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1. A felmérés célja 

A kutatás célja a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által megvalósuló Új Széchenyi Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között elnyert TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-

0010 azonosítószámú, „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” 

című projekthez kapcsolódó résztvevők szükségleteinek, kompetenciáinak, motivációs ténye-

zőinek átfogó kérdőíves felmérése. 

A projekt megvalósításával elősegíthető az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi vissza-

illeszkedése. A lakhatási feltételek javításával hatékonyan támogatható a hajléktalanok foglal-

koztathatósága, a résztvevők esetében jó eséllyel megalapozható a sikeres munkaerő-piaci 

integráció. A projektbe bevont 100 hajléktalan ember egyéni fejlesztési tervéhez szolgáltat 

empirikusan megalapozott háttéradatokat a vizsgálat. 

A szükségletfelmérés négy kutatási dimenzióból épült fel. A megvalósító szervezet elsődleges 

igénye az volt, hogy a célcsoport körében arra adjunk választ, hogy:  

 milyen a célcsoport egészségképe (elsősorban addikciók) 

 a kulcskompetenciák feltérképezése 

 egyéni motivációk jellemzői 

 a korábbi lakhatási tapasztalatokból kifolyólag vélhetően kik lesznek alkalmasak az 

önálló lakhatási feltételek kialakítására. 

Ennek megvalósítása érdekében, összesen öt témakörben, 59 kérdésből álló kérdezőbiztos 

által lekérdezett kérdőívet állítottunk össze (1. melléklet). A kutatási problémát (szükségletek, 

egyéni motivációk, korábbi tapasztalatok és kompetenciák megismerése) gyakorlatilag ebben 

az öt dimenzióban bontottuk le konkrét vizsgálati kérdésekre (1.1 táblázat).  

Gyakorlatilag arra keressük a választ a győri hajléktalan emberek 100 fős mintáján elvégzett 

kérdőíves kutatással, hogy milyen akadályozó tényezők és problémák merülhetnek fel a társa-

dalmi visszailleszkedés elősegítése során, illetve milyen munkaerő-piaci, társadalmi és egyéni 

humán tényezőkre (korábbi tapasztalatok, megszerzett készségek, egyéni motivációk) lehet 

alapozni, építeni a fejlesztési tervek során.    
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1.1 táblázat Kutatási dimenziók és kérdések 

Vizsgálati dimenziók Fontosabb kérdések 
Személyes információk  - Mióta hajléktalan, hányszor volt hajléktalan? 

- Hajléktalanság okai?  

- Szocio-demográfiai adatok (életkor, nem, iskolai végzettség, családi állapot, 

megélhetés, értékrend, fontosabb társas kapcsolatok) 

Egészségi állapot  - Milyennek ítéli az egészségi állapotát? 

- Milyen betegségei, illetve egészséggel kapcsolatos problémái vannak?  

- Amennyiben Ön fogyaszt alkoholt/kábítószert, mi ennek a legfőbb oka?  

- Egészségproblémái, illetve az alkohol- és/vagy drogfogyasztás hogyan 

befolyásolják a mindennapi életét? 

- Milyen gyakran jár orvoshoz? 

- Mit gondol, mi az, ami egészségi állapotában javulást hozhatna?  

- Mit tesz az egészségi állapota javítása/megőrzése érdekében? 

Motivációk - Mikor tudná azt elmondani, hogy jobbá váltak a körülményei? 

- Mi kellene ahhoz, hogy ezek a jobb körülmények megvalósuljanak? 

- Mit tett eddig azért, hogy ezek a jobb körülmények megvalósuljanak? 

- Mit tudna, szeretne tenni jelenleg vagy a közeljövőben azért, hogy ezek a jobb 

körülmények megvalósuljanak?  

- Mit gondol, mi hátráltatja abban, hogy ezeket a jobb körülményeket megteremtse?  

- Leginkább kikre tud támaszkodni a jobb körülmények megteremtése érdekében?  

- Van-e valaki(k), akinek a véleményére különösen ad, akire hallgat, akinek a 

tanácsait megfontolja?  

- Mi a legfontosabb cél most az életében?  

- Egy év múlva hogyan látja önmagát 

- Ha egy jó tündér teljesítené egyetlen kívánságát, mi lenne az? 

Kompetenciák - Mi az Ön szakmája? Mihez ért?  

- Van jelenleg állása, munkája? 

- Ha jelenleg nincs munkája, akkor szeretne-e újra dolgozni? És milyen területen? 

- Szokott alkalmi munkákat végezni?   

- Összesen hány munkahelye volt élete során? (ahol legalább 6 hónapot eltöltött)  

- Beszél bármilyen idegen nyelvet?  

- Milyen gyakran használ számítógépet?  

- Sorolja fel azokat a legfontosabb, legértékesebb tulajdonságait, készségeit, ami 

alapján úgy gondolja hasznos, értékes munkaerő lenne  

- Lenne-e kedve újra tanulni, tovább képezni magát valamilyen szakmában vagy 

témakörben? 

- Sorolja fel a három legértékesebb emberi tulajdonságát, adottságát, képességét, 

bármit, amire büszke magával kapcsolatban, fontossági sorrendben! 

- Társadalmi kompetenciák: empátia, kommunikáció, kapcsolatépítés, 

konfliktuskezelés 

Lakhatási szükségletek - Hol töltötte a tegnap éjszakát?   

- Milyen lakhatási formákban élt az elmúlt egy évben? 

- Milyen lakhatási formában élt közvetlenül a hajléktalanná válást megelőzően?  

- Kivel, kikkel élt ott együtt?  

- Tartja-e a kapcsolatot velük?  

- Milyen (lakás)körülmények között élt ott?  

- Hogyan oldotta/oldották meg a lakásfenntartás/elhelyezés költségeinek kifizetését?  

- Mi tette lehetővé, hogy hozzá tudott járulni a lakhatással kapcsolatos 

kiadásokhoz?  

- Mire lenne szüksége ahhoz, hogy újra önálló lakhatáshoz jusson?  

- Mely korábbi élettapasztalatait tudná újra használni, ha önálló lakhatáshoz jutna? 

Forrás: Kérdőív.  
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2. Kutatási előzmények, lokális helyzetkép és a korábbi hazai kutatások 

főbb tapasztalatai 

A hajléktalanság szociológiai jellemzői 

Nem célunk a hajléktalansággal összefüggő több mint három évtizedes átfogó hazai kutatási 

gyakorlat eredményeinek bemutatása, hiszen ez szerencsére már egy önálló kötet terjedelmét 

is meghaladná.
1
 Másrészt Szoboszlai Katalin doktori disszertációjában széles körű áttekintést, 

remek összefoglalót adott a hajléktalanságba vezető utak vizsgálatai kapcsán (2009: 15–49). 

Mára elmondható, hogy a hajléktalansággal kapcsolatban a legtöbb részterületen megszülettek 

az első elemzések, illetve az alapkérdésekben (okok, helyzetkép, fő problémák, lehetőségek és 

kitörési pontok) már több mint két évtizedes, összehasonlítható és folyamatszerűen is értel-

mezhető támpontokat ad a szakirodalom.  

Az első tanulmányok a nyolcvanas években jelentek meg csöves, csavargó és hajléktalan ka-

tegóriákkal operálva a társadalmi peremhelyzetek újfajta sajátosságaira fókuszálva (Demszky 

1980; Utasi 1987), majd a rendszerváltás környékén már átfogó elemzéseken keresztül szem-

besülhetett a szakma a problémakör súlyosságával és összetett voltával (Győri 1990; Levendel 

1992). Tartalmi szempontból közelítve a szakirodalom egyik kulcsdimenziója a kirekesztődés 

és szegénység, a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi deklasszálódás veszélyei, 

a társadalom peremén élők helyzetének a kérdése (Ferge 2000, 2001, 2005; Szalai 2002). A 

kilencvenes évek közepétől megjelentek a hajléktalansággal összefüggő egyes sajátosságok 

mélyebb megértését lehetővé tevő tematikus vizsgálatok: hajléktalanná válás okai (Breitner 

1999; Szoboszlai 2009); társas kapcsolatok (Albert–Dávid 2001; Nagy 2004); egészségügyi 

vonatkozások, szenvedélybetegségek, traumás élmények (László–Oross 1996; Kassai 1996; 

Fehér 2009); kitörési pontok (Ágostonné Alpár 1998); olyan kutatás-módszertani problémák, 

mint a mintavétel vagy éppen a kvantitatív módszerek (Dávid–Snijders 2000; Fehér 2009). Az 

elsődleges fővárosi kutatási zóna (Bényei et al. 2000) mellett főként az északi és keleti or-

szágrészben születtek lokális, térségi, vagy regionális vizsgálatok a hajléktalansággal össze-

függésben (Pattyán–Szoboszlai 1999; Szoboszlai–Pattyán 2004).        

