
1. dia 
Hajléktalan emberek és a 

munka
Munkájukból élı hajléktalanok 
Budapesten 2009. február 3-án

Február3 2009.

 

Hajléktalan emberek és a 
munka

Munkájukból élı hajléktalanok 
Debrecenben 2009. február 3-án

Február3 2009.

 

2. dia 
4.  Akadályozza-e valami a felsoroltak közül abban, h ogy munkát végezzen?     

                    Több válasz is megjelölhetı!
       nem akadályoz semmi  nem lehet munkát találni 
                                     a betegségem  megváltozott munkaképességem 
                                     a külsı megjelenésem  alacsony fizetések 
                                     a (jó) szakma hiánya  nem válaszolok 
                                     akadályoz az, hogy ………………………………………………………………….…… 
                              
 

7. Jelenleg dolgozik-e?  

20. Keres -e munkát jelenleg?    Igen  Nem  Nincs válasz  
                               

26. Mibıl élt meg 2009 januárjában?  Több válasz is megjelölhetı!          
                              
  Rendszeres munkából  Öregségi (vagy özvegyi) nyugdíjból 
                              
  Alkalmi munkából  GyES-bıl, GyED-bıl, táppénzbıl 
                              
  Kéregetésbıl, koldulásból  Önkormányzati segélybıl 
                              
  Győjtögetésbıl, kukázásból  Mások segítettek (nem volt pénzem) 
                              
  Munkanélküli ellátásból  Egyéb forrásból:  …………………………………… 
                              
  Rokkantsági nyugdíjból, járadékból  Nem válaszolok 
 

Február3 2009.

 

4.  Akadályozza-e valami a felsoroltak közül abban, h ogy munkát végezzen?     
                    Több válasz is megjelölhetı!
       nem akadályoz semmi  nem lehet munkát találni 
                                     a betegségem  megváltozott munkaképességem 
                                     a külsı megjelenésem  alacsony fizetések 
                                     a (jó) szakma hiánya  nem válaszolok 
                                     akadályoz az, hogy ………………………………………………………………….…… 
                              
 

7. Jelenleg dolgozik-e?  

20. Keres -e munkát jelenleg?    Igen  Nem  Nincs válasz  
                               

26. Mibıl élt meg 2009 januárjában?  Több válasz is megjelölhetı!          
                              
  Rendszeres munkából  Öregségi (vagy özvegyi) nyugdíjból 
                              
  Alkalmi munkából  GyES-bıl, GyED-bıl, táppénzbıl 
                              
  Kéregetésbıl, koldulásból  Önkormányzati segélybıl 
                              
  Győjtögetésbıl, kukázásból  Mások segítettek (nem volt pénzem) 
                              
  Munkanélküli ellátásból  Egyéb forrásból:  …………………………………… 
                              
  Rokkantsági nyugdíjból, járadékból  Nem válaszolok 
 

Február3 2009.

 

3. dia 
8. Jelenleg melyik településen (kerületben) dolgozik? 8/B. Utoljára melyik településen (kerületben) dolgozott?

9. Jelenleg mit dolgozik? 9/B. Utoljára mit dolgozott?

10.Jelenleg mennyit keres havonta munkájával? 10/B. Utoljára mennyit keresett havonta munkájával?

11. Jelenleg a szakmájában dolgozik? 11/B. Utoljára a szakmájában dolgozott-e?

12. Jelenlegi munkáját szereti-e? 12/B. Utolsó munkáját szerette-e?

13. Jelenlegi munkájában mi a legjobb? 13/B. Utolsó munkájában mi volt a legjobb?

14. Jelenlegi munkájában mi a legrosszabb? 14/B. Utolsó munkájában mi volt a legrosszabb?

15. Jelenlegi munkáját hogyan találta? 15/B. Utolsó munkáját hogyan találta?

16. Jelenlegi munkája: 16/B. Utolsó munkája:

17. Jelenleg hogyan dolgozik? 17/B. Utoljára hogyan dolgozott?

Február3 2009.

