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Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket és ismertette a 

napirendet.  

1.  napirendi pont: Tájékoztatás a 2021. évben elrendelt vörös kód intézkedésekről 

Fülöp Attila  a napirend keretében elmondta, hogy a vörös kód figyelmeztetés milyen 

hatással volt az ellátórendszerre, megállapítható, hogy a vörös kód társadalmi funkciója 

működik és hatékonyan ellátja a rászorulók védelmét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 

előrejelzését figyelembe véve 2021. január 17. 12.00. órától január 19. 10.00 óráig a „Vörös 

kódot” kiadták. Az elrendelt riasztás alatt összesen 239 bejelentés érkezett a 

diszpécserszolgálatokhoz. Országosan összesen 92 hajléktalan, és 12 nem hajléktalan személy 

elhelyezésére volt szükség 56 különböző intézményben. Egyes esetekben saját otthonukba 

történő szállítás valósult meg, 6 esetben nem hajléktalan személyeket ellátó intézményben 

sikerült a diszpécserszolgálatoknak elhelyezniük a rászoruló állampolgárt. 2021. február 12-

17. között volt érvényben vörös kód figyelmeztetés. Az elrendelt riasztás teljes időszaka alatt 

összesen 815 bejelentés érkezett a diszpécserszolgálatokhoz. Országosan összesen 257 

hajléktalan és 25 nem hajléktalan személy elhelyezésére volt szükség 134 különböző 

intézményben, egyes esetekben saját otthonukba történő szállítás valósult meg. 9 esetben nem 

hajléktalan személyeket ellátó intézményben – idősek otthona, egészségügyi intézmény – 

sikerült a diszpécserszolgálatoknak elhelyeznie a rászoruló állampolgárt. Az ellátórendszer a 

leghidegebb időjárásban is megfelelő számú szabad férőhely kapacitással rendelkezett. Az 

esetek döntő többségében a hajléktalan ellátó rendszer képes volt a rendkívüli hideggel való 

megküzdésre, az ellátottak többségét az ellátórendszer képes volt fogadni a meglévő 

kapacitásai terhére. A koronavírus járvány miatt elrendelt intézmény-elhagyási tilalom és a 

járvánnyal kapcsolatos protokollok a “Vörös kód” időszaka alatt is érvényben maradtak. 

Ezzel együtt kellett az intézményeknek teljesíteniük a “Vörös kód” miatti feladatokat az 

emberi élet védelme érdekében. Az intézményeknek fokozottan kellett figyelniük a 

járványügyi előírások betartására. A szükséges védőeszközöket a Kormány biztosította. 
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2. napirendi pont: Tájékoztatás a COVID-19 járvány tapasztalatairól és a megtett 

intézkedésekről 

Fülöp Attila elmondta, hogy az Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 

határozat módosításával, 2021. április 29-től a szociális szakosított intézményekben az 

intézmény-elhagyási tilalmat a védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátottak 

vonatkozásában, míg az intézménylátogatási tilalmat a védettségi igazolvánnyal rendelkező 

látogatók és általuk felügyelt 18 éven aluli személyek vonatkozásában feloldotta. Védettségi 

igazolvány hiánya esetén, ha az intézmény elhagyása meghaladja a 72 órát, abban az esetben 

Sars-Cov-2 antigén gyorsteszt negatív eredményének felmutatásával térhet vissza az ellátott 

az őt ellátó intézménybe. Védettségi igazolvány hiányában látogatni csak az NNK korábbi 

eljárásrendjének betartása mellett lehetséges az ellátottat. A hajléktalan személyek éjjeli 

menedékhelyén e szabályokat nem kell alkalmazni. A védettség kialakulásával a szociális 

ellátórendszerbe történő felvételhez két, 48 óra különbséggel elvégzett Sars-Cov-2 PCR teszt 

negatív eredménye, avagy védettségi igazolvány bemutatása szükséges. Az éjjeli 

menedékhelyek Sars-Cov-2 PCR teszt negatív eredménye és védettségi igazolvány 

bemutatása nélkül továbbra is fogadni kötelesek a rászoruló állampolgárokat. Fülöp Attila 

elmondta, hogy a harmadik hullám oly mértékben leterhelte az egészségügyi ellátórendszert, 

hogy az országos tisztifőorvos 2021. március 18-ától (a korábbi határozatában foglaltaktól 

eltérően) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két intézményét és a Hajléktalanokért 

Közalapítvány egy intézményét jelölte ki a Covid-19 pozitív, de enyhe tünetekkel, vagy 

tünetekkel nem rendelkező, kórházi ellátást nem igénylő hajléktalan személyek és pozitív 

teszttel nem rendelkező szoros kontaktjaik fogadására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2021. április 28-ig 23 Covid-19 pozitív és 63 szoros kontakt személyt látott el.  

