek életében pozitív változás állhasson be. Az intézményben dolgozó stáb mindvégig ezt az elvet tartotta 

szem előtt a 2016-os évben is, amikor átdolgozta az intézmény Szakmai Programját és Házirendjét

Alapelvek, működési keretek
A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely biztosítja az 

ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit. Az intézmény segítséget nyújt a 
szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez, valamint biztosítja a szülő számára a 
gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerint ellátást. 

Az intézmény munkatársai munkájukat a szociális munkások etikai kódexének irányelvei alapján végzik, a fenntartó az 
intézményben folyó szakmai munkát ezen irányelvek alapján szervezi. A munkatársak tiszteletben tartják a családok 
autonómiáját, személyi szabadságukat, emberi jogaikat, illetve a családok kialakult szokásait, hagyományait. Az intézmény 

biztosítja a lakók szabad vallásgyakorlásának lehetőségét, amennyiben az mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti. 
Az intézmény munkatársai és fenntartója nagy figyelmet fordít az adatvédelem szempontjaira, különös tekintettel a 
kiskorúak esetében.

Az intézmény vezetője 2016-ban is Surányi Ákos volt, míg változás volt az intézmény életében, hogy Görbe Leonárd, azt 
intézményben 3 éve dolgozó családgondozó, 2016 szeptemberétől a szakmai vezetői feladatokat látta el. Kern Dóra és 



Tokics Judit a 2016-os év állandó családgondozói voltak, az első illetve a második emeleten (CSÁO I. illetve CSÁO II.), 
míg szeptemberben Madar Alexandrával duzzadt háromfősre a családgondozói létszám.

A családgondozók feladatai közé tartozik a támasznyújtás, segítségnyújtás a szülőknek gyermekeik nevelésében, ügyeik 

intézésében, mely hozzájárul a családok önálló életvitelének kialakításához, illetve fenntartásához. A családgondozóknak 
törekedniük kell arra, hogy a gyermekekkel is megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki. A közös munka, az együttműködés 
alapja a bizalom, melynek kialakítása és fenntartása alapvető a gondozási folyamat teljes időtartamában. Az intézményben 

minden család kijelölt családgondozóval rendelkezik, aki a bent lakás során végigkíséri a gondozási folyamatot. 

A családgondozók az egyéni és családokkal végzett munka mellett az intézményen belül, igény szerint gyermek, szülő és 

családi csoportokat szerveznek, segítséget nyújtanak a családoknak a szabadidő szervezésében és hasznos eltöltésében. 

A szakgondozó munkatársak között sajnos nagyobb volt a fluktuáció: Lengyelné Nedeczki Anita és Gerő Dániel hosszabb 
idő után intett búcsút a CSÁO-nak, míg több dolgozóval rövidebb idő után szakadt meg az együttműködés. Az 

állandóságot Bognár Éva és Simonné Vitányi Mónika képviselte a szakgondozó stábban.

A szakgondozó munkatársak feladatai közé tartozik, hogy a családgondozóval egyeztetve segítséget nyújtsanak a családok 

fizikai ellátásában, lakószobák előkészítésében. A szakgondozók segítenek a gyerekekkel kapcsolatos teendők 
elvégzésben, segítséget nyújtanak a szülőknek a gyermekek ellátásában. Itt is fontos szakmai elv a minimális intervenció, a 
családok minél nagyobb autonómiájának megőrzése.

A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként bekapcsolódott az Európai Önkéntes 
küldő Szolgálat (EVS) programjába, melynek keretein belül fél-egy éves időtartamra 2-5 önkéntest fogadunk az 
intézményeinkben.

A 2016-ös évben az EVS program eleinte 4, majd szeptembertől 5 önkéntese a családok átmeneti otthonában is aktívan 
tevékenykedett: idegen nyelvre oktatták az intézményben élő gyermekeket, kézműves foglalkozást és filmklubot tartottak 

nekik, valamint segítettek nekik a szabadidő aktív eltöltésében. Az intézményben élő szülőkkel pedig közös főzőklubon, 
rendszeres sportfoglalkozásokon vettek részt.