 

8. Jelenleg melyik településen (kerületben) dolgozik? 8/B. Utoljára melyik településen (kerületben) dolgozott?

9. Jelenleg mit dolgozik? 9/B. Utoljára mit dolgozott?

10.Jelenleg mennyit keres havonta munkájával? 10/B. Utoljára mennyit keresett havonta munkájával?

11. Jelenleg a szakmájában dolgozik? 11/B. Utoljára a szakmájában dolgozott-e?

12. Jelenlegi munkáját szereti-e? 12/B. Utolsó munkáját szerette-e?

13. Jelenlegi munkájában mi a legjobb? 13/B. Utolsó munkájában mi volt a legjobb?

14. Jelenlegi munkájában mi a legrosszabb? 14/B. Utolsó munkájában mi volt a legrosszabb?

15. Jelenlegi munkáját hogyan találta? 15/B. Utolsó munkáját hogyan találta?

16. Jelenlegi munkája: 16/B. Utolsó munkája:

17. Jelenleg hogyan dolgozik? 17/B. Utoljára hogyan dolgozott?

Február3 2009.

 



4. dia 
.

Február3 2009.

Mennyien élnek közülük munkájukból?

Budapesten élı 
hajléktalanok: 3710 fı

Mennyien szeretnének munkát?

Kik a dolgozó hajléktalanok?

Mit jelent egy hajléktalan embereknek a munkavállalás?

 

.

Február3 2009.

Mennyien élnek közülük munkájukból?

Debrecenben élı 
hajléktalanok: 372 fı

Mennyien szeretnének munkát?

Kik a dolgozó hajléktalanok?

Mit jelent egy hajléktalan embereknek a munkavállalás?

 

5. dia 

Elıfeltevések: 

• A munka a hajléktalanok egyetlen esélye 
arra, hogy megoldják a lakhatási 
problémáikat.

• Az igazi hátrányokat egy hajléktalan 
embere számára leginkább éppen a 
munka jelenti.

• A munka egy hajléktalan embere számára 
sem elınyt sem hátrányt nem jelent.

 
Február3 2009.

Jelenleg dolgozik-e (Debrecen)?

Mi akadályozza abban, hogy dolgozzon?

egyéb ok akadályozza 

munka vállalásban; 

29; 10%

külső megjelnése 

akadályozza munka 

vállalásban; 10; 3%

az al acsony fizetés 

akadályozza a munka 

vállalásban; 9; 3%

a munka hiánya 

akadál yozza a munka 

vállalásban; 80; 28%

betegség, megv. 

munkakép.akadályoz

za a munka 

váll alásban; 92; 31%

nem dolg. pedig nem 

akad. semmi  a 

munka vál lalásban; 

45; 16%

semmi, dolgozik; 25; 

9%

100% = 290 fı

 

6. dia 

semmi, dolgozik
25%

nem dolg. pedig nem 
akad. semmi a munka 

vállalásban
13%

betegség, megv. 
munkakép.akadályozza 

a munka vállalásban
36%

a munka hiánya 
akadályozza a munka 

vállalásban
11%

az alacsony fizetés 
akadályozza a munka 

vállalásban
3%

külsı megjelnése 
akadályozza munka 

vállalásban
2%

egyéb ok akadályozza 
munka vállalásban

10%

Jelenleg dolgozik-e?

Mi akadályozza abban, hogy munkát végezzen?

100% = 3511 fı

Február3 2009.

 
Február3 2009.

Debrecenben él ı hajléktalanok megélhetési forrásai 
2009. januárban

munkn.ellátás, gyes, 
segély; 84; 23%

támogatták, 
kéregetés, koldulás; 

32; 9%

nyugdíj; 77; 21% gyüjtöget, kukázik; 5; 
1%

egyéb forrás; 13; 4%

munkadíj; 148; 42%

100% = 359 fı

Csak ha a „Dolgozik-e?”
kérdésre  is 
válaszolókat  számítjuk:
148=124 (44%)
77=53(19%)
84=63(23%)

 



7. dia 

munkadíj
44%

nyugdíj
24%

munkn.ellátás, 
gyes, segély

8%

támogatták, 
kéregetés, 
koldulás

14%

gyüjtöget, 
kukázik

6%

egyéb forrás
4%

Budapesten él ı hajléktalanok megélhetési forrása 2009. januában

44%= 1544 fı

Február3 2009.

