A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
X. évfolyam 3. szám 2004. március
FELHÍVÁS
A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS
TERÜLETÉN DOLGOZÓKHOZ

Kedves Kolléganők és Kollégák!
Amióta nem jelenik meg a „HAJSZOLT” Egyesület lapja,
minden fórumon szóvá teszi valaki, hogy nincs sajtónk. Viszont
a „HÁLÓ” immáron két esztendeje a mi rendelkezésünkre is
áll. Számunkra különösen emlékezetes marad a hajléktalanság
témakörével foglalkozó, tavaly januári-februári tematikus dupla
szám, melyet saját költségvetésünkből finanszírozva, minden egyesületi tagunknak eljuttattunk.
A „HAJSZOLT” Egyesület megbízásából, magamra vállaltam
a lapkészítés szervezési részét. Ezért ezúton kérek ismét minden munkatársat, hogy alaposan nézzen szét maga körül: mi az,
amit érdemes lenne leírni, megörökíteni. Minden olyan ügy,
gondolat, szempont, ami valamennyiünket szakmailag megerősít, kerüljön be ebbe a lapba, hogy más is olvashassa. Az írások
műfaja nincs meghatározva. A legapróbb hírnek is örülünk, de
szívesen fogadunk tudományos igényű tanulmányt, dolgozatot,
levelet, szösszenetet, morgolódást, esettanulmányt, verset, javaslatot, fényképet. Nyithatunk vitát egy-egy témában, végezhetünk felméréseket, bemutatkozhatunk, összefoghatunk más
területek dolgozóival …
Fizessük elő a „HÁLÓ”-t! Ha minden „ház”-ban megjelenik a
„HÁLÓ”, akkor ez is összeköt bennünket. Ehhez kérem segítségeteket, minden adathordozón keresztül, a Szerkesztőségbe
vagy közvetlen hozzám. Ez utóbbi esetre legalkalmasabb címem: ekhusz@refomix.hu
Köszönettel:
VARGA SÁNDOR

E számunk képeit a BMSZKI hajléktalanjai készítették.
A szerzők neveit saját kérésükre nem említjük, hiszen akadt közülük olyan, aki nem szeretné, ha kiderülne róla, hogy hajléktalan. A képekről bővebben írunk e számunk 4. oldalán.
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MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?

pesítést előíró munkakörben eltöltött - szakmai gyakorlattal rendelkeznek, mentesüljenek a kötelező Kamarai tagság alól.
A középfokú szociális végzettséggel szociális területen
dolgozók hozzanak létre önálló Kamarát. (Kidolgozásához szakmai segítséget nyújtunk.)
A más ágazatban (oktatás, egészségügy, igazságügy),
szociális munkás munkakörben dolgozókat is fogadja
be a Kamara.
A Kamara neve ne „szociális munka”, hanem „Szociális Munkás Kamara” legyen. Szociális munkás az, akinek szociális munkás diplomája van.
A Szociális Munkások Etikai Kódexét emelje jogszabályi szintre a Kamarai törvény (annak mellékleteként).
A Kamara jogosítványai legyenek:

= Kivonat a 3SZ 2004. január 30-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium
Ragó Betti: a Kollégium 2003. áprilisában alakult meg,
azóta az arculat kialakításán, a célok kidolgozásán dolgoztak. A február 19-i szakmai nap programja lesz:
Az Ügyrend elfogadása
A Vezetőség megválasztása
A helyettes szülők és a gyermekbántalmazás témáinak
feldolgozása.
A Kollégium célja, hogy fórumot teremtsen a gyermekvédelmi szakemberek számára, illetve jól működő modellkísérleteket mutasson be.
Szabó János: Egy országos konferencián hangzott el,
hogy a GySzK tervei között szerepel egy Gyermekvédelmi Kamara létrehozása. Ez ellenkezik a 3Sz céljaival, hiszen a 3Sz már beadta az egységes szakmai kamara megalakításának jogszabály-tervezetét az IM-hez,
és ezzel a 3Sz 9 tagszervezete egyetértett.
Bényei Andrásné: a NHSZOSZ-nek is van gyermekvédelmi tagozata.
Takács Imre: a MACSGYOE-n belül is folyik gyermekvédelmi munka.
Vass Péter: a 3Sz Kollégiumait a 3Sz hozza létre.
Ferge Zsuzsa: a 3Sz elsődleges feladata a „HANG” szerep, a Kollégiumok ezt a funkciót erősítsék.

Egyetértési jog - a szociális munkásként betölthető
munkaköröket illetően
Regisztráció - a szociális diplomások és meghatározott munkakörök vonatkozásában
Egyetértési jog - a szociális munkás munkakörök
minőségbiztosítását illető kérdésekben
Egyetértési jog - a szociális munkás munkakörök
szakmai standardjait illetően.
Etikai felügyelet gyakorlása
Az összeférhetetlenség kérdését az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően kell szabályozni.
(4.) Lendvai Ildikó válaszlevele a 3Sz Szegénységgel
kapcsolatos nyílt levelére (Lásd: előző HÁLÓ 8.old.)
Takács Imre: találkozott Vidorné Szabó Gyöngyivel,
akivel megállapodtak abban, hogy a 3Sz javaslatot dolgoz ki a finanszírozási kérdések megoldására.

(2.) A 3Sz Küldöttgyűlés előkészítése
Az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat
az alábbi kérdésekben szorul frissítésre: (a) a tagszervezetek száma; (b) az Elnökség tagjainak száma; (c) az
Elnökség határozatképességének kritériuma; (d) az Alapszabály közhasznú feladatai közé be kell venni a
„könyvkiadás és -terjesztés”-t illetve a „Háló megjelentetés és terjesztés”-t is.
A Küldöttgyűlés időpontja: 2004. március 26.

(5.) A 3Sz Képzési Bizottságának beszámolója
Budai István: a Bologna-Bizottságnak egyetlen egy tagja
sincsen a szociális területről. A 3Sz állásfoglalását
(Lásd: az előző HÁLÓ szám 4.oldalán) eljuttatták a Bizottságnak, amely el is fogadta azt. E szerint a képzési
terület: „társadalomtudományok”, ezen belül a képzési
ág: „szociális terület”, ezen belül az alapszak: „szociális munka” lenne.
A Képzési Bizottság tagjai: Budai István, Darvas Ágnes,
Goldmann Robert, Vass Péter, Pataki Éva; a Bizottság
ülésein megfigyelőként részt vesz: Mányai Judit.
Kérdések:
milyen master szakokat ajánl az egyetemeknek a 3Sz?
ki fogja akkreditálni a szakokat?
meg kell nevezni a szakképesítéseket!
mi lesz a jelenlegi felsőfokú továbbképzési szakokkal:
gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó, szociális menedzser, tereptanár?
A felsőfokú szakképzés 2 éves lesz, mindenki jelentkezhet rá, akinek érettségije van.
A tagszervezetek elnökei kérdezzék meg tagjaikat, hogy
milyen felsőfokú szakképzettségeket tudnak elképzelni.

(3.) Szociális Munkások Kamarája
A 2003. elejére elkészült kamarai koncepció szakmai vitáját követően 2003. októberére vált véglegessé a javaslat kodifikált változata, amelyet átadtunk az ESzCsMnek, ahonnan most kaptuk vissza az első véleményeket
és kérdéseket.
Kérdéses pontok: (1) Kamarai tagság, (2) Középfokú
végzettségűek kamarai tagsága, (3) Ágazaton kívüli
szakemberek beengedése a Kamarába, (4) A „szociális
munka” meghatározása, (5) A szociális munkára vonatkozó szakmai szabályok meghatározása, (6) A Kamara
jogosítványai, (7) Összeférhetetlenség kérdése.
A 3Sz javaslatai:
A pályára újonnan belépők számára azonnal legyen
kötelező a Kamarai tagság.
A már pályán lévők 7 év haladékot kapjanak, ez idő alatt Kamarai tagság nélkül is dolgozhassanak.
Azok, akik legalább 10 év - szociális munkás szakké2

HAJLÉKTALAN - HÁLÓ
SZÍNE ÉS VISSZÁJA ...

(6.) Gyorsjelentés a szegényedésről
Ferge Zsuzsa: a Gyorsjelentés hatalmas sajtó- és politikai visszhangot váltott ki. Ez a 3Sz eddigi legnagyobb
ilyen jellegű sikere(!) Ugyanakkor a szándékunkkal ellentétes módon a jobboldal a kormány támadására használja fel a Gyorsjelentést. Állásfoglalást teszünk közzé
a Gyorsjelentés politikai felhasználása ellen. (Lásd: jelen HÁLÓ 4. oldalán)

Intézkedési tervek készülnek a szegénység enyhítésére
(2004. január 21., szerda)

A szerdai kormányülésen szociálpolitikai kérdések is napirendre kerültek: a miniszterelnök több tárcától konkrét intézkedési tervet vár a szegénység enyhítésére.
A kormány szerdai ülésén
meghallgatta Kökény Mihály
egészségügyi és szociális miniszter beszámolóját a magyarországi szegénységről és a társadalom szociális helyzetéről. A jelentés alapja a 3SZ szociális szakmai szervezet által készített tanulmány, mely a szegénység mélyülésére hívja fel a figyelmet. Az elemzés
kapcsán Medgyessy Péter miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott,
a kormány a pénzügyi szigorítások idején sem adhatja fel a társadalmi igazságosság elvét.
A kormány ezért hat területen (foglalkoztatottság, lakhatás, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok helyzete, idősek helyzete, mentálhigiénés szolgáltatások, tartósan egészségkárosodottak és fogyatékosok) két prioritást fogalmazott meg:
rövid távon a legrosszabb helyzetben lévők helyzetének javítása, hosszabb távon pedig egy igazságos szociális ellátórendszer kiépítése.
Gál J. Zoltán kormányszóvivő a kormány eddigi szociálpolitikájával kapcsolatban elmondta, jelenleg 100 költségvetési forintból 28-at fordít társadalmi támogatásra a kormány, ebből 5 forint az, ami pénzügyi támogatásban jelentkezik. A makrogazdasági adatok javulása késéssel ugyan, de az életszínvonalban is javulást eredményez; jelenleg egy háztartás egy főre jutó jövedelme évi 573.247,forint, javult a nyugdíjas háztartások jövedelmi szintje, a
gyermeket nevelő háztartások jövedelme azonban csak 70
százaléka a gyermektelenekének.
A miniszterelnök kérésére a szegénység enyhítésére konkrét intézkedési tervet dolgoz ki az oktatási, a gyermek- és
ifjúsági, a munkaügyi és a belügyi tárca.

(7.) Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács
Vass Péter: a Népesedéspolitikai Koncepció kapcsán felmerült az óvodák számára az a lehetőség, hogy másfél
éves kortól kezdve vehessenek fel gyerekeket, ami
nyilván a bölcsődék végét jelentené. A SZOLID projekt szerint a változtatásokat két fázisban tervezik
bevezetni – az első fázist még 2004-ben, a másodikat pedig 2005-ben; a projekt része egy országos
szegénykutatás. Felmerült témaként az igazgatásszervezés átalakítása is (kistérségi, illetve regionális alapon).
(8.) Tagdíjak
A SZIME - anyagi helyzetére való tekintettel kéri a tagdíj elengedését. Visszatérünk rá.
(9.) Európai Szegénység-ellenes Hálózat (EAPN)
magyar hálózatának létrehozása
Márton Iza: az EAPN Executive Committee-jének legutóbbi ülésén magyar tagok delegálását kérték, az öszszes munkacsoportjukba. A magyar hálózat előkészítését Dandé István és Bakos Péter koordinálja. Megbeszélések: febr.13-án a 3Sz tagszervezeteivel és febr.18án az egyéb szervezetekkel.
A következő Elnökségi Ülés: 2004. február 27. 10:00.
SZABÓ JÁNOS
MÁRTON IZA

http://www.magyarorszag.hu/hirek/
kozelet/kormanyules20040121.html?h=1
Folytatása a következő oldalon...

A „HÁLÓ” TÁMOGATÓI :
= Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium

Háló ára: 250,- Ft / példány
Előfizetés díj: 3.000,- Ft / év
Előfizethető: lásd a 16.oldalon!
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A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK NYÍLT LEVELE A SZEGÉNYEDÉS
DOLGÁBAN KIALAKULT POLITIKAI VITÁHOZ

munkalehetőség, addig szükség van segélyre. Meggyőződésünk továbbá, hogy ha a családnak csak egy kiskeresetű
tagja van, akkor is szükség van kiegészítő segélyekre. A
segélyeknek pedig a társadalmilag még elfogadható megélhetést biztosítaniuk kell.
A jelenlegi kormányzat eddigi lépései között több intézkedés szolgálja a gyermekek szegénységének enyhítése mellett a foglalkoztatás ösztönzését (például a minimálbér
adómentessége, az EHO szüneteltetése gyes-ről visszatérő
anyák, vagy idősek esetében, kisvállalkozások adózásának
könnyítése). E lépések hatása érzékelhető, a foglalkoztatás
lassan bővülni kezdett. Ugyanakkor számos negatív gazdasági folyamat miatt a jelenleginél átfogóbb, komplexebb
és hatékonyabb politikát tartanánk szükségesnek.
A szociális munkások - jelentésünkben összefoglalt - tapasztalatainak legfőbb üzenete az, hogy gyors további lépések kellenek a legszegényebbek végzetes helyzetének
enyhítésére. Épp ezért üdvözöljük, hogy 2004 eleje óta a
szegénység és kirekesztés kérdése évtizedek óta először
fontos közéleti és politikai témává vált. Úgy gondoljuk,
hogy ehhez - sok más tényező mellett, amilyen például az
Európai Unióhoz csatlakozás - Gyorsjelentésünk is hozzájárult. Ennyiben elértük célunkat, amely nem kormányok
dicsérete vagy bírálata, hanem a szegények ügyének szolgálata volt.
FERGE ZSUZSA
fergesp@axelero.hu

A szegénység túlságosan komoly és szomorú ügy ahhoz,
hogy politikai konccá váljon. A Gyorsjelentés a szegényedésről kötetünkben igyekeztünk ehhez az elvhez tartani
magunkat. Folyamatokat kívántunk ismertetni, nem kormányzati sikereket vagy kudarcokat.
A Gyorsjelentés megjelenését követő nyilvánosság egymást érő cikkeiben és nyilatkozataiban azonban a tanulmány megállapításainak több olyan felhasználásával is
szembesültünk, amelyek szándékainkkal és szakmai álláspontunkkal ellentétesek.
A Fidesz-MPP egyes politikusai január közepe óta e kötetet saját politikájuk igazolására használják, azt állítván,
hogy a szegények helyzete kormányzatuk ideje alatt az alkalmazott politikának köszönhetően javult, a kormányváltás óta azonban a szegénység szélesedik és mélyül. Általános gyakorlatunktól eltérően ezekre az állításokra reagálnunk kell.
Noha a szegények számának növekedése a kilencvenes évtized végére megállt, helyzetük 1989 és 2002 között szinte
folyamatosan romlott, és a szegénység 1998 után is tovább
mélyült. Két periódusban volt a romlás kormányzati akarathoz köthető: a Bokros-csomagot követően 1996-97-ben,
és az Orbán-kormány idején, 1998-2002-ben. A Bokroscsomag - a magasabb jövedelműek juttatásai korlátozásának retorikájával és ennek valamennyire megfelelő gyakorlattal - többek között eltörölte az alacsony jövedelmek
adómentességét, megszüntette a fogászati ellátás és mentőszállítás ingyenességét, csökkentette a táppénz mértékét. A
3Sz állást foglalt ezzel a politikával szemben.
Az Orbán-kormány - a középosztály erősítésének retorikájával és ennek sok tekintetben megfelelő gyakorlattal többek között négy éven át nem emelte a családi pótlékot,
eltörölte a jövedelempótló támogatást, szigorította a munkanélküli ellátásokat, a nyugdíjasok hátrányára változtatott
nyugdíjszabályozást, a segélyküszöb relatív csökkentésével legalább 200 ezer embert, felnőttet és gyereket kiszorított a segély típusú ellátásokból, megkönnyítette a családok kilakoltatását. E lépéseket nem ellensúlyozták pozitívnak ítélt kormányzati intézkedések sem, mint az adósságszanálás. Ezt a politikát is bírálta a 3Sz.
Mindkét említett kormányzati periódusban több volt a szegényellenes, mint a szegényeket (is) segítő intézkedés. A
Fidesz-MPP-kormány a rendszerváltás utáni egyetlen kormány, amelynek retorikájában is előfordult szegényellenesség.
A "segély helyett munkát" jelszó álságos. Mi magunk sem
tartjuk a segélyezést tartós megoldásnak, és elutasítjuk a
"rászorultsági elvet", mint a szociálpolitika legfőbb eszközét. Nem igaz azonban, hogy "mindenki" találhat munkát,
ha dolgozni akar. Nem igaz, hogy a nem dolgozó szegények maguk felelősek nyomorúságos helyzetükért. Meggyőződésünk, hogy amíg sokak számára egyszerűen nincs
4
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ni Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) és a Menhely Alapítvány
2003. őszén pályázatot hirdetett a BMSZKI
szolgáltatásait igénybevevő hajléktalan emberek részére fotó, grafika, vers és egyéb írásmű
kategóriákban.
Az egyéb írásmű kategória címe „Milyen itt
lakni?” volt, a fotópályázaté: „Így élünk…”.
A pályázóktól olyan alkotásokat vártunk, melyek a hajléktalan emberek mindenapjait mutatják be: hogyan élnek, kikkel, mivel töltik
egy napjukat, milyennek látják a BMSZKI
szállóit, szolgáltatásait.
A beérkezett pályaművek mind számukban,
mind színvonalukban várakozásunkon felülinek bizonyultak. A szociális szakemberekből
álló zsűrit leginkább a beérkezett munkák őszintesége és nyíltsága fogta meg. A pályaművekből jól érzékelhető a hajléktalan emberek kiszolgáltatottsága mind a társadalom,
mind az őket segíteni szándékozó ellátórendszer felé. Minden alkotás érzelmekkel, indulatokkal teli, nagyon emberi és küzdelmes
sorsokról árulkodik.
Az összes kategóriában több mint 60 pályázótól közel 300 pályamű érkezett be. A zsűri
a három kategóriában összesen 29 pályázót
részesített pénzjutalomban, de minden induló
munkáját megköszöntük oklevéllel és egy kis
ajándékcsomaggal.
A díjak átadására, illetve a legjobb munkákból összeállított kiállítás megnyitására 2003.
december harmadikán, a BMSZKI fennállásának tíz éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen került sor.
TATÁR BABETT
bmszki.modszertan@enternet.hu