Az önkéntesek szeptember-augusztusi rendszerben dolgoznak az intézményben, így az év elején itt tevékenykedő 4 fős 
csapatot Imke (Németország), Bilge (Törökország), Roberto (Spanyolország), Vincent (Franciaország) szeptemberben egy 
5 fős – Alba (Spanyolország), Yeliz (Törökország), Rufat (Azerbajdzsán), Simone (Olaszország), Johann (Németország) – 
váltotta fel.

A családok átmeneti otthona 2016 januárjától intézményesített formában is igyekszik aktívan és rendszeresen 
együttműködni a fővárosban és környékén élő, a rászoruló családokon való segítést szívügyüknek érző önkéntesekkel. Az 

intézmény önkéntes koordinátora felel az önkéntesekkel kötött szerződés kétoldalú betartásáért, a velük való 
kapcsolattartásért, a munka megszervezéséért és az önkéntes közösség életének minél színesebbé tételéért.

Az intézményben dolgozó önkéntesek (8-10 fő) igény szerint gyermekfelügyeletet vállalnak, korrepetálást tartanak az 
otthonban lakó gyermekeknek, valamint szabadidős és sport programokat szerveznek nekik. 



Fontos eleme volt a 2016-ös évnek a Menedékház Alapítvány gondozásában 2015 januárjában beinduló „12 ágy” 
krízisprogram, melynek keretén belül a telep 8-as épületében 5 szobában szállásoltak el olyan krízishelyzetbe került, 
ellehetetlenül családokat, akiknek a két hetes krízisellátás remélhetően valamilyen átmeneti megoldást tudott jelenteni a 
szorult helyzetére. Döntő többségben családok átmeneti otthonainak várólistáin várakozó, albérleti szerződéssel 

rendelkező, de beköltözésre váró családokon segítenek, de előfordult olyan eset is, amikor a krízisellátás csak elodázta a 
gyermekvédelmi intézkedést és végül nem oldódott meg a család helyzete. A 2016-os év során több alkalommal indult 
együttműködés a két intézmény között, lévén az ott élők a Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonába is 

beadták a kérelmük és végül itt leltek hosszabb-rövidebb ideig otthonra.

A családok átmeneti otthonainak intézményvezetője és családgondozói rendszeres és folyamatos kapcsolatot ápolnak a 

XI. kerületi gyermekjóléti központ (Újbudai Humán Szolgáltató Központ) vezetőjével és családgondozóival. A két 
szervezet dolgozói esetmegbeszélő csoportok és esetkonferenciák során törekszenek a minél hatékonyabb gondozás 
elérésére, a közös munka részleteinek kidolgozására, a feladatok leosztására. Ugyancsak aktív és intenzív a kapcsolat a 
XI. Kerületi Kormányhivatal - Gyámügyi Osztályával. Illetve fontosnak tartjuk, hogy részt vállaljunk a kerületi élet és 

esélyegyenlőség javításában is, melyet az Esélyek Utcája elnevezésű kezdeményezésben való aktív részvétellel is próbálunk 
reprezentálni.

Szintén a 2016-os évben indult be az intézményben az intenzívebb családterápia, amit Vaskor Gréta végzett azokkal a 
családokkal, akik párkapcsolati krízis vagy bármilyen más családon belüli krízis miatt akadtak el. A 2016-os évben 9 család 
vett részt ebben a munkában, Gréta és a családgondozók visszajelzései szerint nem eredmény nélkül.

Ugyancsak fontos eleme volt az évnek dr. Nagy-Zvér Ildikó, jogász munkája, aki a lakókat ért jogsérelmekben, 
örökösödési ügyekben, adósságkezelésben és egyéb jogi kérdésekben állt a lakók rendelkezésére.

Gyógypedagógiai – fejlesztőpedagógiai munka a 2016. évben
Az intézményben egy főállású gyógypedagógus, Lückl Zsófia felel a gyermekek fejlesztéséért. Az intézményben folyó 
gyógypedagógiai program elemei a következők:

