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I. Bevezetés 

 
A Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete a Balassagyarmat Város Önkormányzatával 
megkötött ellátási szerződés alapján 23 éve működteti a Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 
Intézményét. Az intézmény az alapellátásoktól a szakosított ellátásokig komplex tevékenységi 
körrel áll a Balassagyarmat és vonzáskörzetében életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan 
személyek rendelkezésére. A szolgáltatások működtetése az önkormányzat által használatba 
adott ingatlanokban (2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 10. szám, hrsz. 1447/1/A/2 
(népkonyha, nappali melegedő, időszakos férőhely), illetve 2660 Balassagyarmat, Thököly út 35. 
szám, hrsz. 1475., átmeneti szálló) valósul meg. 
Az intézmény a város egyetlen hajléktalan személyeket ellátó intézménye, mely az alábbi állami 
finanszírozású szolgáltatásokat nyújtja, alapszolgáltatásként: népkonyha (80 adag), nappali 
melegedő (80 fő), időszakos férőhely (15 férőhely), szakosított ellátásként: átmeneti szálló (20 
férőhely). A szervezet saját forrása terhére biztosítja az alapszolgáltatáshoz tartozó utcai gondozó 
szolgálatot. 
A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény a szolgáltatásait az előírásoknak megfelelően, a 
szükséges engedélyek birtokában működteti.  
 

Az intézmény munkatársai, a hajléktalan emberek részére nyújtott, szükségleteikre épülő hatékony 
ellátás biztosítása érdekében folyamatos munkakapcsolatot tartanak fent a településen működő 
szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, hatóságokkal, a hajléktalanokkal 
foglalkozó országos és regionális szervezetekkel, alapítványokkal. 

Az intézményi szolgáltatást igénybevevő kliensek adatai az első igénybevétel napjától a papír alapú 
nyilvántartáson kívül rögzítésre kerülnek a Magyar Államkincstár által fenntartott Igénybevevői 
Nyilvántartásban, ami egy elektronikus nyilvántartási rendszer. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
2012. július 1-jétől vezette be ezt a rendszert, ami egy TAJ-szám alapú nyilvántartási rendszer a 
szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkről. A nyilvántartást az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság működteti. Ebben a rendszerben kerül jelentésre napi szinten minden ellátott.  Az 
igénybevevőket az adataik rögzítéséről az első adatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk, amit ők 
aláírásukkal ismernek el. 

 
II. A 2020 évben helyszíni ellenőrzések: 
 
Az intézményben az idei évben nem került sor hatósági ellenőrzésre a meglévő szolgáltatások 
tekintetében. A hatósági ellenőrzések az új szolgáltatás (időszakos férőhely) engedélyeztetési 
eljárása során történtek. 
Az engedélyeztető hatóság (Nógrád Megyei Kormányhivatal) kirendelése alapján a 
katasztrófavédelem, az építésügy, az állategészségügyi, a népegészségügy ellenőrzésére került sor. 
Továbbá az új szolgáltatáshoz elkészített szakmai dokumentáció (SZMSZ, Szakmai Program, 
Házirend) ellenőrzésére az engedélyeztető hatóság felkérte a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Módszertani Osztályát. 
 

 



  
 

 
 
Az ellenőrzések alkalmával a bevont szervek hiányosságot nem tártak fel, igy a működési engedély 
kiadásának tárgyi, személyi, szakmai akadálya nem volt. 

 
 
III. A 2020-2021-es téli krízisidőszakra az intézmény a Hajléktalanokért Közalapítványtól az 
alábbi szolgáltatásokra nyert pályázati forrást: 

l. Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása. Ebben a programban a hajléktalan embereknek 
nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges alapvető tárgyi eszközök cseréjére, beszerzésére pályáztunk. A 
nappali melegedőben a napi nagy átlagforgalom miatt a tárgyi eszközök folyamatosan 
elhasználódnak, kopnak, megrongálódnak. A zökkenőmentes szolgáltatáshoz működőképes 
berendezésekkel, eszközökkel kell rendelkeznünk illetve használható bútorzat, megfelelő állapotú 
textíliák szükségesek. 

2. Gyógyszer, kötszer, ápolási anyagok beszerzése. A programban a Nappali melegedő, Átmeneti 
szálló, Időszakos férőhely és az Utcai Szociális Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan és 
rászoruló személyek vesznek részt. Fő célunk a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának 
támogatása, egészségük megőrzése, az egészségkárosodás megelőzése, illetve csökkentése. 
Elsősorban azok részesülnek a támogatásból, akik nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel. A 
finanszírozást 12 hónapon keresztül megközelítőleg egyenlő részletben használjuk fel. A 
megvásárolt eszközök nagy része egyéni gyógyszerek, fájdalom- és lázcsillapítók, kötszerek, 
fertőtlenítőszerek. 

 
IV. A tárgyévben az alábbi együttműködési megállapodások, vállalások valósultak meg: 
 

 A Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel való együttműködés keretében szervezetünk 
minden évben az ünnepek alkalmával élelmiszercsomagot adományoz, az elítéltek és egyéb 
jogcímen fogvatartottak számára, társadalmi re-integrációjuk elősegítésének céljából. 

 
 A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével 

együttműködve intézményünkben 2020. évben 5 fő közmunkás került foglalkoztatásra. 
 