A szerteágazó szakirodalomból jelen tanulmány keretei között elsődlegesen a hajléktalanság 

szociológiai tényezőivel foglalkozunk. A hajléktalanná válás, a hajléktalan lét, és a kitörési 

lehetőségek és pontok kérdései abból kifolyólag nehéz témák, mert roppant összetett, sokté-

nyezős társadalmi mechanizmusok és struktúrák erőterében értelmezhetőek csupán. A koráb-

ban hivatkozott szakirodalom alapján az alábbi problémarendszer körvonalai rajzolhatóak 

meg összefoglaló jelleggel (2.1 ábra).  

                                                           
1
 A szociális szakma digitális archívuma az 1973 és 2008 közötti időszakban szinte teljes körű bibliográfiát kínál 

ehhez. (http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/tema_hajlek7391.html ) 
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2.1 ábra A hajléktalanság szociológiai tényezői 

 

Forrás: saját összeállítás 

Jól látható, hogy a hajléktalanná válás és a hajléktalan lét is komplex problémakörként írható 

le, amely a lakhatási, munkaerő-piaci, megélhetési jellegű objektívebb, makro jellegű, materi-

ális, egzisztenciális erőforrások, esélyek és állapotok mellett számos lelki-pszichés, szociális, 

egészségügyi és egyéb humán tényező eredője. Ide sorolhatók az én-vesztés, a társas kapcso-

latok átalakulása és beszűkülése, a magány és izoláció, visszahúzódás, egészségügyi problé-

mák, előítéletek, traumák, szenvedélybetegségek stb.  

Elképzelésünk szerint az általunk körülhatárolt négy kutatási dimenzió alkalmas ezen szocio-

lógiai tényezők legtöbbjének vizsgálatára a győri hajléktalan emberek körében. Természetesen 

a súlypontozás révén a lakhatási, egészségügyi és a munkavállalási szükségletek mögötti té-

nyezők és attitűdök nagyobb szerepet kapnak, de a felmérés alapján szinte az összes kérdéses 

jellemző elő fog kerülni.       

Térségi és lokális helyzetkép – a korábbi elemzések tapasztalatai 

Térségi szinten egy közel 10 éves, illetve a közelmúltban pedig két átfogóbb felmérésről, 

helyzetértékelésről van tudomásunk. Horváth Olga (2003) összefoglaló elemzésében számolt 

be a Nyugat-dunántúli Régióban végzett szükséglet és igényfelmérés főbb eredményeiről. 

2003. év decemberében 531fő hajléktalan ember vett rész kérdőíves lekérdezésben. A meg-

kérdezettek hajléktalanságuk okát az alábbiakkal magyarázták:  
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 leggyakrabban a család széthullásával (a válás 103 fő, egyéb családi konfliktus 107 fő). 

 a különböző lakhatási formák megszűnése, ami a megkérdezettek 36%-ánál szerepelt 

(albérlete megszűnt, saját tulajdonából, bérleményéből elűzték, lakbérfizetés elmara-

dása miatt jogviszonya megszűnt, kilakoltatták, munkavégzés fejében lakott és ez a le-

hetőség megszűnt). 

A régiós populáció korösszetételét vizsgálva szembetűnő volt akkoriban, hogy a fiatalok ará-

nya alacsonyabb, mint az országos átlag. A válaszolók többsége a közép-korosztályhoz tarto-

zott. A régióban élő hajléktalan emberek 70%-a született a régiót alkotó három megye vala-

melyikében. A válaszadók többségét (47%) azok alkották, akiknek iskolai végzettsége nem 

több nyolc általánosnál, továbbá szakmunkás végzettséggel 34%-uk rendelkezett. A régióban 

élő hajléktalanok közül kevesebb, mint felének volt munkahelye (47%). A felvételkor kitöl-

tött, betegségekre vonatkozó kérdéscsoport válaszai szerint a megkérdezettek legnagyobb 

arányban pszichiátriai és szenvedélybetegségekben szenvedtek (arányuk 25,4%). A szív- és 

érrendszeri betegségek aránya 19,2%, vagyis csaknem minden ötödik megkérdezett szenved 

ilyen jellegű betegségben (Horváth 2003). 

A Február Harmadika Munkacsoport országos, több nagyvárost is tartalmazó 2012-es kérdő-

íves adatfelvétele szintén jó kiindulópontot szolgáltat a célcsoport lényegi jellemzőinek bemu-

tatásához.
2
 A győri adatfelvétel eredményeit másodelemzés céljából megkaptuk a Munkacso-

porttól. A felmérés előnye, hogy egy 331 főt tartalmazó átfogó felmérésről van szó, amely 

alapján megbízhatóan összefoglalhatók a célcsoportunk legfőbb sokasági tulajdonságai. 

A minta 73 százaléka férfi, 23 százaléka nő. Az átlagéletkor 51 év. A két legnagyobb korcso-

portot a 40-49 év (25%), és az 50-59 év (33%) közöttiek jelentik. Átlagosan a hajléktalanná 

válásuk óta 6-7 év telt el, de 27 százalékuk már több mint 10 éve hajléktalan.  

A Munkacsoport vizsgálatába bevont személyek 69 százaléka tartotta magát hajléktalannak. 

Az előző évben (tehát 2011-ben) közel 40 százalékuk aludt valamikor közterületen, 60 száza-

lékuk viszont egyetlen alkalommal sem. Lakásban is csak a 32 százalékuk aludt valamikor az 

előző évben. A hajléktalanok kétharmada a vizsgálat előtti évben lakott valamikor hajléktalan 

szállón is. Átlagosan az érintettek 26 hetet töltöttek el hajléktalanszállón 2011-ben. A hajlékta-

lanná válás leggyakoribb oka valamilyen családi probléma volt (48%), a második leggyakrab-

ban említett tényező, hogy nem tudta fizetni a bérleti díjat (19%). Arra a kérdésre, hogy mi 

kellene ahhoz, hogy ne kelljen utcán, vagy hajléktalan szállón aludnia a következő gyakorisá-

gi sorendben adtak lehetséges megoldási javaslatokat: 

 pénz - 75%  

 szociális segítségnyújtás - 21% 

 nem tudja - 7% 

 visszamehessek a családomhoz - 5% 

 semmi, bármikor tudok változtatni - 1,5% 

                                                           
2
 A győri mintát Gurály Zoltán bocsátotta rendelkezésünkre másodelemzés céljából. A nem fővárosi adatok rész-

letes eredményeinek publikálása 2013-ban várható könyv alakban. 
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 a leggyakoribb nyitott válaszok pedig a munkahely és a lakás, albérlet voltak.  

A hajléktalanszálló, mint lakhatási kényszermegoldás a többség számára azért merül fel, mert nem 

tud egy lakást önállóan fenntartani (73%), és hogy elkerüljék az utcán alvás veszélyeit (58%). 

Megdöbbentőek a felmérés megélhetésre vonatkozó friss adatai is (mellesleg az eredmények 

szinte pontosan megegyeznek a jelen kutatásban bemutatásra kerülő jövedelem adatokkal).  

A lekérdezés előtti hónapban gyakorlatilag a többség átlagosan 35 ezer forintból élt meg.  

A válaszadók alsó 25 százaléka mindössze legfeljebb 20 ezer forintból. Gyakorlatilag a haj-

léktalanok háromnegyede nem gazdálkodik 50 ezer forintnál nagyobb összegből havi szinten. 

Mindössze egyharmaduk számolt be legalább harminc napos munkaviszonyról az előző évet 

figyelembe véve. A megélhetés alapja a kérdőív adatai szerint a nyugdíj, az önkormányzati se-

gélyek folyósítása, a rokkantsági nyugdíj, a gyűjtögetés, kukázás, a mások segítsége köré szer-

veződik. Rendszeres munkából csak a felmért győri hajléktalan emberek 15 százaléka, alkalmi 

munkából pedig a 18 százaléka tudott megélni (teljes vagy részleges bevételi formaként).   

A 331 fő 46 százalékának volt valamilyen tartós betegsége, és 36 százalékuk akadályoztatott a 

munkavállalásban tartós betegség miatt.  

A családi kötelékek hiányát jól érzékelteti, hogy csak 8 százalékuk élt együtt családtaggal, 24 

százalékuk bandában, csoportban él, további 25 százalékuk pedig egyedül.  