Az első lépés az anamnézis felvétele, melynek segítségével feltárjuk a családi hátteret, a generációs problémákat, a 
terhesség és a szülés körülményeit, valamint a gyermek fejlődési ütemét. Így egy átfogó képet kapunk a család és a 
gyermek állapotáról, az esetleges nehézségekről, ezáltal célzottabban, személyre szabottan készül el a diagnosztikai és 

fejlesztési terv. A diagnosztika során a gyermekekről egy teljes állapotfelmérés készül. Ebből kiderül, hogy milyenek 
fejlettségi fokon állnak a tanuláshoz szükséges képességeik, milyen ismeretekkel rendelkeznek, fennállnak – e 
veszélyeztető tényezők (pl.: idegrendszeri éretlenség, le nem épült reflexek, alacsonyan fejlett részképességek).  A 

fejlesztő foglalkozások legtöbbször csoportos formában zajlanak. A csoportok összetétele során az életkor és az állapot 
mérvadó. A foglalkozások időpontjai tanévenként rögzítettek, így a családok számára kiszámítható, a napi rutinba 
beépíthető, állandóságot nyújtó programot tud biztosítani az intézmény. A gyermekeknek heti 3 – 7 órában van 

lehetőségük részt venni a képességfejlesztésben. 3 éves korig a gyermekek édesanyjukkal közösen vesznek részt a korai 
intervenciónak is tekinthető baba – mama foglakozásokon, ahol kiemelt figyelmet kap a szülők és a gyermekek egymásra 
hangolása és a megfelelő szenzomotoros fejlődés támogatása.



Az óvodás korosztály számára éves tematikára épül a fejlesztés, így támogatást kapnak minden olyan területen, ami a 
sikeres iskolai helytállás alapfeltétele. A foglalkozásokon az egyéni differenciálás és a szociális helyzetből adódó hátrányok 
kompenzálása is megvalósul.

Az iskolás korosztály foglalkozásain az önálló feladatmegoldás mellett az interaktív tevékenységek is teret kapnak. A 

tantárgyi - és képességfejlesztő feladatcsomagokkal a gyermekek egyéni tempójuk szerint haladnak. Ezek mellett nagy 
hangsúlyt kap ma memóriafejlesztés, a tanulási motiváció növelése, a számolási rutin kialakítása, a tanulási zavarok 
prevenciója, a szókincsbővítés, az együttműködés erősítése. Az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére mozgásfejlesztő 

programmal egészül ki a képességfejlesztés, így biztosítva a komplex, mindenre kiterjedő ellátást.  Lehetőség van egyéni 
felzárkóztatásra, valamint szülők részére egyéni konzultációra a gyermekük fejlődésével, nevelésével kapcsolatban.

A nyári időszakban a gyermekek a Sz.I.V. Fejlesztő Központba négy héten keresztül, minden hétköznap, intenzív 
képességfejlesztésen, míg az ezt követő két hónapban napközis fejlesztő táborokban vehettek részt, ahol a gyerekek teljes 
ellátásban részesültek, valamint élményprogramokon és fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. 

Főbb események 2016-ban
Fontosnak tarjuk, hogy az intézményben élő családokért, az intézményben élőkkel együtt dolgozhassunk: igyekszünk 
minél többet beszélgetni az itt élő emberekkel, hogy az intézmény folyamatos fejlesztése az ő visszajelzéseik alapján 

történhessen. Ennek érdekében a családgondozókkal folyó folyamatos együttműködések és beszélgetések mellett a lakók 
az intézményvezetőhöz is bármikor bekopoghatnak, vagy megkereshetik őt írásban kéréseikkel, visszajelzéseikkel. 

A 2016-ös évben 75 olyan írásos jelzés, kérelem érkezett az intézményvezetőhöz, melyben a lakók  javaslataikat vagy 
személyes kéréseiket, kérelmeiket fogalmazták meg az intézmény működésével kapcsolatban. Ezekre a kérelmekre az 

intézmény vezetője minden esetben írásban válaszolt, ezzel is elősegítve egyfajta partneri viszont az intézményben lakók 
és az intézményben dolgozók között. 

