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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
A Fővárosi Önkormányzat önként vállalt feladatként működtet egy, hajléktalanok egészségügyi 
ellátására szolgáló kórházat, amelyben jelenleg 50 férőhelyen krónikus belgyógyászati, 23 
férőhelyen ápolási osztály, 18 férőhelyen pedig 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó 
lábadozó működik. 
 
Az intézmény működése széleskörű szakmai konszenzus szerint nagy mértékben járult hozzá 
ahhoz, hogy a hajléktalan emberek körében a koronavírus-járvány első és második hullámában 
nem alakult ki gócpont, illetve a kórház működése érdemben hozzájárul a kórházi kapacitások 
fenntartásához a drámai harmadik hullám idején is. 
 
A kórház működésére szolgáló épületet a hajléktalanok egészségügyi ellátását biztosító 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) bérli a magyar állam 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől. A bérleti szerződést az MNV 2021. 
február 27-i hatállyal felmondta, ismereteink szerint arra tekintettel, hogy oda „központi 
költségvetési szerv” költözhessen. 
 
A hajléktalanok kórházi ellátásának biztosítására más ingatlanban a Fővárosi Önkormányzatnak 
nincs lehetősége, így a bérleti jogviszony megszűnése esetén a hajléktalanok egészségügyi 
ellátása az általános egészségügyi ellátórendszerre maradna. 
 
Az elmúlt fél évben számtalan alkalommal igyekeztünk felhívni a figyelmét az érintett kormányzati 
szereplőknek a bérleti szerződés megszűnéséből következő helyzet tarthatatlanságára, ám a 
kormányzati álláspontban érdemi változás azóta sem történt, mindössze arra tapasztaltunk 
nyitottságot, hogy 2021. április 30-ig szóló, rövid futamidejű új bérleti szerződés kerüljön 
megkötésre. 
 
Az épület irodaházzá alakítása és oda kormányzati szerv költöztetése meggyőződésem szerint 
nem lehet fontosabb a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának biztosításánál, különös 
figyelemmel arra, hogy a speciális intézményi kapacitás megszüntetése – a más kórházakba 
átszállításra kerülő hajléktalan betegekre figyelemmel – érdemben veszélyeztetné a többi fővárosi 
kórházi beteg ellátását is. 
 
Kérem ezért Miniszterelnök Urat a bérleti szerződés felmondására vonatkozó kormányzati döntés 
olyan módosítására, amely a koronavírus-járvány lecsengéséig lehetővé teszi az egészségügyi 
intézmény jelenlegi helyszínen való működésére, azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
természetesen kész tárgyalni arról, hogy a járványidőszakot követően a hajléktalanok ellátására 
szolgáló kórháznak máshol találjunk méltó elhelyezést. 
 
Budapest, 2021. március 23. 
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