NAGYOKOS

INFORMÁCIÓK HAJLÉKTALAN EMBEREKNEK
FIGYELEM! A RENDŐRSÉG NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁT TART OKTÓBER 15-ÉN ÉS 16-ÁN!

A törvényi módosításról paragrafusok nélkül, egyszerűen megfogalmazva:
„Aki életvitelszerűen közterületen
tartózkodik, az szabálysértést követ el.”
Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását
és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az
elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy az elkövető a jelenlévő hatóság
vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele
érdekében.
Akit 90 napon belül 3 alkalommal a szabálysértés
elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.
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.
Szabálysértés miatt pénzbírság nem szabható
ki, az elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.
A határozat szerint a bíróság elé állítás érdekében
a szabálysértés elkövetőjét a rendőrségre elő kell
állítani, meg kell hallgatni és szabálysértési őrizetbe kell venni. A rendőrség a szabálysértési őrizet
ideje alatt gondoskodik az elkövető tisztálkodásáRuhaosztások

Cím

ról és tiszta ruhával történő ellátásáról.
Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilatkozik, hogy a közérdekű munka végzését vállalja,
akkor az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése iránt. Ha
az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem
vállalja, elzárás szabható ki. Ha a bíróság elzárás
büntetést szab ki, ennek azonnali foganatba vételét rendeli el. A kiszabott közérdekű munka végrehajtására az elkövetés helye szerinti településen
kerül sor.
Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés
elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon
belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták
szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett szabálysértés miatt közérdekű munka nem
szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés
nem alkalmazható.
A szabálysértés elkövetőjének előállítása során
azon ingóságokat, amelyeket az elkövető nem vesz
magához, de úgy nyilatkozik, hogy azokra igényt
tart, valamint amelyek vonatkozásában a nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem szerezhető
be, a Kormány rendeletében meghatározott szerv
ideiglenes tárolásba veszi, az ingóságot 6 hónapig
őrzi meg.
A törvény október 15-én lép hatályba!

Első befogadó hely

Két átmeneti szállót neveznek ki első befogadónak,
melynek célja, hogy azok a hajléktalan emberek
akik együttműködnek, az úgynevezett első befogadó helyre kerülnek. Maximum 48 órát tartózkodnak
bent, ez idő alatt, tisztálkodásra és új ruha felvételére van lehetőség. A két nap eltelte után végleges
elhelyezést, az ellátórendszernek kell biztosítania.

Telefonszám

Időpont

Megjegyzés

Magyar Máltai Szere- 1033 Budapest,
tetszolgálat
Miklós u. 3.

+36 368-9299 +36
30 456-0117

Osztás szerdánként
14:00-16:00 között

Ruhajeggyel lehet igénybe venni,
melyet helyben kell
igényelni megelőző
hét csütörtökön

Magyar Máltai Szere- 1067 Budapest, Eöttetszolgálat
vös u. 21.

+36 312-2217

Szerdánként
06:45-től női ruha,
Csütörtökön 12:00től férfi ruha

Kedden a helyszínen
lehet feliratkozni

Üdvhadsereg

+36 303-9318, +36
314-2775

Csütörtök 12:3013:30-ig

Délig meg kell
érkezni!

1083 Budaoest,
Dobozi u. 29.

SZÁLLÓK, MELEGEDŐK.

Intézmény
Magyar Máltai
Krisztinavárosi
Hajléktalan Centrum
Nappali Melegedő

Cím
1013 Budapest
Feszty Árpád u. 6-8.

BMSZKI Váci úti Nappali 1044 Budapest
Melegedő
Külső Váci út 102.
(Rév u. 1.)
1067 Budapest,
Podmaniczky u. 33.
1074 Budapest
Kürt u. 4.
1074 Budapest
Vörösmarty utca 17.