 
Február3 2009.

2009. febr. 3-i fogl.státusza azoknak, akik januárban 

munkajövedelemmel rendelkeztek (Debrecen)

dolgozik; 24; 19%

nem dolg. pedig 

nem akad. semmi a 

munka vállalásban; 

23; 19%

betegség, megv. 

munkakép.akadályoz

za a munka 

vállalásban; 21; 17%

a munka hiánya 

akadályozza a 

munka vállalásban; 

41; 33%

az alacsony fizetés 

akadályozza a 

munka vállalásban; 

4; 3%

külső megjelnése 

akadályozza munka 

vállalásban; 5; 4%

egyéb ok 

akadályozza munka 

vállalásban; 6; 5%

 

8. dia 

dolgozik

52%

nem dolg. pedig 

nem akad. semmi a 

munka vállalásban

15%

betegség, megv. 

munkakép.akadályo

zza a munka 

vállalásban

13%

a munka hiánya 

akadályozza a 

munka vállalásban

11%

az alacsony fizetés 

akadályozza a 

munka vállalásban

3%

külső megjelnése 

akadályozza munka 

vállalásban

1%

egyéb ok 

akadályozza munka 

vállalásban

5%

Jelnelegi fogl.státusza azoknak, akik januárban 

munkajövedelemmel rendelkeztek

Február3 2009.

 
Február3 2009.

 

9. dia 

munkadíj
16%

nyugdíj
49%

munkn.ellátás, 
gyes, segély

10%

támogatták, 
kéregetés, 
koldulás

18%

gyüjtöget, kukázik
4%

egyéb forrás
3%

Budapesten él ı, betegségük (ropkkantságuk) miatt nem dolgozó 
hajléktalanok megélhetési forrása 2009. januában

Február3 2009.

 
Február3 2009.

Debrecenben él ı, 2009. januárjában 
munkajövedelemmel rendelkez ı hajléktalanok a 

foglalkoztatás típusa szerint 

rendszeres munka
16%

alkalmi munka
84%

 



10. dia 

rendszeres munka
31%

alkalmi munka
69%

Budapesten él ı hajléktalanok munkájának jellege 2009. 
januárjában  

Február3 2009.
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11. dia 
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12. dia 
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Munkajövedelemmel rendelkez ı hajléktalan emberek száma 
Debrecenbe legmagasabb iskolai végzettségük szerint  
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13. dia 

1
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Munkajövedelemmel rendelkez ık hajléktalan emberek száma 
Budapeseten koruk  szerint

van munkajövedeleme 

nincs munkajövedelme

 

Hajléktalan emberek jövedelem átlagai 2009. januárj ában 
Budapeseten és Debrecenben 

48188

25678

32825

25063

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Budapest

Debrecen nincs munkajövedelme

van munkajövedelme

 

14. dia 

48188

32825

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

van munkajövedelme

nincs munkajövedelme

Mennyi pénze volt 2009. januárjában (átlag)

 

Debrecenban él ı hajléktalan emberek átlagos költése 2009. 
januárjában a jövedelem fajták szerint

2151

11350
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2561

10316

1912

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

�A múlt hónapban
szállásra költött pénz�

�A múlt hónapban
ételre költött pénz�

�A múlt hónapban
gyógyszerre költött

pénz�

nincs munkajövedelme

van munkajövedeleme 

 

15. dia 

1174

370

1440

551

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

nem egyedül él

egyedül él

Munkajövedelemmel rendelkez ık hajléktalan emberek száma 
Budapeseten kapcsolataik  szerint

nincs munkajövedelme

van munkajövedeleme 

 

• Mit látunk akkor, amikor a Debrecenben 
élı hajléktalan emberek csoportját 
nézzük? A munkaerıpiacnak azt szeletét, 
amelyet lakásnélküliként is bel lehet tölteni 
(vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy amit 
csak lakásnélküliekkel lehet betölteni),  
vagy a szerencsétlen sorsú embereknek 
azt a csoportját, akik külsı segítség nélkül 
csak nagyon rossz feltételekkel tudnak 
maguknak munkát szerezni?        