Mint az majd a módszertani részben jól látható lesz, a 2012. év elején végzett szélesebb körű 

felmérés és az általunk 2012. év végén végzett kisebb mintán készített, de a szükségletek 

szempontjából sokkal részletesebb kérdőív alapadatai nagyjából megegyeznek. Így elmondha-

tó, hogy módszertani szempontból megbízható információkra épül a vizsgálat, nincsenek az 

eredményeket torzító aránytalan mintaösszetételi sajátosságok.  

2010-ben a Segítő Alapítvány Utcai Szociális Szolgálata felmérte az akkori hajléktalanállo-

mány állapotát (Sütő 2010). A kérdőív tíz kérdése elsősorban arra irányult, hogy van-e a haj-

léktalan személynek konkrét válasza arra vonatkozóan, hogy hol képzeli el tartózkodását a 

krízis ideje alatt. 127 főt kérdeztek le a felmérés során. A fontosabb eredmények a következők 

voltak:  

 a győri utcai hajléktalanság nem az utóbbi évek társadalmi folyamatainak következ-

ménye. A mintában felülreprezentáltak voltak azok, akik 4-10 éve élnek az utcákon, ők 

képezték a legnagyobb csoportot (51%). 

 a győri utcai hajléktalan ellátottaknak csak kb. 10%-a nem Győr közterületein vált fe-

dél nélkülivé. 

 többségük (70%) a telet is közterületen tervezte eltölteni.  

 többségük azon a helyen képzelte el a telet – legyen az városi közterület vagy éppen 

búvóhely –, ahol a kérdőív felvételére sor került. A közterületen élők egy meghatározó 

csoportja állandó hellyel rendelkezik, ahonnan a tél beálltával sem akar elmozdulni. 

Viszonylag magas volt azoknak a száma is, akik ismerősökhöz „behúzódva” szívessé-

gi alapon képzelték el a lakhatási lehetőségeiket. 
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 a közterületen élők leginkább a primer szükségleteik kielégítését (étkezés) tartották a 

legfontosabbnak (Sütő 2010). 

A projekt pályázatához a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által készített szakmai program jól 

összefoglalja az aktuálisan elérhető szekunder adatok és szakértői információk alapján
3
 a pro-

jekt helyszínének gazdaságföldrajzi jellegzetességeit, a szociális szolgáltatások állapotát, a 

munkaerő-piaci és a lakáspiaci helyzetet.
4
 Ezekre nem térünk ki részletesebben.  

A társadalmi integráció sikerességével összefüggő tényezők közül a legfontosabbak szintén 

megtalálhatóak a Szolgálat szakmai programjában (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: Szakmai 

Program, 2011. 13–14). Az alábbi lista innen származik, és a kérdőíves kutatás kiindulópont-

ját képezi:   

 „Életkor: a rendelkezésre álló tapasztalatok szerint az életkor előrehaladásával folyama-

tosan változik – csökken – az önálló lakhatási igény megfogalmazása. Szoros korrelációt 

képez a hajléktalanságban eltöltött idővel. Motiválásuk személyre szabott programok se-

gítségével, egyéni fejlesztéssel lehetséges. A programba való megtartásuk szoros esetve-

zetést, „face to face” kapcsolatot jelent, illetve feltételez. A korrekt esetvezetés és a nap-

rakész kapcsolat tartása folyamatosan fenntarthatóvá teszi a visszacsatolás lehetőségét. 

 Nem: a két nemhez való tartozás több, lényeges vonatkozásban pozícionálja a program-

ban résztvevőket. Megfogalmazható különbség látszik a nemek között a programba von-

hatóság tekintetében. Úgy tűnik – több, szakmai megfigyelés ezt alátámasztja –, hogy a 

nők programba vonása megbízhatóbb kimenetet jelent, ami kiterjed a programba tartható-

ságukra is. A „feed back” működtetése szorosan szolgálja a program eredményes teljesí-

tését. A fejlesztendő kulcskompetenciák közül a kommunikációra és az együttműködésre 

vonatkozó elemek bírnak centrális erővel. 

 Szakképzettség: A programba vonandó személyek sokféle szakképzettséggel rendelkeznek 

ugyan, de azok jelentős aránya nem piacképes. A szakképzetlenek társadalmi részvétele, 

integratív szereplése nehezen behozható, lényeges hátrányt jelent. A pályázati programba 

vonásuk egyik rendezőelve a lehetséges képzések felé való irányítást tartalmazza. A 

szakképzettség meglétének, minőségi hatásának a beláttatása egyszerűnek tűnő helyzet, 

ám az okszerű folytatás – a hiányzó, korszerűtlen szakképzettség – kivitelezése folyama-

tos motivációs feladatot jelent. A munkaerő-piaci státusz mellett a szakképzettségnek van 

a legnagyobb kulcskompetencia fejlesztési igénye. A szakképzettség vonatkozásában a 

piac mellett a program folyamatos értékelő visszacsatolásának van progresszív szerepe. 

 Családi állapot: a magas prevalenciával jellemezhető rendezetlen családi állapot az egyik 

legnagyobb kihívása a projektbe történő bevonásnak. A természetes támasz hiánya, sérü-

                                                           
3
 A Központi Statisztikai Hivatal, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elérhető adatbázisai, valamint a 

Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központ meglévő adatai, továbbá a programban közremű-

ködő intézmények, szolgáltatók szakmai programjaiból és statisztikai adataiból indultak ki a szakmai program 

elemzéseinél.  
4
 „Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, 3. sz. A Hajléktalanokat 

Segítő Szolgálat által. TÁMOP- 5.3.3-11/2 kiírásra benyújtott pályázathoz, Győr, 2011. november 14. 2–8. oldal. 
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lése egyet jelent a motivációs bázis kiürülésével, mobilizálhatatlanságával. Az egyéni fej-

lesztési tervek konkrét célkitűzései, rögzített együttműködési megállapodást tartalmaz-

nak, amelyben a konszenzuális elemeknek kiemelt szerepe van. Az egyéni fejlesztési terv 

az egyéni programot nyomon követi. A szoros követés lehetőséget teremt az együttműkö-

dési megállapodás felülvizsgálatára, megfogalmazza az elvárt módosításokat. A leginten-

zívebb – és egyben a legintimebb, legtöbb őszinteséget követelő – szakmai kapcsolat fo-

lyamatos visszacsatolást igényel. Minekután a családban történik a személyiség kiteljese-

dése a kulcskompetenciák mindegyikére szükség van. A egyéni esetkezelés mellett felér-

tékelődik a csoporthatás szerepe. 

 Munkaerő-piaci státusz: A társadalmi részvétel, az integratív élethelyzet megléte, részle-

ges vagy teljes hiánya alapvetően definiálja az egyén, illetve család-csoport társadalmi 

pozícióját. Az egyén fizikai valóságának az újratermelése szinte kizárólagosan foglalkoz-

tatási paraméterektől függ. A státusz értékei többváltozós, többszörösen összetett komp-

lex rendszert képeznek, ahol a sztochasztikus kapcsolatokra adott eredményes válasz ki-

zárólagosan feltételezi a megfelelő motiváltságot. Ez utóbbinak a fenntartása, fokozása, 

dinamizálása folyamatos, körültekintő munkát igényel. A személyre szabott foglalkozás, 

egyéni fejlesztési tervben való rögzítése javítja a programban való sikeres részvételt. 

Speciális kompetenciaigényt elégíthet ki a vállalkozói kompetencia, a hozzá kapcsolódó 

alapismeretekre minden célcsoporttagnak szüksége van. 

 Egészségi állapot: a hajléktalan élethelyzet legtöbb aggodalomra okot adó státuszdimen-

ziója. A felmérések szerint a nagyon rossz mutatók a re-integrálódás legjelentősebb aka-

dályait képezik. Az egészségnek, mint értéknek az újradefiniálása, személyhez kötötten 

az interiorizálása komoly fejlesztési feladatot jelent. A módszeres beavatkozások a moti-

váció erősítése mellett lényeges minőségi változást is eredményeznek. E tekintetben min-

den pályázónak, pályázatba vont személynek elsődleges érdeke fogalmazódik meg. Fon-

tos, hogy a kitűzött részeredmények elérése mellett megkülönböztetett figyelmet igényel 

az állapot rögzítése is. A többféle professzió megszólítása, együttműködtetése a pozitív 

végkifejlet elérésében alapvető fontossággal bír. A visszacsatolás megszervezése mellett 

fontos szerep hárul a különböző szűrővizsgálatokon való részvételek preferálására. Az 

egészséges életmód és a másodlagos prevenció módszertani alkalmazása az addiktológiai 

esetek magas száma által indokolt. 