A szemem szinte ég, gyűrött homlokom
olykor megborzongok, szellő szalad belém;
nyári eső neszez a halk lombokon,
míg ócska flakonból kortyolom a szegény
emberek túlédes, forró teáját.
Zsíroskenyeremnek nincs íze, árát
nem kérték el tőlem, mégis nagyon nehéz
s valahogy elnyugszik korgó beleimben.
Vadgalamb raj köröz, a fűre ülnek,
néha megrebbennek, odébb repülnek,
újra megnyugszanak, aztán fejeikkel,
széttárt szárnyaikkal felém fordulnak
katicabogárszín pisla szemeikkel
koldustarisznyámból morzsát koldulnak.
SÁRKÖZI LÁSZLÓ
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PELLE JÓZSEF:
EGY BESZÁMOLÓ ÉS AMI MÖGÖTTE VAN ...
Előzmények: A legforgalmasabb aluljárókban 2001/2002
telén kialakult állapotok hatására a Fővárosi Önkormányzat
(vagy a hivatali apparátus?) részéről 2002. tavaszán kezdeményezés történt a „rend helyreállítására”. A kezdeményezők kimondatlanul - sokszor kimondva is - a kialakult helyzetet a hajléktalan ellátás kudarcaként, az utcai szociális
munkások „nem kellően hatékony és határozott” fellépésének következményeként értékelték. Láthatóan nem fogadták el, hogy a „hajléktalanok eltávolítására” nincsenek sem
szociális munkás módszerek, sem eszközök, még kevésbé
azt az álláspontunkat, hogy a szociális munkának nem ez az
elsődleges célja, bár világosan kifejtettük, hogy a tartós
közterületen élést, mi sem tekintjük megnyugtató állapotnak, az aluljáró, a telefonfülke lakásként történő elfoglalását pedig nem tartjuk huzamos ideig fenntartható helyzetnek.
Azokat a felvetéseinket, melyek szerint nincs „gyors és olcsó” megoldás, és a tényleges, a valóban „megoldásra irányuló” gondolkodásnak/cselekvésnek – a működési források biztosításán túl - hivatali döntéshozatali, beruházási, fővárosi és kerületi önkormányzatok együttműködést is érintő
vonatkozásai vannak - kompetens fórum hiányában - lényegében nem is tudtuk kifejteni.
A fenti - lényegét tekintve alaposan soha meg nem vitatott kérdés megoldásaként/lezárásaként egy alapvetően rendészeti, de részben köztisztasági, részben szociális indíttatásúnak feltüntetett „akcióprogram” kidolgozására került sor a
Védelmi és Rendészeti Ügyosztály szervezésében, a BRFK,
a Fővárosi Közterület-felügyelet, az FKF Rt. a Polgárőrség,
a Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztálya és a
BMSZKI különböző mértékű bevonásával. Sokatmondó a
felsorolás. Az akció alapkoncepciója az volt, hogy a kiválasztott aluljárókban a mindenre kiterjedő alapos takarítás,
felmosás, stb. következtében a hajléktalanoknak felszerelésükkel együtt mindenképpen el kell hagyniuk fekhelyeiket,
és a takarítás utáni „visszatelepedést” pedig a folyamatos
rendőri, vagy közterület-felügyelői jelenléttel - a polgárőrség bevonásával - kell megakadályozni.
Az utcai szociális munkások feladatát a részletes program a
hajléktalanok nagytakarítás előtti tájékoztatásában, „első
interjú készítésében”, szállásnyújtó intézmény felé történő
„orientálásukban”, valamint aktuális konfliktushelyzet esetén „szociális munkás járőr-pár” helyszínre küldésében határozta meg. Ehhez kapcsolódóan a szállást nyújtó intézmények feladata az oda „orientált” hajléktalanok részére szállás biztosítása, ruházattal és élelemmel történő ellátása.
A kezdetben is nyilvánvaló szociális és rendészeti szakmai
ellentétek feloldásaként az Egészségügyi és Szociális Főpolgármester-helyettesi Iroda vezetője komplex „közterület-rehabilitációs programot” dolgozott ki, melynek koncepciója szerint az aluljárókat „közlekedési alagút”-ból saját rendjét automatikusan fenntartó „élő közterületté” kellene tenni, annak felújításával, (színvonalas utcabútorok, szökőkutak stb.) kereskedelmi és közcélú hasznosításával, (pl.
tour-inform irodákhoz hasonló „információs pontokkal”)

együtt. Az elképzelés olyannyira megelőzte a gyors, radikális, és olcsó megoldásra törekvő gondolkodást, hogy a hivatali apparátusból semmilyen cselekvést nem váltott ki, lényegében teljesen reakció nélkül maradt, ezért készítője a
további tervezéstől elhatárolta magát.
A program végrehajtását visszautasítani nem volt módunkban, de a hajléktalanok előzetes tájékoztatásán túl semmilyen szociális szempontból értékelhető tevékenységet nem
tudtunk felmutatni. Ennek ellenére a szervezők az akciót
olyan „sikeresnek” ítélték, hogy a Fővárosi Közgyűlés - az
addig is végrehajthatatlan feladatot - 2002 augusztusi ülésén, az előterjesztést is módosítva a „legforgalmasabb gyalogos aluljárók” helyett a „valamennyi metrómegálló által
érintett aluljáró”-ra kiterjesztette. Ezt követően készült el az
alábbi összegzés.

ÖSSZEGZÉS
A „FORGALMI SZEMPONTBÓL KIEMELT ALULJÁRÓK
RENDJÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA”
AKCIÓ 2002. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI TAPASZTALATAIRÓL

(I.) A PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
Nem feladatunk, és nem is vállalkozunk arra, hogy az akció
általános elvi, törvényességi, gazdaságossági kérdéseivel foglalkozzunk, a szociális ellátási vonatkozások kifejtése előtt azonban az alábbi megjegyzéseket szükségesnek tartjuk: Egyetértünk a program elindítóival abban, hogy az aluljárók
rendeltetés szerinti használhatóságának biztosítása, tisztasági
állapotának javítása, rendjének fenntartása közérdek. Egyetértünk abban is, hogy az aluljáró alapvetően közlekedési célokat szolgál és nem arra való, hogy ott hajléktalan és nem
hajléktalan emberek „lakjanak”, de ugyanúgy nem való legális butikok elhelyezésére, illegális kereskedelemre, aláírásgyűjtésre, koldulásra, tüntetésre, zenélésre stb. sem.
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közötti terület- és feladatmegosztáson alapul, függetlenül attól, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezés szerint e feladat
a kerületi önkormányzatok alapellátási feladata. Az utcai
szociális munka - minden más területnél jobban – alapvetően bizalmi kapcsolatra épül, mely a hajléktalan és az utcai
szociális munkások tartós, személyes, rendszeres kapcsolattartásával valósulhat meg, ezért az adott területen évek óta
dolgozó civil szervezetek bevonása nélkülözhetetlen.
(3.) A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK
TÁRGYI FELTÉTELEI

Alapvető fontosságú kérdés, hogy van-e az ellátórendszerben elegendő férőhely az éjjeli menedékhelyeken, illetve a
rendelkezésre álló férőhelyek szolgáltatásai alkalmasak-e
arra, hogy megfelelő alternatívát nyújtsanak az aluljáróban
éjszakázás mellett?
A férőhelyek (fh) számának alakulását meghatározó körülmény - a rendeleti előírások teljesítése érekében - a működési engedélyekben elrendelt fh-szám csökkentés, illetve az
időszakos fh-ek létesítése. Az utóbbi évek tendenciájának
megfelelően 2002-ben tovább folytatódott az engedélyezett
fh-ek számának csökkenése. A BMSZKI által fenntartott
éjjeli menedékhelyeken 2003 júniusáig összesen 200 fh
csökkentését írta elő a Közigazgatási Hivatal. A 2003. január 1-től április 30-ig a fent megszüntetésre ítélt fh-ekből időszakos működési engedély alapján tovább üzemeltettünk
127-et, tehát 73 fh-et, a Szociális és Lakásügyi Bizottság
döntése alapján, működési engedély nélkül tartottunk meg.
Mindezek mellett - új telephelyként - két ingatlanban, éjjeli
menedékhelyet hoztunk létre, összesen 160 férőhellyel. Ez
a kapacitás a férőhelyszámot tekintve 2002/2003 telén elegendőnek bizonyult, tehát átlagosan 80-90% körüli kihasználtság mellett folyamatosan fogadni tudtunk.
Tehát annak oka, hogy a hajléktalanok ennek ellenére jelentős számban mégis a kívül maradást, gyakran az aluljárót
választották nem egyszerűen a rendelkezésre álló férőhelyek száma, hanem jelentős részben a menedékhelyek nem
megfelelő elhelyezési feltételei, különösen zsúfoltsága
volt. Egyáltalán nem megoldott a speciális igényekkel jelentkező, pl. állatot tartó, vagy mozgáskorlátozott, illetve
csak részben megoldott a gyermek nélkül párkapcsolatban
élő hajléktalanok elhelyezése.
(4.) A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK

Feltétlenül el kell különíteni a forgalmat akadályozó tartós
közterület használat, (árusítás, éjszakai alvás, „lakás” stb.)
eseteit, az életvitelszerű közterületi tartózkodás formáitól,
mely lényegében nem korlátozható. Nem lehet megfeledkezni arról, hogy a közterület az államigazgatás által is elfogadott legális tartózkodási és lakóhely, oda utca és házszám megjelölése nélkül, pusztán a kerület megjelölésével
be is lehet jelentkezni.
Az aluljárók általános állapotának csak egyik eleme, hogy
hajléktalanok lakásként használják. Semmit nem javul a
helyzet, ha a hajléktalanok elküldése után tovább folyik az
árusítás, folytatódik a butikok leválasztása, és nem lesz
rendszeresebb, alaposabb a takarítás.
(II.) A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER BEVONÁSA
A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBA
(1.) AZ ÖNKÉNTESSÉG
ÉRVÉNYESÜLÉSE

A szociális ellátórendszer igénybevétele szigorúan önkéntes. Ez vonatkozik az ellátórendszer minden elemére, az információ nyújtásától a szállások igénybe vételéig, beleértve
az orvosi segítség, a mentőszállítás elutasításának jogát is.
A személyi szabadság korlátozásával járó kényszerbeszállításnak pontosan meghatározott egészségügyi feltételei, alkalmazásának nagyon komoly orvosi eljárási szabályai és
jogi garanciái vannak. Az önkéntesség elvének alkalmazását törvényi rendelkezések, szakmai és etikai megfontolások egyaránt megkövetelik, alkalmazásukat munkáltatói
intézkedéssel sem lehet felfüggeszteni. Le kell tehát mondani a hajléktalanok egészségügyi vagy szociális intézményekbe, szállásokra vagy nappali melegedőkbe történő küldéséről, illetve kényszerítéséről.
(2.) A CIVIL SZERVEZETEK

SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Az akcióba bevont aluljárók körének folyamatos kiterjesztését egyáltalán nem követte az utcai szociális munkások
számának növekedése. A BMSZKI Alapító Okiratában
meghatározott feladatainak ellátásához 1 fő utcai szociális
munkást foglalkoztat egész évben, ezen túl a téli időszakban további 2 főt részmunkaidős illetve megbízásos jogviszonyban, különböző pályázati források segítségével. A jelen programban való részvételre részünkre 2002-ben biztosított 3.083 eFt + járulékai segítségével további 2 fő egész
éves foglalkoztatására nyílt lehetőség. Tekintettel arra,
hogy alapfeladatainkat és a pályázati programok alapjául
szolgáló Együttműködési Megállapodásban foglalt feladatokat is folyamatosan el kell látnunk, az e programból adódó feladataink teljesítéséhez a jelenlegi személyi feltételeink semmiképpen sem elegendőek. Egy utcai szociális

RÉSZVÉTELÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A fővárosi hajléktalan ellátás már kezdettől mintegy 50 %ban a nem állami és önkormányzati szervezetek részvételére
épült. A több éves együttműködés eredményeként a hajléktalanok közterületi ellátása (utcai étkeztetés, utcai szociális
munka, helyszíni eü, ellátás, krízisautó, stb) is a szervezetek
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(2.) AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
ALAPVETŐ SAJÁTOSSÁGA

Az utcai szociális munka sem tartalmilag, sem munkaszervezését tekintve nem köthető akciókhoz, nagytakarításhoz. A segítő beszélgetés sokszor több napos körültekintő előkészítést igénylő, hosszadalmas, gyakran több alkalmat igénylő, meghatározó fontosságú és meghatározott
tartalmú szociális szakmai tevékenység, mely szinte sohasem végezhető az első találkozás alkalmával. A hajléktalan életvitelének befolyásolása, „orientálása” csak hosszas
gondozás - személyes kapcsolat - útján lehetséges, nem
érhető el „akció” keretében. Az utcai szociális munka elveivel és gyakorlatával is alapvetően ellenkezik, hogy
helyszínről helyszínre vonuló „szociális kommandót”
hozzunk létre.
(3.) EGYÜTTMŰKÖDÉS
AZ AKCIÓ SZEREPLŐI KÖZÖTT

munkás-pár, a heti 40 órás munkaidőt figyelembe véve legfeljebb
3-5 lakott aluljárót tud megfelelő módon ellátni. Az utcai szociális
munka tartalmán kívül eső tevékenységek elvégzése (pl. fenntartói intézkedésre történő azonnali kivonulás, aktuális beavatkozási
készenlét, azonnali elszállítás, folyamatos pl. 2 óránkénti ellenőrzés ) pedig jelen feltételek mellett nem biztosítható.
(5.) A PROGRAM FINANSZÍROZÁSA
A program végrehajtása a szociális ellátórendszer számára jelentős többletfeladatot jelent. E feladatok forrása az intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre, az utcai szociális munka fejlesztésére biztosított fenti előirányzat csupán részleges teljesítést
tesz lehetővé. Ha a program végrehajtásának tágabb feltételeit
vizsgáljuk, ismételten utalnunk kell a személyi és tárgyi feltételeknél felsorolt hiányosságokra. A férőhelyszám megtartása alapkövetelmény, az ellátórendszer további csökkenést már nem bír el,
ugyanakkor az időszakosan sem engedélyezett, 3. pontban felsorolt 73 fh működtetésének 2004 évi finanszírozása teljesen hiányzik, a többletként megnyitott 160 férőhelyből további 80 fh sorsa
bizonytalan, 80 pedig biztosan nem használható tovább. A férőhelyszám fenntartására tehát sürgős - a bevonható ingatlanokat,
a létesítési és működési költségek forrását is megjelölő - fenntartói döntés szükséges. A menedékhelyek színvonalának emelése jelentős beruházást és felújítást feltételez, melynek forrásai a jelenleg elfogadott fővárosi programokban csak töredékesen szerepelnek.
(III.) AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK
SZEREPVÁLLALÁSA

(1.) AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA CÉLJA
A programban való részvétel lehetőségének mérlegelésénél abból
kell kiindulni, hogy a szociális munkás alapvető feladata a hajléktalanok segítése és - amennyiben azt igénylik és elfogadják - huzamosabb gondozása. A segítségnyújtás mindig a hajléktalan által
elfogadott, közösen megfogalmazott célok elérése érdekében, a
közöttük létrejövő megállapodás alapján történik.
Az utcai szociális munkásnak tehát nem feladata a hajléktalan
tartózkodási helyének meghatározása, egyik helyről a másikra küldése, szokásainak akarata ellenére történő megváltoztatása, „rendre szoktatása”, a társadalmilag elfogadott konvencionális viselkedés kikényszerítése, stb.
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Az utcai szociális munka bizalmi kapcsolatra épülése
miatt az akcióban résztvevő szervekkel (különösen a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a rendőrség) történő együttes fellépés általában eleve lehetetlenné teszi a későbbi eredményes szociális munkát. Akár csak az együttes
megjelenés is hitelvesztéssel járhat a szociális munkások
számára, ezért szükséges és célszerű a tevékenységeket időben és térben elhatárolni egymástól.
(4.) A SZOCIÁLIS MUNKA
EGYES SZABÁLYAINAK ELFOGADÁSA

A szociális munka szerves része a hajléktalanok jogai érvényesülésének elősegítése, a tapasztalt jogsértések orvoslásának támogatása. Éppen ezért, amennyiben az akció
során jogsérelem gyanúja merül fel, az utcai szociális
munkásoknak munkaköri kötelessége ennek rögzítése és a
szükséges lépések megtétele. A szociális munkásoknak
tehát az is kötelességük, hogy akár jogi segítség igénybevételével is tájékozódjanak és meggyőződjenek egy-egy
intézkedés jogalapjáról, illetve az is, hogy felvilágosítást
adjanak a jogorvoslati lehetőségekről és tevőleges segítséget nyújtsanak az eljárásban. Az együttműködés lehetőségének fenntartása érdekében az akcióban résztvevő szervezeteknek ezt tudomásul kell venni, és nem szabad hogy
ebben akadékoskodást lássanak.
(IV.) A PROGRAM 2002/2003 ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK
SZOCIÁLIS SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