Telefon
+361-201-5818

+361-232-1135

Utcai kisokos - Budapesti hajléktalan szállók, melegedők

Nyitva
Férőhely
Feltétel
tartás
HA elmúltál 18 éves, itt szociális munkás segítségét kérheted, ide címezheted a leveleidet, itt intézheted az ügyeidet. Fél évnáél
H-P 08:00nemrégebbi tüdőszűrő kell.
12:00,
18:00-20:00

+361-797-7760;
+36-70-931-4765
+361-333-5987;
+361-334-3965

+361-7861946/11,15

20 férfi 17:00-07:00 A tüdőszűrő lelet tekintetében rugalmasak. Fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Kerekes székes embert nem tudnak
fogadni. Kapuzárás 21:00 órakor.
52 férfi 18:00-08:00 Tüdőszűrő leletet első naptól kérnek, új ügyfelek esetében rugalmasak. A tüdőszűrő lelet fél évig érvényes. Részben
akadálymentesített intézmény.

85 fő

240 fő
H-V

H-SZ

74 fő 09:30-16:30 HA elmúltál 18 éves, itt szociális munkás segítségét kérheted, ide címezheted a leveleidet, itt intézheted az ügyeidet. Fél évnáél
férfi, nő,
nemrégebbi tüdőszűrő kell.
pár
35 nő 17:00-07:00 17:00 órára érdemes megérkezni. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.

1078 Budapest Nefelejcs
u. 39.
1082 Budapest
Vajdahunyad u. 3.
+361-303-0500;
+36-30-485-3122

+36-20-344-1853;
+361-269-3601
+361-322-3423

1083 Budapest
Alföldi u. 6-8.
+361-210-5400
/143

HA elmúltál 18 éves, itt szociális munkás segítségét kérheted, ide címezheted a leveleidet, itt intézheted az ügyeidet. Fél évnáél
nemrégebbi tüdőszűrő kell.
HA elmúltál 18 éves, itt szociális munkás segítségét kérheted, ide címezheted a leveleidet, itt intézheted az ügyeidet. Fél évnáél
nemrégebbi tüdőszűrő kell.

1086 Budapest
Dankó u. 15.

Rés Alapítvány Éjjeli
Menedékhely Rés-női
Menhely Kürt utca,
Nappali Melegedő
Golgota Keresztény
Gyülekezet, Nappali
Melegedő
Myrai Vallási Közh. Egy.
Éjjeli Menedékhely
Menhely Alapítvány
Vajda 3 Menhelye Éjjeli
Menedékhely
BMSZKI Átmeneti Szálló
„Fűtött Utca” Éjjeli
Menedékhely

+361-210-5400
/201,117,103
+361-323-3305;

141 férfi folyamatos Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet, elsősorban a BMSZKI
40 női
éjjeli menedékhelyeiről, jövedelemmel rendelkező jelentkezőket vesznek fel. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő
leletet kérnek.
140 fő,
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött Utca”
női, férfi,
A harmadik naptól fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Részben akadálymentesített intézmény.
párok
120 férfi folyamatos Az éjjeli menedékhelyről vesznek fel. Jelentkezni személyesen lehet. Felvétel team döntés alapján. Beköltözéskor fél évnél nem
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
64 fő
folyamatos 18 év feletti hajléktalan férfiakat fogadnak. 7 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Felvételről az intézményvezető
férfi
dönt, jelentkezni telefonon és személyesen lehet.
208 férfi 18:00-08:00 Fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 17:00 óráig érdemes megérkezni. Beengedés fél óránként. Kerekes székes
embert nem tudnak fogadni. A speciális helyekre utcai gondozó szolgálat közbenjárásával fogadnak ügyfeleket.
+361-347-0257

+361-333-1194;
+36-70-456-7077

1086 Budapest
Dankó u. 9.
1087 Budapest
Kőbányai út 22.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 84.

+361-348-4400;
+36-70-377-3401
+361-282-6804;
+36-30-485-3076
+361-260-7047
+361-262-0351
+361-261-5354