Fontos fórumává vált az együtt élésnek a havi rendszerességgel tartott lakógyűlések (minden hónap első csütörtökje), 

melyek során az itt lakók mindennapi gondjai mellett, az előttünk álló programok és aktuális feladatok átbeszélésére is 
sor kerülhetett. Önkénteseinknek hála a lakógyűlés alatt mindig tudtunk gyermekfelügyeletet szervezni, így a lakókkal 
nyugodt körülmények között tudtunk beszélgetni, míg a gyerekek önfeledten játszhattak vagy filmklubon vehettek részt 

az önkéntes segítőkkel. Ugyancsak fontos és érdemi fóruma volt az intézménynek az Érdekképviseleti Fórum, melybe az 
intézményben lakók mindkét szintről 1-1 szülőt, az alapítvány a stábból 1 fő családgondozót, a fenntartó pedig a 
kuratórium elnökét, Somogyi Tiborné Csiszár Ildikót delegálta. A fórum 3 havonta ülésezik, és a lakók által hozott 
rendszerszintű problémákra próbál megoldásokat találni.

Az év során lehetőségeinkhez képest igyekeztünk minél több belső- és külső programmal színesebbé tenni az itt lakó 
gyerekek életét. Február elején farsangi ünnepséget tartottunk, amely során a gyermekek megmutathatták ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezeiket, amelyek közül a legjobbakat tortákkal jutalmaztuk. A családoknak szendvicsekkel és helyben 

sütött fánkkal kedveskedtünk, míg a farsangon résztvevők között értékes tombola-nyereményeket sorsoltunk ki. A jó 
hangulatú alkalmat kívánságműsorral egybekötött táncos mulatság zárta le, így reméljük minden korosztály és minden 
lakó egy nagyszerű élménnyel gazdagodott. 



A 2016-os évben nagy segítségünkre volt egy állandó támogatónk, a St. Margaret's Anglican Episcopal Church Btudapest 
folyamatos anyagi segítsége, melyből olyan tételeket finanszírozni nyílt lehetőségünk, melyeket a normatívából nem 
tudtunk volna kigazdálkodni, viszont a gyermekek életét színesebbé és emlékezetesebbé tudják tenni, valamint 
felhasználásuk során csökkenhet az intézményben élő gyermekek lemaradás és megtörténhet felzárkóztatásuk, 

fejlesztésük.

Ennek okán a fenti támogatásból az év során fejlesztő eszközöket, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket (szemüveg, 
ortopéd gyógycipő), tanszereket, tankönyveket, iskolaszereket, sportszereket vásároltunk, valamint számos szabadidős 

program és egy nyári tábor is megvalósulhatott, melyek során a gyermekek, ha csak kis időre is, de kiszakadhattak a 
megszokott környezetükből, hétköznapokból.

A szabadidős programok és a nyári tábor során a gyerekek a következő helyekre juthattak el a 2016-os évben a részben 

a fent említett adományozó, részben az alapítvány forrásaiból, illetve dolgozóink és önkénteseink lelkes kísérete mellett: 
Fővárosi Növény- és Állatkert, Kamaraerdei Ifjúsági Park, Margitsziget, Szentendre Skanzen, Hajókirándulás Szentendrére, 
Mentőműzeum, Műszaki Tanulmánytár, Sziklakórház, Eleven Park, Bob Park, Vígszínház, Tropicárium, Társasjáték Kávézó, 
Velencei-tó.

Fontos eseménye volt a 2016-os évnek a családok átmeneti otthonának kertjének felújítása, mely az IT Services Hungary 
támogatásából, a fiatal szakemberekből álló LessIsMore vezetése mellett és az alapítvány önkénteseinek és dolgozóinak 
önzetlen munkájával. A munkálatok során szebbé és élhetőbbé tettük a nálunk élő gyermekek kertjét, udvarát, 

játszóterét.

A 2016-os év a számok tükrében
A 2016-os évben összesen 53 család fordult meg intézményeinkben (CSÁO I. 27 család, CSÁO II. 26 család), melyek 
közöl 30 család volt az, aki a 2016-os évben kérte a felvételét. A 2016. január 1-jén nálunk lakó családok közül 1 még 
2014-ben, 22 pedig 2015-ben költözött be az intézménybe. Az 53 családból 18-ban az édesanya, míg 2-ben az édesapa 

Gyerekszám

1 gyermek 15 28%

2 gyermek 17 32%

3 gyermek 12 23%

4 gyermek 4 8%

5 gyermek 3 6%

6 gyermek 2 4%

  53 100%



nevelte egyedül gyermekét vagy gyermekeit. Az év során 126 gyermek élt az intézményben hosszabb-rövidebb ideig, akik 
közül 6 újszülöttként a kórházból az intézménybe térhetett haza. A nemi eloszlás elég egyenletes volt, lévén 59 lány 
gyermek és 67 fiú lakott az intézményben, míg a koreloszlás a következőképpen alakult:

