
Kaposvár 
Kaposvár Somogy megye dinamikusan fejlődő megyeszékhelye. Külső-somogyi dombság és 
a Zselici dombság között a Kapos folyó két partján terül el. A környező városoknak és a 
Balatonnak közvetlen főútvonalas összeköttetése van Kaposvárral (61-es, 67-es főút). 
Magyarországi viszonylatban nagyvárosnak tekinthető, európai viszonylatban kisváros. 
Népessége 70 ezer fő, 150 ezres vonzáskörzettel.   

Hajléktalan ellátás – szálló 
A városban 250-300 fő hajléktalant tartanak nyílván. Sajnos a számuk egyre nő, és lehetnek 
olyanok is, akik sehol nincsenek nyilvántartva. Az ide érkező fedél nélküliek a Magyar 
Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által, 2008. Január 2-tól működtetett Nyitott Kapu 
Hajléktalan Gondozási Központot kereshetik fel.  

Elérhetőség: Kaposvár, Kanizsai u. 56. (Tüskevári sorompónál, volt SÁÉV telepen) 
Tel: 0682-510-982 
 
A hajléktalan szálló 2008. év eleje óta új helyre, új épületbe költözött. A régi leamortizált fa 
barakkok helyett, egy Uniós támogatásból, közel 250 millió Ft-ból felújított, több szintes 
épület adhat szállást a fedél nélkül maradt embereknek.  
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A szállót éjjeli menedékhely, és átmeneti szállás gyanánt csak férfiak vehetik igénybe. A 
hajlék nélkül maradt nőknek Pécsre kell utazniuk. (Női Átmeneti Szálló és Éjjeli 
Menedékhely - Pécs, Bittner A. u. 80.) Természetesen a többi szolgáltatást, étkezést, 
tisztálkodási, mosási lehetőség, nappali melegedő stb. a nők is igénybe vehetik. Az épület 
komplex hajléktalan ellátó intézmény, népkonyha, nappali melegedő, éjjeli menedékhely is 
van. 
Az épület infrastruktúrájában minden igénynek megfelel, eltekintve attól a ténytől, hogy nőket 
nem tudnak éjszakára befogadni. Az alsó szinten portaszolgálat, zuhanyzók, zárható 
szekrények, nappali melegedő található. 
Az emeleten vannak a hálótermek a könyvtár internet hozzáféréssel, tantermek, és az irodák. 
Az épületben lift is van.  
Az utcán élő közel 300 hajléktalan bizonytalan orvosi ellátását hivatott megnyugtatóan 
rendezni az a háziorvosi rendelő, ami szintén a szállón kapott helyet. Itt heti öt nap 



részesülhetnek orvosi ellátásban a hajléktalanok. A rendelő mellett korszerűen berendezett 
betegszoba is rendelkezésre áll. 

Átmeneti szállás, népkonyha, nappali melegedő 
A hajléktalan gondozási központban 10 főt tudnak elszállásolni. Az átmeneti szállás 16-08-ig 
tart nyitva. A szociális és mentális gondozásról egyéni kartotékot vezetnek. 
A népkonyhán a nappali étkezést ötvenen vehetik igénybe az év minden napján. Ahhoz, hogy 
valaki meleg ebédhez jusson előzetes egyeztetésre, bejelentkezésre van szükség. A meleg ételt 
nem a szállón készítik, ott csak melegítik és tálalják. Reggelire teát főznek, illetve tejet adnak 
pár szelet kenyérrel. 
A nappali melegedő 10-18-ig tart nyitva. Tv-t vagy DVD-t, videót is nézhetnek, illetve 
társasjátékozhatnak, kártyázhatnak, olvashatnak, beszélgethetnek a bent tartózkodók. Mosási 
lehetőset biztosítanak, és ilyenkor lehetőség van információk szolgáltatásra, ügyintézésre, 
étkezésre. A szálló dolgozói iratpótlásban, segélyek igénylésében és mentális 
segítségnyújtásban is a kliensek rendelkezésére állnak 
Ebben az időben van nyitva a könyvtár ahol közel 4000 kötet található meg, és felügyelettel 
internet használatra is van lehetőség. 

Éjjeli menedékhely  
Este 6 órától reggel 08 óráig vehető igénybe. Ebben az idő intervallumban van lehetőség 
tisztálkodásra, mosásra, szárításra, és nyugodt alvásra. Az esti órákban vacsora kiegészítést 
biztosítanak. Értékeiket zárható szekrényben biztonságosan tárolhatják. 40 főt tudnak fogadni 
éjszakára. Mosószert, tisztálkodó szereket, hálóruhát, törölközőt is tudnak adni a 
ruharaktárból. Ezek általában adományokból származó ruha nemük, lábbelik, amikből 
rendszeres időközönként meghirdetett időpontban osztást rendeznek a hajléktalan emberek 
számára. 
 