80 fő
folyamatos Jelentkezni a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Kerekes székes
embert nem tudnak fogadni.
192 fő folyamatos Utcai gondozó szolgálat ajánlásával, a diszpécseren keresztül fogadnak. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő lelet
kérnek. Önellátó kerekes székes embert korlátozott számban tudnak fogadni. 24 órás bent tartózkodás lehetséges.
150 fő folyamatos Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat. Rendszeres jövedelemmel rendelkezőket vesznek fel. Jelentkezni a BMSZKI
Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Kaució: 5000Ft. Térítési díj:
első 30 nap ingyenes, majd 9750 Ft/hó.
232 férfi 18:00-08:00 Tüdőszűrő leletet a 3. naptól kérnek. Beengedés félóránként, elhelyezés érkezési sorrendben. Kerekes székes embert nem
tudnak fogadni.
64 férfi folyamatos Előre egyeztetett időpontban felvételi beszélgetés. 50 év felettieket fogadnak. Tüdőszűrő leletet a 3. naptól kérnek. Kerekes
székes embert nem tudnak fogadni.
71 férfi 18:00-08:00 A tüdőszűrő lelet tekintetében rugalmasak. A tüdőszűrő lelet fél évig érvényes. Beengedésnél az előző éjjel bent alvók előnyt
élveznek. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.

Oltalom Szálló Éjjeli
Menedékhely
BMSZKI Kőbányai 22
Éjjeli Menedékhely
BMSZKI Könyves Éjjeli
Menedékhely

1105 Budapest
Előd u. 9.
1105 Budapest
Bánya u. 37.
1106 Budapest
Jászberényi út 47/e.

BMSZKI Átmeneti Szálló 1096 Budapest
Táblás u. 31.
1097 Budapest
Aszódi u.18.
1097 Budapest
Gyáli út 33-35.
BMSZKI Aszódi úti Éjjeli
Menedékhely
BMSZKI Gyáli úti
Átmeneti Szálló
BMSZKI Előd Éjjeli
Menedékhely
Bánya Éjjeli
Menedékhely
Hajléktalanokért
Közalapítvány
Segítőháza, Éjjeli
Menedékhely

SZÁLLÓK, MELEGEDŐK.

Intézmény

1112 Budapest
Muskétás u. 1

1106 Budapest
Gránátos u. 2.

Cím

+361-382-7490

+36-30-989-5739

+361-261-0908

Telefon

Hajléktalanokért
Közalapítvány Pro
Domo, Éjjeli
Menedékhely
Menedékház Éjjeli
Menedékhely
1119 Budapest
Kocsis u. 5.

Utcai kisokos - Budapesti hajléktalan szállók, melegedők

Nyitva
Férőhely
Feltétel
tartás
50 férfi 18:30-08:30 Fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Legkésőbb 22:00 óráig meg kell érkezni. Kerekes székes embert nem tudnak
fogadni.

80 fő
H-P
Önellátásra képes 55 év feletti hajléktalan személyeket fogadnak. A bekerüléshez kérelmet, az ajánlást és egészségügyi állapotra
férfi, nő 18:00-08:00 vonatkozó igazolást kell eljuttatni hozzánk. Személyes beszélgetést követően a felvételről szakmai team dönt. Hely hiányában
ügyfeleink várólistára kerülnek. 1 párt kutyával is el tudnak helyezni.
64 férfi folyamatos Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat. Jövedelemmel rendelkező aktív korúakat vesznek fel. Jelentkezni a BMSZKI
32 nő
Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Részben
26 pár
akadálymentesített intézmény.
38 férfi 17:30-08:00 Tüdőszűrő leletet már az első naptól kérnek. A tüdőszűrő lelet fél évig érvényes. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
95 nő
67 nő

162 férfi folyamatos Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni a BMSZKI Felvételt Előkészítő Csoportjánál lehet. Beköltözéskor
176 nő
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
76 férfi 18:00-08:00 Tüdőszűrő leletet nem kérnek. Kizárólag 35 év felettieket fogadnak. 17:00 óráig érdemes megérkezni. Kerekes székes embert
nem tudnak fogadni.