 A Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalanokat Ellátó 
Egyesített Intézménye civil szervezetként felkerült a Közösségi Szolgálat Portálra, olyan 
szervezetként, amely 18 év alatti önkénteseket is fogad a kötelezően előírt 50 óra Közösségi 
Szolgálat teljesítéséhez. A fiatalok egyre többen érdeklődnek és szeretnék, megismeri a 
hajléktalan ellátás intézményrendszerét, a hajléktalan embereket és mindennapjaikat. 
Mindez a jövőben hozzájárulhat a hajléktalanokkal szembeni társadalmi előítélet 
csökkentéséhez.  
A Nógrád megyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum, mint Vöröskeresztes 
„Bázis iskola” tanulói nagy segítséget nyújtanak szervezetünknek, főként a rászorulók 
számára szervezett adománygyűjtéseknél, valamint az ellátottak számára rendezett ünnepi 
műsorok megszervezésénél. A szolgálatukkal teljesíteni tudják az élőírt kötelezettségüket. 

 



  
 

 
 

 Az idei évben is nagy segítséget jelentettek az adományozók, kiemelten a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület, melyen keresztül a TESCO áruház mindennap zöldséget, 
gyümölcsöt bocsát a rászoruló emberek kiegészítő étkeztetésére. 

 
V. Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézménye által nyújtott szolgáltatások 2020-ban: 
 

 Népkonyha     80 adag/nap  
 Nappali Melegedő    80 fő 
 Időszakos Férőhely    15 fő 
 Átmeneti Szálló     20 fő 
 

 
A hajléktalanok orvosi ellátása: 
 
A kliensek orvosi ellátást 2020.december 01. naptól Dr. Major Árpád háziorvos látja el, mivel a 
korábbi intézményi orvos Dr. Czimbalmos István krónikus betegségére hivatkozással felmondta az 
intézményünkkel kötött szerződést. 
 
VI. Működtetett szolgáltatások bemutatása, kihasználtsági adatok: 
 
Népkonyha 
 
Az intézmény /telephely/egység működésének kezdő időpontja: 2001. 07. 04. 
Engedélyezett létszám:80 fő 
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 11.30-tól 13.00-ig. 
 
A szolgáltatás célja, feladata, tartalma: 
 
A népkonyha hétköznaponként, helyben fogyasztással, egy tál meleg ételt biztosít a rászorulók 
számára. Az ebéd a Balassagyarmati Szent Erzsébet Idősek Otthonának főzőkonyhájáról kerül 
kiszállításra az intézményünkbe. 
Az étkezés biztosítása hozzájárul az ellátottak fizikai állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, a 
kialakuló betegségek leküzdéséhez. Az ellátó rendszerben a népkonyha az egyik legfontosabb 
fiziológiai szükséglet kielégítését, az étkezést látja el. 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
 
A népkonyha szolgáltatásai szóbeli kérelem alapján, önkéntesen és térítésmentesen igényelhető. 
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem kerül meghatározásra. 
 
Feltétel: 

  érvényes tüdőszűrő igazolás, 
 közösségben való tartózkodásra alkalmas állapot (fertőzésmentesség, önellátás képessége), 
 az intézmény házirendjének tudomásul vétele és betartása. 

 



  
 

 
 
 
Demográfiai jellemzők: 
 
Az igénybe vevők összetételében egyre nagyobb számban vannak jelen a lakhatással rendelkező, de 
életkörülményeik megromlása és anyagi nehézségek felmerülése miatt ingyenes étkezésre 
kényszerülő ellátottak. 
 
Nappali Melegedő 
 
Az intézmény /telephely/ egység működésének kezdő időpontja: 2001. 07. 04. 
Nyitvatartási idő: 
2018.10.15.-től mindennap 8ºº-tól 18ºº-ig, biztosítja a szolgáltatást a kliensek számára. 
 
Engedélyezett férőhelyek száma: 80 fő. 
 
Feltétel: 

  érvényes tüdőszűrő igazolás, 
 közösségben való tartózkodásra alkalmas állapot (fertőzésmentesség, önellátás képessége), 
 az intézmény házirendjének tudomásul vétele és betartása. 

A szolgáltatás célja, feladata, tartalma: 

A hajléktalan/rászoruló személyek nappali tartózkodásának biztosítása. 
A nappali melegedő szolgáltatásának elsődleges célja, hogy segítsük a hajléktalan embereket a 
különböző problémáik megoldásában (szenvedélyek, szociális gondok enyhítése, megértése, 
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, humanitárius jogok érvényesítése), hogy az 
általunk nyújtott szolgáltatás egyénre szabott segítséggé váljon, ezáltal könnyítve meg az egyéni 
sorsok jobbra fordulását. 
 
A nappali melegedő fő funkciója az egyes alapvető szükségletek kielégítéséhez, a pihenéshez, a 
tisztálkodáshoz, a ruházat tisztításához, az étel melegítéséhez, elfogyasztásához szükséges helyiségek 
és eszközök biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett segítő tevékenységgel. 
 