 Hajléktalanságban eltöltött idő: szoros az összefüggés a hajléktalanságban eltöltött idő és 

a sikeres kikerülés között. A program kvintesszenciáját jelenti ennek az időnek a kikerü-

lése. Programszerűen lehet felhasználni azokat a tapasztalati tényeket, amelyek e téren a 

rendelkezésre állnak. Az eltérő motivációs lehetőséget jelentő, differenciált hajléktalan 

előélettel rendelkező személyek bevonása, tájékoztatása minden projekt szereplőre konk-

rét, felelősségteljes feladatot ró” (Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: Szakmai Program, 

2011. 13–14.).  
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3. A vizsgálat módszertana  

A hajléktalan populáció 2012-ben kb. 450–500 fő közé tehető Győrben. Ebből 270 fő intéz-

ményben kerül elhelyezésre a nyári időszakban (április 30. és november 1. között), és 160–

180 fő pedig az utcai ellátottak száma. Télen (nov1.–ápr.30.) a Stromfeld utcai krízisszálló 

tehermentesíti az utcát 60 fővel, így a téli időszakban az utcai ellátottak száma 100–110 fő 

közé esik, az intézményi ellátottak száma 270-ről 330-ra emelkedik. A kérdőíves felmérés 

során a megrendelő által igényelt 100 fős mintával dolgoztunk, amely a fenti adatok tükrében 

azt jelenti, hogy a hajléktalan populáció ötödét értük el a vizsgálat alkalmával.  

Az alkalmazott kutatásmódszertan legfontosabb pontjait a 3.1. táblázatban foglaljuk össze.  

3.1 táblázat A vizsgálat módszertani jellemzői 

Időkeret 2012.11.01 – 2013.01.31 

Módszer Kérdőíves felmérés kérdezőbiztossal (szociális munka szakos hallgatókkal) 

Lekérdezés időpontja 2012. november 

Populáció mérete 450–500 fő 

Minta nagysága 100 fő (intézményi ellátott 50 fő; utcai ellátott: 50 fő) 

Reprezentativitási arány 20% 

Elemzési egységek Győri hajléktalan emberek 

Mintavétel Véletlen szerű 

Kérdőív hossza 40–60 perc 

Kérdések száma Kb. 60 db 

Teljesen kitöltöt kérdőív 96% 

  

Ütemterv 

1. Konceptualizálás: szakirodalom, korábbi kutatások, fogalmak és mérési módszerek tisztá-

zása – (2 hét) 

2. Operacionalizálás: kérdőív sablon kidolgozása, tesztelése 3-5 fővel – (2 hét) 

3. Adatfelvétel – (4 hét) 

4. Kérdőívek elektronikus feldolgozása – (2 hét)   

5. Adatbázis készítés (excel majd spss), ellenőrzés, javítás – (1 hét)  

6. Adatok feldolgozása, kimutatások készítése – (2 hét) 

7. Összefoglaló elemző tanulmány megírása – (2 hét) 

 
 12.11.01                                                      Hetek                                                         13.01.31  

Ütemek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Konceptualizálás X X           

2. Operacionalizálás   X X         

3. Lekérdezés      X X X X     

4. Adatfelvitel        X X    

5. Adatbázis elkészítése         X    

6. Elemzés          X X  

7. Összefoglaló tanulmány           X X 
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3.1 ábra A minta alapvető szocio-demográfiai jellemzői, összetétele 

Neme (%) 

 
Életkor 

Átlag: 49 év 

Min: 21 év 

Max: 72 év 

 
Iskolai végzettség  

 
Családi állapot 
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Gyermekek 

száma  

Van gyermeke: 64%  

 

 
Átlagosan hány 

ezer forintból él 

meg egy 

hónapban 

(nettó) 

 

Átlag: 34 900 Ft 

Medián: 25 880 Ft 

Min: 0 Ft 

Max: 200 000 Ft 

 
Jelenleg hány éve 

hajléktalan 

 

Átlag: 4,8 év 

Medián: 3 év 

Min: 1 hete 

Max: 25 éve 

 

 
Hányszor volt 

hajléktalan?  

 

 

 
Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  
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A válaszadói kör társadalmi-demográfiai szerkezetében tipikus, domináns jegyeket keresve a 

következő karakterisztikus jellemzőket érdemes kiemelni a fenti alapmegoszlásokból kiindulva: 

 férfi dominancia – a megkérdezettek többsége férfi (78%) 

 középkorosztályi jelleg – a két legnagyobb korcsoportot a negyvenes és az ötvenes 

korosztály jelenti (63%) 

 az átlagéletkor 49 év 

 alacsony iskolai végzettség – 86 százalékuknak legfeljebb szakmunkás képesítése van  

 párkapcsolati hiány – mindössze 17%-uk él tartósabb párkapcsolatban 

 a tipikus családi állapot: jellemző az egyedül álló vagy elvált státusz 

 megélhetési problémák: átlagosan nettó 25–30 ezer forintból élnek meg egy hónapban, 

ebből gazdálkodnak  

 a megélhetési bevételek jelentősen szóródnak, de többségüknél csak egy szűkebb alsó 

jövedelemsávon belül (0-100 000 forint) 

 időtényező: kétharmaduk első alkalommal hajléktalan 

 egyharmaduk viszont már többször átélte ezt a traumát (tipikusan 2-3 alkalommal) 

 átlagosan 3 éve élnek hajléktalanként 

 markánsan kirajzolódik egy „újonc” (27%), és egy „öreg motoros” (30%) csoport a 

mintában. 

A korábbi felmérésekből ismert alapsokasági paraméterekkel összevetve az eredményeinket, a 

véletlen mintavétellel kialakított mintában nem figyelhető meg torzító tényező.   
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4. Motivációk 

Kóbor Krisztina 

 

A hajléktalan emberek hajléktalanságból való kikerülésének motivációiról keveset tudunk. 

Empirikus adatfelvétel, releváns kutatási adatok nem állnak rendelkezésünkre annak ellenére, 

hogy a motiváció kutatása más témakörökben (pl. tanulási motiváció, Fejes 2011) jelentős.  

Jelen kutatásnál tehát azokat az elméleti irányokat, kereteket áll szándékunkban megtartani és 

figyelembe venni, melyeket a casteli elmélet (Castel 1993, Kozma 2003) rejt. Az elmélet 

irányvonalát követve a hajléktalanságot a kiilleszkedés egyik formájának tekintjük, mely sze-

rint a hajléktalan emberek a társadalmi hovatartozásuk szerint a kirekesztettek közé tartoznak.  

Az elmélet három dimenzió szerint hozza létre a tipológiát: egyik dimenzió a munka, másik 

pedig a kapcsolatok, illetve ezzel szoros összefüggésben a kultúra (összefoglalóan közösségi 

beágyazottság). A zónák az alábbi táblázatban láthatók: 

 

4.1. táblázat 

 

INTEGRÁCIÓS ZÓNA (megfelelő munka 

és közösségi beágyazottság) 

 

SEBEZHETŐSÉGI ZÓNA (megfelelő 

munka, de alacsony közösségi 

beágyazottság) 

 

SEBEZHETŐSÉGI ZÓNA 

(munkanélküliség, de jó közösségi 

beágyazottság) 

 

KIILLESZKEDÉSI ZÓNA 

(munkanélküliség és közösségi 

beágyazottság hiánya) 

Forrás: saját elképzelés Castel (1993) és Kozma (2003) alapján. 

 

A győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által megvalósuló Új Széchenyi Terv Társadalmi 

Megújulás Operatív Program keretei között elnyert TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010 azonosító-

számú, „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztatha-

tóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” című projekt 

alapvető célja tehát, hogy a Castel (1993) és Kozma (2003) által kiilleszkedési zónába tartozó 

fedél nélküli emberekből a program végére az integrációs zónába, de legalább a sebezhetőségi 

zónába tartozó emberek legyenek. 

Ennek érdekében célunk képet kapni jelen kutatásban arról, hogy az általunk megkérdezettek 

milyen munkaerő-piaci és egyéb kompetenciákkal, illetve milyen motivációkkal rendelkeznek 
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arra vonatkozóan, hogy a hajléktalanságból kikerüljenek. A kérdőív motivációkra vonatkozó 

részének nem volt célja – bár tagadhatatlanul ez is izgalmas kutatási irányt jelentett volna –, 

hogy a megkérdezettek között szűrjük és azonosítsuk azokat, akik „megfelelő” motivációkkal 

rendelkeznek, inkább – a fentiek szerint – a hajléktalanságban élők általános, a fedél nélküli-

ségből való kikerülésre szolgáló motivációit próbáltuk azonosítani.  