Gyermekek koreloszlása 

csecsemő 8 6%

1-2 év között 25 20%

3-5 év között 22 17%

6-10 év között 24 19%

11-14 év között 28 22%

15-21 év között 19 15%

összesen 126 100%

Koreloszlás

Anyák

19-25 év 11  

26-30 év 8  

31-35 év 11  

36-40 év 8  

40 év felett 11  

Apák/élettársak

19-25 év 6  

26-30 év 4  

31-35 év 6  

36-40 év 5  

40 év felett 16  



Család létszáma

2 fő 9 17%

3 fő 11 21%

4 fő 17 32%

5 fő 7 13%

6 fő 5 9%

7 fő 2 4%

8 fő 2 4%

  53 100%

Az alacsony átlagéletkorhoz illeszkedik az is, hogy a családok többsége (60%) egy vagy két gyerekkel költözött az 
intézménybe, de az, hogy a lakók 40%-a három vagy annál több gyereket vállalt szignifikánsan megelőzi az országos 
átlagot.

Ugyancsak fontos adat és érdemes megnézni, hogy az intézményben élő családok mennyi időt töltöttek el az 

intézményben, honnan érkeztek ide és végül hova és miért távoztak tőlünk.

Intézményben töltött idő eloszlása

1 hónapnál kevesebb 5 9%

2-4 hónap között 12 23%

4-6 hónap között 7 13%

6-12 hónap között 18 34%

1-1,5 év között 7 13%

1,5 év fölött 4 8%

  53 100%

Az itt töltött időből maximum annyit tudunk leszűrni, hogy volt néhány olyan család, akikkel nem tudott megvalósulni 

érdemi munka, hosszú együttműködés. Az biztató, hogy a fél és egy év közötti időszakot töltöttek itt a legnagyobb 
arányban, remélhető, hogy ez arra mutat rá, hogy velük érdemi munka tudott megvalósulni és ezen időszak után 
valamilyen pozitív irányt vett és megoldódott a helyzetük. Ezen kérdések megválaszolásához viszont mindenképp látnunk 

kell, hogy honnan jöttek és hova távoztak az intézményben élő családok.



Honnan jött?

"12 ágy" krízisotthonból 13 25%

Albérletből 8 15%

Hajléktalan ellátásból 2 4%

Kiléptető lakásból 1 2%

Krízisszálló 1 2%

Másik CSÁO-ból 19 36%

Önkormányzati bérlakásból 3 6%

Szívességi lakásból 6 11%

  53 100%

Hová ment?

Albérlet 4 13%

Anyaotthon 1 3%

IH/családba fogadás 1 3%

IH/gyermekotthon 1 3%

Kiléptető lakás 1 3%

Krízisotthon 1 3%

Másik CSÁO 13 43%

Önkormányzati bérlakás 1 3%

Szívességi lakáshasználat 7 23%

  30 100%

A statisztikákat böngészve nyomban szembe tűnik, hogy mennyire különböző körülmények közül érkeztek a családok az 

ellátásba. Aggasztó adat, hogy a beköltöző családok 36%-a jött másik intézményből, ami összehasonlítva az egy évvel 
ezelőtti statisztikával több kérdést is felvet. A „vándorló családok” arányának megnövekedése tovább sürgeti azokat a 
jogszabályi változásokat, melyek eleinte 2017, majd 2018 januárjára lettek előirányozva. Talán felesleges is ragozni, hogy az 



intézményből-intézménybe vándorlás milyen problémákat szülhetnek ezeknek az amúgy sem könnyű sorsú 
gyermekeknek az életében.