A program indítását követően folyamatosan értékeltük a
szociális tevékenység eredményességét, melyről az akció
operatív irányítását végző bizottságot is tájékoztattuk.
Sajnos észrevételeink az akció folytatására és kiterjesztésére semmilyen befolyást nem gyakoroltak. Mindvégig
azt tapasztaltuk, hogy szociális szakmai szempontokat
sem a Szociálpolitikai Ügyosztály, sem a BMSZKI nem
tudott érvényesíteni, ugyanakkor folyamatosan azt érzékeltük, hogy a probléma megoldását, - „a hajléktalanok aluljárókból történő eltüntetését” - a szociális területtől
várják.
A téli ellátásra való felkészülés során áttekintettük az addigi tevékenységünket, és a következő megállapításokra
jutottunk:
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Az intézkedésbe vont aluljárókban található hajléktalanokat elláttuk az éjjeli menedékhelyek igénybevételét
megkönnyítő információkkal, ám közülük az BMSZKI
éjjeli menedékhelyein - a korábbi tapasztaltakkal azonosan - senki sem jelentkezett. A civil szervezetek által
fenntartott menedékhelyek igénybevételéről nem rendelkezünk adatokkal.
Megfigyeléseink szerint az aluljárókból elküldött hajléktalanok másik aluljáróba, illetve a közeli parkokba
tették át tartózkodási helyüket és az éjszakát is ott töltik. A szállásokra történő irányítás gyakorlatilag eredménytelen volt.
Mind a beszélgetések, mind pedig a gyakorlati tapasztalatok alapján az látható, hogy nem reális az a várakozás, hogy az őszi-téli időszakot is a szabadban töltő
hajléktalanok a nyár közepén éjjeli menedékhelyekre
költözzenek. Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága férfiak esetében 50-65 %, míg nők esetében 75-85% azt mutatja, hogy még azok is elhagyják ilyenkor a
szállásokat, akik a telet ott töltötték.
Az akcióba bevont aluljárók rendje az egyszeri alaposabb takarítástól eltekintve érdemben nem javult. Véleményünk szerint a hajléktalanok elküldése rendszeres
takarítás nélkül kevés az aluljárók rendezett állapotának helyreállításához.
Rendkívül aggályosnak tartjuk a polgárőrség részvételét az akcióban. Ha a rendőrség jelen van az aluljáróban
akkor tulajdonképpen felesleges a polgárőrség, ha pedig rendőr nincs a helyszínen, akkor a polgárőrnek
semmilyen intézkedési jogosítványa nincs. Amennyiben erre mégis sor kerül és a jogvédő szervezetek eljárást kezdeményeznek, a Fővárosi Önkormányzat elmarasztalására is sor kerülhet.
Mindezen tapasztalatokat a Fővárosi Hajléktalanügyi
Konzultatív 2002. szeptember 12-i ülésén előterjesztettük,
ahol a következő javaslat született:
A Szolgáltatói oldal egyeztetett álláspontja: Követeljük,
hogy 2002. novemberétől a program végrehajtását fel kell
függeszteni, a férőhelycsökkenések miatt nem lesz hová
irányítani a hajléktalanokat. Ameddig a Fővárosi Önkormányzat nem dolgozza ki, hogy hová lehet ezeket az embereket elhelyezni, a program nem folytatható. A Szolgáltatói oldal a kérdésben a Tanács formális szavazását nem
kéri.
A javaslat az akció szervezői részéről semmilyen intézkedést nem eredményezett.
A téli időszak közeledtével az akció tényleges gyakorlati
végrehajtása lelassult majd teljesen megállt. Annak, hogy
a téli ellátás idején komolyabb ellátási probléma nem keletkezett, lényegében az az oka, hogy láthatóan egyetlen
szereplő sem gondolta komolyan az akció fenntartását, a
télen nem is történt érdemi kísérlet a hajléktalanok aluljárókból történő eltávolítására.
Összegzésképpen azt állapítottuk meg, hogy az akció
alapvetően leginkább „közbiztonságinak” tekinthető, annak sem tartós köztisztasági, sem értékelhető szociális ellátási eredménye nincs.

(V.) JAVASLATOK A „FORGALMI SZEMPONTBÓL
KIEMELT ALULJÁRÓK RENDJÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA”
AKCIÓ FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(A.) Az akció sem célkitűzéseit, sem az alkalmazott eszközöket,
sem hatásait tekintve nem szociális jellegű, ezért abban a hajléktalan ellátó szervezetek csak háttérintézményként kapjanak
szerepet. Előtérbe kerülésük - sem mint az akció hivatkozási
alapja, sem mint felelőse, sem mint a kezdeményezők lelkiismeretének megnyugtatására szolgáló eszköz - nem indokolt.
Szükségesnek tartjuk az utcai szociális munka elhatárolását
más szervek helyszíni intézkedéseitől. Az akció keretében is
ugyanazt tevékenységet tudjuk biztosítani, ugyanazt az ellátást tudjuk felajánlani mint korábban, a szociális munkások
bevonása az akcióba semmilyen ellátási többlettel nem jár. A
hajléktalanok fizikai eltávolítását az akcióból részt vállaló
szervezetek önállóan is végre tudják hajtani, az utcai szociális
munka szabályainak megfelelő gondozás ettől függetlenül továbbra is biztosítható.
(B.) Az akció elrendelése és végrehajtása nem választható el az ellátórendszer más elemeinek helyzetétől, különösen az éjjeli
menedékhelyek férőhelyszám-csökkenésétől. A kieső kapacitás visszapótlására, a működési költségek időben történő biztosítására, a szükséges beruházási és felújítási programok
indítására vonatkozó összehangolt fenntartói döntések nélkül az aluljárók rendjének helyreállítása nem valósítható meg,
az akció továbbra is eredménytelen és lényegében végrehajthatatlan marad.
(C.) Pontosítani kell és nyilvánossá kell tenni az akció lényegi elemeit, a hatályos jogszabályokkal összhangban meg kell határozni hogy mit, mikor és miért tilos az aluljáróban. Meg kell
határozni pontosan az akció helyszíneit, azok határát, az intézkedést már kiváltó peremfeltételeket stb.
(D.) Szükségesnek tartjuk, hogy tisztázzuk és írásban is rögzítsük
az egyes szereplők feladatait, jelen akciót érintő intézkedési
jogosítványait és kötelezettségeit annak érdekében hogy kölcsönösen meg- és elismerhessük egymás tevékenységének
szakmai szabályait. Javasoljuk a polgárőrség további részvételének felülvizsgálatát, szükségességének mérlegelését.
(E.) Elkerülhetetlennek tartjuk az egyes helyszíneken az utcai szociális munkát jelenleg is biztosító civil szervezetek bevonását
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a program szociális ellátási hátterének megteremtésébe. Ennek érdekében - az eddigi gyakorlattól eltérően érdemi párbeszéd kialakítása szükséges az akció operatív irányítói, a Fővárosi Önkormányzat és a civil ellátók között.
Bízunk benne, hogy észrevételeink és javaslataink hozzájárulnak a program mielőbbi sikeres befejezéséhez.
Budapest, 2003. 05. 04.
PELLE JÓZSEF
fszki@mail.inext.hu

na velük a kapcsolatot, kívülről figyelve (később esetleg terelgetve) a csoport belső folyamatait. E pályázaton sajnos nem nyertünk, így a bandák számára most
sem tudunk alternatívát kínálni.
(c.) A páros elhelyezésre alkalmas ingatlanok korlátozott
száma miatt - kalandvágyból - elkezdtünk utcán, parkban, élő párokat közvetlenül BMSZKI által bérelt lakásokba költöztetni. A kitűzött cél ezekben az esetekben sok szolgáltatással, szociális munkával, intenzíven fokozódó együttműködési követelményekkel nehezített együttműködési megállapodással - egy viszonylag rövid
- 6 hónapos - az időszak alatt a bérleti jog átvételének
és az önálló lakhatás legalább átmeneti fenntartásának
elérése.
(d.) A Nyugati pu. környékén a hajléktalanok nappali tartózkodása és ellátása/ellátatlansága terén kialakult helyzet egyik lehetséges rendezési kísérleteként tárgyalásokat kezdtünk az Állomásfőnökséggel egy kellően nagy
befogadó képességű helyiségcsoport használatba vételéről , melyben az utcai szociális munkásokra alapozva
komplex szolgáltatásokat nyújtó egységet szerveznénk.
(fanázianevén: „szociális” váróterem információs és
ügyintézési, higiénés szolgáltatásokkal, teával-szendviccsel. stb.) figyelemre méltó, hogy a MÁV nem zárkózott el ettől a kezdeményezéstől.
(e.) Rendszerezett tapasztalatok közreadása még talán korai
lenne, de a kísérleti szakasz mind az (a.) mind a (b.)
pontban jelzett program esetében lezárult, jelenleg a
programok extenzív kiterjesztésének szakaszában vagyunk. Most tehát itt tartunk .
Az előkészületekből tudjuk, hogy az „aluljáró kérdés” - a
téli hallgatólagos végrehajtási moratóriummal párhuzamosan - a felszín alatt továbbra is napirenden van.
Vélhetően ebből a rendészeti tervező műhelyből hallatszott
ki a Magyar Hírlapban megjelent elgondolás, mely szerint
„a hajléktalanok életének megóvása érdekében” akár akaratuk ellenére is be lehetne vinni őket kórházba vagy melegedőhelyre.
PELLE JÓZSEF
fszki@mail.inext.hu

A felszínen megjelenő probléma (azaz: láthatóvá válik a
nyomor), valós részét (vagyis: a hajléktalanok „laknak” az
aluljáróban) természetesen mi is érzékeltük és megpróbáltunk szociális gondozás keretébe tartozó megoldást keresni.
(Az aluljárókban kialakult helyzet okainak feltárása, a hajléktalanok, a szociális ellátás, a rendészeti szervek motivációinak feltárása és elemzése önálló tanulmányt igényelne.)
(a.) Új ellátási elemként először megteremtettük egy felújításra váró épületben az utcán élő párok alkalmi jellegű,
külön szobában történő éjjeli menedékhelyes elhelyezését. Az alkalmazott szabályokkal megpróbáltuk kezdetben (a megszelídítés szakaszában) az utcán élés szinte
szabályozatlan körülményeit közelíteni, bekerülési feltételként elegendő volt, ha együtt jelentkeztek és kijelentették, hogy együtt szeretnék tölteni az éjszakát. Az
elhelyezési idő előrehaladtával az esetfelelős szociális
munkások egyre fokozódó együttműködési követelményeket támasztva vezették a közben szintén megteremtett „előtakarékosságot” elváró páros átmeneti szállás, illetve egyes esetekben a támogatott albérlet felé.
(b.) Minisztériumi pályázat keretében az aluljáróban élő
teljes bandák számára kidolgoztunk egy programot,
melynek során a Nyugati pu. közvetlen közelében egy
romos, bontásra ítélt épületet akartunk bérelni, ahová
szolgáltatásokkal csalogattuk volna be a bandákat úgy,
hogy közben megtarthatták volna belső hierarchikus viszonyaikat, bekerülési és együttélési szabályaikat. Lényegében - az aluljáróhoz hasonlóan - csak egy rendszeresen „látogató” utcai szociális munkás tartotta vol-
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kozásomnál elmondtam, miről van szó. Végighallgattak,
aztán letették. Másodszorra sikerült gyorsan mondanom a
doktor úr nevét, aki aláírta, hogy semmi baja a néninek.
Szó nélkül átkapcsoltak valahova, ahol újra elmondtam,
miről van szó. Újabb átkapcsolás. Itt már szóltak hozzám,
sőt ellenkeztek. Felemeltem a hangom: az idős asszony
beteg, orvosnak kell látnia. Újabb kapcsolás: „na jó”, hallatszott a telefonból.
A mentő viszont hamar megérkezett. Testületileg megnézték a nénit, aki ha lehet, addigra még rosszabbul volt.
Segítettem összepakolni. Szatyrába tettem néhány májkonzervet - mintha ez jelentene valamit! Besegítettük a
mentőbe, kérdeztem hová viszik. Először lefertőtlenítik hangzott a válasz, azután valamelyik kórházba. Nem lehetett megtudni, melyikbe. Közben azért a hideg udvaron
rám ömlesztettek egy csomó jótanácsot, s a lelkemre kötötték, hogy ilyenkor a Delta mentősöket kell hívni. Elmentek.
Tudakozón keresztül hívtam a Delta mentősöket, hiszen
eddig szégyen ide, szégyen oda, nem hallottam róluk. Reméltem, hogy végre megtaláltam a megoldást az ilyen és
hasonló esetekre. Mint kiderült az Országos Katasztrófa
Elhárító Delta Mentőszolgálatot hívtam. Egy szigorú
hangú nő vette fel a telefont. Tudakozódó kérdést tettem
fel, amire a válasz az volt, ők nem foglalkoznak „hajléktalanokkal” - a szóba még a hangja is beleremegett, nyilván a hideg futott végig a hátán – mert nincs ÁNTSZ papírjuk. És akinek van? – kérdeztem. Azokkal sem.
Megköszöntem a tájékoztatást.
Leültem. Futó ”talajtalanság” érzése vett rajtam erőt.
Hol is vagyunk? Ahol egy 78 éves asszony az utcán, egy
éjjeli menedékhelyen, kórházban tölti – talán utolsó heteit, napjait. Hogy került ilyen helyzetbe? Talán már nem is
emlékszik rá, de hisz ez most mindegy is. Két nehéz levegővétel között, vajon hányszor jut eszébe az emberi méltósága? És hol van az én emberi méltóságom falak és kiskapuk között?
Ezt követően hívtam a Dózsát a "jégtörő ügyben". A műszaki dolgokkal foglalkozó kolléga mondta, hogy most
nincs „jégtörőjük”. De kaptam jó tanácsokat. Szórjuk fel
az udvart homokkal, ha nincs homok, öntözgessük forró
vízzel. Ezt is megköszöntem. Az órát néztem, fél 11 volt.
Egy sima, szikrázóan napsütéses szerda.
HORVÁTH ÁGNES
szociális munkás

Ez csak egy példa. Csak egy, a számtalan többi, hasonló
közül. E rendhagyónak nem mondható esemény a budapesti, „Kálvária utcai éjjeli menedékhelyen” történt meg.
A fent említett intézmény második éve (a téli időszakban)
a BMSZKI Dózsa éjjeli menedékhely férőhelybővítése.
*****
Reggel nyolcra mentem. Elolvastam éjszakás kollegám
bejegyzését az elmúlt éjszakáról. Szeretnék ebből szó
szerint idézni:
"…B.B.-né „beteg” (szül.1925) a "beteg"-et azért tettem
idézőjelbe, mert az orvos azt mondta az asszonyra, hogy
nem beteg. Meglepődött, amikor kértem, hogy ezt írja is
alá. Közöltem vele, hogy az ő felelőssége, ha tüdőszűrő és
ÁNTSZ papír nélkül közösségbe helyezi a hölgyet. Az
ügyfélnek hallhatóan nehéz légzése van, a szagáról ítélve
hetek óta nem tisztálkodott, nyakán vakaródzási nyomok
láthatók. A mentő sofőrjének magatartása minősíthetetlen
volt. Tudatosítani kéne a mentősökben, hogy ez éjjeli
menhely, nem éjjeli "ledobóhely". Az ember ha ilyen
helyzetbe kerül, akkor már csak megvetés jár neki és nem
kerülhet kórházba? Hálótársai szóltak, hogy elviselhetetlenül büdös. Igazuk volt. Áthelyeztünk az előtérből egy asztalt a hálóba és a hálóból egy matracot az
előtérbe. Kértem, hogy holnap menjen az ÁNTSZ-be és a
mosodába. Tüdőszűrő is szükséges, ha itt akarja tölteni
az éjszakáit. Tudta ő is, hogy büdös és meglepő volt az,
ahogy elfogadta, hogy az előtérbe teszem. Ő segített az
asztalt kivinni és a matracot átvinni. Régen bánhattak
vele emberhez méltó módon. Hajnalban hozott még két
beteget a mentő, akiket más helyen nem fogadtak. Itt már
mérges volt az orvos. Mellesleg az intézmény udvara balesetveszélyes, csak jégtörővel lehet feltörni, a Dózsa
György úti központból küldjenek jégtörőt, amíg baleset
nem lesz"
Idézet vége (a mentőautók rendszáma fel van tüntetve
minden esetben). Másnap reggel én voltam a „Váltás".
Elolvastam a füzetet, és megnéztem az előtérben elhelyezett asszonyt. A helyzet rosszabb volt, mint gondoltam. A
radiátorba kapaszkodva, sípolva, hörögve kapkodta a
levegőt egy pici, törékeny néni. A helyiségben valóban
nagyon büdös volt. Szólni hozzá, kérdezni valamit, ebben
az állapotában nem lehetett. Minden energiáját az állva
maradásra fordította. Mentem gyorsan, hogy hívjam a
mentőket, azonban ez nem volt egyszerű. Az első próbál-

VAJON OLVASÓINKNAK IS ILYEN SZÖRNYŰ TAPASZTALATAI VANNAK?
ÖRÖMMEL KÖZÖLNÉNK MÁSOK (AKÁRCSAK PÁR
SOROS) ÉSZREVÉTELEIT IS E TÉMAKÖRBEN.
A SZERK.