A kérdőív motivációkra vonatkozó része 

Kérdőívünkben tíz kérdés foglalkozik a motiváció kérdéskörével. Szóhasználatunkban igyekez-

tünk elkerülni a motiváció kifejezést, inkább a „jobb körülmények” szavakkal utaltunk arra a 

következő szintre, amit a sebezhetőségi, illetve integrációs zóna takarhat. A kérdéssor alapvető-

en négy részre osztható, s az egyes részek céljai az alábbi táblázat szerint azonosíthatók: 

4.2. táblázat 

KÉRDÉSEK KÉRDÉSEK CÉLJA 

- Mikor tudná azt elmondani, hogy jobbá váltak a 

körülményei? 

- Mi kellene ahhoz, hogy ezek a jobb körülmények 

megvalósuljanak? 

 

A megkérdezett jelenlegi helyzetének felmérése. 

- Mit tett eddig azért, hogy ezek a jobb körülmények 

megvalósuljanak? 

- Mit tudna, szeretne tenni jelenleg vagy a 

közeljövőben azért, hogy ezek a jobb körülmények 

megvalósuljanak?  

- Mit gondol, mi hátráltatja abban, hogy ezeket a 

jobb körülményeket megteremtse? 

 

 

Saját motivációk, illetve gátló tényezők azonosítása. 

- Leginkább kikre tud támaszkodni a jobb 

körülmények megteremtése érdekében?  

- Van-e valaki(k), akinek a véleményére különösen 

ad, akire hallgat, akinek a tanácsait megfontolja?  

 

Külső segítő tényezők azonosítása. 

- Mi a legfontosabb cél most az életében?  

- Egy év múlva hogyan látja önmagát? 

- Ha egy jó tündér teljesítené egyetlen kívánságát, mi 

lenne az? 

 

Kontrollkérdések, a motiváció interiorizációjának 

mértéke. 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

A megkérdezettek jelenlegi helyzetének felmérése 

A győri, 100 fő megkérdezett fedél nélküli esetében a hajléktalanságuk legjellemzőbb oka – 

több mint egyharmaduk esetében – a munka elvesztése, majd ebből következően fizetésképte-

lenné válás volt, saját bevallásuk szerint. Csaknem ugyanilyen domináns jelenség azonban az, 

amikor válás, vagy tartós párkapcsolat megszakadása következtében kerül az utcára valaki 

(27%), illetve egyéb családi konfliktus (pl. örökösödési problémák) miatt (25%) szűnik meg 
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lakhatása. Ugyanakkor ma már elmondható, hogy elhanyagolható azoknak a száma, akik 

munkásszálló megszűnése vagy állami nevelésből kikerülés után váltak hajléktalanná, s szintén 

egy-egy választ kaptunk arra vonatkozólag, hogy kényszerűségből, csalás vagy alkoholbetegség 

áldozataként, illetve büntetett előélet miatt következett be a hajléktalan állapot. (4.1. ábra) 

4.1. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

A válaszadók jelenlegi helyzetük javulásának kulcsát négy alapvető dologban látják: 

- lakáshoz jutás, 

- munkához, és ezáltal rendszeres jövedelemhez jutás, 

- családi kapcsolatok helyreállítása. 

Elmondható tehát, hogy a casteli értelmezés alapján a megkérdezettek helyzetértékelése reá-

lisnak látszik, megtalálták azokat az integráló erőket (munka és kapcsolatok), amelyek a kiil-

leszkedési zónából a sebezhetőségi, illetve az integrációs zónába segíthetik őket.  

Egyéb választ négy fő adott, közülük egy fő, aki nem tudja, mitől javulhatna helyzete, két fő 

nyugdíjba menetelétől várja a rendszeres jövedelmet, egy fő pedig nem családi, hanem pár-

kapcsolati helyzetének javulásában látja a változás kulcsát. 

Érdekes és figyelmet érdemlő azonban az a tény, hogy a megadott válaszlehetőségek közül 

senki sem választotta azt a verziót, hogy a hajléktalanszállóra való bekerüléssel válnának job-

bá a körülményei. Mindez azért is fontos, mert a válaszadók közül 50 fő utcán élő hajléktalan 

ember, akiknek lekérdezése a novemberi-decemberi hidegebb időben zajlott. 

A helyzetértékelés blokkjának utolsó kérdését nyitott formában tettük fel, s arra voltunk kí-

váncsiak, mi kellene ahhoz, hogy a fent említett jobb körülmények megvalósuljanak. 
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Hajléktalanság okai 
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Ahogy az alábbi ábra is mutatja, a legtöbb válasz a munkahely – jövedelem – pénz – lakás – 

egészség témakörökben érkezett, ettől várják a válaszadók helyzetük javulását. 

4.2. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Saját motivációk, illetve gátló tényezők azonosítása 

A motivációs vizsgálat során fontosnak tartottuk annak a felmérését, hogy mit tettek a meg-

kérdezett hajléktalanok azért, hogy a fentiekben felsorolt jobb körülményeket elérjék, milyen 

erőforrásokkal rendelkeznek – legyen az külső vagy belső – céljaik megvalósításához. 

A nyitott kérdésre adott válaszok alábbi vizualizációja sokat elárul (4.3. ábra). A válaszadók 

többsége vagy már dolgozik, vagy éppen munkát keres céljai megvalósítása érdekében. Szin-

tén domináns a kapcsolattartás, együttműködés válaszok aránya, ami a Munkaügyi Központ, a 

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat munkatársai és a családtagok felé irányul. Ezek a válaszok 

tehát ismét a casteli rendszer két alapvető dimenzióját célozzák, ami reális célokra és a célok 

megvalósítása érdekében tett erőfeszítésekre utal.  
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4.3. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Ugyanakkor a megkérdezettek 12%-a nem tett semmit annak érdekében, hogy körülményei 

jobbra forduljanak, tehát valószínűsíthető, hogy bár nekik is megvannak a céljaik (lakást kap-

ni, rendszeres jövedelemhez jutni, stb.), mégsem látják át a hozzájuk vezető utat, így a pro-

jektben számolni kell lemorzsolódásukkal. Felmerül a kérdés, hogy a megkérdezettek eme 

12%-a vajon az utcán élő hajléktalanok közül kerül-e ki? Előzetes feltételezésünk szerint igen, 

hiszen a motivációvesztés, céltalanság ilyen fokát valószínűleg a legrosszabb helyzetben levő 

rászorulók között találjuk meg.  

Adataink azonban ellentmondanak a fenti hipotézisnek. Az alapadatokat vizsgálva kiderül, 

hogy a 12% közül, aki eddig semmit nem tett annak érdekében, hogy körülményei jobbra for-

duljanak, dominánsan hajléktalan-ellátásban résztvevőket találunk. Adataink bontása azonban 

azt már nem teszi lehetővé, hogy lássuk, közülük hányan tartózkodnak az Átmeneti Otthon-

ban és hányan az Éjjeli Menedékhelyen. 

Kiderül viszont az, hogy a vizsgált 12 fő közül tízen első alkalommal hajléktalanok, ami ma-

gyarázatot adhat a tétlenségre. Valószínűsíthető, hogy mivel életükben először szembesültek a 

hajléktalansággal, nem alakultak ki megoldási mechanizmusaik, illetve lehetséges, hogy krí-

zisben vannak lakhatásuk elvesztése miatt, ezért tudatuk beszűkült, és csak problémájukra 

képesek koncentrálni. A projekt szempontjából tehát mindez azt jelenti, hogy esetükben krí-

zisintervenció alkalmazása válik szükségessé, így lemorzsolódásuk megelőzhető. 

Annak áttekintése, hogy mióta tart a hajléktalan állapot tovább árnyalja a képet, és felveti azt 

a gondolatot, hogy bár néhányuk esetében valóban krízisállapot áll fenn, a hosszabb ideje haj-

léktalan és ellátásban tartózkodó személyeknél a tétlenség, motiválatlanság oka a 

hospitalizálódás lehet. Adataink azt mutatják, hogy közülük 2 fő kevesebb, mint 1 éve, 2 fő 

pedig 1-2 éve hajléktalan. Egy fő 3-6 éve hajléktalan, a többiek pedig több mint 6 éve. A 12% 
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többségénél tehát maga az ellátás váltja ki a motiválatlanságot azzal, hogy hospitalizálja, hoz-

zászoktatja az egyént a szolgáltatáshoz, viszont nem motiválja arra, hogy továbblépjen. A 

vizsgált 12 fő között egy fő nőt találunk, életkoruk szerint pedig egyenletesen oszlanak el a 

korcsoportok között. Kb. fele-fele arányban találunk köztük jövedelemmel rendelkezőket és 

olyanokat is, akiknek nincs bevételi forrásuk. 