 



16. dia 

2231

18234

1686

4220

12996

2223

0 4000 8000 12000 16000 20000

�A múlt hónapban szállásra költött 
pénz�

�A múlt hónapban ételre költött pénz�

�A múlt hónapban gyógyszerre költött 
pénz�

Budapesten él ı hajléktalan emberek átlagos költése 2009. 
januárjában a jövedelem fajták szerint

nincs munkajövedelme

van munkajövedeleme 

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Debrecenben élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

 

17. dia 

1795

1146

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

van munkajövedeleme 

nincs munkajövedelme

Mennyi pénzt költött el 2009. február 2-án (átlag)

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Debrecenben élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

Egy éven belül vált 
hajléktalanná

Több mint tíz éve 
hajléktalan

 

18. dia 

12364

7869

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

van munkajövedelme

nincs munkajövedelme

Budapesti hajléktalanok 2009. januárjában utazásra fordított 
kiadásiknak az  átlaga szerint (N=19)

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Debrecenben élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

nyugdíjas

Kukázik, koldul, győjtöget

 



19. dia 

11150

11310

1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000

van munkajövedelme

nincs munkajövedelme

Budapesti hajléktalanok 2009. januárjában alkoholra  fordított 
kiadásiknak az  átlaga szerint (N=151)

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka jövedelemmel nem 
rendelkezı, Debrecenben élı hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

24. Mit gondol, mennyi id ı alatt találna olyan munkát, amelyet szívesen végez ne? 
 

SOHA

 

20. dia 

31385

19667

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

van munkajövedelme

nincs munkajövedelme

Budapesti hajléktalanok 2009. januárjában tartozás 
törlesztésére fordított kiadásiknak az  átlaga szer int (N=22)

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka jövedelemmel nem 
rendelkezı, Debrecenben élı hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

Igen, volt

25. Volt -e munkaügyi központban az elmúlt egy évben?   Igen  Nem  Nincs válasz 
 

 

21. dia 

8946

9036

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

van munkajövedelme

nincs munkajövedelme

Budapesti hajléktalanok 2009. januárjában tisztálko dási 
szerekre fordított kiadásiknak az  átlaga szerint ( N=82)

 

A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka jövedelemmel nem 
rendelkezı, Debrecenben élı hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

76 fı 82 fı

Február3 2009.

nincs szakmája

 



22. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Budapesten élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

756 fı 1087 fı

Február3 2009.

 

Milyen munkát végeznének szívesen a 2009. januárjában jövedelem nélkül maradt debreceni 
hajléktalanok

mindegy 20
könnyő munka 16
bármit 16
nem tudom 11
takarító 10
semmit 5
kımőves 5
szakmán belül 4
kerti munka 3
portás 3
gkv 3
konyhai munka 3
segédmunkát 3
mezıgazdasági 2
állatgondozás 2
lakatos 2
gondnok 2
ács-állványozó 2
szobafestı 2

 

23. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Budapesten élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

756 fı 1087 fı

Február3 2009.

nyugdíjas

 

• A debreceni hajléktalan emberek 74%-ának jelenlegi/utolsó munkahelye 
Debrecenben volt.

• Jelenleg/ utolsó munkahelyükön 29-en segéd munkásként, 16-an betanított 
munkásként, 14-en kımővesként és 10-en állatgondozóként dolgoztak.

• Jelenlegi/utolsó munkahelyén a Debrecenben megkérdezettek negyede 
dolgozik/dolgozott saját szakmájában (Budapesten  20%).

• A megkérdezettek közül minden harmadik ember nem szereti/szerette az 
mostani/elızı munkáját (Budapesten csak minden ötödik).

• Nagyon kevesen és kevés dolgot mondanak arról, hogy miért (volt) szerethetı a 
munkájuk. A legtöbbször a jó fizetés, a munkatársak, a változatosság ill. a 
kötetlenség szerepel a pozitív jelzık között.

• A munkával kapcsolatos negatív jelzık: alacsony fizetés, rossz fınök, nehéz munka 
bizonytalanság szerepelt.