Demográfiai jellemzők: 
 
Az ellátottaink több mint a fele az aktív korúak csoportjába tartozik. A tavalyi adatokhoz viszonyítva 
nem sok változás mutatkozik meg idén sem a jövedelmi megoszlásban. Az alacsony iskolai végzettség 
a szakképzettség, illetve a szakmával rendelkezők esetében a gyakorlat hiánya, a leromlott egészségi 
és ennek következtében gyenge fizikai állapotuk miatt nehezebben tudják megállni helyüket a munka 
világában. A munkát vállaló klienseinket minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk. 

Az új ügyfelek jellemzően az állami intézményekből kikerülő (állami gondozás, pszichiátriai ellátás, 
korház, büntetés-végrehajtási intézet), a családjukból kirekesztett fiatal és a támasz nélkül maradt 
idős beteg emberek. Ezek a személyek az intézmény munkatársain kívül nem számíthatnak 
támogatásra, segítségnyújtásra, meghallgatásra. Bekerülésükkor egyéni elbeszélgetés során 
felmérésre kerül a kliens egyéni szükséglete (fizikai, egészségi, mentális állapot), mely alapja lesz a 
segítő folyamatnak. 

 



  
 

 
 

A szociális munka tartalma: 

 
A szociális munkás az idei évben is több alkalommal segített a nappali melegedőt igénybe vevő 
klienseknek az alapvető okmányok (születési, házassági anyakönyvi kivonat, személyigazolvány, 
lakcím-, TAJ- és adókártya) illetékmentes beszerzésében, a különböző kérelmek megfogalmazásában, 
adatlapok kitöltésében, álláskeresési támogatás igénybevételében (a munkaügyi kirendeltség 
állásajánlatainak, sajtóban megjelenő álláshirdetések nyilvánossá tételével) és albérletkeresésben 
való segítségnyújtásban. Továbbá igazolások kiadása, postacím biztosítása, közvetítés más 
intézmények felé, kapcsolattartás elősegítése különböző intézményekkel, mentális problémák és 
egyéni esetkezelés. 
 
A nappali melegedőre vonatkozó előírásoknak megfelelően biztosítjuk a tisztálkodási, mosási 
lehetőséget, a ruhapótlást, az étel melegítésre, tálalásra, elfogyasztására szükséges helyiséget. A 
szükséges technikai eszközökkel rendelkezünk (zuhanyzók, mosógép, centrifuga, szárítógép, 
ruhaszárító, mikróhullámú sütő, vasaló) A tisztálkodáshoz törülközőt, szappant, sampont, a mosáshoz 
mosóport adunk.  
 
Szolgáltatásaink közt szerepelnek mindazok az eszközök, melyekre a kliensnek az aktív pihenésében 
segítségül lehetnek: sajtótermékek, kártya, sakk, tömegkommunikációs eszközök, televízió. 
A mentális programok hozzájárulnak a kliensek fejlődéséhez, a bennünk rejlő feszültségek oldásához. 
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít az aktuális ünnepek megrendezésére.  
 
Utcai szociális szolgálat 
 
Az utcai szociális munka célja: 

„Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az 
utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitel szerűen tartózkodó egyének, 
csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.” 
(1/2000 (1.7) SZCSM Rend. 104Š (1).) 

Az ellátás igénybevételének módja: 
Az utcai szociális szolgálat által nyújtott ellátások igénybe vétele a kliens személyes, önkéntes 
kérelmére történik. A terepen végzett felderítő munka során a hajléktalan személyek tájékoztatást 
kapnak az általuk igényelhető szolgáltatásokról. Saját döntésük és a szociális munkás véleménye 
alapján született szóbeli megállapodás után kapják meg a megfelelő ellátást. A szolgáltatás 
térítésmentesen vehető igénybe. 

Az ellátandó célcsoport: 
 
Balassagyarmat város területén életvitel szerűen utcán, közterületen, illetve nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben tartózkodó felnőtt korú, hajléktalan személyek, akik a szociális ellátással és 
segítéssel foglalkozó intézmények hatáskörén kívül maradtak, azokból kiesők, ellátatlan, az 
intézményi beavatkozással szemben bizalmatlan rászoruló egyének, csoportok, illetve a 
hajléktalansággal veszélyeztetettek. A város területét a Magyar Vöröskereszt Hajléktalanokat Ellátó  



  
 

 
Egyesített Intézmény Utcai Szociális Szolgálatai elsősorban Balassagyarmat város területén életvitel 
szerűen tartózkodó hajléktalan személyek gondozását valósítja meg.  
 
Szociális munka: 
 
Megkeresés: elsősorban a gondozószolgálat területén, de megállapodás alapján a Balassagyarmat 
város területén tartózkodó hajléktalan személyek felkutatása illetve elérése. 
 
Tanácsadás: a kliensnek az általa hozott probléma megoldására a legszélesebb körű tájékoztatás és 
megoldási javaslat kerül átadásra. Olyan javaslatkialakítási folyamat, amely valamilyen cselekvésre, 
magatartásra ösztönöz, illetve nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 
 
Esetkezelés: együttműködésen alapuló segítő kapcsolat, melyben a probléma megoldási javaslata az 
egyéni szükségletekhez, igényekhez, körülményekhez igazodva kerül megfogalmazásra. A cél 
eléréséhez a kliens külső és belső erőforrásai is bevonásra kerülnek.  
 
