
Felépülés a Hivatásőrző 
Házban

A Hivatásőrző Ház bemutatása



„A gyógyítani képes tudáshoz vezető 
egyetlen út, a 

cselekvő szeretet, amely meghaladja a 
gondolkodást, 

meghaladja, a szavakat..” 
(E. Fromm)



 Immár 14 éve 2004-ben szeptember 14-
én szentelték fel Házat és indult el a 
szenvedélybetegek felépülési programja. A 
szer (alkohol, drog) és viselkedésfüggő 
egyházi személyek (papok, szerzetesek) és 
egyházi munkatársak (világiak) 
gyógykezelése



Hház célja:
Első és legfontosabb feladatunknak tartjuk, 
hogy segítséget nyújtsunk, ahhoz hogy a 
szenvedélybeteg felismerje betegségének 
természetét, belássa tehetetlenségét és 

megkeresse azokat az új módokat, melyek 
segítségével ebben az élethelyzetben 

absztinens, felépülő, majd tágabb 

értelemben is Józan életet élhet.



A Hivatásőrző Ház a Minnesota Modell 
alapelveit tekinti irányadónak, melyek 

a következők:

Az első: A változás lehetősége
 HIT a változásban (viselkedésük 

megváltoztatható)
 REMÉNY az újrakezdésben
 SZERETET, hogy nincs egyedül a 

küzdelemben (együtt a társaival; 
egyedül nem megy)



A második: A betegség-koncepció
a betegség-koncepciót alaptanának tekinti 

az M.M.
az alkoholizmust primer, krónikus és 

progresszív betegségnek tartja
A betegség fogalmával azt fejezzük ki, hogy 
a beteg akaratlanul kerül ebbe az állapotba. 
Mindamellett a felépüléshez a beteg aktív 

részvétele nélkülözhetetlen, 
együttműködése nélkül a gyógyulás nem 
lehetséges és a betegségfogalom nem 

mentesít a törvény előtti felelősség alól.



A harmadik: A kezelés célja

Hosszú-távú célok:
minden hangulatot befolyásoló 

kémiai anyagtól való tartózkodás
 az életstílus megváltoztatása



Rövid-távú célok

 segíteni a függő embert abban, hogy 
felismerje betegségét

 segíteni, hogy elismerje, segítségre van 
szüksége

 segíteni, hogy rájöjjön, pontosan miket 
kell változtatnia ahhoz, hogy konstruktív 
módon tudjon élni a betegségével.

 segíteni a betegnek a változások 
elérésében, mely segíti az új életstílus 
kialakításában.



A negyedik: Az AA a Névtelen 
Alkoholisták 12 lépéses programja

Ezek a lépések nagyon erős spirituális 
töltettel rendelkeznek

 A „nálunk nagyobb erő” fogalmát Isten 
helyettesíti

 A lépések hangsúlyozzák, hogy a 
másokkal való kapcsolatokat újra kell 
szervezni.

 A lépések buzdítást adnak a további 
küzdelemre a változáshoz.



A legtöbb intézményben 12 eleme 
van a Minnesota kezelési 

programnak:
 1. Csoportterápia
 2. Előadások
 3. Felépülésben lévő  alkoholisták mint tanácsadók
 4. Multiprofesszionális team
 5. A MM által kitűzött célokat terápiás közösségen belül 

lehet elérni.
 6. Munkamegosztás
 7. Családi tanácsadás
 8. A 12 lépés lépcső-program
 9. Napi olvasó csoportok
 10. Élettörténet
 11. AA és NA meetingeken való részvétel
 12. Rekreációs és testi aktivitás



12 elem megvalósulása a HHázban:

1.Csoportterápia

- Kezdő csoport   
- Szükséged van az AA-ra
- Al-Anonról csoport
- Felkészülés csoport
- Felépülők csoportja
- Tapasztalat csoport
- Józan élet csoport
- Asszertív csoport
- Biblia csoport
- Búcsú csoport



2. Előadások
 A függőség és a gyógyulás orvosi, 

szociális, pszichológiai és spirituális 
aspektusairól szólnak. 

 Szakirodalom olvasása
 Oktató, - és terápiás filmek.



3. Felépülésben lévő alkoholisták mint 
tanácsadók

Oktatás, példamutatás
Motiváció a józanságra. 
A szégyen és a bűnösségérzés csökkentése.
 lelki újjáéledés (ez csak a szégyen és a 

bűnösségérzés mérséklése után lehetséges).
Életstílus rehabilitáció. 
Hosszú távú tanácsadás, egészségmegőrzés.



