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Korábbi feladatmeghatározásunk :  
„Senki ne fagyjon meg  
férőhelyhiány miatt!” 

  
Eddigi feladat mellett új cél: 

Minél több, eddig tartósan közterületen élő 
ember emberibb körülmények közé 

kerülhessen/fedélhez jusson. 
 

Középtávú cél: 
Csökkenjen, majd felszámolódjon(?) a 

fedél nélküli lét Budapesten  
 

 

  A Fővárosi Önkormányzat 
szerepvállalása a konzorcium létrejötte előtt: 
 
- állami normatív támogatással saját fenntartású, nagy 
és differenciált kapacitású ellátó hálózat működtetése 
(BMSZKI) 
 
- kiegészítő normatív támogatással nem-önkormányzati 
férőhelyek működtetése - gyenge ellenőrzés mellet, 
automatikus finanszírozás  
 
- közszolgáltatási szerződésekkel kiegészítő, nem-
önkormányzati szolgáltatások működtetése - gyenge 
ellenőrzés mellet, automatikus finanszírozás  
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Az új célokhoz használt  
új önkormányzati eszköz, 

Menhely-Málta konzorcium 

  

 A nem önkormányzati körben a kiegészítő normatív 
férőhely-finanszírozás konkrét feladat-
finanszírozásra változott 

  - speciális szolgáltatások:  

 Diszpécserszolgálat, krízisautó, speciális utcai 
szolgálatok 

  - elhelyezési feladatok:  

 első befogadó és speciális férőhelyek, támogatott 
lakhatási formák kialakítása, működtetése, 
igénybevétele 

A megrendelő/finanszírozó (Főváros) 
elvárása: 

 
Minél több eddig tartósan közterületen élő     

 ember, emberibb körülmények közé 
kerülhessen/fedélhez jusson 

( A program teljes ideje alatt 800 fő, 

 a program teljes költségvetése megegyezik a 
korábban férőhely finanszírozásra kiszerződött 

összeggel!)  
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 A régi, szerződéseiket elvesztett szervezetek 

reakciói a program indulásakor 

  - az első sokk: elveszítettük a sok éve 

megszokott, költségvetésünkbe beépített biztos 

támogatásunkat 

 

  - ha nem kerül vissza a rendszerbe ez a 

támogatás az ellátás (az intézmény) egésze 

kerülhet bajba 

A korábban fővárosi szerződéssel nem 

rendelkező szervezetek reakciói  

 

  - „ezt a pénzt is biztos elviszik az 

öregek és/vagy nagyok” 
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A gesztorszervezet elvárásai a konzorciumi 
partnerektől: 

   

- Közterületen élők első befogadó helyeinek 
működtetése a kiegészítő támogatással, valamint 
ehhez kapcsolódó kiléptető lakhatási támogatások 
nyújtása 

-  Másképp: Az eddig megszokott férőhely alapú, 
kiegészítő normatívával is finanszírozott, békés, sok 
éve megszokott rutin szerint működő, nem 
eredmény(?) centrikus, intézményfenntartás helyett, 
utcán élő, sok esetben balhés, egyedi gondozási 
megoldásokat igénylő hajléktalan emberek fedélhez 
juttatása 

 

 

  

Az első ütem tapasztalatai, gyötrelmek, 
gyürkőzések: 

(- a korábban szerződéssel rendelkező szervezetek 99%-a belépett a konzorciumba,új szervezetek is 
beléptek) 

Eddigi sémáink, érdekeink alapján, az optimális 

működésünk,kockázatmentes eredményünk feltétele 

a minél több, engedélyezett férőhely volt! 
(A finanszírozás korábbi sajátosságai miatt, az sem volt szükséges, hogy a 

férőhelyek fel legyenek töltve.) 

A konzorcium elvárása ill. eredményszemlélete más 
logika alapján épül fel, már nem a férőhely 
finanszírozódik, hanem az ember, az eset (ráadásul 
differenciáltan). 
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Gyötrelmek 

Elemi érdek, hogy a korábban automatikusan járó 
támogatáshoz hozzájussunk, de ehhez más 
eredményt kell felmutatnunk: 

  - az archaikus viszonyok felszámolása, a 
 megszokott sémákon változtatni kell, az első 
 ütem még csak próbálkozás! 

  - az utcai szolgálatok és az intézmények közelebb 
   kell, hogy kerüljenek egymáshoz 

  - az azonos ellátási területen dolgozó 
szolgáltatóknak    együtt kell gondolkozniuk 

  - szociális diagnózison alapuló egyéni  
 esetkezelésekre van szükség és nem  
 férőhelyfenntartásokra 

 -  

Egy kicsit minden nap meg lehet váltani a 

világot 

 

   

 



„VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A 

HAJLÉKTALANELLÁTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE” 

Hogyan tovább Budapest? A Budapesti 

Hajléktalanügyi Konzorcium jövője – Morva Emília 

(Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)  7 

Ami össze függ a hogyan továbbal, de nem az előadás 

szorosan vett témája ezért csak felsorolásszerűen 

 

   - (a HKA és a Tamop projektek) 

  - a nappali melegedők helyzete 

  - az Ötv változása 

  - kik is a megrendelőink? 

  - és továbbra is: mit tekintünk eredménynek? 

  - képesek leszünk-e a megújulásra? 

  - képesek vagyunk-e Budapesten együtt  
 gondolkodni  

   