• A megkérdezettek majdnem fele ismerıs útján jutott jelenlegi/utolsó állásához. Újság 
hirdetésbıl szerzett információ alapján 24% (Budapesten 18%). Munkaközvetítın 
keresztül 16% (Budapesten 8%), véletlenszerően kiírás alapján a megkérdezettek 
7%-a jutottak munkához.

• Jelenlegi/utolsó munkaviszonya a megkérdezettek 57%-ának az esetében írásos 
szerzıdésben volt rögzítve. 

• Az utolsó munkahelyrıl való kilépés okának a válaszadók 25-25%-a az egészségügyi 
állapotváltozást, illetve az alacsony fizetést jelölte meg (Budapesten sokan személyi 
okokra hivatkoztak).

Február3 2009.

 

24. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka jövedelemmel nem 
rendelkezı, Budapesten élı hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

716 fı 850 fı

Február3 2009.

24. Mit gondol, mennyi id ı alatt találna olyan munkát, amelyet szívesen végez ne? 
 

néhány hét alatt

 

…A hajléktalanság alapvetıen az ipari forradalommal 
egyidıs – a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, mindenki 
ott lakott, ahol kellett (ahova tartozott). Az ipari 
forradalommal azonban tömegek kezdtek el a 
nagyvárosok felé áramlani – Budapest népessége a 19. 
században sosem látott mértékben növekedett. A 
lakáshelyzet nem tudott lépést tartani a népesség 
robbanásával, és, különösen a szegények körében, 
jellemzı volt a túlzsúfoltság, a rossz lakásviszonyok, az 
olyan ágybérletek, ahol napjában három ,,mőszakban,, 
aludt valaki.
A rossz lakhatási körülményekre idıvel a politikának is 
válaszolnia kellett: eleinte közbiztonsági illetve 
közegészségügyi problémaként kezelték a jelenséget (a 
19. század végén kétszer is pusztított kolerajárvány 
Budapest nyomortanyáin), majd a századfordulóra 
(1876) létrehozták a Hajléktalanok Menhelye Egyletet, 
melynek menhelyek alapítása és fenntartása volt a célja, 
elsısorban a városba áramló egyedülálló munkások 
számára, kvázi munkásszállásként…

Fehér Boróka: Hajléktalan emberek 
Magyarországon 1989-tılnapjainkig

Vigília, 2008 (6)  



25. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Budapesten élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

672 fı 958 fı

Február3 2009.

Van szakmája

44%31%

 

…úgy t őnt, hogy az egyén társadalmi helyzetét 
meghatároz attribútumok végérvényesen a munkához 
kötıdnek, háttérbe szorítva az azonosságtudat más 
hordozóit a családi hovatartozást vagy valamely 
konkrét közösséghez köt ı tagságot… R Castel (Esély 
1997/4)

 

26. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka jövedelemmel nem 
rendelkezı, Budapesten élı hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

680 fı 960 fı

Február3 2009.

Igen, volt

25. Volt -e munkaügyi központban az elmúlt egy évben?   Igen  Nem  Nincs válasz 
 

51%

 
Elzer Anna (B. Révész László: Diogenész hordót keres c. film)

 

27. dia 
Keres-e munkát jelenleg?

igen nem összes

bármit 84 42 126
takarító 62 43 105
könnyő munka 42 58 100
mindegy 26 29 55
semmit 2 48 50
szakmán belül 29 11 40
kımőves 17 18 35
ülı munka 9 18 27
kerti munka 11 15 26
építıipari 17 6 23
segédmunkát 14 9 23
portás 11 12 23
konyhai munka 13 4 17
festés 10 5 15
vendéglátás 6 8 14
nem tudom 14 14
fizikai munka 12 2 14
irodai munka 5 6 11
biztonsági ır 7 4 11
asztalos 6 5 11
gkv 8 2 10
eladó 4 6 10
mindent 7 2 9
újságárusítás 7 1 8
lakatos 5 3 8

756 1087 1843

Milyen munkát végeznének 
szívesen a 2009 januárjában 
jövedelem nélkül maradt 
Budapesten él ı hajléktalanok

 

„Ebbıl (hajléktalanság) csak két módon lehet kimászni, v agy kapsz 
valakit ıl egy nagy szerencse folytán egy nagy rakás 
munkalehet ıséget, vagy pedig találsz egy halom pénzt, amit okosan 
befektetsz. Máskülönben… itt nincs más.
Több nincs, ez a kettı van… Én már megpróbáltam mindent.