A múltbeli helyzet és tettek után a jövő felé irányítottuk a válaszadók figyelmét, ami azért volt 

fontos, mert a szükségletfelmérésen túl a jövőre irányuló kérdések egyfajta motivációt is 

nyújthattak a válaszadóknak azzal, hogy direkt módon gondoltatták át velük a közeljövőt.  

A következő kérdés tehát arra irányult, hogy mit tudna vagy szeretne tenni annak érdekében a 

közeljövőben, hogy a vágyott jobb körülményei megvalósuljanak. Nem meglepő, hogy a ka-

pott válaszok egybecsengenek a fenti kérdésre kapott válaszokkal. (4.4. ábra)  

4.4. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Dominánsan jelenik meg a munkavállalás (vagy már megvalósult formában vagy tervként), az 

együttműködés segítő szakemberekkel és a kapcsolat felvétele a családdal. Néhány válaszban 

az egészség megőrzésére vagy visszaszerzésére irányuló célokat lehet felismerni (pl. alkohol-

fogyasztás mérséklése), illetve néhányszor megjelenik az albérlet keresése is. 

Igaz, hogy elhanyagolható mértékben – összesen három fő válasza –, de az is megjelenik, 

hogy van, akiknek az jelenti a jobb körülmények megvalósulását, ha elhagyhatják a hajlékta-

lanszálló intézményét. 

A kérdésre válaszolók között ismét megtalálhatjuk azt a 12%-ot, akik eddig sem tettek semmit 

helyzetük jobbra fordulása érdekében, és a közeljövőben sem szándékoznak tenni. Az ő alap-

adataik megegyeznek a fentiekben negatív választ adókéval, tehát ugyanazokról a személyek-

ről van szó és a fentiekben javasolt beavatkozási módszerek szükségesek. 
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Ugyanakkor ennél a kérdésnél a motiválatlanok táborát még gyarapítja 5 fő, akik pedig nem 

tudják, hogy mit kellene tenniük. Esetükben ismét azzal a feltételezéssel élünk, hogy ők utcán 

élő hajléktalanok, akik nem vesznek részt intézményi ellátásban, s nem kapnak olyan jellegű 

szakemberi támogatást, ami esetvezetéssel járna együtt. Adataink azonban ismét cáfolják ezt a 

feltételezést. 

Az 5 fő közül csupán kettő utcán élő hajléktalan, 3 fő pedig átmeneti szállón, illetve éjjeli 

menedékhelyen tartózkodó személy. Az utcán élők közül egyikük első alkalommal hajlékta-

lan, igaz, 3-6 évre tehető hajléktalansága ideje. Másikuk már „rutinos”, hiszen több mint há-

rom alkalommal volt már hajléktalan és több mint 6 éve fedél nélküli. Mindketten rendelkez-

nek jövedelemmel, egyikük 61 év feletti nő, másikuk 41–50 év közötti férfi. Esetükben min-

denképpen szorosabb szakemberi támogatás és együttműködés szükséges. 

A másik 3 fő hajléktalan-ellátást vesz igénybe. Ők mindhárman első alkalommal hajléktala-

nok, de már több mint 6 éve, illetve 3–6 éve tart ez az állapot. Ketten közülük az 51–60 éves 

korosztályba tartozó nők, egy fő pedig 51–60 év közötti férfi. Mindhárman rendelkeznek jö-

vedelemmel, tehát esetükben nagy valószínűséggel áll fenn hospitalizáció. 

A fenti kérdéssel egybevetve a most kapott válaszokat tehát megállapítható, hogy a projekt 

megvalósulása során 10–15%-os lemorzsolódással számolni kell. A megkérdezetteknek ez a 

10–15%-a ugyanis a motiválatlanok táborát gyarapítja, akikre vonatkozóan célzott beavatko-

zás szükséges (pl. krízishelyzet kezelése, motivációs tréning). 

A válaszadókat gátló tényezők kiderítésére szintén hangsúlyt helyeztünk a kérdéssorban. Vá-

laszaik alapján a legtöbb győri hajléktalant – a megkérdezettek felét – a kedvezőtlen anyagi 

lehetőségek, a pénz hiánya hátráltatja céljai elérésében. Ugyanakkor szintén domináns volt a 

válaszokban – a megkérdezettek harmada válaszolta – a hajléktalan emberek diszkrimináció-

jára, kedvezőtlen megítélésére való hivatkozás. Szintén a válaszadók harmada válaszolta azt, 

hogy betegsége is gátolja céljai elérésében, de ötödük gátló tényezőként tartja számon, hogy 

nem kap segítséget a környezetétől. Ezen túl néhány választ kaptunk arra vonatkozóan, hogy a 

büntetett előélet, a szenvedélybetegség, a képzetlenség és az akarathiány játszanak szerepet, 

mint gátló tényezők. 

Az alábbi válaszokat (4.5. ábra) áttekintve látható, hogy a megkérdezettek leginkább külső 

gátló tényezőket említettek, amelyek akadályozzák őket céljaik elérésében. Jóval kevesebb 

volt az a válaszadó – számuk minden esetben 10 fő alatt maradt –, aki olyan belső, saját ma-

gára vonatkozó gátló tényezőkre is rámutatott, mint például a szenvedélybetegség vagy az 

akarathiány. 
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4.5. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Külső segítő tényezők azonosítása 

A motivációs kutatás ezen blokkjában azokra a kapcsolatokra voltunk kíváncsiak, melyekre 

külső erőforrásként, támaszként számíthatnak a megkérdezett győri hajléktalan emberek. 

Mint a diagramon (4.6. ábra) is látható, leginkább a szakembereket tartják megfelelő külső 

támasznak a megkérdezettek. Ez az eredmény azért nem meglepő, mert a fentiekben is több-

ször jelölték meg, hogy a hajléktalan létből való kilépés egyik kulcsának tartják a segítőkkel 

történő együttműködést. Ezekkel a válaszokkal összhangban a megkérdezettek több mint fele 

nyilatkozta azt, hogy a szakemberek véleményére ad leginkább. Ez az eredmény azt feltéte-

lezné, hogy leginkább azok a fedél nélküliek jelölték meg, hogy a szakemberek véleményére 

adnak leginkább, akik tartós bentlakást nyújtó ellátást vesznek igénybe a Hajléktalanokat Se-

gítő Szolgáltatás által. Összevetve azonban az alapadatokkal a válaszokat, nem ezt találtuk.  

A szakembereket, mint legfőbb külső támaszt megjelölők között egyaránt találunk intézményi 

ellátásban levő, illetve utcán élő hajléktalanokat is, nagyjából fele-fele arányban. 
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Legfőbb gátló tényezők tervei megvalósításában 
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4.6. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Szintén nem meglepő, hogy a társsal, a rokonokkal, a gyermekekkel, barátokkal fenntartott 

kapcsolatok szintén a válaszadók 15–25%-ának életében játszanak kiemelkedő szerepet, s 

szintén a válaszadók nagyjából ötöde ad leginkább az ő véleményükre. 

Ugyanakkor figyelemre méltó adat, hogy a megkérdezettek ötöde saját bevallása szerint leg-

inkább magára vagy senkire sem számíthat céljai elérése érdekében. 10 fő senkire sem tud 

támaszkodni. Azt feltételeznénk, hogy ők leginkább utcán élő fedél nélküliek, de adataink azt 

mutatják, hogy fele-fele arányban élnek az utcán és intézményi ellátásban. Jellemzőik szerint 

inkább első alkalommal hajléktalanok, és inkább férfiak. Ugyanakkor jellemző hajléktalansági 

idő nem állapítható meg, van, aki kevesebb, mint egy éve és van, aki több mint 6 éve hajlékta-

lan. Minden korcsoport képviselteti magát köztük, és legalább egy bevételi forrással rendel-

keznek. 

11 fő azt nyilatkozta, hogy saját magára tud leginkább számítani. Rájuk jellemző, hogy utcán 

élő hajléktalanokról van leginkább szó, akik első alkalommal hajléktalanok. Fedél nélkülisé-

gük azonban tartós, hiszen közülük csak 1 fő az, aki kevesebb, mint egy éve hajléktalan, leg-

inkább a több mint 6 éve válasz jellemző körükben. Leginkább férfiakról van szó, korcsoporti 

eloszlásuk egyenletes, és csak 2 fő nem rendelkezik közülük legalább egyfajta bevételi forrás-

sal. Ez a 11 fő az, akikre talán leginkább jellemző lehet a társadalmi normáktól eltérő túlélési 

technikák alkalmazása, illetve a kiilleszkedési karrierút (Kozma 2003) állomásainak megkez-

dése, ezért a projekt folyamán különös figyelmet érdemelnek. 