Ez az írás a „Révészek” c. lap 20003./2.
számában megjelent írás újraközlése.
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DEBRECENBEN -

„HAJLÉKTALANOK ÉJSZAKÁJA”
- ÉS -

A debreceni ReFoMix Kht. Gondozási Központ
az országos programhoz kapcsolódva hirdette
meg hajléktalan akcióját. Egész éjszakás virrasztásunk, csendes, szolidaritást erősítő demonstráció volt a hajléktalanok mellett.
A Nappali Melegedő és az Átmeneti
Szálló közös kerthelységét
„ünneplőbe öltöztettük”. Az est
látványos
tűz és fáklyagyújtással kezdőd ö t t ,
mellyel a program komolyságát
akartuk
jelképezni. A házigazdák részéről Varga
Sándor mondott megnyitó beszédet, majd a 20 fő elhelyezésére szolgáló
téli krízisszállót avatta fel
Debrecen Város
Alpolgármestere. Kamarakórus kíséretében tartott csendes, református istentisztelet után koszorúztuk meg
a kerthelyiségben
lévő és az elhunyt
hajléktalanok
emlékére felállított Vasúti Szociális Szolgálat K o p j a f á t .
(Lásd: a lap jobb alsó sarkában!) Az eseményen megjelent szociális szakemberek
és ügyfelek este hét órától kezdve, a kertben nézték meg az „Utcaképes” című filmet. A filmvetítéssel párhuzamosan „teajárat” indult, melynek keretében egy tál meleg ételt és forró teát kaptak a rászorulók.
A teajárat végeztével a hajnalig tartó virrasztás vette
kezdetét.
A debreceni programban résztvevők száma kb. 250-300
fő volt. A szociális szakmát főként a területen dolgozó
szociális szakemberek képviselték, de szép számmal
voltak jelen középiskolai hallgatók és „civilek” is. A
virrasztáson kb. 100 hajléktalan ügyfél vett részt.
Az est érdekessége a hajléktalanok által elmondott spontán
hozzászólás volt, melyben kifejtették, hogy az ilyen és az ehhez
hasonló programok milyen fontosak számukra, és miközben
érzik ugyan a gondoskodást, de
nap mint nap legalább annyira
meg kell tapasztalniuk azt a szakadékot is, mely közöttük és az
„átlag állampolgár” között tátong.
A visszajelzések megyeszerte
egyértelműen pozitívak voltak,
ezért bizton állíthatjuk: egy kissé mi is hozzá tudtunk járulni az
adományozó kedv erősödéséhez, a figyelem felkeltéséhez, a
hajléktalanok negatív megítélésének csökkentéséhez.
A sajtó érdeklődése erős - talán
túlságosan is erős (!?) - volt. Ugyanakkor a program sikeréhez
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kétségtelenül hozzájárult, hiszen az általuk nyújtott propaganda segítette az adományok érkezését és a magas részvételi
számot.
Egyértelmű sikernek könyveljük el,
hogy az estet megszervező szociális
szakember-csapat kohéziója erősödött,
a megszerzett tapasztalatok birtokában
pedig még nagyobb lelkesedéssel fogjuk megszervezni a következő, hasonló
programot, 2004-ben. (Debrecen, 2003. november)
FARKAS ANIKÓ
(Átmeneti Szálló Intézetvezető)
ekhusz@refomix.hu
A „Hajléktalanok éjszakája” budapesti rendezvényére felkértük a téli krízis-ellátást végző szervezeteket, hogy az érdeklődőknek (politikusoknak és civileknek) mutassák meg utcai szolgáltatásaikat. Bemutatkoztak a mozgó orvosi járatok,
teajáratok, meleg ételt osztó buszok; össze lehetett hasonlítani
a teákat és a babgulyásokat. Az utcai gondozó szolgálatok
meleg ruhát, takarót osztottak a rászorulóknak.
Bár országgyűlési képviselők, a budapesti kerületek polgármesterei és a sajtó képviselői kaptak „VIP-meghívót”, mégis
elhatároztuk, hogy mindenkit (hajléktalan embert és polgármestert egyaránt) ugyanabban a a bánásmódban, fogadtatásban részesítünk. Nálunk a „VIP-pohár” is műanyagból volt. A résztvevő szervezetek munkatársaival,
önkénteseivel és az érdeklődőkkel együtt összesen 300350-en lehettünk. A szervezők a “Hajléktalanok éjszakája” feliratú kitűző mellett névtáblát is viseltek,
“rendező” felirattal, s minden érdeklődőnek készségesen a rendelkezésére álltak ismertették programjaikat, megmutatták
tevékenységi területeiket és feleltek a hajléktalan-ellátással kapcsolatos kérdésekre.
Minden érdeklődő végigkóstolhatta a teljes ételválasztékot, és a melegedő sátorrészben egyaránt
lepihenhetett a
hajléktalan és a civil vendég.
Mókás helyzetek is adódtak, mint amikor
például az egyik szociális munkás felfedezett egy síruhába öltözött
párt, egy 10 éves forma
gyerekkel. A meleg öltözékből arra gondolt, hogy biztosan a szabadban éjszakáznak, ezért odament hozzájuk, szóba elegyedtek és megkérdezte, tud-e valamiben
segíteni. A pár
kedvesen megköszönte a felajánlást, de mint mondták - a környéken laknak és
csak leugrottak körülnézni, semmilyen segítséget nem igényeltek.
FEHÉR BORÓKA
borszeki@mmszbp.hu
"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány
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HAJLÉKTALAN VILÁGKUPA !

A „Graz-Európa Kulturális Fővárosa 2003”
fesztivál keretein belül került sor a Hajléktalanok Világkupájára, 2003. július 7-13. között. A
rendezvényt a média kitüntetett figyelme kísérte:
25 TV állomás (köztük a Duna TV), és a sajtó
„nagyjai” tudósítottak róla. Az eseményt az
UEFA 15.000 euróval támogatta. A kupán 18
ország focicsapata vett részt, melyek hajléktalanokból, illetve olyan személyekből álltak, akik
hajléktalan kiadványokat terjesztenek.
A kupát a Caritas/Austria, a Hajléktalan Kiadványok Nemzetközi Hálózata (INSP), a Megaphon (grazi utcai lap) szervezte.
A meccsek Graz központjában két pályán zajlottak, 20.000 érdeklődő előtt. Kísérő programként
utcazenészek adtak koncerteket. Az eseményről
Mirek Dembinski, lengyel filmes forgatott dokumentumfilmet „Vesztesek és Győztesek” címmel,
és Robert Haidinger, osztrák fotóművész készített képeket.
Íme a vélemények egy csokra:
„Ezeken az estéken focistákat láttunk, nem hajléktalanokat. Grazban láthattuk, hogy a futball
visszatér az eredeti gyökereihez, az utcára, szenvedélyes játék, felejthetetlen emberi érzésekkel,
pillanatokkal.” (A verseny website-ja)
„A fociban hatalmas lehetőség van, hogy egyesítse az embereket, örömet szerezzen, és ledöntse
a korlátokat. A sport új lehetőséget nyújthat a
krízisbe került embereknek.” (Mirek Dembinski,
filmes)
„A Világkupa kísérlet arra, hogy a futball pozitív energiáit felvonultassa a hajléktalanság és a
szegénység elleni harcban.” (Graz polgármestere)
„Remélem, hogy ez az úttörő vállalkozás, mely
találkozási pont futball, kultúra, és szociális integráció között, segít a tudatosság növelésében,
a hajléktalanok helyzetét javítja”. (Gerhard Aigner, az UEFA elnöke)
„E nagyszerű sport-tevékenység segítségével a
hajléktalanok méltósága és büszkesége megerősödik. Az ilyen események arra késztetik az embereket, hogy szembenézzenek olyan komoly szociális kérdésekkel is, mint a hajléktalanság és kirekesztettség - és új nézőpontból gondolják végig
azt.” (Lena Patterson-házigazda)
Folytatása következik: INSP Hajléktalan Világkupa, Gothenburg, Svédország, 2004.július
25-31.
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TAPASZTALATCSERE A HAJLÉKTALAN-

Háttér információk
Bécs városa 315 km2 területű, 1,65 millió lakosú. A város
750.000 lakásából magán vagy céges tulajdonban áll 530.000
(70%), a fennmaradó 220.000 lakás (30%) a bécsi önkormányzat tulajdonában van. Ezzel Bécs önkormányzata jelenleg a világ egyik legnagyobb ingatlan-tulajdonosa. Különösen
a régi önkormányzati lakások olcsók, megfizethetők és határozatlan időre bérelhetők.
A magán lakáspiac mind főbérlős, mind főbérlő nélküli lakásokat kínál határozott, vagy határozatlan idejű szerződésekkel. A bérleti díj összege a helytől, a bútorzattól, a bérleti viszony feltételitől és a lakás életkorától függ.
A város főleg télidőben nyújtott nagy befogadóképességű
szállókat a hajléktalanoknak.
Az 1980-as évek folyamán a
hajléktalanok száma hirtelen
megemelkedett, melynek legfőbb oka a magán lakáspiac
bérleti díjainak drasztikus növekedése volt, valamint a
munkaerőpiacon tapasztalható növekvő bizonytalanság.
Ráadásul egyre több nő és
gyermekeik, valamint rendszeres munkahellyel rendelkező személy vált hajléktalanná, olyan problémák kíséretében, mint az alkohol- és
drogfogyasztás. A város megpróbált további ideiglenes
menhelyeket nyújtva megbirkózni a problémával.
Mielőtt a FAWOS 1996-ban megkezdte volna munkáját, a kitűzött kilakoltatások 2/3-át hajtották végre. Minden évben kb.
4.000 család veszítette el a lakását és kellett új otthont, vagy
menedéket keresnie valamelyik menhelyen. A bécsi bíróságok évente 20.000, lakóhellyel kapcsolatos ügyet tárgyalnak.
Az ügyeknek majdnem a fele végződik olyan ítélettel, amely
lehetővé teszi a tulajdonosnak, hogy kilakoltatást kérjen és eltávolítsa a bérlőt a házból.
A hajléktalanok 5.000 főre becsült (akikből mindössze 500 fő
a szabad ég alatt alvó!) emelkedő számának csökkentése céljából a szociális és lakásügyekért felelős képviselőtestületi tagok 1996-ban megbízták a Wolkshilfe Wien-t a kilakoltatás
okainak tanulmányozásával.
Hogyan működik a FAWOS?
Az osztrák bérleti viszonyt szabályozó törvény két cikkelyt
tartalmaz, amelyek arra kötelezik a bíróságot, hogy tájékoztassák a bécsi önkormányzatot a lakóhellyel kapcsolatos bírósági eljárás beindításáról és a kilakoltatás időpontjáról. A
FAWOS hozzájut ehhez az információhoz, így kapcsolatba
tud lépni a kilakoltatással fenyegetett emberekkel. Ezzel a lépéssel értékes időt tudnak nyerni az eladósodott háztartás
helyzetének rendezésére. A FAWOS tanácsadó szolgálata az
alábbi kérdésekre fókuszál:
Akar-e a bérlő a lakásban maradni? (A FAWOS csak azoknak a bérlőknek nyújt tanácsot, akiknek nincs máshová
menniük, és a lakásukban akarnak maradni.)
Melyek a jelenleg fennálló fenyegetettség okai? (Mivel ez
egy senki által nem önként vállalt helyzet, mindig van egy

ELLÁTÁSBAN
A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRSZAKASZON

Az osztrák oldalon kiírt PHARE INTERREG IIIA pályázat
keretében tapasztalatcsere kezdődött a „HAJSZOLT” Egyesület és a BAWO, osztrák ernyőszervezet között. A két szervezet még a 2002. év végén kötött együttműködési megállapodást azzal a céllal, hogy a szakmai tapasztalatok cseréjét, a
jövőben erre lehetőséget kínáló pályázatok keretében tegye
lehetővé. Az osztrák-magyar határterület Ausztriában Burgenlandot, Bécset, a Bécs környéki területek déli részét, és
Alsó-Ausztria határos déli területeit foglalja magába.
Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyék tartoznak a program területeihez. Az INTERREG IIIA pályázat az osztrák régiókkal határos
cseh és szlovák területek bevonását is lehetővé teszi.
Az első találkozóra 2003. júniusában Brno-ban, az
Üdvhadsereg egyik szálláshelyén került sor. Az ottani intézménylátogatáson túl felvetettük még azokat a
közös kérdéseket, témákat is, amelyeket aztán a
2004. január végi bécsi szemináriumon, rövid beszámolók formájában ki is fejtettek a résztvevők. Ennek
megfelelően 3 szakmai műhelybeszélgetés zajlott:
(A.) Az otthon elvesztése – A kilakoltatás, mint a
hajléktalansághoz vezető utak egyike
Hogyan veszítik el az emberek az otthonukat és válnak hajléktalanná? Hogyan kezelik a közintézmények és a civil szervezetek a lakbérhátralékot és a
kilakoltatás egyéb okait? Hogyan zajlik a kilakoltatás a különböző országokban? Milyen adataink vannak a kilakoltatásokról? Hogyan tud a szociális munka sikeresen beavatkozni
a kilakoltatás megelőzésébe? Milyen források (jogi keretek,
finanszírozás, stb.) szükségesek ehhez?
(B.) Fiatal hajléktalanok
A fiatalok mely csoportjai vannak veszélyeztetve a hajléktalanná válással? Milyen típusú szolgáltatások szükségesek?
Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a fiatal hajléktalanok segítése érdekében? A legjobb gyakorlatoknak milyen példái
vannak a különböző országokban?
(C.) Lobbizás … Hálózati munka … Együttműködés
Mit tanulhatunk a különböző régiók és városok legjobb
gyakorlatainak példáiból? Hogyan befolyásolja a 3 ország eltérő jogi, társadalmi és gazdasági háttere az intézményközi együttműködést? Segített-e az EU „Nemzeti Akcióterv a szegénység és társadalmi kirekesztés ellen” (“NAPsIncl”) című
programja a hajléktalanokért - mint a társadalmi kirekesztés
által különösen érintett csoportért - folytatott lobbi-tevékenységben?
Brno-ban, Győrben és Bécsben az együttműködésnek különböző formái léteznek az önkormányzatok, a közintézmények
szociális munkát nyújtó intézményei (ifjúsági irodák, szociális irodák) és a civil szervezetek között. E rövid áttekintésben, a Bécs városában már jelentős sikereket elért, és a rendkívüli hatékonysága miatt igen jónevű szervezet, a FAWOS
által végzett munka néhány részletét szeretném megosztani
az olvasókkal.
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személyes történet is a háttérben.)
Milyen a támogatást kérő személyi helyzete? (Hányan élnek
a háztartásban, a lakók kora, stb.)
Milyen jogi státusban bérli a lakást? (A bírósági eljárás szakasza, a bérleti megállapodás típusa, stb.)
Milyen a segítséget kérő anyagi helyzete? (Foglalkoztatási
helyzete, jövedelme, kiadásai, adósságai, stb.)
Milyen egyéni megoldási stratégiát választ? (Mi az, amit
már megtett a bérlő azért, hogy a helyzeten úrrá legyen?)
A lehetséges perspektívák meghatározása
Szolgáltatások:
A szociális munkások tanácsokat adnak a lakhatási igények
saját forrásból történő fedezésével kapcsolatban.
Információt adnak a bérleti jogviszonyt szabályozó törvényről, és arról, hogy miként kerülhető el az otthon elvesztése.
Információt adnak a bérlői jogokról, a támogatások és segélyek hozzáférhetőségéről.
Segítenek egyéni pénzügyi terv megszerkesztésében, ami különösen fontos, hiszen a költségek gyakran messze meghaladják a jövedelmeket, és a prioritásokat. Ezért szükséges a
személyi kiadásokat átvizsgálni. A tanácsadás és a szociális
támogatás segíthet az emberek jövedelmének növelésében.
Segítséget nyújtanak a tulajdonosokkal folytatott tárgyalásokban. A kilakoltatások általában költségesek és időrablóak.
Kivételes esetekben a lakbérhátralék fedezésére a FAWOS
pénzügyi támogatást is tud adni, azzal az alapelvével összhangban, hogy „segítséget kínál az önsegítésre”. Céljuk: minél előbb helyreállítani az egyénnek azon képességét, hogy
életéről önálló döntéseket tudjon hozni, és ne kerüljön újra
hasonló helyzetbe. Egyszeri pénzügyi támogatást abban az
esetben adnak, ha meg vannak győződve arról, hogy a kilakoltatás nem fog megismétlődni.
Eredmények, megállapítások
A FAWOS munkájának eredményeképpen a 63%-os végrehajtott kilakoltatási arányszám 25%-ra csökkent!
Az általuk regisztrált háztartásoknak közel felében van kiskorú
gyermek. A legveszélyeztetettebbek az egyszülős háztartások.
Ilyen esetekben a kilakoltatás négyszer inkább jelent fenyegető
realitást.
A törvények bonyolultak és gyakran változnak, ami az érintettek számára megnehezíti az értelmezést. A FAWOS munkatársai ügyvédek. Sok kliensük hírből értesült a szervezet munkájáról és így időben tudott tanácsot kérni a kilakoltatási eljárás beindításának elkerülése érdekében. Az időzítés nagyon fontos
kérdés, ugyanis ha egyszer már megtörtént a kilakoltatás, akkor
nem tudnak mást tenni, mint valamelyik menhelyre irányítják
az érintetteket. Sok múlik a prioritások helyes megítélésén.
Sokkal fontosabb a lakást megtartani, mint autót fenntartani,
hitelt törleszteni, vagy biztosítást fizetni.
Végezetül - a szervezet kimutatásai szerint - munkájuk jelentős
megtakarításokat eredményez a város számára: A prevenciós
munkára fordított 1 EURO 15 EURO-s megtakarítást eredményez!
A bécsi szemináriumot követő utolsó „állomása” a „HAJSZOLT” Egyesület részéről hamarosan megszervezendő győri
találkozó lesz, ahol terveink szerint a következő közös pályázat
részleteiről is szó esik, és további részleteket kívánunk megtudni a bécsi prevenciós munkát támogató jogi keretekről.
BAKOS PÉTER
peter_bakos@refomix.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

MEGJELENT a KAPOCS digitális évkönyv 2003.
A CD tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi ágazat adatait, válogatást a KAPOCS c. folyóirat első öt számában megjelent cikkeiből, valamint hasznos, rendszerezett adatbázisokat a
szociális és gyermekvédelmi intézményekről. Tartalmaz a képzésekkel, szakképzésekkel, továbbképzésekkel és szakvizsgával kapcsolatosan információkat, adatlapokat is, de egy helyen
elérhetővé teszi a szociális és gyermekvédelmi ellátásban tevékenykedő szakemberek számára nélkülözhetetlen jogszabályok
legfrissebb változatait. A kiadvány ára: 800,- Ft.
Megrendelhető a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Képzési Központjától:
3100 Salgótarján, Kossuth L. u. 2.
Terjesztő: Somoskői Andrea
Tel.:32/416-833, fax: 32/317-420
e-mail: andrea.somoskoi@ncsszi.hu