16:00-08:00 Tüdőszűrő papírt a harmadik naptól kérnek, a tüdőszűrő fél évig érvényes, beengedés félóránként. 20:00 óráig - előzetes jelzés
alapján 22:00 óráig - meg kell érkezni.
folyamatos Tüdőszűrő papírt a harmadik naptól kérnek, a tüdőszűrő fél évig érvényes, beengedés félóránként. 20:00 óráig – előzetes jelzés
alapján 22:00 óráig – meg kell érkezni. . Előzetes egyeztetés alapján mozgásában korlátozott és/vagy tolószékes nőket is
fogadnak.
folyamatos Tüdőszűrő papírt a harmadik naptól kérnek, a tüdőszűrő fél évig érvényes. Bekerülés a BMSZKI Dózsa Női Éjjeli Menedékhelyről
lehetséges vagy a FET-en keresztül.

+361-238-9500
/538, 537
+361-389-2325
+36-20-353-6483

26 nő

+361-422-04-04

+361-238-9552;
+361-238-9553

+361-238-9535;
+361-238-9536
+361-238-9552;
+361-238-9553

+361-370-2585

BMSZKI Kocsis Utcai
Átmeneti Szálló
Magyar Vöröskereszt, 1131 Budapest
Éjjeli Menedékhely
Madridi u. 7.
BMSZKI Dózsa Női Éjjeli 1134 Budapest
Menedékhely
Dózsa György út 152.
BMSZKI Dózsa Éjjeli
1134 Budapest
Speciális 24 órás
Dózsa György út 152.
Menedékhely
BMSZKI Dózsa Várakozó 1134 Budapest
szint Éjjeli
Dózsa György út 152.
Menedékhely
BMSZKI Átmeneti Szálló 1134 Budapest
Dózsa György út 152.
1138 Budapest
Népsziget
Zsilip u. 13.
1142 Budapest
Rákosszeg park 4.
+361-320-1640

34 férfi 17:00-07:00 Tüdőszűrő leletet már az első naptól kérnek. A tüdőszűrő lelet fél évig érvényes. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
6 nő

Léthatáron Alapítvány
Isola, Éjjeli
Menedékhely
BMSZKI Anya - Gyermek
Krízisszállás

Magyar Máltai
1142 Budapest
Szeretetszolgálat Vonat, Vágány u. 3.
Éjjeli Menedékhely

+36-70-629-2121

14 fő 18:00-08:00 Krízishelyzetben lévő anyák és gyermekeik számára biztosítanak elhelyezést. Várandós anyát csak gyermekkel tudnak fogadni.
Egy évnél fiatalabb gyermeket csak kivételes esetben tudnak fogadni. Jelentkezni egész nap lehet, a férőhelyet 19,00 óráig
anyagyerek
tartják fent.
110 férfi 17:00-08:00 Tüdőszűrő lelet még nem kell az első naptól, de az ügyfél hozza, amint tudja. A tüdőszűrő lelet 7 hónapig érvényes. A
rendszeresen ott alvóknak állandó helyük van. 22:00 óráig meg kell érkezni. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.

Myrai Vallási Közh. Egy. 1143 Budapest
Éjjeli Menedékhely
Ilka u. 8.

+361-414-0631;
+361-414-0632
+361-297-0357;
+361-291-9139
+361-276-3062

500 fő folyamatos Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni a BMSZKI Felvételt Előkészítő Csoportjánál lehet.
férfi, nő,
Jövedelemmel rendelkezőket, elsősorban párokat fogadnak. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek.
pár
Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
120 fő 18:00-08:00 A helyben működő melegedőben kialakuló kapcsolat után vesznek fel. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet
kérnek. Legkésőbb 21:00 óráig meg kell érkezni. Kerekes székes embert nem tudnak fogadni.
115 férfi 17:00-08:00 Tüdőszűrő leletet egy héten belül kérnek. A tüdőszűrő lelet egy évig érvényes. Az előző éjjel bent alvók előnyt élveznek, és
ugyanazt a helyet kapják. 22:00 óráig meg kell érkezni. Akadálymentesített intézmény, de kerekes székes ember önállóan nem
tud odajutni a terepadottságok miatt.

BMSZKI Átmeneti Szálló 1157 Budapest
Kőrakás park 1-8. 4-5.
lph.
1181 Budapest
Üllői út 373.
1211 Budapest
Központi út 55-59.