A címkéket megnézve látható, hogy egy jelentős réteg volt az, akik élethelyzetében mondhatni megnyugvást jelenthetett a 

CSÁO-ba költözés; érthetjük ezalatt a krízisellátásból, hajléktalan-ellátásból vagy szívességi lakáshasználatból érkezőket, 
melyek mind elég bizonytalan és nem túl kívánatos élethelyzetek egy gyermeknek. Ezeket a számokat összeolvasva azt 
láthatjuk, hogy a 2016-ös ügyfélkör hozzávetőleg 41%-nak valódi esélyt és a család egyben tartását (netán újbóli 

összeköltözését) jelenthette a gyermekvédelmi intézmény. Természetesen fontos megvizsgálni ennek az éremnek a másik 
oldalát is, ami pedig azt mutatja, hogy jelentékeny volt az a réteg is, melynek esetében visszalépésként élhető meg az 
intézménybe költözés lévén albérletből, szolgálati lakásból vagy kiléptető lakásból tették meg azt. Az ilyen családok aránya 

összesen 23% volt az intézményben. Mindez a kimeneti oldalon (vidéki vagy budapesti albérlet) 16%, ami 7 százalékkal 
kevesebb, mint amit a belépésnél mértünk, így a munkánk ilyen típusú hatékonyságának javításán mindenképpen érdemes 
még csiszolni a közeljövőben.

Érdekes kérdés a kimeneti oldalon az egyéb alapellátási intézménybe távozók felülreprezentáltsága, hiszen a 43% több 

mint a lakók 1/3-a. Azon családok esetében, akik mélyszegénységi körülmények közül érkeztek, ott a gyermek intézményi 
keretek között eltöltött ideje, az ott megtanult készségek és képességek mindenképp előrelépésként értelmezhetők és 
megnyugtató a tudat, hogy mindez ellenőrzött közegben, segítők gondozásával folytatódhat tovább. Ugyanakkor ebből a 

számból bizonyítást nyer az az fentebb már említett, általános és aggasztó tendencia is, mely a családok 
elkényelmesedésére és a rendszer konzerváló, hospitalizáló hatásaira hívja fel a figyelmet.

Ahhoz, hogy véleményt tudjunk alkotni az itt folyó munkáról az itt töltött időn, az érkezés és távozás irányán túl, a 

távozás okait is meg kell vizsgálnunk, habár vélhetően ez az a kategória, ahol a legnehezebb a számok nyelvére lefordítani 
azt a rengeteg munkaórát, próbálkozást és küzdést, amit a családok és a munkatársak belefektettek a pozitív változások 
elérése érdekében az itt lakás során.

Távozás oka?

Együttműködés hiánya 6 20%

Súlyos házirendsértés 2 7%

Lejárt jogviszony 8 27%

Saját döntés 10 33%

Sikeres gondozás 2 7%

Gyermek(ek) kiemelése 2 7%

  30 100%



A „sikeres gondozás” nyilvánvalóan definíció kérdése, hiszen miért ne lehetne siker egy nagyon rossz helyzetből és 
ingatag normarendszerrel érkező család megszilárdítása az ellátórendszerben; egy védelembe vétel megszüntetése; egy 
gyermek előrelépése akár az oktatás, akár egyéb készségek terén. Jelen táblában mi viszont csak és kizárólag azokat a 
helyzeteket soroltuk ebbe a kategóriába, ahol a család kiköltözése az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 

és időben, közös megegyezés és megelégedés alapján történtek meg. Ez alapján látható, hogy a 2016-os évben 2 olyan 
család volt, ahol kimondható: sikerrel zárult a gondozás, az együttműködés elérte célját és az alapellátás intézményes 
keretek között a továbbiakban nem indokolt. Az egyik család esetében szociális bérlakásba, míg a másik családnál egy 

pályázati úton elnyert lakásba költözés volt a végeredmény, amire a mai napig szívesen gondolunk vissza.

Nagy százalékban a távozás oka az 1 évre kötött (vagy további fél évvel, illetve tanítási év végégig meghosszabbított) 
szerződés lejárta volt, melyről – mint külső tényező okán megszűnt jogviszony – minősítést nem is nagyon lehet 

mondani. Ellentétben az együttműködés hiányáról, vagy a súlyos házirendsértés eseteiről, amely esetekben kimondható, 
hogy a távozás nem előre tervezetten, nem a gyermek érdekében és nem a felek elhatározásából történt. Az megfelelő 
hozzáállással, több figyelemmel és munkával elkerülhető lett volna. Ezen esetek összesített aránya 27% volt, ami fájóan 
magas.