Cigányok a szociális földprogramban
Szerk.: Szoboszlai Zsolt, Gondolat Kiadó, Bp., 2003.
A könyv nyolc önálló tanulmányban elemzi a szociális
földprogramokban dolgozó roma és nem roma kedvezményezettek társadalmi jellemzőit, a program eredményeit, valamint a társadalmi kirekesztettség és a digitális
szakadék fontosabb dimenzióit. Bemutatja a vállalkozói
kedv alakulását, valamint egy kistelepülés-fejlesztési
modellt, s értékeli a több településen zajló szociális földprogramok lehetőségeit, eredményeit.
Megrendelhető: Gondolat Kiadó, Bácskai István
Tel.: 1/338-3544. Ára: 2.350,-Ft

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A PSZICHIÁTRIAI
SZOCIÁLIS OTTHONOK MEGÚJULÁSÁÉRT

Szerk.: dr. Harangozó Judit
A folytonosan változó jogi környezet, az EU normák, a kliensek és hozzátartozóik bővülő szükségletei újfajta szakmai
módszerek és szervezeti feltételeket támasztanak. A kiadvány a pszichiátriai betegekkel foglalkozó szolgáltatók számára kíván gyakorlati segítséget nyújtani e módszertani
megújuláshoz. Az első fejezet a jogszabályok gyakorlati
szempontú értelmezésével foglalkozik, míg a másodikban
az állapotfelmérésről, a gondozási terv készítéséről, valamint a gondozás és a rehabilitáció során alkalmazható eljárásokról kap tanácsokat az olvasó. A harmadik fejezet az intézmény hatékony és rugalmas működéséhez kíván segítséget nyújtani.
A módszertani füzet team munka eredménye, ezzel is utalva
a komplex gondozási szemlélet fejlődése, valamint a multidiszciplináris együttműködés szükségességére.
A kiadvány megrendelhető a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonától:
pestiotthon@axelero.hu
fax: 1-254-0041
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Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György - Pelle József:
A margó szélén, Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001)
A BMSZKI vaskos évkönyvében (1993-2003) pedig ezekkel a
szavakkal kezdődik az évfordulós megemlékezés:
„Valójában még nem érett meg a helyzet arra, hogy összefoglaljuk és értékeljük a BMSZKI (korábban FSZKI) megalapításának és eddigi működésének történetét. Az időbeli áttekintés
kedvéért azonban összeállítottunk egy vázlatos intézménykronológiát, s CD-mellékletként közreadjuk az intézmény
megalapításához, eddigi történetéhez kapcsolódó dokumentumok válogatott gyűjteményét. Ezek talán segítségül szolgálhatnak azoknak, akik elmélyültebb értékelő, elemző módon szeretnének foglalkozni a Budapesti Módszertani Központ és Intézményeinek a kialakulásával, működésével, változásaival. Győri Péter”
A BMSZKI 10. születésnapján tartott ünnepségen Vecsey Miklós hajléktalanügyi miniszteri biztos egy kosárra való szimbolikus ajándékot adott át az ünnepeltnek. Szerkesztőségünk is
csatlakozik a gratulálókhoz. Legyen a mi stílszerű, szimbolikus
ajándékunk ez a válogatás e remek kiadványokból!
1988. január 1-jén a Fővárosi Tanács Átmeneti Munkásszállóit a tanács Egészségügyi Főosztálya közvetlen irányítása alól a
Dózsa György út 82. sz. alatti Fővárosi Szociális Otthonhoz
csatolják.
1988. június 4-én megjelenik – több évtized után először – egy
írás arról, hogy 1987. volt a hajléktalanok éve és Magyarországon is vannak hajléktalan emberek. Ezt követően elkezdenek
folyamatosan és gyakran foglalkozni a hajléktalanság kérdésével is a hazai elektronikus és nyomtatott sajtóorgánumok.
1988. szeptember 22-én felemelik a Fővárosi Tanács Átmeneti
Munkásszállóin fizetendő lakbéreket.
1988. október 17-én Ungi Tibor (a Könyves Kálmán krt-i
munkásszálló – „görög kolónia” – lakója, később a Fedél Nélkül újság alapító szerkesztője) tiltakozó panaszlevelet küld a
lakbéremelésről, a szállókon uralkodó állapotokról különböző
szerkesztőségeknek és Győri Péternek, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
(TDDSz)
képviselőjének.
Ezt számos levélváltás követi
(TDDSz
–
VIII.ker.
MSzMP, Fővárosi
Tanács,
Szociális és Egészségügyi Minisztérium).
Ungi Tibort rendőri és intézményi zaklatások érik, a sajtó folyamatosan foglalkozik a kérdéssel, újra felfedezi a Dobozi utcai szállást („Lordok Háza”). A kérdés a Fővárosi Tanács napirendjére kerül, a TDDSz képviselője – a Terézvárosi Családsegítő Központ szakemberei (Bognár Szabolcs és Gosztonyi Géza) bevonásával – az érintettek és a Fővárosi Tanács illetékesei
jelenlétében tárgyalást kezd a terület országgyűlési képviselőjével. A tárgyalások közvetlen eredménnyel alig járnak.
1989. február 28-án a kezdeményezők megalapítják a
„Hajléktalanokért” Társadalmi Bizottságot (HTB), mely

10 ÉVES A BMSZKI ?!
Az Ország-Világ 1931. március 8-án ezt írja a „Szegények szállója - a Népszálló” című cikkében:
„Az a bizonyos pesti jassz-humor, amely néha cinikus kíméletlenséggel még a könnyeken és a szomorúságon át is utat tör
magának, a székesfőváros egyik nagyszerű karitatív intézményét, a Népszállót, amely ott terül el az Aréna út 150-152. száma alatt, a Váci-út közelében, elnevezte Grand Hotel Nimolénak. ’Nimolé’ jassz-nyelven azt jelenti, hogy „nincsen dohány”,
pardon, hogy nincsen pénz, aminthogy a Népszálló lakói közt
alkalmasint csak elvétve akad egy-egy többszörös milliomos.”
„… az erős kifogás alá eső tömeges szállóhelyeken 10-40 fillért
is elkérnek a vendégtől egy éjjelért, holott gyakran a földre
szórt rongyok helyettesítik az ágyat.”
„A Rowton-szálló technikai vezérelve abban van, hogy minden
vendégnek egy elkülönített hálófülkét biztosít éjjelre az emeleteken, de minden egyéb szükségletéről a földszinti közös helyiségekben gondoskodik. … A Rowton-szállók önfenntartó üzleti vállalatok, melyek Londonban 4%-ot jövedelmeznek.”
„A Népszállóban rendes hálófülkéket és külön hálófülkéket a
jegyutalvány előzetes megváltása mellett lehet bérelni. Egy éjjelre 60f, egy hónapra 15K 60f.”
Ezek az elképesztően
érdekes sorok a
BMSZKI és a Menhely Alapítvány közös kiadványában olvashatók. Az „Otthontalanul… Tégy az
emberért!” című kiadványsorozat
a
BMSZKI-ben Tatár
Babettnél rendelhető meg ( Tel: 320 - 3095 ).
A sorozat első kötete:
Győri Péter: „Hajléktalanok Menhelye Egylet” - az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés
Győri Péter - Sass Lajos: A Népszálló története I: 19121990
No és a második:
Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei
György: Tíz év után - gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999
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nem-jogi személyiségű állampolgári kezdeményezésként
„Helyzetjelentés” címmel folyamatos tájékoztatókat juttat el a
sajtó és a döntéshozó szervezetek részére. Ezekben felhívják a
figyelmet a hajléktalanság múltbeli és éppen kialakuló formáira, a probléma lehetséges kezelésének formáira. Többek között
nyilvánosságra hozzák az átmeneti munkásszállókon zajló fegyelmi eljárások jegyzőkönyveit, illetve állásfoglalásukat, javaslataikat e szállók jövőbeli működtetésére vonatkozóan. („Az
érintett intézményeknek az aktuálisan más lakhatási lehetőségekkel nem rendelkező, hajléktalan személyek – fővárosi – átmeneti szállóiként (hajléktalanok menhelyeiként) kellene funkcionálniuk.”) 1989. során folyamatosan szerepel a sajtó fórumain a hajléktalan kérdés.
1989. november 6-án a Fővárosi Tanács VB. dönt arról, hogy
23 millió Ft-ért felújítják a Dobozi utcai menedékhelyet. Ezt
megelőzően, s ezt követően is folynak a „szakértői tárgyalások”
a HTB képviselője és a fővárosi ügyosztály vezetése között arról, hogyan lehetne a hajléktalanok lakhatási problémáit megoldani.
1989. november 29-én az addig a Keleti pályaudvaron csövezők egy – magukat hajléktalanoknak nevező – csoportja, miután sikertelen tiltakozások közepette (HTB, sajtó, SzDSz helyi
aktivistái) a MÁV kirakja őket a pályaudvarokról, ülődemonstrációba kezd a Blaha Lujza téri aluljáróban.
1989. december 2-án a Minisztertanács foglalkozik a helyzetmegoldás kérdésével, döntés születik arról, hogy a „Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézmény” (a későbbi
Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság) biztosítson ingatlant a
volt Munkásőrség, illetve a felesleges MSzMP-ingatlanok közül az elhelyezéshez.
1989. december 4-én a majdani elhelyezés reményében befejeződik az ülődemonstráció, a résztvevők, majd a hozzájuk csatlakozók átmenetileg egy csepeli szakmunkásképző tornatermében kapnak helyet.
… Folytatás: a BMSZKI évkönyvben ...

1%

MEGNYÍLT!
A Nógrád Megyei Alkohol Ellenes Klubok
Tagjai Egyesületének fenntartásában
2001.április 1-től Védett Szálló nyílt Balassagyarmaton, a Rákóczi út 125-127-ben.
Átmeneti elhelyezést biztosító pszichiátriai és
szenvedélybetegek otthona 10 fő elhelyezésére.
Az intézményi térítési díj az önköltséggel azonos 78.400,- Ft/hó, ami napi 2.613,- Ft.
Az ellátást igénybe vevők jövedelmük 60%-áig
személyi térítési díjat fizetnek.
Kovács Béláné
Fax: 06-35-505092

1%

Kedves Olvasónk!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉGET és a szociális munkát!
A támogatás összegét közhasznú feladataink megvalósítására fordítjuk.
Adószámunk:
18153268-1-43
Bankszámlaszámunk:
10402283-22801933-00000000
A szaggatott vonal mentén vágja
ki a mellékelt nyilatkozatot.
(Fénymásolható, továbbadható.)
Segítségét köszönjük!
Márton Izabella, titkár
FONTOS!
A nyilatkozatot tartalmazó boríték hátoldalát a leragasztáson
átlósan alá kell írni!
1%
1%

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
1

8

1

5

3

2

6

8

-

1

-

4

3

A kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
Ennek kitöltése nem kötelező

Tudnivalók
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba („kis boríték”), amely
e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ
JELÉT pontosan tünteti fel!
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Szoboszlai Katalin – Pattyán László:
A HAJLÉKTALANSÁG REGIONÁLIS JELLEMZŐI

Fedél nélküliek: akik éjszakáikat életvitelszerűen közterületen töltik.
Effektív hajléktalanok: a fedél nélküliek, valamint azok,
akiknek semmiféle tartós lakhatási lehetőségük nincsen,
átmeneti intézményekben, vagy megtűrtként tartózkodnak valahol.
Lakástalanok: fedél nélküliek, effektív hajléktalanok,
vagy akik átmenetileg lakásban töltik éjszakáikat, de a
lakás folyamatos használata fölött nem rendelkeznek.
Otthontalanok (hajléktalanok): fedél nélküliek, effektívhajléktalanok, lakástalanok, vagy lakással rendelkeznek
ugyan, de az alkalmatlan arra, hogy benne otthont rendezzenek be, családot alapítsanak.
A fenti csoportosítást követve a teljes minta 34%-a fedél
nélkülinek, 66%-a effektív hajléktalannak tekinthető. Ez
utóbbi csoportból a teljes minta 45%-a hajléktalanok átmeneti intézményeiben, 21% más lakhatási formában élt
a kérdezés idején.
ELLÁTÁSI FORMÁK MEGOSZLÁSA

2003. júliusban került sor arra az adatfelvételre, melynek
eredményeiből állítottuk össze a most következő írást a
HÁLÓ olvasói számára. A kutatás elindításához óriási
lökést adott az, hogy a hajléktalanság fővárosi jellemzőit
felmérő vizsgálatok mellett1, hiányoznak a megyei vagy
éppen regionális mintavételen alapuló kutatások. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy az ország más területeinek jellemzőit is megismerjük. Többek között ezért
vállaltuk fel a hozzánk „közel eső” négy megyeszékhelyen tartózkodó hajléktalanok megkérdezését. A kérdőíveket a nyíregyházi képzésbe járó szociális munkás szakos hallgatók vették fel, akiknek köszönetet mondunk
munkájukért.
Kutatásunk 4 megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, HajdúBihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg,) terjedt ki. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk, az
adatfelvételre a megyeszékhelyeken került sor. A kutatásba bevont megyeszékhelyeken a válaszadók (N=375)
aránya a következőképpen alakult: Nyíregyháza 126 fő
(34%), Miskolc 125 fő (33 %), Debrecen 74 fő (20%) és
Szolnok 50 fő (13%).A kutatás indításakor nem törekedtünk arra, hogy a jelzett városokban élő teljes hajléktalan
populációt felmérjük. Akadályként merült volna fel,
hogy nincsenek pontos adatok a településeken élő hajléktalanok számára vonatkozóan. Ez alól kivétel Debrecen, ahol néhány évvel ezelőtt regisztrálták a hajléktalan-ellátórendszerben segítséget kérő hajléktalanokat,
ami alapján kb. ezer főben állapították meg a Debrecenben tartózkodó hajléktalanok számát. A többi városban
tudomásunk szerint hasonló regisztráció nem történt,
ezért csupán becsült adatok vannak a hajléktalanok számáról. Országos és fővárosi
helyzetet tekintve sem lehet
HajdúEllátási
pontos számadatokka l
Bihar
forma
találkozni2. A becsült adamegye
tok mellett, az egyes ellátáÉjjeli
54 (50)
sokat igénybe vevők száma
menhely
adhat támpontot erre vonatÁtmeneti
kozóan, valamint a szállást
33 (25)
zálló
nyújtó ellátások esetében, a
férőhely-számok, és azok
Nappali
185 (185)
kihasználtsága jelenthet kimelegedő
indulópontot a hajléktalanok számának meghatározá- Bentlakásos +
37 (37)
kiléptető
sakor.
- FEDÉL NÉLKÜLI Családok
146 (146)
-EFFEKTÍV HAJLÉKTALAN- átmeneti otthona
- LAKÁSTALAN Egyéb (pl.
Nincs
- OTTHONTALAN albérlők háza6)
adat
A hajléktalanokról készülő
kutatások módszertani kérdése, hogy a „hajléktalan”
gyűjtőfogalom mely részcsoportját vizsgáljuk. A lakhatáshoz való viszony alapján egy fővárosban készült
kutatás3 módszertanát követtük:

A VIZSGÁLT TERÜLETEKEN

Az országos adatokat megvizsgálva megállapítható,
hogy a hajléktalanok ellátására (átmeneti, vagy tartós
bentlakására) szolgáló intézmények férőhelyszámai
1998-tól csökkentek. A mintegy nyolcezer férőhely 1416%-os csökkenésének oka, hogy az intézmények zsúfoltak, nem felelnek meg a minimum elhelyezési
irányelveknek4. A mintegy 7.000 rendelkezésre álló férőhely is egyenlőtlenül oszlik meg hazánk területén. A
fővárosban működik a férőhelyek fele, és az ellátás megyénként is megdöbbentő eltéréseket mutat. (Lásd az 1.
sz. táblázatban a vizsgált területen működő egyes intézmények megoszlását férőhely-típus szerint, zárójelben a
megyeszékhely ellátottsági adatait.) Az érintett négy megyeszékhely ellátottsági mutatói7: Debrecen 23,6; Nyíregyháza 15,4; Szolnok 6, Miskolc 14.
SzabolcsSzatmárBereg

JászNagykunSzolnok

Borsod–
Abaúj–
Zemplén

Országos
1998.5

50 (50)

34 (34)

174 (80)

2.324

103 (14)

23 (23)

211 (161)

3.616

50 (50)

60 (40)

180 (150)

2.000

-

10 (10)

65 (53)

435

177 (106)

80 (40)

187 (98)

1.452

31 (31)