Varga Péter a Hajléktalanokért Közalapítvány képviseletében a járványhelyzet kezelésével 

kapcsolatosan hozzátette, hogy a HKA által fenntartott, kijelölt intézményben biztosított a 

negatív teszttel rendelkező szoros kontaktok elhelyezése, de eddig még nem kellett 

kontaktokat fogadni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kijelölt intézményeiben az 

elhelyezettek száma alacsony. Elmondta, hogy tapasztalatai szerint a védőoltás beadása a 

szállást igénybevevő hajléktalanok között zavartalanul folyt, az intézményi ellátást nem 

igénylők körébe tartozó hajléktalanok viszont nehezen elérhetőek. Emiatt a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat az egészségügyi centrumok nevében levélben fordult Tisztifőorvos 

Asszonyhoz, javasolva, hogy  oltóanyagot biztosítson az Egészségügyi Centrumok számára az 

utcán élők oltásához. Jelezte, hogy 1000 vakcinára adtak le igényt. 

Fülöp Attila megkérdezte, hogy kaptak-e választ a levélre és tájékoztatást kért az 

átoltottságról. 

Varga Péter elmondta, hogy választ még nem kaptak, de a napokban küldték el a 

megkeresését. Az átoltottsággal kapcsolatban pontos adatokkal nem rendelkezik, a dolgozók 

átoltottsága 90% feletti, az ellátottak esetében 50-60 % körüli. Jelenleg 4 fő dolgozó és 120 fő 

ellátott igényelt védőoltást. A Kormányhivatal rendszeresen kéri az újonnan oltást igénylők 

adatainak megküldését. 
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3. napirendi pont: Tájékoztatás az EMMI támogatásával a Hajléktalanokért 

Közalapítvány által kiírt pályázatok eredményéről 

Fülöp Attila a napirend keretében helyzetjelentést adott a HKA által a COVID járvánnyal 

összefüggésben meghirdetett közel 135 millió forint keretösszegű pályázatról. A pályázat 

beadási határidejéig, 2021. január 18-ig összesen 52 településről 75 szervezet 136 érvényes 

pályázata érkezett be a Közalapítványi Irodára mintegy 860 millió forint összegben. Ebből a 

Közép-magyarországi régióból 25 pályázó 45 pályázata 294 millió forint összegben, míg a 

Konvergencia régiók esetében 52 szervezet 91 pályázata 565 millió forint összegben. Ez 

összességében több mint hatszoros többletet jelent a pályázati keretösszeghez viszonyítottan. 

A Döntési Bizottság által kiemelten fontosnak ítélt támogatások összege elérte a 321 millió 

forintot. A Kormány kiemelten kezeli a hajlék nélküli rászoruló állampolgárok 

életkörülményeinek javítását, így a Döntési Bizottság javaslatának megfelelően az előzetesen 

biztosított forrásösszeget további 187 millió forinttal kiegészítette annak érdekében, hogy az 

összes szakmailag indokolt pályázat támogatásban részesülhessen. A jelenlegi beruházásra, 

fejlesztésre igényelhető pályázatok a következő téli időszakra történő felkészülésben 

segítenek. Fülöp Attila elmondta, hogy a covid-19 járvány alatt a bizonytalanság határozta 

meg a hajléktalan ellátórendszerben dolgozók szolgálatát, megköszönte helyzet eddigi 

megfelelő kezelését, a terepen dolgozó kollégák munkáját.  

Varga Péter megköszönte a támogatás közel háromszorosra emelését, amely nem csak a 

Covid-19 járvány idejében, de azon túl is nagy segítség az ellátórendszer számára. 

  

Fülöp Attila további hozzászólás hiányában az ülést lezárta.  
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Látta: dr. Kanta Tamás csoportvezető, Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága, IM 

Jóváhagyta: Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár, EMMI 