Gondozás: célzott segítés, olyan tevékenységek eléréséhez, amelyet a kliens maga tenne meg, ha 
képes lenne rá. A testi lelki támogatáson túl a készségek, képességek fejlesztése. A szociális munka 
eszközrendszerével a hajléktalan személyek számára lehetővé válik a társadalomba való 
visszailleszkedés. 
 
Szállítás: szolgáltatások, javak eljuttatása a kliensekhez, illetve a kliensek eljuttatása a 
szolgáltatásokhoz. Az utcai szociális szolgálat munkatársai igény szerint orvosi ellátásra, tisztasági 
fürdőbe, hivatalos ügyintézésre szállítják a klienseket, illetve szükség szerint élelmiszert, takarót, ívó 
vizet, gyógyszert visznek a tartózkodási pontokra. 
 
Az utcai szociális munka működtetésével elkerülhető, hogy Balassagyarmat város közterületein 
ellátatlan hajléktalan személy tartózkodjon. 
 
Az utcai szociális munka az ellátó rendszerben az alapellátás keretébe tartozik. 
 
Éjjeli Menedékhely és Időszakos férőhelyek: 
 
Az éjjeli menedékhely működésének kezdő időpontja: 2020.11.18. 
 
A nyitvatartási idő november 01 és április 30. közötti időszakban 18.00-tól – 08.00-ig.  
 
Engedélyezett férőhelyek száma: 15 fő 
 
A szolgáltatások célja, feladata, tartalma: 
 
Az időszakos férőhely fő funkciója az alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen eszközök 
biztosítása, amely kiegészül a szociális munkás által végzett szociális és mentális gondozással. 
Az intézmény működési engedélye alapján, 15 férőhelyen férfiak és nők részére biztosít ellátást. Az 
ellátó rendszerben fontos szerepe van, egyrészt az utcáról bekerülő hajléktalanok számára 
elsődlegesen életmentő lehet téli időszakban a férőhely igénybevétele, másrészről a jövedelemmel 
nem rendelkező ellátottaknak nyújt éjszakára szállást. Így kevesebben töltik éjszakáikat közterületen, 
vagy nem lakhatás céljául szolgáló helyiségekben. 



  
 

 
 
Az ellátások igénybevételének módja: 
 
Alanyi jogon járó, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.  
Feltétel: érvényes tüdőszűrő igazolás, hajléktalan lét, nagykorúság.  
 
Ezeken a férőhelyeken kerülnek elhelyezésre azok is, akik vagy nem tudnak tüzelőt szerezni télire, 
vagy pedig egyáltalán nem áll számukra rendelkezésre semmilyen fűtési lehetőség. Jellemzően 
viszont a külterületen, fűtetlen, nem lakhatás céljára szolgáló építményekben lakók veszik igénybe a 
szolgáltatást. Az ellátást a nappali melegedő helyiségének éjszakai megnyitásával biztosítjuk. 
 
Kihasználtság :az engedélyezett férőhelyszám 50 %-a az adatszolgáltatás ideje alatt. 
 
Szociális munka 
Az időszakos férőhelyen végzett szociális munka szerteágazó tevékenység. Alapvető a gondozottról a 
kötelező dokumentáció elkészítése, így az első találkozás alkalmával adatfelvétel történik, az igénybe 
vevő rendelkezésre álló iratai alapján. Amennyiben szükséges, elkezdjük az iratpótlást. Az alacsony 
jövedelemmel rendelkezők, vagy a jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezők számára lehetséges az 
iratok pótlásához költségmentesség igénylése. Ezeken kívül az adatfelvétel után sor kerül az 
intézmény házirendjének ismertetésére. 
 
Átmeneti Szálló 
 
Az intézmény /telephely/ egység működésének kezdő időpontja: 1997. 08. 15. 
 
Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő 
 
A személyi térítési díj: a jövedelem 60%-a, maximum az intézményi térítési díj, mely 630 Ft/ nap. 
 
Szolgáltatás célja, feladata, tartalma: 
 
Az átmeneti szálló célja a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való integrációjának elősegítése, 
az egyéni problémamegoldó képesség fejlesztése, személyes célok meghatározása és ahhoz 
kapcsolódó alternatívák végiggondolása, kivitelezése, mentális állapot erősítése, fenntartása a 
szociális munka eszközeivel, a társszakmák és társintézmények szakmai tapasztalatainak 
felhasználásával, közös munkával, együttműködéssel. 
Az átmeneti szállón végzett szociális munka fő feladata a személyre szabott segítségnyújtás, mely 
lehetőséget biztosít a hajléktalanságból való kikerüléshez. 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
 
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését 
biztosítja, akik életvitelszerűen szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 
önellátásra.  
 
Feltétel: hajléktalan lét, nagykorúság, érvényes tüdőszűrő igazolás, kérelem írása.  
 



  
 

 
 
Az átmeneti szálló ellátottjai többnyire rokkantnyugdíjas, állami gondoskodásból kikerülő, büntetés 
végrehajtási intézetből szabadult, jellemzően valamilyen szenvedélybetegségben szenvedő, aktív 
korú, hajléktalanná vált személyek. 
 