Nincs
adat

Nincs
adat

Nincs
adat

A régió megyéit figyelembe véve látható, hogy Szabolcsban a legjobb a megyeszékhelyen kívül működtetett ellátások száma (5 település), míg Hajdú-Bihar me-
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gyében csak egy, Szolnok megyében két településen található valamilyen hajléktalan ellátási forma. Szolnok
megyében a megyeszékhelyen kívül csak nappali ellátás,
Hajdú-Bihar megyében és Szabolcsban csak átmeneti
szálló működik. Kiemelkedő Szabolcs megye, ahol a
megyeszékhelyen kívül 90 átmeneti férőhely üzemel.
Borsod megyében a legmagasabb a rendelkezésre álló
férőhelyek száma, míg Szolnok megyében szállást csak
a megyeszékhelyen kaphatnak a hajléktalanok.
Szomorú, hogy megyénkben nincsen bentlakásos ellátás,
rehabilitációs ellátás, valamint a hajléktalanok kilépését
segítő férőhelyek sem működnek, így gyakorlatilag a
hajléktalanságból kilábalást segítő intézmények nem
funkcionálnak, erősítve ezzel a rendszerben való bennragadást, az átmeneti intézmények diszfunkcióját, bedugulását.
A NEMEK ARÁNYA
A mintába került 375 főből 280 fő (75%) férfi és 95 fő
(25%) nő. A nemek arányát összehasonlítva, a 2001-ben
felvett budapesti adatokkal azt látjuk, hogy vizsgálatunk
földrajzi területén magasabb a hajléktalan nők száma,
mint a fővárosban8. Ismereteink alapján elmondhatjuk,
hogy a hajléktalanná váló nők viszonylag gyorsan tudnak olyan lehetőséggel élni, ami eltávolítja őket az utcán lévő vagy átmeneti szálláshelyet igénybevevő hajléktalanok köréből. Ilyen például, új ismeretségből származó szívességi lakhatás, vagy lakhatásért cserébe munkavállalás, vagy a gyermekével együtt lakhatását elveszített nő esetében a családok átmeneti otthonában való
ellátás. Ez utóbbi, a hatályos jogszabályok alapján a
gyermekvédelem körébe tartozik, ezért az ellátást igénybevevő nők nem jelennek meg a hajléktalanok számára
szociális ellátásokat nyújtó intézményekben. Valószínűleg a fővárosban több lehetőség van a hajléktalanná vált
nőknek arra, hogy szívességi szálláshoz jussanak, illetve
hajléktalanná válásuk esetén, a fővároson kívül keressenek lakhatási megoldást.
KORMEGOSZLÁS
A mintába került hajléktalanok átlagéletkora 45 év. Egy
1999-ben, a magyarországi hajléktalan-ellátásról készített értékelésben a szerzők 38-44 év közé teszik a hajléktalanok „átlagos életkorát” 9. A regionális kutatás adataival összevetve látható, hogy a felső határt tekintve a keleti régió megyéiben lévő hajléktalanok esetében magasabb az átlagéletkor. A hajléktalanok összetételét tekintve ez azt jelenti, hogy többségében a középkorosztályhoz tartozók válnak hajléktalanná. A mintában szereplő
hajléktalanok korcsoport megoszlása a következőképpen
alakul: 20-29 év közötti a hajléktalanok 14%-a, 30-60 év
közötti 75%-a és 60 év felett 10%-a. Kutatásunk adatait
tekintve a 30-60 év közöttiek aránya hasonló a GyurisOross által 1999-ben közétett adatokhoz, vagyis a hajléktalanok háromnegyede tartozik a középkorosztályhoz.
Kutatásunk adatai alapján a legidősebb életkor 75 év
volt, három fő esetében. A 10%-ot kitevő 60 év feletti
csoport aránya magas. A felvétel helyszíneit tekintve a
csoporthoz tartozó személyek utcán, nappali ellátásban

vagy átmeneti szállást nyújtó intézményben kapnak ellátást, és nem időskorú hajléktalanok otthonában. Az ok
egyszerű. Országosan nagyon kevés férőhely áll rendelkezésre az időskorú hajléktalanok ellátására. Az ún.
bentlakásos intézményi férőhelyek száma10 országosan
nem haladja meg az összes férőhely 10%-át.
Az életkorra vonatkozó adatoknál fontos még kiemelni,
hogy az utcán és az éjjeli menedékhelyen tartózkodó
hajléktalanok átlagéletkora 45-46 év. Ők azok a hajléktalanok, akiknek naponta meg kell küzdeniük az életben
maradásért, intézményi vagy intézményen kívüli szállásért. Ez az életkor, figyelembe véve a hajléktalanok kedvezőtlen egészségi állapotát és a szállást nyújtó intézmények férőhelyeinek szűkösségét11, évről évre csökkenti a
hajléktalanok életesélyeit.
CSALÁDI ÁLLAPOT
A hajléktalanok családi állapot szerinti összetételét vizsgálva legmagasabb arányban az elváltak (43%) szerepelnek, őket a nőtlenek és hajadonok követik, arányuk együttesen 26 %. Az élettársi kapcsolatban élők és a házasok aránya a mintában közel hasonló, mindkettő 10 %
körüli értéket mutat. Az özvegyek aránya 7%, míg a különélőké 4%. Az elváltak magas aránya igazolja azoknak
a kutatásoknak az adatait, amelyek a hajléktalanság okai
között említik a megromlott családi kapcsolatokat, házastársi konfliktusokat és a válást12. A Bényei-GurályGyőri-Mezei vizsgálat 1999-ben felvett adatai szerint a
fővárosban lévő hajléktalanok, a hajléktalanná válás
okai között első helyen a személyes okokat, konfliktusokat említették (64%)13.
A regionális kutatás városaiban külön-külön is jellemző,
hogy az elvált hajléktalanok száma a legmagasabb. A
magányos, társ nélküli hajléktalanok száma ebben a
mintában is kiugróan magas, közel 80%, ami kedvezőtlenül hat a hajléktalanok esetében a társas kapcsolatok
kialakítására és társadalmi integrációjukra. Nőknél figyelhető meg, hogy hajléktalanként viszonylag hamar
alakítanak ki élettársi kapcsolatot, mivel biztonságot
nyújt nekik, ha valakihez tartozhatnak. Az élettársi kapcsolatban élőket városonként tekintve, Nyíregyházán jellemző leginkább az élettársi kapcsolat.
ISKOLAI VÉGZETTSÉG
A mintába került hajléktalanok iskolai végzettségét tekintve többségben a 8 általános, illetve szakmunkás végzettséggel rendelkezők teszik ki a hajléktalanok közel
háromnegyedét (74%). Ez az eredmény megegyezik a
Gyuriss-Oross (1999) által közölt adatokkal14. Az érettségivel rendelkezők aránya 12%, míg a diplomásoké
4%. Érdekes adat azoknak a jelenléte, akik nem fejezték
be a 8 általános iskolát, akik a minta közel 10%-át (36
fő) jelentik. A vizsgált városok adatai alapján 8 általános
iskolát be nem fejezők száma Miskolcon a legmagasabb
(16 fő). Összevetve a nemre jellemző adatokkal azt látjuk, hogy többségében a férfiak nem fejezték be az alapfokú oktatási intézményt.
ELŐZŐ ÉJSZAKA
Kutatásunk során választ kerestünk azokra a kérdésekre,
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melyek az éjszaki szálláshelyek formáiról adnak információt, illetve arról, hogy esetenként mennyi időt töltenek el ott a hajléktalanok. Feltételeztük, hogy a szállást
nyújtó intézményi férőhelyek a jelentkező szükségleteket képtelenek kielégíteni, ezért többen kirekesztődnek
az ellátásból. Mivel az adatfelvételre nyáron került sor, a
szállást nyújtó intézmények annyi férőhelyet működtetnek, amennyiről a működési engedélyük szól. Az átmeneti férőhelyek országos adatát tekintve összesen 5.011
férőhely van (2002-ben), míg a vizsgált területen, a megyék összesített adatai alapján, az átmeneti szállást nyújtó férőhelyek száma 682, aminek 46%-a éjjeli menedékhely és 54 %-a átmeneti szállás15.
A mintában szereplő hajléktalanok 1/4-e éjjeli menedékhelyen töltötte az előző éjszakát, 1/5-e átmeneti szálláson aludt. Ennek alapján megállapítható, hogy a hajléktalanok közel fele (45 %) intézményi férőhelyen töltötte
az előző éjszakát. Jelentős azok száma, akik az utcát jelölték meg az előző éjszaka helyszíneként. Ők a minta
34%-át jelentik. A városokat tekintve, Nyíregyházán a
legmagasabb az utcát megnevezők száma, a 126 főből
53 fő (42%). Számunkra ez az adat azért nem meglepő,
mivel a férőhely adatokat tekintve, a vizsgált időszakban, Nyíregyházán a legkevesebb az átmeneti elhelyezést nyújtó szálláshelyek száma.
A kutatásban összevetettük az előző éjszaka helyszínét
és az ott-tartózkodás idejét. Az éjjeli menedékhelyre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az 1 éjszakára szóló
szállást, az előző éjszaka éjjeli menedékhelyen alvók
50%-a legalább egy éve naponta igénybe veszi, és közülük minden második személy több mint két éve rendszeres lakója az éjjeli menedékhelynek. Az 1999-ben felvett fővárosi kutatásból egyértelműen megfogalmazódik,
hogy a hajléktalanok - hasonlóan más emberekhez - lakni, szeretni és élni szeretnének. Mindehhez szükség van
egy lakhatást biztosító helyre, ahol egyedül vagy társsal
együtt lehet élni. Az intézményi férőhelyeket állandó jelleggel használó hajléktalanok ezt az igényüket elégítik
ki akkor, amikor naponta, több hónapon keresztül, sokszor ugyanazt az ágyat veszik igénybe éjszakai szállásra.
A társsal való együttélést az intézmények házirendje
nem engedélyezi. Külön férfi és női szálláshelyek működnek, ezért az élettársi vagy házastársi kapcsolatban
lévők inkább választják az utcai életet a közös élet érdekében.
Az utcán alvók közel 1/3-a legalább egy éve naponta az
utcán, közterületen tölti éjszakáit, és az utcán alvók 1/5e több mint két éve teszi ezt. Véleményünk szerint ez az
adat is jól mutatja a szükségleteket ki nem elégítő férőhelyszámokat, az intézményi ellátás bedugulását.
LAKHATÁS - HAJLÉKTALANSÁG
Kutatásunkban kitértünk annak vizsgálatára, hogy a hajléktalan személy mikor lakott utoljára lakásban, és milyen utat járt be a lakás elveszítése óta. A lakásban élés
óta eltelt idő hossza véleményünk szerint csökkenti a
lakhatásba való visszakerülés esélyét, mivel a hajléktalan lét és a környezeti ártalmak következményei úgy-

mint egészségügyi, jövedelmi, társas kapcsolati és a kirekesztődés problémái növelik a hajléktalanok deprivációját.
Az eredmények alapján a hajléktalanok közel 2/3-a legalább egy éve nem lakik lakásban, 1/4-e több mint öt éve
lakott utoljára lakásban. A hajléktalanok 18%-a fél éven
belül veszítette el lakhatását. Erre az adatra azért érdemes odafigyelni, mert a hajléktalanságból leginkább
azoknak van kitörési esélye, akik relatíve kevés időt (0-6
hónapot) élnek hajléktalanként. Érdekes adat, hogy a
mintában 5% azoknak az aránya, akik soha nem laktak
lakásban. Közöttük találjuk azokat, akiknek megszűnt a
munkásszállón való lakhatása, vagy szociális, illetve
gyermekvédelmi intézményi ellátásból kikerülve váltak
hajléktalanná.
A hajléktalanná válásuk előtt lakásban élők több mint
1/3-a házastárs vagy élettárs lakásában élt, és a megromlott kapcsolat miatt kellett elhagynia a lakást. A hajléktalanok közel 1/4-e - hajléktalanná válása előtt - albérletben élt. Saját tulajdonú lakással a 18%-uk rendelkezett.
Tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy ezeket a lakásokat a volt feleségnek, élettársnak és gyermeknek hagyták hátra a lakásból távozók. Az esetek egy részében a
válást kísérő vagyonmegosztás - a további lakhatást illetően - kedvezőtlen a férfiak számára, mivel a bíróság a
gyermeket nevelő szülő számára biztosítja a lakáshasználatot.
HAJLÉKTALAN-ÚT A LAKHATÁS ELVESZÍTÉSE UTÁN
A hajléktalanság fontos összetevőjének gondoljuk azt
az utat, amit a hajléktalan ember a lakása, lakhatása elveszítése után bejár. Ez az út jelzés értékű arra vonatkozóan, hogy hová került közvetlenül a lakhatás elveszítése után, és információkat nyújt a természetes és a mesterséges (intézményi) támogatórendszer elérésének lehetőségéről és igénybevételéről.
Az összesített adatokat tekintve a hajléktalanok 21%-a a
lakhatás elveszítését követően közvetlenül az utcára került, és a felvétel időpontjában is ott tartózkodott. A következő út a lakásból az utcára és onnan a szállóra vezet a hajléktalanok 17%-ánál. A hajléktalanok 12%-a
lakhatása elveszítése után hajléktalan szállón kapott elhelyezést. A természetes támogatórendszer tagjainak segítsége kezdetben jellemző, mivel a hajléktalanok 25%a, a lakhatás elveszítése után ismerősénél (testvér, szülő,
rokon, barát) lakott, csak később lett az utca vagy a szálló az „otthona”. A hajléktalanok 4%-a a lakhatás után
hajléktalan szálláshelyen aludt és később került utcára.
Az esetek 5%-ában a lakhatásból utcára, majd szállóra
és onnan ismét utcára vezetett az út. Ez utóbbi két út
esetében a szállóról az utcára kerülést a szálláshelyeken
tapasztalható személyes konfliktusok és a normák megszegéséből eredő okok váltják ki. Ilyenkor az intézmény
kizárással bünteti a normasértő módon viselkedő személyt, vagy a hajléktalan ember az őt ért atrocitások és a
kialakuló problémák elkerülése érdekében nem veszi
igénybe a szálláshelyet. Összességében az látszik, hogy
aki utcán kezdi a hajléktalan életet, az nagy valószínű-
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séggel ott is marad, és minimális esélye van annak,
hogy intézményi ellátást vegyen igénybe. Az ebbe a csoportba tartozók egyedül, társsal vagy kiscsoportban (3-4
fő) küzdenek meg naponta a túlélésért, és ők azok - figyelembe véve a környezeti ártalmakat -, akiknek elérésére és az ellátásokba történő bevonására fokozottan oda
kell figyelni. A szállóra kerülés számait értékelve elmondhatjuk, hogy azok a hajléktalanok, akiknek lehetőségük adódott több éjszakán keresztül is szállón aludni,
igyekeznek megtartani ezt a lehetőséget.
Külön említést kell tennünk azokról a hajléktalanokról,
akik intézményi lakhatásból váltak fedél nélkülivé. Az ő
esetükben kevesebb azok száma, akik az intézményből
utcára kerültek, a minta 4%-a. A vizsgált hajléktalanok
12%-a intézményből hajléktalanok átmeneti elhelyezését
szolgáló szálláshelyre került, és ott tölti éjszakáit. Az intézményi lakhatásból kikerülő emberek hajléktalanná
válása több tipikus esetet hordoz magában. Az egyik
ilyen, a bentlakásos szociális intézményekből, az intézményi jogviszony megszüntetését követően hajléktalanná vált emberek csoportja. Sajnos előfordul, hogy időskorúak otthonából, pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek otthonából kikerülve válnak hajléktalanná
emberek. Ezekben a bentlakást nyújtó intézményekben,
ahol az ellátottak számára sokszor teljes körű ápolástgondozást nyújtanak, az ellátottal kapcsolatos problémákat az intézményi jogviszony megszüntetésével oldják
meg. Amennyiben erre sor kerül, és az ellátott személynek nincs lakása, vagy ismerőse, aki befogadja, akkor egyenesen az utcára kerül. A vizsgálat során 21 fő számolt be arról, hogy korábban valamilyen ápolást-gondozást nyújtó intézmény lakója volt. A csekély elemszám
ellenére ez az információ mindenképpen fontos, a hajléktalanok szociális kirekesztésének intézményes módszerét jelenti. A következő csoportba tartoznak a gyermekotthonokból kikerülő fiatalok közül azok, akik 1997
előtt16 váltak felnőtt korúvá, és akiknek más alternatíva
hiányában, a hajléktalan-ellátás intézményeiben elfoglalt
férőhely jelenti a lakhatást. A „fiatalok” jelenléte (25-30
év közötti) együttélési és generációs problémákat vet fel
a szálláshelyeken tartózkodók között. Sok esetben az
idős hajléktalanok a fiatalok negatív viselkedése miatt
utasítják el a szálláshely igénybevételét. Nyilvánvaló,
hogy a hajléktalan-ellátás alkalmatlan a gyermekvédelem anomáliájának kezelésére, ezért erre a problémára a
szakembereknek együttesen kellene megoldást találniuk
A városok adatait vizsgálva azt találtuk, hogy a Nyíregyházán lévő hajléktalanok esetében jellemző leginkább,
hogy lakhatásból közvetlenül utcára kerülnek (53%),
míg a többi városban 10-20% közötti értékeket találunk.
A nyíregyházi adatokat tekintve magas értéket képvisel
az ismerős szívességi befogadása után az utcára kerülés,
ami Nyíregyházán 40%, míg a többi városban ennél alacsonyabb. Az okokat keresve azt gondoljuk, hogy ezekben az esetekben a természetes támogatórendszer nem
képes megtartani a lakhatásukat elveszítő embereket, és
ők azok, akik férőhely hiány miatt nem kerülnek be szál-

lást nyújtó helyre, illetve előfordul, hogy maguk a hajléktalanok utasítják el az intézményi ellátást. Az is jellemző, hogy a vizsgált városok közül éppen Nyíregyházán kerülnek legtöbben utcáról, szállást nyújtó intézménybe (48%). Ez csak látszólagos ellentmondás az előzőhöz képest, ugyanis a többi városban más utak erősebbek, úgymint ismerőstől szállóra vagy éppen utcára kerülés (Miskolc és Debrecen vonatkozásában). Kiemeljük
még a lakhatásból szállóra kerülés útját, ami Miskolc
41%, Debrecen 26% és Szolnok 18% és ez Nyíregyházán 15%. Az értékek jól igazolják, hogy jelentős különbségek vannak a városok között a szállást nyújtó intézmények férőhelyszámait tekintve. A felvétel időpontjában a
szállást nyújtó intézményekben a férőhelyszámok a következőképpen alakultak18. Miskolcon 110, Debrecenben 50, Szolnokon 34 és Nyíregyházán 50 férőhely.
Mint látható, hiába kedvezőbb a férőhelyek száma Nyíregyházán, mint Debrecenben, mégis a szabolcsi megyeszékhelyen nagyobb a lakásból az utcára kerülés esélye,
és csak később válik alternatívává az éjszakai szálláshely igénybevétele.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyi idő telik el a
lakhatás elveszítésétől a szállóra kerülés időpontjáig. Az
előző gondolatra visszautalva már nem meglepő, hogy a
hajléktalanok 28%-a egyáltalán nem aludt még átmeneti elhelyezést nyújtó szálláshelyen. Figyelemre méltó,
hogy a válaszadók közül majdnem minden ötödik személy (19%), a lakhatás elveszítésétől számított egy hónapon belül járt szállást nyújtó intézményben. További
25%-nak 1-6 hónapon belül sikerült férőhelyhez jutni.
Jelzés értéke van annak a 10%-nak, ahol több mint két
év telt el az első szállóra kerülés időpontjáig. Valószínűleg ők azok, akik elutasítják az intézményi szálláshelyeket, és kívül rekednek.
FOGLALKOZTATÁSI ÉS
JÖVEDELMI VISZONYOK