4. Multiprofesszionális team

 A személyzet különböző foglalkozású 
emberekből áll: 

pszichiáter, belgyógyász, pszichológus, 
ápolónő, lelkész, szociális gondozó, 
mentálhigiénés munkatárs, addiktológiai 
konzultáns, felépülőben lévő 
alkoholbeteg. 



5. A MM által kitűzött célokat terápiás 
közösségen belül lehet elérni.

 A terápiás programban a csoportoké a 
vezető szerep

 Az egész személyzet a betegekkel együtt 
alkot egy terápiás közösséget.



6.Munkamegosztás
 Az amerikai programok eredetileg napi 6-7 

óra munkát tartalmaznak pl: mosodai 
munka, takarítás, karbantartás.

 Ma az ilyen feladatokat közvetlenül 
terápiás         jellegű feladatok helyettesítik 
ezeket pl: önéletrajzírás (melyben fel kell 
sorolni, hogy az alkohol milyen károkat 
okozott magának vagy másoknak)

 Napirend: 6.30 - 22.00 óráig teljes 
mértékben strukturált.



7. Családi tanácsadás
 Al-Anon csoport

A hozzátartozónak és a betegnek is 
hasznára van. 

 A csoportokon megtanulhatják a 
hozzátartozók, hogy tudnak „jól” 
segíteni a betegnek. 

A beteg visszatérését segíti a 
közösségbe, családba a terápia után.



8. A 12 lépés lépcső-program

 Amint a kezelés elkezdődik, az első 5 
lépés átdolgozása a cél.

 Hivatásbeli rehabilitáció. Az 
egyházi személy folyamatosan 
fenntartja hivatását, és azt 
gyakorolja.



9. Napi olvasó csoportok

 Ezeken az AA nagykönyvéből 
tartanak felolvasást, majd más 
irodalmat olvasnak és dolgoznak fel, 
beleértve a 12 lépés és 12 
hagyományt. 



10. Élettörténet

A Nagy Könyvben olvasható 
történetek mintájára „Velem is 
hasonló történt” címen ír legalább 10 
olyan esetet, mely vele fordult elő



11. AA és NA meetingeken való 
részvétel

Hetente három külső AA gyűlés egy 
házi gyűlés.



12. Rekreációs és testi aktivitás

 Fakultatív kreatív-terápia, és más 
rekreációs lehetőségek kelthetik fel a 
betegek érdeklődését a szabadidő hasznos 
eltöltésére. Módjuk van színházlátogatásra 
és más közösségi programokra. 

 A betegek  erőnlétét folyamatosan 
ellenőrizzük, orvosi javaslatra lehetőség 
van sportolásra: torna, séta, konditerem 
használata, labdajátékok, úszás stb.



Hivatásőrző Ház programja



A Hivatásőrző Ház mottója:

„Fontos vagy, egyszeri és 
megismételhetetlen érték. 
Ha elvesznél, az 
jóvátehetetlen lenne! 
Vigyázz magadra, segíts 
másoknak is a 
megmaradásban!”



A Hivatásőrző Ház címere

„ De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, 
nem szomjazik soha többé „ Jn. 4,14

 Ez egy stilizált kút, Jézuson függ a vödör, 
rajta keresztül jutunk az élő vízhez

 Jézus az élő víz forrása
 Jézus a mi hivatásunk
 Jézusban őrizzük meg a hivatásunkat



A Hivatásőrző Ház programja

A terápia (kezelés) 3 szakaszra 
bontható:

Az első szakasz: Az 1. héttől a 10. hétig 
tart. Az első szakasz az 1. lépés 
(Beismertük, hogy tehetetlenek 
vagyunk az alkohollal szemben 
hogy életünk irányíthatatlanná 
vált) megtételével zárul. Ekkor van 
lehetőség hazamenni (1 hét).



Teljes kudarc beismerése, hogy 
az alkohol legyőzte, egyedül 

képtelen a szenvedélytől 
megszabadulni. Tudatosul benne, 
hogy nincs értelme az életének, 

mindenki elhagyta, egyedül 
maradt, izolálódott. 

Ez a mélypont. 