Szociális munka: 
 
Mentális segítségnyújtás, krízis intervenció: 
 
Szociális munkásaink napi feladatai között szerepel a konfliktuskezelés, ugyanis a szálló lakóinak 
jelentős része küzd valamiféle mentális, pszichés zavarral vagy valamilyen pszichiátriai kórképpel, ami 
a beilleszkedést, együttélést, kompromisszumok kötését nehezítik, vagy legrosszabb esetben 
gátolják. Jellemzően a különböző szokásokból, együttélési nehézségekből, alkoholos 
befolyásoltságból eredő viselkedési-magatartási zavarokból adódnak a konfliktushelyzetek. Mindezek 
mellett sokaknak problémát okoznak a döntési helyzetek, traumák feldolgozása, ami szintén 
konfliktusforrás. Ezeket azonnal próbáljuk kezelni, mindig az adott helyzetnek megfelelő megoldást 
megtalálni, legvégső esetben a problémás ellátottat kiemeljük az adott szobából.  
 
Életvezetési tanácsadás: 
 
A napi munka során nagy hangsúlyt fektettünk a tisztálkodási és higiénés szokások alakítására is. Ez 
sok esetben csak egy felszólítást jelent, de problémásabb ellátottak esetében akár a napi többszöri 
ellenőrzést, és esetlegesen tanácsadást, segítségnyújtást is jelentett. Tapasztalataink szerint jelentős 
problémát okoz gondozottainknak az anyagi lehetőségeik felmérése, tudatos tervezése. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a takarékoskodásra a pénzbeosztásra való figyelem felhívására. 
Ellátottaink egy részének a napi rutinfeladatok végzéséhez szükséges készségek, képességek 
megbeszélésére, erősítésére is szükség van.  
 
Egyéni esetkezelés: 
 
Szociális munkásaink minden ellátottal egyéni esetkezelést folytatnak. A felvétel során interjú készül, 
melyből kiderül, hogy jelenleg milyen az általános állapota, milyen segítségre szorul.  Minden esetben 
olyan cél kerül meghatározásra, mely reálisan megvalósítható. 
Az egyéni esetkezelés során felmérjük és amennyiben szükséges kezdeményezzük, hogy ellátottjaink 
az esetlegesen számukra legmegfelelőbb ellátási formába kerüljenek /idősek otthonába, pszichiátriai 
betegek szakellátásába/.  
 
Szociális ügyintézés: 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy lakóink személyes okmánnyal rendelkezzenek, ha szükséges 
illetékmentességet, igazolást állítunk ki a beszerzéshez.  
A nyugdíjas korú ellátottak részére – akinél a jogosultsági feltételek fennállnak – igyekeztünk 
méltányossági nyugdíjemelést és egyszeri nyugdíjsegélyt igényelni. Az esetek jelentős részében az 
emelés megtörtént, illetve a segélyt is megállapították. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
nyugdíjrendszer alakulását. Ha gondozottaink közül eléri valaki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, 
elindítjuk a nyugdíjazási folyamatot. A legtöbb esetben, az ügyintézések során közgyógyellátás, 
gyógyszertámogatás igényléséhez kértek és kaptak segítséget lakóink.  
Természetesen a munkavállalásban, munkakeresésben is szívesen segítünk, illetve motiváljuk is erre 
azokat az aktív korú ellátottakat, akik képesek a munkavállalásra. Folyamatosan figyelemmel kísérjük 



  
 
a munkaügyi központ nyújtotta lehetőségeket. Munkavállalással kapcsolatban önéletrajz írásában, e-
mail cím létrehozásában, telefonálási lehetőség biztosításában nyújtunk leggyakrabban segítséget. 
 
Mentálhigiénés programok: 

 
 Tere-Fere – melynek során a szálló lakói különböző problémáikat kibeszélhetik, moderált 

körülmények között vitatkozhatnak a különböző konfliktusokról, együttélési problémákról. 
Visszatérő probléma a saját környezet tisztántartása, alkoholproblémák, TV nézési szokások. 
A csoportos beszélgetések során törekszünk arra, hogy a problémáról mindenki 
elmondhassa, amit gondol, érez. 

 
 A dekorációs és kézműves foglalkozások során az intézmény lakói segítenek előállítani a 

közös terek díszítésére szolgáló elemeket. Mindig az évszaknak, ünnepkörnek megfelelő 
dekoráció készül.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

A Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény bevétele és kiadásai 2020 
évben  

 
    megnevezés 

   normatíva- népkonyha 5 308 000 
  normatíva- nappali melegedő 30 153 900 
  normatíva- átmeneti szálló 12 027 000 
  normatíva-krízis férőhely 1 067 532 
  ágazati pótlék 3 557 997 
  térítési díj 3 539 000 
  pályázatok- téli kríziskezelő (Hajléktalanokért 

Közalapítvány) 725 000 
  saját forrás 964 607 
  bevételek összesen 57 343 036 
      
  anyagköltség  6 212 086 
  szolgáltatások 4 087 973 
  munkabérek  38 215 915 
  személyi jellegű kifizetések 472 724 
  járulékok 6 101 838 
  ingatlan felújítás, eszközbeszerzés 2 252 500 
  kiadások összesen 57 343 036 
      
  egyenleg 0 
   

Szakmai létszám adatok 2020 évben 
 
 

   Szolgáltatások: fő 
  népkonyha 1 
  nappali melegedő 6 
  átmeneti szálló 5 
  krízis férőhely 2 
  összesen 14 
   