A társadalmi integráció egyik leghathatósabb eszköze a
társas kapcsolatok mellett a munka. Vajon miből élnek a
keleti régióban a hajléktalanok?
Kutatásunkban sorra vettük a munkából és a szociális
transzferekből származó jövedelmeket, bevételi lehetőségeket. Jövedelemmel és szociális ellátásból származó
juttatással olyan kevesen rendelkeznek, hogy abból százalékos adatokat bontani nehéz lenne, mégis érdemes
megtekinteni a településenkénti és az ellátásonkénti elemszámot a következő táblázatokon.
A 2. sz. táblázatban a jövedelem típusait adtuk meg, a
megyeszékhelyek megoszlásában (esetszám).
A mintába került hajléktalanok közül Nyíregyházán a
legmagasabb a munkát végzők aránya. Sajnos ez a munka leginkább alkalmi, vagy fekete munka. Az alkalmi
munka igazodik a hajléktalanok szociális körülményeihez, hiszen a nap végén jövedelemhez juthat a munkavállaló. A hajléktanok által végzett alkalmi munkák leginkább olyan feladatok, melyet a munkaerőpiacon más
nem végezne el alulfizetettsége, vagy alantassága miatt.
A jobban fizető munkák pedig alkalmi, idényjellegű fel-

21

HAJLÉKTALAN - HÁLÓ
Rendszeres
munka

Rendszeresen
végzett
alkalmi
munka

Fekete
mun
ka

Alkalmi
munka

TB
ellátás

Munkanélküli
járadék

Rendszeres
segély

Átmeneti
támogatás

mert a napi bevétel olykor nem ad
pontos információkat. Pl. ha van
munka, akkor 5.000 forintot keres
Nyíregyháza
25
2
14
20
12
2
32
54
17
a megkérdezett, ha nincsen, akkor
pedig csak 500 forintot szerez guMiskolc
11
6
4
15
52
0
34
9
15
berálással.
Debrecen
4
8
0
24
17
3
9
16
23
Egy fővárosi kutatásban Mezei
György18 azt találta, hogy a kérdeSzolnok
5
5
9
16
13
1
11
9
0
zés időpontjában, a megkérdezett
hajléktalanok
jelentős részének
Összes:
45
21
27
75
94
6
86
88
55
jövedelme elérte az akkori miniA teljes minta
málbér mértékét.
7,2
(N=375)
12%
6%
20%
25%
1,6%
23%
23,4%
15%
%
Adataink alapján a válaszadók 15
%- ában
%-a havi 10 ezer forint alatti jövedelemből él (7%-nak nincsen semmiféle jövedelme).
adatok, amelyek nem biztosítják a kiszámítható jövedel33%-uk havi 25 ezer forint alatti jövedelemmel rendelmet, így a gazdasági stabilitást. A fentiek következtében
kezik, míg 35%-uk havi 25-50 ezer forint közötti bevéalig lehet olyan hajléktalant találni, aki munkanélküli játellel rendelkezhet. További 10% ennél magasabb jöveradékot kapna. A szociális ellátáshoz való hozzáférés
delemről számolt be.
adatai meglepőek. Átmeneti és rendszeres szociális elláA havi bevételt a városokkal összevetve, szignifikánsan
tást Nyíregyházán kaptak legnagyobb számban a hajléknincsen eltérés egyik település irányában sem. Sokkal
talanok, míg társadalombiztosítási juttatásokban a Misérdekesebb a kép, ha a tartózkodási hellyel vetjük össze
kolcon tartózkodók részesülnek magasabb számban.
a havi bevételt. Egyértelműen magasabb a jövedelme az
3. sz. táblázat Jövedelemtípusok a tartózkodási hely
átmeneti szállón élőknek, míg alacsonyabb a menhelyen
(hol aludt tegnap) szerint (esetszám)
és az utcán alvóknak, valamint azoknak, akik ismerősöknél töltik éjszakáikat.
RendszereÁtmeAz utcán élés, vagy menheRendszeMunka- Rendsze
sen végzett
neti
Hol aludt
Fekete Alkalmi TB elres munnélküli
res seEgyéb lyen tartózkodás, de nyugodalkalmi
támotegnap este?
munka munka
látás
ka
járadék
gély
tan mondhatjuk, hogy a hajmunka
gatás
léktalan életvitel nem kedvez
Menhely
17
6
7
17
22
3
20
26
8
a jövedelem időbeli átrendezéÁtmeneti
9
3
5
22
24
0
16
15
12
sének, vagyis a felhalmozásszálló
nak, spórolásnak. A hajléktaIsmerős
6
1
3
7
4
0
11
15
7
lanok közötti vagyonközösségről már szóltunk, a hajlékUtca
5
10
5
26
36
1
27
28
20
talanok nem tudják vagyonuÖsszes:
37
20
20
72
86
4
74
84
47
kat megőrizni, sajnos gyakori
Teljes minta
az idősebb ügyfelek kifosztá10%
5,3%
5,3%
19%
23%
1%
20%
22%
13%
(N=375)%- ában
sa, mely leggyakrabban a látencia homályában marad.
A táblázat adatai alapján figyelemreméltó, hogy az utEgy hajléktalan ember példáján keresztül szeretnénk
cán élő és az intézményes ellátást igénylő ügyfelek elláérzékeltetni, hogy a társadalmi kirekesztődés hogyan tetáshoz, illetve jövedelemhez jutása között nagyon kicsi
remt egyfajta sajátos gazdálkodási módot. A hajléktalan
az eltérés. Ezeket az elemszámokat a kutatás teljes minember 56 éves, rossz egészségi állapotú, gyenge fizikutájához viszonyítva azonban megállapítható, hogy a
mú. Amikor havi rokkant-nyugdíját megkapta, taxival
munka világában, és a szociális ellátásokban kevesen
érkezett a hajléktalan szállóra, amit egy gondozó szóvá
tudnak részt venni. További kérdés lehet, hogy ilyen jöis tett neki. Az ügyfél elmondta, hogy reggel kapott
vedelemszerzési mutatók mellett mennyi jövedelemből
nyugdíjat, és az utolsó forintokból kérte a szállítást. Naélnek meg a hajléktalanok?
pirendje a következő volt: a pénz felvétele után mindenErre a válaszadók egy része csak nehezen tud válaszolni.
kinek szívességből fizetett ételt, italt, napi fogyasztási
Ennek egyszerű oka, hogy a jövedelem-beosztás nem
cikkeket, majd maga is bevásárolt, evett egy jó meleg
hónapra történik, gondoljunk például az alkalmi munkágulyást és taxit hívott. Holnap már nem lesz nála készra. További jövedelem-beosztásra vonatkozó sajátosság
pénz. Elmondása szerint, ha a szálló közelébe megy a
a hajléktalanok körében gyakran tapasztalt vagyonkönyugdíjával, akkor mindezt más tette volna meg a pénzösség. Az együttélési közösségek a közösen megszerzéből. Másnap aztán felkerekedik, hogy ismerőseit vézett bevételt közösen használják fel, tehát amit egy emgigjárva visszakapja a tegnapi szívességi meghívásokat.
ber kap, azt egy - gyakran változó összetételű - csoport
EZ A JÖVEDELEM IDŐBELI ÁTRENDEZÉSE.
kapja. Kutatásunkban a havi bevételre koncentráltunk,
Település
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A példa természetesen egyedi, csak azért választottuk ki,
hogy láthatóvá váljon, az otthontalan ember másként
gazdálkodhat, mint ahogyan mi azt elképzeljük.
Mindazonáltal megfontolandó, hogy a kérdezettek elmondása alapján a minta 40%-ának magasabb a havi bevétele 50 ezer forintnál. Ha a hajléktalanok lakástól való
megfosztottságát, mint egyik alapproblémát tekintjük,
akkor úgy tűnik, hogy ügyfeleink egy része képes lenne
alacsonyabb fokozatú lakhatásban élni és azt fenntartani. A szükséglakás nem új fogalom a hajléktalan ellátásban, a két világháború között elsősorban családosok
elhelyezésére használták. A kérdés szociálpolitikai és
egyben humanitárius értékek között dől el: mi az emberhez méltóbb? Alacsony fokozatú, de önállóan használható, támogatott lakásokban élni, vagy hodályokban aludni, utcán kóborolni, utcán, közterületeken élni életvitelszerűen?
HELY - IDŐ
Kutatásunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy a hajléktalanok 2003. január és június között mennyi időt töltöttek
el különböző intézményi helyeken és szálláshelyeken. A
helyek kiválasztásában szakmai tapasztalataink mellett
szerepe volt annak, hogy eloszlassuk azt a tévhitet, miszerint a hajléktalanok állandó ügyfelei az egészségügyi,
szociális és egyéb ellátásoknak, intézményeknek.
4. sz. táblázat:
Mennyi időt töltött 2003. január-június között?
Hely /
Hónap
(%)

Éjjeli
menedékhely

Átmeneti
szálló

Kórház

Szociális
intézmény

Büntetésvégrehajtási Intézet

Utca

nem
ment

60

68

83

86

90

50

0-1

9

6

12

9

7

9

1-3

13

10

4

1

2

15

4-6

18

13

1

4

1
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Össz.

100

97*

100

100

100

97*

de tartozik a rokon, barát is) a hajléktalanok, az elmúlt
fél évben. Lakhatási alternatívaként albérlet az esetek
85%-ában nem jön számításba. Az utca adatait elemezve
látjuk, hogy minden második hajléktalan nem az utcán
töltötte éjszakáit. Ez kedvező, viszont 23%-ban 4-6 hónap közötti időt töltött el a hajléktalan ember az utcán.
Ez az adat mindenképpen megerősíti azt a megállapításunkat, hogy a hajléktalanok egy része még a téli időszakban sem választja a szállást nyújtó intézményekben
való pihenést. A városokat tekintve Nyíregyházán a legmagasabb a 4-6 hónapot utcán töltő hajléktalanok száma, ami egyértelműen összefüggésbe hozható a férőhelyek hiányával.
HAJLÉKTALANNÁ VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE
Izgalmas kérdésnek találtuk annak megismerését, hogy
mikor és hol váltak hajléktalanná az emberek, és miért
éppen abban a városban tartózkodnak, ahol a kérdőív
felvételekor voltak. A hajléktalanná válás időpontját tekintve a minta a következőképpen alakult: 0-6 hónappal
korábban vált hajléktalanná 16%, 6 hónap-1 év között
11%, 1-3 éve 21%, 3-5 éve 18% és több mint öt éve hajléktalan 37%. Az utóbbi adat súlyos problémaként mutatja a hajléktalanságot, hiszen a hajléktalanok közel
negyven százaléka öt év elteltével is effektív hajléktalan. Továbbmenve, ha ehhez hozzáadjuk a legalább három éve hajléktalanok arányát, akkor azt látjuk, hogy
minden második hajléktalan (55%) bennragad ebben a
helyzetben. A hajléktalanságban eltöltött idő
IsmeAlbér- kitolódásának oka a hajléktalanság társadalmi kezelésének problémájaként definiálható,
rős
let
úgymint a tartós lakhatás hiányát fenntartó
hajléktalan-ellátórendszer, a reintegrációs
67
85
programok (pl. rehabilitációs intézményi fé13
5
rőhelyek, foglalkoztatási, képzési lehetőségek),
a kilépést jelentő lakhatási formák hiá12
4
nya (pl. támogatott albérlet, bérlakás).
8
4
A hajléktalanná válás helyét tekintve a hajléktalanok 61%-a abban a városban vált haj100
98*
léktalanná, ahol a kérdezés időpontjában tartózkodott, további 15% korábban a megye valamelyik
településének volt állandó lakosa. Korábbi 1999-ben
végzett kutatásunk a Nyíregyházán található hajléktalanokra vonatkozóan már igazolta ezt a tényt19. Arra is választ kaptunk, hogy miért maradnak abban a városban a
hajléktalanok. A válaszok 43%-ában a településhez kötődés az ottmaradás oka (itt született, itt élt), és csak ezután merül fel a nagyváros kínálta több lehetőség és a
személyes kapcsolatok (ismerős, élettárs) miatti helyben
maradás (22-22%).
Kutatásunk eredményei egyrészt megerősítették korábbi
megállapításunkat, másrészt ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hajléktalanná vált emberek abban a
közösségben veszítették el lakhatásukat, ahol jelenleg
hajléktalanként élnek. A hajléktalanok ellátásáért felelős
önkormányzatnak elsősorban helyi szinten kell megoldania a lakhatás nélkül maradt emberek problémáit. Ehhez
csak egyetlen elem lehet a hajléktalan ellátások működ-

*

A hiányzó %-ot a nem válaszolók teszik ki.
Az összesített adatokból kitűnik, hogy a hajléktalanok
kevesebb, mint 50%-a járt szociális és egészségügyi intézményben. A hajléktalan szállások esetében ez 3040%, míg az egyéb szociális intézményekben (pl. idősek
otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona) a hajléktalanok 14%-a járt a vizsgált időszakban. A vizsgált félév
adatait tekintve a hajléktalanok alig több mint 10%-a feküdt kórházban. Tapasztalataink alapján többször volna
szükség a szakorvosi ellátásra, mint ahányszor ténylegesen sor kerül rá. Az egészségi állapot jellemzőivel és az
ellátások kérdéseivel a tanulmányban még foglalkozunk.
A társadalmi normák megsértésével együtt járó felelősségre vonásra, szabadságvesztésre az esetek 10%-ában
került sor. Korábban már foglalkoztunk a természetes támogatórendszer hiányosságaival, amivel kapcsolatban a
hely-idő adatai is megerősítik megállapításainkat, ugyanis többségében (67%) nem kerestek fel ismerőst (i-
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(3) Bényei-Gurály-Győri-Mezei: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi
hajléktalanokról. Esély 2000/1. 67-69.
(4) A leggyakoribb problémák: (1.) zsúfoltság (egy lakószobában 4 m2
alapterületnek kell egy ellátottra jutnia), (2.) az intézmények igen rossz
fizikai állaga, (3.) a területen dolgozó szakemberek szakképzetlensége.
Lásd részletesebben: Gyuris T.: Hajléktalanság 2001-2002. Kutatási
beszámoló.
(5) Forrás: Oross-Gyuris 1999.
6) Megjegyzés: A jelzett intézmény nem szociális szolgáltatás, de a
hajléktalansággal veszélyeztetettek átmeneti lakhatását biztosítja.
(7) Gyuris Tamás: Hajléktalanság 2001-2002. Kutatási beszámoló,
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kézirat p. 21-22. Ellátottsági mutató: egy éjjeli menhely férőhelyre jutó hajléktalanok becsült
száma.
(8) Gurály-Győri-Mezei-Pelle fővárosi kutatása, ahol a 2001-ben történt adatfelvételkor a férfiak 84%-ban, míg a nők 14%-ban kerültek be
a mintába. Ebben a kutatásban a nemek aránya megegyező a közterületen felvett adatok és a nem közterületen felvett adatok vonatkozásában.
(9) Gyuris Tamás-Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a
magyarországi hajléktalan-ellátásról. Konferencia anyag. 1999.10.
(10) A bentlakást nyújtó intézmények körébe sorolja a Szociális törvény a rehabilitációs intézményt és az időskorú hajléktalanok otthonát.
(11) A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 2001-2002 kutatási
beszámoló adatai alapján összesen 5.011 átmeneti elhelyezést nyújtó
férőhely van az országban. A hajléktalanok számáról szóló óvatos
becslések is legalább 30.000 fedél nélküli emberről tesznek említést.
Ezt alapul véve, a hajléktalanok kevesebb, mint 20%-a jut intézményi
szálláshelyhez. Kivéve a téli időszakot (novembertől áprilisig), amikor
a krízisférőhelyek kialakításával legalább duplájára emelkedik az éjszakai férőhelyek száma.
(12) Vö. Pattyán László-Szoboszlai Katalin: Hajléktalanok Nyíregyházán. A hajléktalan-ellátás rendszerének és a hajléktalanok helyzetének
vizsgálata alapján „Peremvidék”. Szociális kutatások SzabolcsSzatmár-Bereg megyében Szerk.: Lukácskó Zsolt-Fónai MihályFábián Gergely, DOTE EFK-NKK Salgótarján 1999. 172.
(13) Vö. Bényei-Gurály-Győri-Mezei: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról, 1999. Esély 2000/1. 81.
(14) Gyuris Tamás-Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a
magyarországi hajléktalan ellátásról. Konferencia anyag. 1999.10.
(15) Az észak-alföldi és az észak-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálatok adatai alapján (2004. január)
(16) Az 1997. november 1. óta hatályos gyermekvédelmi törvény
(lásd: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról) bevezetett több olyan ellátási formát, melyekkel a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt korúvá váltak életkezdéséről kívánnak gondoskodni. Ilyen ellátás az otthonteremtési támogatás és az
utógondozói ellátás.
(17) Az Észak-Alföldi és az Észak-Keleti Regionális Diszpécser Szolgálatok adatai alapján (2004. január)
(18.) Mezei György: Vendégségben a polgári világban. Hajszolt Hírlap
1998. Konferencia szám. 4-9.
(19.) Vö. Pattyán László-Szoboszlai Katalin: Hajléktalanok Nyíregyházán. A hajléktalan-ellátás rendszerének és a hajléktalanok helyzeté-