Tiszta Forrás
Alapítvány
Magyar Vöröskereszt,
Éjjeli Menedékhely

A Menhely Alapítvány és a Máltai diszpécserszolgálat telefonszáma: 06-1-338-4186

Ha éhes vagy
és nincs pénzed ennivalóra, egytálételt vagy szendvicset kaphatsz.
NÉPKONYHÁK, ÉTELOSZTÁSOK

ÉTELOSZTÁSOK

Üdvhadsereg Új Kezdet Háza
1063 Budapest Bajnok u. 25.
580-2318
H-V: 11,30-12,30
10,30-tól lehet a helyszínen étkezési jegyet kérni.
200 adag meleg étel.
Menhely Alapítvány Szociális Alapellátó és Információs Szolgálat
1073 Budapest Kürt u. 4.
322-3423
H-Szo: 12,00-14,00
Meleg egytál étel.
Üdvhadsereg
1083 Budapest Dobozi u. 29.
303-9318
H-V: 11,30-12,30
10,30-tól lehet a helyszínen étkezési jegyet kérni.
250 adag meleg étel
Menhely Alapítvány
1083 Budapest Práter u. 29/b.
333-5998
H-P: 12,00-13,00
Meleg egytálétel és káve
Szo-V: 10,00- órától
Szendvics és kávé.
Szeretet Misszionáriusai Rend
1086 Budapest Tömő u. 19.
334-2151
Szo: 14,00-15,30
Vasárnap az istentiszteleten résztvevőknek, 16,00-17,00.
250-300 adag meleg étel
Oltalom Karitatív Egyesület
1086 Budapest Dankó u. 9.
210-5400/103, 104
H-V: 12,00-13,00
Kizárólag felnőttek vehetik igénybe. 07,00 órakor kell a helyszínen feliratkozni.
150 adag meleg étel

Ha problémádra nem találtál megoldást, vagy további információra van szükséged, hívd a
diszpécsert a 1-338-4186-os telefonszámon!

1

ÉTELOSZTÁSOK
Myrai Vallási Közhasznú Egyesület
1087 Budapest, Fiumei út 3.
70/607-4774
H-P: 13,00-15,00
200 adag meleg étel
Magyar Vöröskereszt
1089 Budapest Diószeghy S. u. 5.
322-8667
H-P: 08,00-08,30 reggeli, H-P: 11,30-tól ebéd, H-Cs: 14,00-től uzsonna
Egy órával korábban célszerű megérkezni, evőeszközt vinni kell.
150 adag meleg étel, uzsonnára szendvics és savanyú vagy gyümölcs.
Magyar Vöröskereszt
1107 Budapest Bihari u. 15.
262-1511
H-P: 11,30-13,00
Étkezési jeggyel lehet ebédelni, melyet minden
hajléktalanigazolványt, tüdőszűrő leletet kérnek.
250 adag meleg étel

reggel

adnak.

Személyi

igazolványt,

Üdvhadsereg Válaszút Háza
1171 Budapest Lemberg u. 38-42.
259-1095
H-Szo: 11,30-12,30
150 adag meleg étel
Magyar Vöröskereszt
1191 Budapest Ady E. u. 112.
282-9957
H-P: 11,30-tól
Étkezési jeggyel lehet ebédelni, melyet 08,00 órától adnak. Tüdőszűrő leletet kérnek.
55 adag meleg étel
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
274-6247, 30/678-3217
XIV. kerület Városliget (Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út sarok)
H-P: 12,00-13,00
600 adag vegetáriánus meleg étel, kenyér, tea, gyümölcs
Üdvhadsereg
20/572-9142
IX. kerület Máriássy és Soroksári út sarok, Rákóczi híd budai felhajtója közötti terület
Cs: 16,00-tól
200-300 adag meleg étel.
Tiszta Forrás Alapítvány
291-9139
XVIII. kerület Pestszentimre Busz állomás és Pestlőrinci Vasútállomás (a 36-os busz végállomása)
H és P: 18,00 – 20,00
60 adag szendvics, tea.

Ha problémádra nem találtál megoldást, vagy további információra van szükséged, hívd a
diszpécsert a 1-338-4186-os telefonszámon!
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