A második szakasz:

A 11. héttől a 17. hétig tart.
A második szakaszban a 

2. lépés 

(Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
egy nálunk hatalmasabb Erő 

helyreállíthatja lelki egészségünket )



Belátja, hogy egyedül csak Isten képes őt 
szeretni és segíteni, hogy a szenvedélyétől 
megszabaduljon és az értelmetlen életének 

értelmet, adjon.
„Jézus így folytatta: Én vagyok a feltámadás 

és az élet. Aki hisz bennem, még ha 
meghalt is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz 
bennem, nem hal meg örökre.” (Jn. 11. 25-

26)
„Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, 

megmentettél attól, hogy sírba szálljak. 
(Zsolt.30.4)



3. lépést 
(Elhatároztuk, hogy akaratunkat és 

életünket - a saját felfogásunk szerinti 
- Isten gondviselésére bízzuk.)

Tudatos elhatározás a szenvedélybeteg 
részéről, hogy Istenre bízza akaratát, és 

életét. Elismeri függőségét és a szabadságát 
Istennek ajánlja és Tőle várja a segítséget.

A 2. és 3. lépés megtétele után szintén 
hazautazás biztosított (2 hét).



A harmadik szakasz: A 18. héttől 
a 26. hétig tart. Ebben a szakaszban 

a 

4. lépést (Alaposan és bátran 
erkölcsi leltárt készítettünk 

magunkról.) végzik el. 
A szakasz közepén adaptációra megy a 

beteg (3 hét). 



 Saját felelősségének elismerése, testi-lelki 
nyomorúságának beismerése. 
Leltárkészítés a jelenlegi állapotról. 

 Teljes erejével összpontosít, hogy a 
valósággal szembe nézhessen, hogy 
megtudja „ki is vagyok én?” 

 Az új valóság: Elfogadni, amin nem tud 
változtatni és változtasson amin tud. 

 A tegnap a múlté, a holnapot meg kell 
élni, a mai nap az enyém!



A végleges távozás előtt még az 5. lépést is 
megteszi

(Beismertük Istennek, magunknak és egy 
másik embertársunknak hibáink valódi 

természetét)



A szenvedélybeteg feltárja hibáit 
(bűneit) Isten, önmaga és egy másik 

ember előtt. 

A szenvedélybetegnek megvan a 
lehetősége, hogy minden terhelő és 

vétkes dolgot elmondjon. 

Ezeket elmondva maga és másik előtt, 
vagyis a titkok feltárása, mérhetetlen 
megkönnyebbülést, eredményez, és 

olyan erőket szabadít fel, amit eddig a 
bűntudat elnyomott.



Az 5. lépés megtételével lezárulnak a 
kezelés fő szakaszai. 

Az ezt követő egy éven át négy 
alkalommal öt munkanapra hívjuk 
vissza utógondozásra a beteget és 
ezzel zárul a terápia.



Hivatásőrző Ház gazdasági 
működése

 A fő bevételi forrás a MKPK által   
nyújtott pénzbeli támogatás. 

 Az állami normatívából. 
 A személyi térítési díjból. 2018-

ban a személyi térítési díj  78000,-
Ft/fő, napi lebontásban 2600,-Ft 



Hivatásőrző Házba kerülés útja

A beteg jelentkezik
(telefonon, személyesen, kérelem kitöltése)

Lehetőleg hozzátartozóval együtt jöjjön
(labor eredményekkel és/vagy kórházi zárójelentéssel)

Szakvizsgálat
(orvos)

Detox                                                 Időpont
(szükség esetén 

kórházi kezelés)
Hivatásőrző Ház

Megállapodás (Házirendet elolvassa és aláírja)
Felvételi interjú kitöltése

A hozzátartozó vállalja az Al-anonban való részvételt



A 2017. év statisztikája

 2017-ben 21-en kezdték meg a 
terápiát 5 fő egyházi személy és 16 
civil beteg. Ez évben sikeres terápia 
után 16 fő, ebből 5 fő egyházi 
személy 11 fő civil beteg távozott a 
Házból. A terápiát elvégzők közül 
tudomásunk szerint egy beteg sem 
esett vissza.



Befejezés:

A Hivatásőrző Házat abban a 
reményben hoztuk létre, hogy az 
alkoholbetegségben lévő egyházi 
személyek a felépülésüket elkezdve 
a hivatásukban megerősödve 
érzékenyebbé válnak  önmaguk és 
a hívek igényeire és hatékonyabban 
tudják végezni küldetésüket Isten-
és emberek szolgálatát. 



A lelki béke imája

„Istenem, adj lelki békét, annak 
elfogadására, 

amin változtatni nem tudok, 
bátorságot, hogy változtassak, amin 

tudok, 
és bölcsességet, hogy felismerjem a 

különbséget.”