És ha az ember nem kapja meg ezt a két lehetıséget…

Én hat évre felfüggesztettem az alkoholt, mert voltak elızıleg problémáim belıle… és ugye kikerültem az utcára… (azután tavaly ilyenkor 
újra kezdtem, mert olyan mély depresszióban voltam, mert a traumák amik értek ugye, nem tudtam feldolgozni ıket) .

Mert ha valaki idıben nem kap kellı segítséget és agya tiszta, mint mondjuk nekem is, az vagy teljesen alkoholista lesz, vagy elmegy errıl 
a földi pályáról, vagy pediglen kiköt a gumiszobában. 

És én aki általános adminisztrátor voltam ebbıl (kukázásból) tartom fenn magam, de becsületes úton és nem lopok és nem kéregetek. 
Akkor kérek ha nagyon muszáj, ha hiányzik egy tíz, húsz ötven forint.

Ha valaki hajléktalan és nincs meg napi létszükséglete – nekem a napi létszükségletem a kávé a dohány (az 
mindenféleképpen) és most már ugye a kis liter borocska is (mikor végzek a munkával megiszom, jól érzem 
magam, de ez nem boldogság ez csak annyi, hogy akkor azt mondod, hogy ‘Hm de jó megvan a cigi, megvan 
a kávé, akis bor’, de nem vagy boldog tıle. Ez csak annyi, hogy a napi szükségleteidet fedezni tudod. 
Képzeld el, hogy hajléktalan vagy és érnek az atrocitások és nincs meg az amire szükséged van a kávé a 
cigi… (nem sorolom el megint) akkor annyira le tudsz lombozódni, hogy nem igaz. Tehát boldog nem vagy 
csak örülsz, hogy még egy nappal meghosszabbítottad az életedet – érted.  

„Akár egy pad egy kis fő, odamész, ugye az állandó stabil helyed - az az otthon. Akaratlanul is azt mondja az 
ember. Nem akarja, de azt mondja.” 

 



28. dia 

A hajléktalanná válás óta eltelt évek * Keres-e munkát jelenleg? Crosstabulation
Count

Keres-e munkát jelenleg?Total
igen nem

A hajléktalanná válás óta eltelt évektöbb mint tíz éve 210 423 633
több mint kilenc éve 25 57 82
több mint nyolc éve 43 53 96
több mint hét éve 36 40 76
több mint het éve 40 34 74
több mint öt éve 40 68 108
több mint négy éve 37 55 92
több mint három éve 39 49 88
több mint két éve 50 50 100
több mint egy éve 59 61 120
egy éven belül 93 68 161

Total 672 958 1630

 

Én nem gondoltam  volna anno, hogy 44 évesen itt leszek az utcán. Jó szakmával rendelkezem, 

megéltem egy közép szinte. Nagyon sokan szidják a Kádár-rendszert… Nekem megvolt a 
fasza munkahelyem megbecsültek mint embert is meg 
anyagilag is. Én ha azt a pénzt jól beosztottam egy  jó 
középszintem megéltem. Nekem nem volt problémám. 
Elıfordult az, hogy egyszer –kétszer túlléptem a költs égvetést –
nem volt gond. Mentem a haverhoz, ismer ıshöz kollégához –
adjál már légy szíves ennyi lét. Minden további nél kül. De most, ma 
ezt nem tudod megcsinálni.

Szokott-e mástól pénzt kérni kölcsön?

124 33,3 40,8 40,8
158 42,5 52,0 92,8

22 5,9 7,2 100,0
304 81,7 100,0

68 18,3

372 100,0

Igen

Nem

Nem válaszol
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

A múlt hónapban kért-e valakitõl?