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Összegzés: 
 
A Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 
Intézménye már 23 éve igyekszik reagálni a hajléktalan ellátásban felmerült szükségletekre. A korábbi 
években megjelent jogszabályi változásokra reagálva, mint a (Vörös Kód, a Közterületen 
életvitelszerű tartózkodás tilalma), valamint a téli időszakban közterületről beszállított hajléktalanok 
elhelyezését az átmeneti szálló folyósólyán, fürdőhelyiségeiben elhelyezett matracokon oldottuk 
meg. De az idei évben a világjárvány okozta rendkívüli helyzet már nem tette lehetővé ezeket a 
megoldásokat, igy új szolgáltatásként „időszakos férőhelyeket” engedélyeztettünk. A szolgáltatást a 
nappali melegedőben biztosítjuk 18.00 és 08.00 között a téli időszakban, illetve a vörös kód 
elrendelése esetén.  
 
„Vörös Kód ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek 
az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a 
pihenés, a melegedés lehetőségét biztosítani, azaz megnyitni az ajtót minden rászoruló előtt”. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 25.) 
 
„ Közterületen életvitelszerű tartózkodás tilalma a kormányrendelet alapján, aki életvitelszerűen közterületen 
tartózkodik, az szabálysértést követ el. Életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, 
amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, 
valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében 
valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, 
hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, 
étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi”. 
178/2018 (X.2.) kormányrendelet). 
 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az új szolgáltatás engedélyeztetése nem zajlott 
zökkenőmentesen számunkra érthetetlen okból számos akadályba ütköztünk, míg megkaptuk a 
működési engedélyt. 
Szeretnénk megköszönni Balassagyarmat Város Vezetésének a gyors reagálását a hathatós 
támogatását, mely nélkül az időszakos férőhely szolgáltatás nem jött volna létre és a krízis helyzetbe 
került személyek elhelyezése megoldatlan lenne a térségben. 
 
Pályázatok: 
 
Az idei évben a Hajléktalanokért Közalapítványhoz benyújtott pályázatokból 1.900.000 Ft-ot sikerült 
elnyernünk, mely összegből tárgyi eszközök, valamint gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati 
segédeszközök kerülnek beszerzésre. 
 
 
 
 



  
 

 
 
Fejlesztések: 
 
A szolgáltatásoknak helyet adó épületek korszerűsítésére komoly összeget fordított a fenntartó 
szervezet. Megújult a nappali melegedő vizesblokkja, akadálymentes zuhanyzóhelyiség, mosókonyha 
került kialakításra, valamint a szolgáltatásnak helyet adó épület teljes akadálymentesítése is 
megtörtént. Ezáltal a hajléktalanok és a rászoruló lakosság azon része is igénybe veheti a népkonyhai 
étkezést a nappali melegedőt, aki mozgásfogyatékossága miatt kimaradt az ellátásból. Az átmeneti 
szállón megújult a teljes fűtésrendszer, a fűtéscsövek, a gázkazán, a bojlerek, a radiátorok cseréjével. 
Továbbá a fürdőhelyiségeken, az illemhelyeken modern műanyag ajtók kerültek beszerelésre. A lakók 
által használt konyhában új konyhaszekrény került elhelyezésre és megtörtént a burkolatok cseréje. 
 
Az idei évben is számtalan háztartási gép, kisbútor került beszerzésre az egyes részlegeken. Az 
intézmény valamennyi helyiségében megtörtént a tisztasági festés valamint a szükséges 
karbantartások elvégzése. 
 
Az egyes részlegek modernizálása, felújítása, karbantartása folyamatosan történik úgy pályázati, mint 
a fenntartó saját forrásából. 
 
Mentálhigiéné az intézményben: 
 
Az intézmény munkatársai nagy figyelmet fordítanak az ellátottak mentális gondozására. A programok 
megszervezésében, illetve támogatásában külsős személyek is részt vállalnak 
 
Kiemelt rendezvények az idei esztendőben: 
 
A „Mindenki Karácsonya”, mely december 21.-én kerül megrendezésre. Az ünnepség a „pandémia” 
miatt fokozott elővigyázatossággal kerül megtartásra. Az átmeneti szálló udvarán ingyenes 
ételosztással egybe kötött ruhaosztás, tartós élelmiszer csomag osztás lesz a hajléktalanoknak és a 
város rászoruló lakosságának. A távolság betartása, a maszk viselése, a kézfertőtlenítés kötelező lesz 
a megjelenők számára. Sajnos ezek az intézkedések az ünnep hangulatát beárnyékolják, de most a 
legfontosabb a megbetegedés elkerülése az egészség védelme. 

Továbbra is érzékelhető a társadalom elfogadó magatartása a hajléktalan társaik iránt. A lakosság 
részéről jelentős számban kapunk ruha adományokat, lakberendezési tárgyakat, háztartási gépeket, 
melyek nagy segítséget jelentek a rászoruló embereknek. A magánszemélyektől érkező önkéntes 
munka felajánlása mind azt mutatja, hogy a társadalom egyre érzékenyebb a nehézsorsú 
embertársaik iránt.  Mely nagyban megkönnyíti a szociális területen dolgozók mindennapi 
tevékenységét. 
 