A projekt szempontjából fontosak ezek az adatok, mert lényegében ők azok, akiket fenyeget a 

lemorzsolódás veszélye, hiszen kapcsolataik beszűkültek, ezért ha munkát vállalnak is, a kiil-
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leszkedési zónából maximum a sebezhetőségi zónába tudnak bekerülni. Az ő esetükben min-

denképpen indokolt és szükségszerű a projekt folyamán figyelmet fordítani kapcsolataik bőví-

tésére, ezáltal integrációs esélyeik növelésére.  

 

Kontrollkérdések, a motiváció interiorizációjának mértéke 

A motivációs rész lezárásaként a jelenre és a jövőre utaló, a célkitűzések és az álmok megfo-

galmazását segítő nyitott kérdéseket tettünk fel, még egyszer jövőjük átgondolására késztetve 

a válaszadókat, s persze azt is mérve, hogy mennyire reálisak céljaik, mennyire vált bensővé 

motivációjuk vagy adott esetben mennyire van szó arról, hogy mások által a szájukba adott 

mondatokat fogalmaznak meg. 

Először jelenlegi céljaikat mértük fel, s a válaszokat mutató alábbi ábrán (4.7. ábra) világosan 

látszik, hogy a fentiekben megfogalmazott jobb körülményekkel, illetve az ahhoz vezető úttal 

teljesen megegyező válaszokat kaptunk.  

4.7. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

Elsődleges cél a legtöbb válaszadó számára a munkahely megszerzése, illetve a hajléktalan-

szállóról való kikerülés és a saját lakhatás megteremtése. Mindez azt mutatja, hogy a legtöb-

ben eltökéltek és motiváltak céljaikban, illetve reálisan látják a hozzá vezető utat. A megkér-
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dezetteknek csupán 7%-a nem tudott válaszolni a kérdésre, illetve válaszolta azt, hogy nincs 

cél az életében. 

 

A jövőképre vonatkozó kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják magukat a győri 

hajléktalan emberek egy év múlva. Ahogy az alábbi ábra (4.8. ábra) is mutatja, a válaszok 

megoszlottak, de inkább a pozitív jövőkép dominált. 

4.8. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Legtöbben munkahelyen, családjukkal együtt, jobb körülmények között látták magukat, már 

nem a hajléktalanszálló ellátottjaként. Ugyanakkor a megkérdezettek egyharmada nem tudott 

válaszolni a kérdésre, kilátástalannak látta helyzetét vagy ugyanolyannak, mint most. (4.9. 

ábra) Mindez arra utal, hogy a projektben nagy gondot kell fordítani a jövő vizualizációjára, a 

motiváció folyamatos fenntartására, mert e nélkül a jövőkép nélküli, céltalan emberek gyorsan 

kihullanak a programból. 
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4.9. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

A helyzetüket kilátástalannak látók, illetve a kérdésre nem válaszolók jellemzői az alábbiak 

(4. 10. ábra) szerint alakultak. Leginkább az intézményi ellátást igénybe vevők, az első alka-

lommal hajléktalanok, akik több mint 6 éve vannak fedél nélkül és általában 41–61 év közöt-

tiek látják kilátástalannak helyzetüket annak ellenére, hogy csupán egytized részük nem ren-

delkezik bevételi forrással. 

4. 10. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  
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Ezek az adatok pedig megmutatják számunkra azt a nyilvánvaló tényt, hogy minél hosszabb 

ideje hajléktalan valaki, annál inkább csökken a motivációja és bizonytalanná válik a jövőké-

pe. Ugyanakkor némileg meglepő az a tény, hogy a jövőjükkel kapcsolatosan inkább az ellá-

tásban részesülők, nem az utcán élők a bizonytalanabbak és a legalább egy bevételi forrással 

rendelkezők is kilátástalannak érzik az eljövendőt. 

Utolsó kérdésünk a motivációk és célok realitását volt hivatva vizsgálni. Általánosságban 

elmondható – ahogy az alábbi (4.11.) ábra is mutatja –, hogy a legtöbben a realitások talaján 

állva fogalmazták meg kívánságukat a „jó tündér felé”.  

4.11. ábra 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Jobb életet, biztos lakhatást, pénzt, munkát, egészséget és a családjukkal való együttlétet kí-

vántak, ráérezvén arra, hogy ez is a jövőképükről szóló kérdés.  

Voltak azonban olyanok – igaz, csupán 4 fő –, akik nem tudtak kívánni. Egyikük azt is hozzá-

tette, hogy nem hisz már a mesékben, ami a céltalanság, motivációvesztés és kilátástalanság 

kézzelfogható megnyilvánulása. Nem meglepő, hogy ebből a négy főből három utcán élő fe-

dél nélküli ember, akiknek ez az első alkalom, hogy hajléktalanok, bár hajléktalanságuk már 

több mint 3 éve tart. Mindannyian férfiak és 51 év felettiek. Csupán egyikük nem rendelkezik 

legalább egy bevételi forrással. 
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Megint mások inadekvát, irreális kívánságokba menekültek, pl.: „nőjön ki egy hajléktalantár-

samnak a lába”, nyerjen a lottón, állatok nyelvén beszéljen vagy egy pince tele borral. Ezek a 

válaszok azonban a megkérdezettek 12%-át takarják csupán, tehát megállapítható, hogy a vá-

laszadók többsége reális jövőképpel rendelkezik, ismervén a megvalósításhoz vezető utat is.  
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5. Egészség és szenvedélyek 

Nárai Márta 

 

A hajléktalanná válás és a hajléktalanság komplex problémakörében markánsan jelennek meg 

az addikciók, főként az alkoholfüggőség, valamint az egészségproblémák, betegségek okként 

és okozatként egyaránt. Az általunk 100 fő hajléktalan körében végzett felmérés egyik hang-

súlyos elemét jelentette e terület feltérképezése. Az egészégi állapot, illetve a szenvedélybe-

tegségben való érintettségük mellett fontosnak tartottuk megismerni a hajléktalanok egészség-

tudatosságát, egészségmagatartását, hiszen az egészségi állapot mellett ez nagymértékben 

hatással van re-integrációjukra, annak eredményességére, akár munkaerőpiacra való visszave-

zetésük, akár önálló lakhatásuk megoldásáról legyen is szó. Felmérések szerint társadalmi 

visszailleszkedésük, re-integrációjuk legjelentősebb akadályát éppen a rossz egészségi állapot, 

illetve szenvedélybetegségben való érintettségük jelentik. Ennek pozitív irányú befolyásolása 

azonban csak akkor lehetséges, ha ismerjük az egészséggel kapcsolatos magatartásukra irá-

nyuló motivációkat. 

Az egészségi állapot, illetve egészséggel kapcsolatos magatartásunk kedvező irányú befolyá-

solása a nem periférián lévő emberek esetében is nagyon összetett feladat, hiszen az egészsé-

get számos befolyásoló tényező bonyolult hierarchikus kapcsolatrendszere határozza meg 

(Vitrai–Vokó 2002). Jól szemlélteti ezt az 5.1. ábra. Az egészséget közvetlenül az öröklött és 

szerzett egyéni tulajdonságok, az életmód, a fizikai-anyagi környezet és a pszicho-szociális 

tényezők, valamint az egészségügy határozza meg. Számos olyan tényező van azonban, ame-

lyek nem közvetlenül determinálják az egészséget, de közvetetten mégis erőteljes hatást gya-

korolnak életminőségünkre, ezáltal fizikai és/vagy mentális egészségi állapotunkra, illetve az 

egészséggel kapcsolatos gondolkodásunkra, magatartásunkra (Vitrai–Mihalicza 2006). A szé-

lesebb társadalmi környezet – pl. tudomány, oktatás, kultúra, politika, gazdaság – állapota, 

illetve történései, folyamatai is mind befolyásoló erővel, hatással bírnak. Lényeges tehát az 

egészség holisztikus és multidiszciplináris volta: a testi, lelki, szellemi és társadalmi szem-

pontok elválaszthatatlanok egymástól (Grintz 2006, 3). 