99 26,6 32,7 32,7
184 49,5 60,7 93,4

20 5,4 6,6 100,0
303 81,5 100,0

69 18,5
372 100,0

Igen

Nem
Nem válaszol

Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

Ön szokott-e pénzt kölcsönadni?

73 19,6 23,9 23,9
220 59,1 71,9 95,8

13 3,5 4,2 100,0
306 82,3 100,0

66 17,7

372 100,0

Igen

Nem

Nem válaszol
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

tartozás:Nincs

154 41,4 43,9 43,9

197 53,0 56,1 100,0
351 94,4 100,0

21 5,6

372 100,0

,00
1,00

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

 

29. dia A munkát keresık száma a 2009. januárjában munka 
jövedelemmel nem rendelkezı, Budapesten élı 

hajléktalan emberek között

Munkát keres Nem keres munkát

690 fı 1006 fı

Február3 2009.

Több mint 10 éve 
hajléktalan

43%
36%

  

30. dia 
• Jelenlegi/utolsó munkahelyén a megkérdezettek ötöde dolgozik/dolgozott saját 

szakmájában (országos 60% körüli ez az arány) .
• A megkérdezettek közül minden ötödik nem szereti/szerette az elızı munkáját.

• Nagyon kevesen és kevés dolgot mondanak arról, hogy miért (volt) szerethetı a 
munkájuk. A legtöbbször a jó fizetés a munkatársak a változatosság ill. a kötelenség 
szerepel mint pozitív szempont.

• A legrosszabb, fizetés, a fınök, nehéz munka bizonytalanság, korán kelés, 
éjszakázás, messze volt.

• A megkérdezettek fele ismerıs útján jutott jelenlegi/utolsó állásához. Újság 
hirdetésbıl szerzett informácó alapján 18%. Munkaközvetítın keresztül annyian 
jutottak munkához, mint amennyien valamilyen kiírás alapján (esetlegesen) jutottak 
munkához. 8%

• Jelenlegi/utolsó munkaviszanya a megkérdezettek 58 százalékának szerzıdésé volt. 
• Az utolsó munkahelyrıl való kilépés okának az egészségügyi állapot változást, illetve 

más személyi okokat jelöltek meg (10-10%).

Február3 2009.

 



31. dia …A hajléktalanság alapvetıen az ipari forradalommal 
egyidıs – a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, mindenki 
ott lakott, ahol kellett (ahova tartozott). Az ipari 
forradalommal azonban tömegek kezdtek el a 
nagyvárosok felé áramlani – Budapest népessége a 19. 
században sosem látott mértékben növekedett. A 
lakáshelyzet nem tudott lépést tartani a népesség 
robbanásával, és, különösen a szegények körében, 
jellemzı volt a túlzsúfoltság, a rossz lakásviszonyok, az 
olyan ágybérletek, ahol napjában három ,,mőszakban,, 
aludt valaki.
A rossz lakhatási körülményekre idıvel a politikának is 
válaszolnia kellett: eleinte közbiztonsági illetve 
közegészségügyi problémaként kezelték a jelenséget (a 
19. század végén kétszer is pusztított kolerajárvány 
Budapest nyomortanyáin), majd a századfordulóra 
(1876) létrehozták a Hajléktalanok Menhelye Egyletet, 
melynek menhelyek alapítása és fenntartása volt a célja, 
elsısorban a városba áramló egyedülálló munkások 
számára, kvázi munkásszállásként…

Fehér Boróka: Hajléktalan emberek 
Magyarországon 1989-tılnapjainkig

Vigília, 2008 (6)  

32. dia 
• Mit látunk amikor a Budapesten élı 

hajléktalan emberek csoportját nézzük? A 
munkaerıpiacnak azt szeletét, amelyet 
lakásnélküliként is bel lehet tölteni (vagy 
úgy is fogalmazhatunk, hogy amit csak 
lakásnélküliekkel lehet betölteni),  vagy a 
szerencsétlen sorsú embereknek azt a 
csoportját, akik külsı segítség nélkül csak 
nagyon rossz feltételekkel tudnak 
maguknak munkát szerezni.        

 

 