Nehézségek: 
 
Az idei esztendőben a legnagyobb nehézséget a világjárvány megjelenése okozta. meg kellett 
találnunk olyan problémákra a válaszokat, mely nemcsak az ellátotti kört érintett/érint, hanem a 
segítőket is. Folyamatosan figyeltük az intézmény működtetésével kapcsolatosan megjelent speciális 
szabályokat, utasításokat, ajánlásokat, melyekre azonnal reagáltunk, intézkedtünk. Különös gondot 
fordítunk a személyi higiénia betartatására a fertőtlenítésre, melyekhez minden eszközt biztosítunk.  



  
 

 
 
Naponta több alkalommal fertőtlenítjük a helyiségeket, a szolgáltatásokat kézfertőtlenítés után és 
maszk használatával lehet igénybe venni. Az alapszolgáltatásokban nem volt fertőzött, az átmenti 
szállón kettő fő, de a gyors intézkedésnek köszönhetően a lakótársak nem fertőződtek meg. 
Minden óvintézkedést megteszünk a lakóink és a munkatársaink érdekében. 
 
Tervek: 
 
A jövőben is igyekszünk a szakmai munkánkat a legnagyobb professzionizmussal végezni, a felmerülő 
igényekre a legmegfelelőbb és legadekvátabb választ megtalálni és kivitelezni. A szolgáltatásainknak 
helyet adó épületek állagmegóvása folyamatos, illetve saját és pályázati forrásból a korszerűsítést és 
a modernizálást is folytatjuk. Fontos számunkra a jó partneri viszony ápolása a társszervekkel, a 
hatóságokkal, az önkormányzattal, melyek mind hozzájárulnak a szolgáltatásaink színvonalasabb 
biztosításához. 
 
Továbbra is érzékelhető a társadalom elfogadó magatartása a hajléktalan társaik iránt. A lakosság 
részéről jelentős számban kapunk ruha adományokat, lakberendezési tárgyakat, háztartási gépeket, 
melyek nagy segítséget jelentek a rászoruló embereknek. A magánszemélyektől érkező önkéntes 
munka felajánlása mind azt mutatja, hogy a társadalom egyre érzékenyebb a nehézsorsú 
embertársaik iránt.  Mely nagyban megkönnyíti a szociális területen dolgozók mindennapi 
tevékenységét. 
 
 
Mellékletek: 

 Statisztikák /Átmeneti szálló/ 
 Kimutatások /Népkonyha, Nappali melegedő/ 
 Intézményi képek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 
 

Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete Hajléktalanokat Ellátó Egyesített 
Intézmény Átmeneti Szálló Kihasználtsága 

2020.01.01-2020.11.30-ig. 
 
 
 
 

időszak Hajléktalan Szálló 
 

 fő nap átlag % 
2020.01 23 679 21,90 109,5 
2020.02 23 615 21,20 106,0 
2020.03 22 624 20,12 100,6 
2020.04 24 620 20,00 100,0 
2020.05 23 620 20,00 100,0 
2020.06 24 600 20,00 100,0 
2020.07 25 620 20,00 100,0 
2020.08 21 620 20,00 100,0 
2020.09 23 600 20,00 100,0 

 2020.10. 22 620 20,00 100,0 
 2020.11. 21 620 20,00 100,0 

 
Ellátottak 

száma 

 
30 fő 

 
 
 

 
 
 
 
 

Balassagyarmat 2020. december 13.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
 

Átmeneti Szálló lakóinak csoportosítása „volt” lakhelyük, tartózkodási helyük, érkezésük 
és távozásuk szerint 

2020.01.01.  –  2020.11.30-ig. 
 

Sorszám Lakcím Tartózkodási 
hely 

Érkezett Ellátási 
terület 

Távozott 

1/2020. Balassagyarmat 
lakcím nélküli 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

2/2020. Balassagyarmat, 
Thököly u. 35. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

3/2020. 2655 Kisecset, 
Petőfi u. 25. 

 Balassagyarmat 
és környéke 

Nógrád 
megye 

más intézménybe 
került 

4/2020. 3045 Bér, Kossuth 
u. 9. 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

5/2020. 2694 
Cserháthaláp, 
Dózsa u. 11. 

 kórház Nógrád 
megye 

elhunyt 

6/2020. 2640 Szendehely, 
Arany János u. 26. 

- kórház Nógrád 
megye 

szállón lakik 

7/2020. 3170 Szécsény 
lakcím nélküli 

 kórház Nógrád 
megye 

szállón lakik 

8/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
lakcím nélküli 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

9/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Kölcsey u. 10. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

10/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
lakcím nélküli 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 
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Átmeneti Szálló lakóinak csoportosítása „volt” lakhelyük, tartózkodási helyük, érkezésük 
és távozásuk szerint 

 2020.01.01. - 2020.11.30-ig. 
 

Sorszám Lakcím Tartózkodási 
hely 

Érkezett Ellátási 
terület 

Távozott 

11/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Thököly u. 35. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

12/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
lakcím nélküli 

 börtön Nógrád 
megye 

szállón lakik 

13/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
lakcím nélküli 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

14/2020. 2651 Rétság, 
Hunyadi sor 3. A 
ép. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

15/2020. 2673 Csitár, 
Kossuth u. 124. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

16/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Thököly u. 35. 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

17/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Madách u. 9 fsz.2. 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

18/2020. 2660 Patvarc, 
Tölgyfa u. 62. 