tetése, s emellett még más, produktív eszközök alkalmazása is szükséges, úgymint a lakhatáshoz jutás helyben
történő megoldásának segítése, a rendelkezésre álló intézmények és támogatási formák felhasználásával.
A KUTATÁS EREDMÉNYEI, ÖSSZEGZÉS
A hajléktalanok szociális és demográfiai mutatói nem
térnek el lényegesen az országos mutatóktól, és a regionális kutatásban vizsgált megyeszékhelyek között sem
tapasztalható számottevő eltérés. A hajléktalan emberek
helyzetét és az ellátórendszer működését tekintve a következő problémákra hívjuk fel a figyelmet:
Megállapítható, hogy a vizsgált megyékben a fővárosinál erőteljesebb az a tendencia, miszerint ha a hajléktalan ember szállóra kerül, akkor tartósan ott marad, ami a
szállást nyújtó intézmények bedugulását okozza.
Azok a hajléktalanok, akik a lakhatás elveszítése után az
utcán élnek, tartósan ott is maradnak. Az átmeneti szállások elégtelen férőhelyszáma miatt az intézményes
szálláshelyek képtelenek kielégíteni a szükségleteket,
valamint hiányoznak az effektív hajléktalanságot megszüntető rehabilitációs és kiléptető megoldások. Figyelemfelhívó tapasztalat, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében nem találunk kiléptető, rehabilitációs célú ellátást, illetve nem működik időskorú hajléktalanok ápolását, gondozását végző intézmény sem, ami azt jelenti,
hogy a hajléktalanok a jog által biztosított lehetőségeket, ellátásokat sem tudják megkapni. Az ellátások hiányosságai inadekvát ellátást eredményeznek, mivel az
utcán maradnak, átmeneti szálláson élnek, illetve idősek
vagy szenvedélybetegek otthonaiba kerülnek, ahonnan
hamar kiszorulnak.
Az átmeneti szálló tartós használata arra enged következtetni, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben lévő hajléktalanok egy része lakhatási alternatívaként használja az ellátást, mivel számukra a lakás hiánya a legnagyobb probléma. Összevetve a jövedelmi
helyzettel, azt látjuk, hogy van egy csoportja a hajléktalanoknak, akik képesek arra, hogy nem piaci alapon működő lakbért fizessenek. Számukra a hajléktalanságból
való kilépést jelentheti az alacsony komfortfokozatú és
támogatott lakásokban való lakhatás.
Végül megállapítjuk, hogy más régiókban is nagy szükség lenne a hajléktalanság összetevőinek és területi jellemzőinek felmérésére. Véleményünk szerint ezek a kutatások áttekintést adnak, és az eredmények összevetésével segíteni lehet a hajléktalanság specialitásainak megismerését, valamint a helyben szükséges ellátások célzottabb kialakítását.
SZOBOSZLAI KATALIN és PATTYÁN LÁSZLÓ
szkati@de-efk.hu és plaszlo@de-efk.hu
Jegyzetek:
(1) Bényei-Gurály-Győri-Mezei (1999) és Gurály-Győri-Mezei-Pelle
(2001)
(2) A hajléktalanok számának meghatározásakor éles különbséget mutatnak az ellátók és a finanszírozók által közölt adatok. Az ellátásokat
működtető szakemberek által megnevezett adatok - az ellátásokat
igénybe nem vevő fedél nélkülieket is figyelembe véve - jóval magasabb, mint a finanszírozók által, leginkább a férőhely számok és azok
kihasználtsága alapján közzétett adatok.
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A SAJTÓ „TÖRŐDIK” A HAJLÉKTALANOKKAL

„HAJLÉKTALANKÉNT MÁR OTTHON LENNE”

FELHÍVÁS

an kevésbé vagy egyáltalán nem képesek majd az európai integrációból, az egységes piac adta lehetőségekből
profitálni, sőt majdnem biztosan esélyeik, lehetőségeik
romlásával kell majd szembenézniük.
Az eredményes érdekérvényesítés, a döntéshozás befolyásolása a mostaninál hatékonyabb lehetne, ha a véleményüknek mindeddig külön-külön hangot adó szervezetek közösen lépnének fel a szegényeket hátrányosan érintő döntések ellen, illetve a helyzetük javulását elősegítő változtatások érdekében. Természetes, hogy valamennyi szervezet részint a saját működése, részint pedig
a tevékenysége által érintett speciális csoportok érdekében önálló lobby-tevékenységet folytat. Úgy gondoljuk
azonban, hogy léteznek olyan - közösen meghatározható
- alapvető célok és értékek, amelyeket számos szervezet
magáénak vall, s mint ilyenek, érdemesek és alkalmasak
arra, hogy érdekükben e szervezetek összefogjanak. Az
együttműködés, illetve a hálózat a civil hangok legitimitását is erősítené.
A csatlakozást követően nyilvánvalóan a jelenleginél is
hangsúlyosabb szerepet kap az Uniós szintű tevékenység, erősödik a nemzetközi kapcsolatok és érdekképviselet jelentősége. Az EAPN olyan információs csatorna,
amelyen keresztül mind az EU-ra, mind egyéb tagállamokra, mind pedig Magyarországra vonatkozó információk megoszthatóak. Lehetőséget nyújt arra, hogy a helyi
és országos szintű lobby mellett sikerrel képviseltethessük érdekeinket az Unió intézményeinek szintjén is. Emellett olyan közös tanulási tér, amelyben "régi" és "új"
tagállamok civil képviselői megoszthatják a gondolataikat, tapasztalataikat.
A magyar hálózat létrehozásának első előkészítő megbeszéléseit 2004. február 13-án és 18-án tartjuk a 3Sz irodájában. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legszélesebb
körben történjen egyeztetés a létrehozandó hálózat céljairól, működéséről, valamint, hogy sikerüljön mindazokat
a szakembereket elérni, akik részvételére - a hálózat céljainak megvalósításában - a jövőben is számíthatunk.
A hazai szegénységellenes hálózat kialakításának munkájába ezúton tisztelettel meghívom.
A jövőbeni együttműködés reményében, üdvözlettel:
FERGE ZSUZSA (3Sz elnök)
MÁRTON IZABELLA (3Sz titkár)
Tel: (1) 216-2866

A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) 2002 tavasza óta
kapcsolatban áll a European Anti Poverty Network-kel
(EAPN, Európai Szegénységellenes Hálózat). A brüszszeli székhelyű szervezetet 1990-ben hozták létre szegénységben és társadalmi kirekesztésben élőkkel, élőkért
dolgozó szervezetek annak elérése érdekében, hogy a
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az
Európai Uniós döntéshozás legmagasabb szintjén is
megjelenjen; elősegítsék és fokozzák a szegénység és
társadalmi kirekesztés elleni tevékenységek hatékonyságát; érdekérvényesítő tevékenységet folytassanak a szegénységben élő emberekért és csoportokért.
Az EAPN az Európai Unió valamennyi tagállamában,
valamint 2003. novembere óta - a kelet-európai országok
közül elsőként - Bulgáriában létrehozott országos szegénység-ellenes hálózatokat összefogó érdekképviseleti,
"lobby" szervezet. Rendszeres konzultációt folytatnak az
Európai Bizottság, valamint működése idején az Alkotmányozó Konvent tagjaival, folyamatosan figyelemmel
kísérik és véleményezik a szegények helyzetét érintő
Uniós jogszabályok megalkotását, a tagállami szegénység-ellenes programok végrehajtását. E szervezet tevékenységének köszönhető, hogy a "szociális téma" - ha utolsó fejezetként is - bekerült a készülő Alkotmányba.
Az EAPN nemzeti hálózatai a szegénységség megszüntetése érdekében tevékenykedő civil szervezetek összefogásának eredményeként jöttek, jönnek létre.
Magyarországon a hálózat létrehozásának előkészítését,
a hálózat-építés és a hálózat működésének koordinálását
a 3Sz vállalta fel. Úgy gondoljuk, hogy országos szinten
is szükség van egy olyan - jól szervezett és jól működő hálózatra, amely a szegénység és társadalmi kirekesztés
elleni harcban résztvevő civil szervezetek közös - felerősített - HANGJA képes lenni. Tudjuk, hogy Magyarországon a gazdaság növekedése ellenére a szegények helyzete folyamatosan romlik, a szegények szegénysége mélyül. A szegénység és szegényedés témájának különös
aktualitását az egyre közeledő Európai Uniós csatlakozásunk adja. A politika különös felelőssége azon társadalmi csoportok biztonságának védelme, amelyek várható-
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Nem vagyok egyedül – három és fél német nővel vonulok a szobor tövében
(Budapest belvárosában - a szerk.).
Susa tíz éve él itt, abból vagy nyolc éve a tér közelében. Történész, a Közép-európai Egyetem professzora. Görkorcsolyával bukdácsoló lánya, Rosa
hatéves, elegyes gyerek, akcentus nélkül beszél két nyelven. A harmadik,
Irene, aki elébb Susának, majd Rosának volt dajkája, most segíteni jött,
mint mindig, ha kell. Ő csak a németet érti, azt viszont kiválón.
Spekulálok, milyen lehet nekik menni itt. Mit éreznek, mit látnak, mit sejtenek e térről. A város szívéről. Lehet, hogy én többet tudok, mint ők. De
lehet, hogy ők többet látnak. Leereszkedünk az aluljáróba.
Ahová a tekintet téved, ott koszos dunnákba bugyolálva hevernek a hajléktalanok. Legalább két tucat ember él itt, elképesztő a látvány, Dickens is
meghökkenne tán.
Hát ez az, ami nem volt itt soha. Sem száz, sem húsz évvel ezelőtt. Ez az unikum a téren. Vagyis egy kéregető hölgyre emlékezem. Világtalan volt, a
Jégbüfé falánál ücsörgött egy hokedlin csöndesen.
Rásandítok Irenére, látom, hogy döbbenten tekintget szerteszét.
Pár száz méterre innen, a Mátyás pince előtt tucatjával sorakoznak a turistabuszok. Itt van az IBUSZ, pénzváltó, itt kell a Váci utca felé elhaladni. Ezt
az arcát nyújtja Budapest vendégei felé legelébb. Ország- és városimázs.
Berlinben, Bécsben nemigen képzelhető ilyes állapot, gondolom, és valamit
motyogok is erről, mire Susa rám pirít. Azt mondja, ott is van ilyen, ott is
van nyomor, csak nincsen szem előtt. Mert azt kitakarítják a város szívéből,
azért. Hát akkor ez már inkább emberi. De nem is tart sokáig, mondja. Mert
ha elmúlik a nagy hideg, kiverik innen őket, mint a kutyákat. És Susa elmeséli, hogy ősszel tanúja volt egy ilyen takarításnak. Mikor lement, egy, a
földön fekvő nőt rugdosott két rendőr teljes erőből. Susa odament.
– Miért rugdossa ezt a nőt, kérem?
– Mert ennek el kell innen mennie.
– De miért kell rugdosni? Miért nem lehet hívni orvost? Miért nem lehet
segíteni neki?
– Mert nem lehet hozzányúlni. Látszik rajta, hogy beteg. Nem látja? Maga?
– És akkor már rugdosni kell?
– Honnan tudjam, hogy nem ragályos?
– Úgy látom, önöknek van elég jó, sok célra használható felszerelése. Pisztoly, spray, gumibot. Miért nincsen tartozik ehhez, például egy gumiskesztyű?
– Mert arra nincsen már pénz.
– Nézzék, uraim. Én olyasmiról is hallottam már, hogy ha valaki az ő dolgát akarja ellátni jól, akkor arra néha még a saját pénzéből is áldoz egy kicsit. De jó. Itt az Ápisz, én veszek önöknek tíz vagy húsz gumiskesztyűt, és
azzal meg tudja fogni…
– Nem!
– De miért nem?
És erre elhangzott a mai magyar rendőr legtermészetesebb
válasza:
– Na, mi az állampolgársága
magának?
A történet végét már odabent a
papírboltban hallgattam. Régen
csak a fele volt papírbolt, vitéz
Szénásy Béláé. A másik felében ragyogó Meinl-csemege
működött.

Osztrák sógoraink azt találták ki, hogy az aluljáróikban komolyzenét bömböltetnek - de olyan
iszonyú hangosan, hogy a hajléktalanok ne tudjanak elaludni. Szerintük ezzel elérhető, hogy a
hajléktalanok ne rontsák a városképet és elhúzzanak a turista-sújtotta övezetekből. Na ja, de
mit is oldanak meg ezzel?
Eszembe jut egy szociológiai esettanulmányom
arról a mozdonyvezetőről, akinek percenként
kellett a holtakat is felébresztő hangorkánnal sivító, éjszakai éberségjelzőt lenyomogatnia. Ehelyett tehervonatunk hatvannal robogott a a fekete éjszakában, a masiniszta állva aludt (!) és
percenként ösztönösen nyomogatta a gombot.
Amikor felkapaszkodtam a mellé, még azt hittem, hogy AZT a hangot sosem lehet megszokni. Nem telt bele egy fél óra, és már jóformán
fel se tűnt. Lehet, hogy az osztrák sógoroknak
is meg kellene szervezni egy ilyen tanulmányutat?
(( zenei.rendőr.blog ))
***
József Attila is hajléktalan volt amikor azt írta,
hogy: „Ahol én fekszem, az az ágyam”
(( J.A.blog ))
***
Ha szeretik a labdát, akkor miért rugdalják?
Ha meg utálják, akkor miért rohangálnak utána?
Ha szereti a nőjét, akkor miért rugdalja? Ha
meg utálja, akkor miért rohangál utána?
(( women.abuse.blog ))
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Szerkesztőségünk – az Európai Uniós kívánalFEL
HÍV
makhoz igazodva – szükségletfelmérést végzett
ÁS
a szociális munkások körében. A gyorsfelmérés ered!!!
ményeképpen egyrészt megállapítottuk, hogy a megkérdezett szociális munkások elsöprő többsége nő. (Nem mintha ezt eddig
nem tudtuk volna…) Másrészt az is egyértelművé vált, hogy a szociális
munkások is rohamosan növekvő arányban használnak számítógépet. (Ezzel
az aránnyal azonban még messze nem lehetünk elégedettek …) Harmadrészt azt is felmértük, hogy a női szociális munkások buknak a „NAGY Ő”re. Ezért Szerkesztőségünk pályázatot adott be az Informatikai és Hírközlési
Minisztériumhoz „A számítógép-használat megkedveltetése és elterjesztése a
szociális munkában a below the line (érzékelési küszöb alatti) reklámtechnika alkalmazása segítségével” címmel. Kérjük ezért minden (!) olvasónkat,
hogy postafordultával küldjön be Szerkesztőségünk címére egy-egy felbélyegzett válaszborítékot, amelyben visszaküldhetjük részére a számítógépes
billentyűzetre ragasztható billentyű-méretű, öntapadós, „Nagy Ő”-matricát.
(A „Nagy Ő”-matrica ajándéknak is kiváló … amíg a készlet tart.)

EURÓPAI UNIÓS, MODELLÉRTÉKŰ
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK
A fenti kiadvány alapjául szolgáló projektet a
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége irányította és az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatta. A szervezők alapvető
célja a hazai nonprofit szervezetek partneri hálójának szorosabbra fonása, a köztük kialakuló kohéziós erő növelése, a
szervezetek szakmai munkájának fejlesztése, látószögének
kiszélesítése, a már bevált kezdeményezések, jó modellek –
és akár kudarcok – kölcsönös és személyes megismerése
volt. A látogatások alkalmat adtak a helyi önkormányzatok és a Munkaügyi Központok vezetőivel, munkatársaival való partneri kapcsolat felpezsdítésére és a szervezetek presztízsének erősítésére.
Az Európai Uniós csatlakozás küszöbén (Ausztriában, Írországban és
Spanyolországban) bemutatott 17 EU
támogatású programnak, összesen több
mint száz látogatója volt, 75 különböző
nonprofit szervezetből.
A kilenc - többnyire három napos - tanulmányút 2002. júniusa és 2003. júniusa között
zajlott le, melyek során a résztvevők 52 hazai és
17 külföldi, modell értékű, nonprofit szervezésű
programot ismerhettek meg.
A projektet záró konferencián (2003. november 18-án)
86 fő regisztrálta magát. A résztvevők ajánlásokat fogalmaztak meg a foglalkoztatáspolitika tervezői és alkalmazói
felé, a szervezetek általánosan is alkalmazható gyakorlatairól, a gyakran felmerülő, korlátozó tényezőkről és a
javasolt kitörési pontokról.
Reméljük, munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a nonprofit szervezetek nagyobb eséllyel találjanak egymásra, támogatókra, és nem utolsó sorban Európai Uniós forrásokra.
BÉNYEI ANDRÁSNÉ
benyei.andrasne@chello.hu
nonprofit@chello.hu

Megjelent a Nonprofit Humán Szolgáltatók
Országos Szövetségének legújabb kiadványa,
„Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek
modell értékű programjai” címmel.
A tanulmánykötet tartalmazza 150 szervezet 9 tanulmányútja
során összegyűjtött tapasztalatainak leírását, továbbá elemzéseket, számszerűsíthető eredményeket, a résztvevők véleményét a programról, és saját elvárásaik teljesüléséről.
A kötetben az alábbi célcsoportok munkaerő-piaci esélyeit javító nonprofit programok bemutatása olvasható (zárójelben a meglátogatott projektek darabszáma):
Tartós munkanélkülieket célzó programok (15
db)
Megváltozott munkaképességűeket és
fogyatékossággal élőket segítő programok (14 db)
Roma identitású személyeket segítő
programok (7db)
Pályakezdő fiatalokat segítő
programok (9 db)
A kötetben három tanulmány elemzi
három EU-s ország foglalkoztatási helyzetét. (17db)
A kiadványban megtalálható még a résztvevő szervezetek címlistája, illetve programjaik és szervezeteik
bemutatása.
A programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatta.
Megrendelhető: Nonprofit Humán Szolgáltatók
Országos Szövetsége
MANEK TÍMEA 1/270-04-14
e-mail: nonprofit@chello.hu
1132 Budapest, Alig utca 12.
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Eszik Zoltán, Farkas W. Attila, Juhász Mihályné, Márkus Krisztina,
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Főszerkesztő: GOSZTONYI GÉZA
NYOMDAI KIVITELEZÉS:
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