Nyitott kapu-zárt kapu 
Az új épület és modern infrastrukturális kiépítettség adta kép szépségét árnyalja a szállón 
uralkodó rossz hangulat, aminek kiváltó oka az intézményvezető modora illetve 
modortalansága. A szállón dolgozó alkalmazottak közül csupán 1-2 főnek van szociális 
felsőfokú végzettsége, van, akinél még az érettségi is hiányzik.  Az intézményvezető és a 
dolgozók nagy többsége is negatívan diszkrimináns magatartást tanúsít a hajléktalan 
emberekkel szemben, ami itt nem lenne elfogadható és megengedhető. 

Az ide érkező idegent az intézményvezető „kihallgatja”, honnan jött, miért jött, miért került 
ilyen helyzetbe, és mit szándékozik tenni. Azok, akik kevésbé elszántak arra, hogy a szállón 
töltsék, az éjszakát már ekkor továbbállnak. 
Ha valaki mégis maradni kényszerül, érthető okokból, tüdőszűrőre kell, hogy menjen. 
Elszállásolást valamelyik hálóban kap, ami létszámtól függően akár túlzsúfoltnak is 
mondható. 
Az épületben található un. krízisszoba, melyet olyan esetekben használnának, ha valaki ittas 
állapotban van. A csavar ott van a dologban, hogy a szállóra ittas ember nem mehet be, erre a 



portás „ügyel”, aki meg is szondáztatja az oda bekívánkozót. Ha ittas, akkor javaslatot tesznek 
rá, hogy az épület előtt üldögélhet józanodásig.  
A berendezés bár újnak mondható, puritán, már-már sivár. A falak egyhangúságát a 
bekeretezett és jól látható helyre kifüggesztett Házirend töri meg. Szabályok szükségessége 
vitathatatlan egy olyan intézményben ahol emberek kénytelenek együtt élni, egymáshoz 
alkalmazkodni. A túlzó korlátok felállítása, az eltúlzott szigor, a felesleges és 
túlszabályozottság azonban inkább ártó, feszültségkeltő mintsem megelőző erővel bír. Az 
intézményvezető és az őt körül vevő alkalmazottakból álló alattvalói udvar, magánemberként 
megélt frusztrációja okán különös élvezettel és nem ritkán hangos szóval adja tudtára az 
amúgy lelkileg és nem ritkán testileg is meggyötört hajlék nélkül maradt embereknek, hogy 
sorsuk alakulását maguknak köszönhetik, és tanúsítsanak megbánást az elkövetett tetteik 
miatt, valamint mutassanak hálát, amiért itt lehetnek. 
Vannak olyan emberek, akik hosszabb ideje kénytelen-kelletlen élvezik, vagy inkább eltűrik a 
hajléktalan szálló nem ép marasztaló „vendégszeretetét”, de sokkal inkább jellemző az, hogy 
valaki csak a téli nagy hideg alkalmával megy a szállóra, s amint teheti inkább az utcán éli 
mindennapjait.  
Sok a szállón az atrocitás. Más szállóval ellentétben itt nem a hajléktalanok acsarkodnak 
egymásra, sokkal gyakoribb a szálló személyzete és a kliensek közötti affér. Nem ritka, hogy 
verekedésig fajul a helyzet, ami aztán a bírósági szakaszba torkollik. 
Az alapos és mindenre kiterjedő szabályozás be nem tartása a kitiltást vonja maga után. És 
mivel ilyen elég gyakran előfordul, ezért nagyon sokan élnek inkább az utcán, Kaposváron. 

Utcai Szociális munka 
 A Krízis autó önkormányzati tulajdonban van, de a hajléktalan gondozási központ 
munkatársai használják. 
 „Szociális munkások” járják be vele azokat a helyeket a városban, illetve a város 
peremkerületeit ahol hajléktalanok laknak vagy lakhatnak.  Egy speciális térképen – un. vacok 
térképen - rögzítik is ezeket a helyeket. Ide rendszeresen visszatérnek, ha lehetőség van rá 
tartós élelmiszert visznek az ellátatlan személyeknek, azokkal elbeszélgetnek, tájékoztatást 
adnak az igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Krízisidőszakban –ez a téli időszak- mindennap a város meghatározott pontjain (Laktanya 
utca, Nostra,Vásártéri út) , meghatározott, mindennap azonos időben teát és élelmet adnak, 
ami általában negyed kg kenyér és valamilyen konzerv, esetleg csokoládé. Az ilyen módon 
ellátottak száma naponta 20-35 fő között van. Ezt az ellátást csak azok kaphatják, meg akik 
nem veszik igénybe a hajléktalanszállón a meleg ebéd elfogyasztásának lehetőségét, 
ugyanakkor együttműködnek a szociális intézményekkel. 