 Balassagyarmat 
és környéke 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

19/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Szontágh P. u. 3 a. 

 kórház Nógrád 
megye 

szállón lakik 

20/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Óváros tér 4. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 
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Átmeneti Szálló lakóinak csoportosítása „volt” lakhelyük, tartózkodási helyük, érkezésük 
és távozásuk szerint 

 
2020.01.01  –  2020.11.30-ig. 

Sorszám Lakcím Tartózkodási 
hely 

Érkezett Ellátási 
terület 

Távozott 

21/2020. 2649 Dejtár, 
Mezőkert u. 
101/76. 

 Balassagyarmat 
és környéke 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

22/2020. 3188 
Ludányhalászi, 
Rákóczi u. 59. 

 kórház Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

23/2020. 2645 Nagyoroszi 
József Attila u. 22. 

 kórház Nógrád 
megye 

szállón lakik 

24/2020. 2135 Csörög, Duna 
u. 18. 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

25/2020. 2660 Patvarc, 
Mikes K. u. 21. 
 

 kórház Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

26/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Móricz Zs. U. 4. 
1/2/3. 
 

 Balassagyarmat 
város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

27/2020. 3100 Salgótarján, 
Acélgyári u. 61. 

 Balassagyarmat 
és környéke 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

28/2020. 3104 Salgótarján, 
Hősök útja 35. 

 Balassagyarmat 
és környéke 

Nógrád 
megye 

élethelyzete 
megváltozott 

29/2020. 2660 
Balassagyarmat, 
Árpád u. 38. 
 

 Balassagyarmat 
Város területe 

Nógrád 
megye 

szállón lakik 

30/2020. 3200 Gyöngyös, 
lakcím nélküli 
 

 kórház Nógrád 
megye 

szállón lakik 

2020. november 30-án 20 fő vette igénybe az átmeneti szálló szolgáltatásait. 
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Kihasználtsági adatok: 

2020.01.01-2020.11.30-ig 
idősza

k 
Hajléktalan Szálló 

 
Népkonyha Nappali Melegedő 

 fő nap átlag % fő nap Átlag % fő nap átlag % 
2020.0

1 
23 679 21,90 109,5 82 1760 80,00 100,

0 
84 2527 81,51 101,8 

2020.0
2 

23 615 21,20 106,0 83 1638 80,00 100,
0 

85 2385 82,24 102,8 

2020.0
3 

22 624 20,12 100,6 85 1643 80,00 100,
0 

85 2549 81,90 102,7 

2020.0
4 

24 620 20,00 100,0 83 1600 80,00 100,
0 

85 2455 81,83 102,2 

2020.0
5 

23 620 20,00 100,0 85 1760 80,00 100,
0 

87 2551 82,00 102,8 

2020.0
6 

24 600 20,00 100,0 87 1520 80,00 100,
0 

88 2478 82,60 103,2 

2020.0
7 

25 620 20,00 100,0 90 1840 80,00 100,
0 

87 2557 82,48 103,1 

2020.0
8 

21 620 20,00 100,0 89 1680 80,00 100,
0 

84 2528 81,54 101,9 

2020.0
9 

23 600 20,00 100,0 88 1680 80,00 100,
0 

84 2446 81,53 101.9 

 
2020.1

0. 

22 620 20,00 100,0 88 1760 80,00 100,
0 

83 2520 81,29 101,6 

 
2020.1

1. 

21 620 20,00 100,0 88 1600 80,00 100,
0 

85 2464 82,10 102,6 

 
Ellátot

tak 
száma 

 
30 fő 

 
94 fő 

 
92 fő 
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Magyar Vöröskereszt 
Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 
Balassagyarmat 
Baltik Frigyes út 10. 
Tel.:35/300-171 
hajlektalan.bgy@voroskereszt.hu 

 
 
 

KIMUTATÁS 
Népkonyha 2020. 

 
 

 
 
 
Ellátottak száma 2020. 11. 30-ig:      94 fő 
 

Balassagyarmat Város területén élő:                          65 fő 
  Balassagyarmat térségében élő:                                  29 fő 

 
 

Ellátottak száma 2020. 11. 30-án:      88 fő 
 
Ebből november 30-án:                                                      80 fő étkezett.  
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Magyar Vöröskereszt 
Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 
Balassagyarmat 
Baltik Frigyes út 10. 
Tel.:35/300-171 
hajlektalan.bgy@voroskereszt.hu 

 
 

KIMUTATÁS 
Nappali Melegedő 2020. 

 
 
 
 

 
Ellátottak száma 2020. 11. 30-ig:      92 fő 
 

                   Balassagyarmat Város területén élő:                           76 fő 
             Balassagyarmat térségében élő:                                  16  fő 

 
 

Ellátottak száma 2019. 11. 30-án:      85 fő 
 
2020. november 30-án                                                                       83 fő vette igénybe a 
Nappali Melegedő szolgáltatásait.  
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Szolgáltatásaink képekben: 
 

Átmeneti szálló: 2660 Balassagyarmat, Thököly út 35. sz. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Nappali melegedő, Népkonyha, Időszakos Férőhelyek: 2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 10. 
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