A saját döntésből történő kiköltözés ugyancsak egy tovább boncolható kategória lenne, de információk hiányában erre 
csak nagyon közelítő becsléseket tudunk tenni. Reménykedjünk, hogy ezen döntések hátterében valamilyen pozitív 
fordulat, valamilyen nem várt segítség rejlett és az intézményes ellátás után a gyermekek és családok sorsa jobbra fordult.

Érdemes megjegyezni, hogy házirend sértés okán két családnak kellett megszüntetni a férőhelyét – agresszív cselekedet 
és sorozatos házirendsértések miatt (ezekben az esetekben rendőrségi intézkedés és feljelentés is történt az ügyben), de 
négy esetben is volt rá példa, hogy a családdal ugyan szerződésben maradtunk, de az édesapától el kellett köszönnünk, 

mert sorozatosan megszegte a házirendet ittas állapotaival és az intézményben való alkoholfogyasztással. Ennek a 
számnak a megnövekedésének oka a házirend szigorodásában is keresendő, ugyanis év közben az alkohollal kapcsolatban 
zéró toleranciát hirdettünk, ugyanis több olyan tapasztalatunk is volt, ami azt támasztotta alá, hogy az alkohol sok esetben 
akadálya a továbblépésnek és az átmeneti gondozásból való kikerülésnek. 

A fent említetteken kívül még két olyan eset volt, amikor az anyuka kérelmére szüntettük meg két olyan férfi 
jogviszonyát, aki a nő élettársaként, és nem a gyermekek törvényes képviselőjeként költözött az intézménybe.

Gyermekvédelmi intézményként kardinális kérdés megvizsgálnunk, hogy az elmúlt évben milyen esetekben volt szükség 

gyermekvédelmi intézkedésre és mi előzte meg azt. Intézményünkben a gyermekvédelmi alapellátás a XI. kerületi 
Gyermekjóléti szolgálattal (Újbudai Humán Szolgáltató Központ) karöltve valósul meg: a két szervezet családgondozói 
folyamatosan egyeztetnek egymással a gondozott családokról, míg a két stáb kéthetente közös értekezleteken beszéli át 

az aktuális eseteket, nehezebb kérdéseket. 

A 2016-os évben elsősorban a védelembe vétel témájában kellett javaslatot tenni és együttműködni a területileg illetékes 
gyámhatósággal: 7 esetben a helyzet nem változott a beköltözéshez képest és a gyermekek védelembe maradtak, 5 
esetben a gyermekek védelembe vétele itt lett kezdeményezve, mely javaslatot a Gyámhivatal végül helyben is hagyott, 

míg négy esetben javasoltuk a védelembe vétel megszűntetését, ami szintén megtörtént. A nálunk lakó családok 70%-át 
nem érintette a védelembe vétel. A területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatnál a 2016-os évben 7 alkalommal 
kezdeményeztünk esetkonferenciát, a nálunk élő problémásabb családok helyzetét átbeszélendő.



Védelembe vétel

Az itt lakás alatt végig 7 13%

Itt lett védelembe véve 5 9%

Itt szűnt meg a védelembe vétel 4 8%

Az itt lakás alatt nem volt 
gyermekvédelmi intézkedés 37 70%

  53 100,0%

Hatósági intézkedésre két alkalommal került sor: egy esetben egy gyermek ki lett emelve a családjából és a nagymamánál 
lett ideiglenes hatállyal elhelyezve, míg három gyermek – a nem megfelelő ellátásuk okán – a közeli Kossuth Lajos 
Gyermekotthonba került.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a 2016-os évben szerepvállalásával, anyagi támogatással, 
adománnyal, idejével, ötleteivel, energiájával segítette munkánkat.

Köszönetet mondunk a teljesség igénye nélkül: minden magyar önkéntesünknek; a European Voluntary Service külföldi 
önkénteseinek; a XI. kerületi Önkormányzatnak és Király Nóra alpolgármester asszonynak; a Lindenleaf szervezetének és 
a Saint Margaret’s Anglican Episcopal Church-nek; a Serve the City Budapestnek; a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek;  

a Vidám Segítők Alapítványnak; az IT Services Hungary támogatásának és önkénteseinek; a LessIsMore dolgozóinak; a 
Sz.I.V. Fejlesztő Központnak és minden névtelen adományozónak, akinek a támogatásáról talán nem is tudtunk.
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