Ha az időjárás olyan rosszra fordul (-5 C alatt) akkor naponta kettő, de akár három 
alkalommal is megy a fent említett „teajárat”. Ilyenkor a vacoktérképen bejelölt tartózkodási 
helyeket is több alkalommal felkeresik, hogy meleg teát vigyenek, illetve hálózsákot, takarót 
adjanak a rászorulóknak. A hálózsákot márc.31-ig vissza kell adni, azt kitisztítatják és nyáron 
eltárolják, hogy télen újra használhassa az, akinek szüksége van rá. Az utcai segítők feladata, 
hogy aki kéri, azt beszállítsák a hajléktalan szállóra. 
Tervben volt a nyári melegben, +25 C feletti hőmérséklet esetén az un. vizes járat 
működtetése is, amikor ásványvíz osztásával előznék meg az emberek kiszáradását. 



Azoknak, akik nem kívánnak a szállón aludni lehetőségük van hetente több nap, 
meghatározott időpontban bemenni, tisztálkodni, illetve mosni. Az átutazóban lévőknek más 
időpontban is biztosítanak lehetőséget. 
Hetente egy alkalommal un. heti ellátmányt osztanak azok részére, akik nem étkeznek a 
szállón és a teajáratra sem mennek ki.  Általában azok veszik igénybe, akik a város 
külterületén élnek, és nem mennek be naponta a városba. Ilyenkor cukrot, tea filtert, 
citromlevet, konzerveket kapnak. Ezt a csomagot a hajléktalan gondozási központban vehetik 
át. 

Diszpécserszolgálat 
Hajléktalan ellátás kapcsán illetve segítségkéréssel a regionális segítő diszpécser szolgálatot 
lehet hívni 0-24 óráig ahol a vonal végén lévő szakemberek várják a hívásokat, amennyiben 
az utcán, közterületen, lépcsőházban segítségre szoruló hajléktalan emberről információja 
van. 
Dél –Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna megye 
Pécs, Támasz Alapítvány       
Tel: 72/233-169 
diszpecser@tamaszalapitvany.hu 
TÁMASZ Alapítvány központja: 7626 Pécs, Sándor u. 1. 
Tel: 72/517-980  
info@tamaszalapitvany.hu 
 
Elmondható tehát, hogy Kaposváron infrastruktúráját tekintve olyan épület áll rendelkezésre 
mely tökéletesen megfelel a kor követelményeinek.  Nagyon sok hajléktalan azért nem veszi 
igénybe az épület adta szolgáltatásokat, mert sérelmezi a dolgozók hozzáállását és a 
bánásmódot.  Ezen mindenképp változtatni kellene, hisz az épület és az ott nyújtott ellátás, 
szolgáltatás a fedél nélkül maradt emberek ellátását lenne hivatott szolgálni.  
Pályázaton nyert pénzből tanfolyamot szerveztek ahol a hajléktalan emberek kisgépkezelői 
bizonyítványt szerezhettek, és szintén a pályázati lehetőség kihasználásával a kliensek közül 
négy főt tudtak alkalmazni a szállón, karbantartó, udvaros, és gépkocsivezetőként. A siker 
azonban nem bizonyult hosszú életűnek, mert ezek az emberek újra az utcán vannak, és ha 
lehet azt mondani, rosszabb állapotban, mint előtte.  

Drogambulancia 
A város egyik panelrengetegének tövében, a Béke lakótelepen, kapott otthont az INDÍT 
Közalapítvány „Tükör” Drogambulancia. Az intézmény belső kialakítása fiatalos és nagyon 
barátságos. Az egyik falon még egy grafiti is helyet kapott. Itt fiatal szociális végzettségű 
csapat várja a szenvedélybetegeket, elsősorban a drogokkal kapcsolatba került egyéneket és 
azok hozzátartozóit. Céljuk, hogy a segítséget kérők problémájára minél hatékonyabb 
megoldást találjanak, illetve motiválják abban, hogy újraépíthessék, szenvedélybetegség-
mentessé tehessék az életüket. 

Alapvetően szolgáltatás-orientált a működésük. Szolgáltatásaik: Orvosi vizsgálat, 
állapotfelmérés, egyéni esetkezelés, elterelés, szükség esetén korházba, rehabilitációs 
intézménybe delegálás, csoportfoglalkozások, jogi információ nyújtása, tűcsere program, 
Együttműködési megállapodást kötöttek más szociális, egészségügyi, rehabilitációs 
intézményekkel.  Prevenciós programokat, közösségi programokat szerveznek. Utcai szociális 
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munkásaik felkeresik azokat az eldugott helyeket ahol a kábítószer-fogyasztók leginkább 
tartózkodnak. 

A Szenvedélybetegek Nappali Ellátójában klubot működtetnek, ahol filmvetítés, Tv-nézés, 
társasjáték, ingyen tea, és szendvics, internet és telefonhasználat, tisztálkodási és mosási 
lehetőség, vagy egyszerűen csak egy kis beszélgetés várja a látogatót. 

Az INDIT Közalapítvány „Tükör” Somogy Megyei Drogambulancia Elérhetősége: 
Kaposvár, Béke utca 47. 
Tel: 82-511-634 
  
 
 
 
 
 
Szabó Nelli 