A hajléktalanná vált emberek esetében számos eleme sérül ennek a rendszernek, és önmagá-

ban is az egészséget jelentős mértékben veszélyeztető tényezővé válik (fizikai-anyagi környe-

zet: munkahely elvesztése, utcára kerülés, lakhatási lehetőségek elvesztése; szociális státusz 

ellehetetlenülése: elszegényedés, érdekérvényesítés lehetőségének leépülése, elvesztése, pszi-

cho-szociális környezet: társas kapcsolatok leépülése, bizalomvesztés, biztonságérzet megin-

gása; életmód: kockázati magatartások megszaporodása; szerzett egyéni tulajdonságok: meg-

változnak a motivációk, leépülnek készségek, képességek; egészségügy: ellátásokból való 

kiesés, stb. hogy csak néhányat említsünk). Egy ilyen folyamatban teljességgel érthető, ha a 

hajléktalan létbe került/kényszerült emberek fizikai és mentális egészsége megromlik, illetve 

az egészséget veszélyeztető kockázati magatartások megszaporodnak. 
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Az egészség értékként való tudatosítása a hajléktanok esetében különösen fontos tehát, hiszen 

megfelelő egészségi állapotuk, egészségük megtartására, megőrzésére, javítására irányuló 

felelős magatartásuk a társadalomba való visszailleszkedésük záloga (lehet). Amennyiben 

értékként és erőforrásként tekintenek saját egészségükre, az egészségtudatosság, az egészséget 

megőrző, megtartó életmód is könnyebben érhető el peremre szorult létük során is. 

Egészségi állapotukra vonatkozó gondolataik, szubjektív érzületeik (egészségképük), illetve 

az egészségük rombolására vagy megtartására, javítására irányuló motivációik, magatartásuk 

megismerése hozzásegítheti ahhoz a szakembereket, hogy hatékonyabban tudják segíteni a 

perifériára szorult emberek társadalmi visszailleszkedését, sikeres munkaerő-piaci és lakhatási 

integrációjának megalapozását azáltal, hogy célzottabban, személyre szabottan tudják megha-

tározni, milyen egészségtámogató beavatkozásokra van szükség.   

5.1. ábra 

  

Forrás: Vitrai–Mihalicza (2006) alapján. 

 

A kérdőív egészségképre, egészségmagatartásra vonatkozó része 

Kérdőívünk egészségi állapotra, egészségmagatartás megismerésére vonatkozó blokkja 11 
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által diagnosztizált tényleges egészségi állapot, mi azonban elsődlegesen a megkérdezettek 

szubjektív egészségképét kívántuk feltérképezni. Az egészségi állapot mellett a kockázati ma-

gatartásokban, szenvedélybetegségekben való érintettséget indirekt módon próbáltuk mérni, 

az alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, dohányzás, szerencsejáték gyakoriságára, mennyiségé-

re vonatkozó magatartásokat tartalmazó állításokat soroltunk fel és arra kértük a megkérdezet-

teket, hogy hármas skálán (1. egyáltalán nem igaz; 2: valamennyire igaz; 3: teljes mértékben 

igaz) jelöljék be, hogy mennyire jellemző az adott viselkedés a személyére. A hárítás, tagadás 

minimálisra szorítása végett kerültük a szenvedélybeteg, alkoholista, alkoholfüggő, drogfüggő 

kifejezéseket.  

A betegségek, egészségproblémák, illetve a szenvedélybetegségek jelenlétének szimpla feltá-

rása mellett próbáltunk arra is választ találni, hogy e problémák mennyire befolyásolják az 

érintettek mindennapi életét (Egészségproblémái, illetve az alkohol- és/vagy drogfogyasztás 

hogyan befolyásolják a mindennapi életét?). Ezt több dimenzióban próbáltuk mérni, a króni-

kus fájdalomteher, az önellátás, a munkavégzés, a társas kapcsolatok, valamint az önérvénye-

sítés tekintetében néztük az akadályozottságot, érintettséget. Minden dimenzióban egy-egy 

kijelentéspár közül kellett választani, melyek közül az egyik az akadályozottságot, korláto-

zottságot fejezte ki, az állításpár másik tagja az ettől való mentességet jelenítette meg.  

A hajléktalanság és a megromlott egészségi állapot ok-okozati kapcsolatának feltárására szol-

gált az a többszörösen összetett kérdés, amely a különböző betegségekkel, egészségproblémá-

val küzdők esetében azt próbálta feltárni, hogy a betegségek, egészségproblémák a hajlékta-

lanság után alakultak-e ki, vagy már részben vagy teljes egészében hajléktalanná válásuk előtt 

is megvoltak, amennyiben ez utóbbi, akkor mennyiben járultak hozzá hajléktalanná válásuk-

hoz, illetve állapotuk mennyiben romlott a hajléktalan lét során.  

A szenvedélybetegségben való érintettséget feltérképező kérdéssorból nemcsak függőségeiket 

állapíthatjuk meg, hanem maguk az állítások az egyén egészségmagatartását is jól tükrözik. 

Egészségkárosító magatartás esetén az okokra, motivációkra is fényt kívántunk deríteni, hogy 

választ kaphassunk arra, hogy egyfajta túlélési stratégia részeként a kilátástalanság, peremre 

szorultság, kirekesztettség elviseléséhez járul-e hozzá a tudatmódosító szerek, főként az alko-

hol kontrollálatlanabb fogyasztása (bódult/mámoros állapotban átmenetileg elfelejtik problé-

máikat, kilépnek sanyarú helyzetükből), vagy a társak általi elfogadáshoz szükséges, esetleg 

személyiségbeli tényezők állnak inkább a háttérben (pl. akaratgyengeség). 

Egészségmagatartásuk, egészségtudatosságuk mélyebb feltárása, illetve a saját motivációik, 

valamint az egészségi állapotukat kedvezően befolyásoló, annak javulását eredményező belső 

és külső segítő tényezők feltárása, azonosítása volt a célja azoknak a kérdéseknek, amelyek 

arra irányultak, hogy feltérképezzük, mit gondolnak arról, hogy mi hozhatna javulást egészsé-

gi állapotukban, illetve ők maguk mit tesznek egészségi állapotuk megőrzése/javítása érdeké-

ben. Az egészséggel kapcsolatos magatartás során az orvoshoz járás gyakoriságát is vizsgál-

tuk, valamint indirekt módon próbáltunk arra is fényt deríteni, hogy az egészségügyi ellátás 

során hajléktalanként tapasztalnak-e diszkriminációt megkérdezetteink.  
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A megkérdezettek egészségképe – szubjektív egészségi állapot 

A megkérdezettek tizede jelezte azt, hogy egészségi állapota nagyon rossz, kritikus, további 

egyharmaduk is inkább rossznak (16%) vagy nem kielégítőnek (19%) értékeli egészségét. 

Meglepő, de a kérdőívet kitöltő hajléktalanok valamivel több mint felét (53%) mégis azok 

alkotják, akik egészségi állapotukat a hatos skálán pozitívnak minősítették: negyedük úgy 

nyilatkozott, hogy bár egészségi állapota változó, de inkább jó, hasonló arányban (22%) van-

nak azok, akik határozottan jónak ítélik egészségüket. Néhányan (6 fő – 6%) kiválónak érté-

kelték egészségüket (5.2. ábra). Ez utóbbi két csoportba szinte kizárólag olyanokat találunk, 

akiknek nincsenek egészségproblémái.  

Próbáltunk összefüggéseket keresni az egészségi állapot és különböző háttérváltozók között, 

mint pl. életkor, nem, iskolai végzettség, hajléktalanság tartama, kérdezés helye (szállón vagy 

alapvetően utcán él). Bár szignifikáns kapcsolat nem minden esetben mutatható ki (pl. életkor, 

nem, iskolai végzettség, hajléktalanság ideje), de elmondható, hogy a kevesebb, mint egy éve 

hajléktalanok érzékelhetően jobbnak minősítik egészségi állapotukat, mint a több éve, akár 

csak 1–2 éve hajléktalan létben élő társaik. Összességében több mint háromnegyedük (76,9%-

uk) jelölte be az inkább jó, jó, kiváló kategóriákat szemben a többi csoport (1–2, 3–6, vagy 

több mint 6 éve hajléktalanok) maximum 50%-os arányával. Az egészségüket kiválónak érté-

kelők kétharmadát a „kezdő” hajléktalanok teszik ki. Életkor tekintetében érvényesül  a papír-

forma: a magasabb életkorúak általában rosszabb egészségi állapotnak örvendenek. A 60 éven 

felüliek körében nem volt olyan válaszadó, aki kiválónak értékelte volna egészségét, és ösz-

szességében közel felük (46,2%) nagyon rossznak vagy inkább rossznak minősítette állapotát, 

ugyanakkor e csoport a 40 éven aluliak körében csupán 15%-ot tett ki. A nagyon 

rossz/kritikus egészségi állapotúak döntő többségét (80%-át) az 50 évnél idősebbek adják. 

Érdekes eredményt hozott a nemi hovatartozással való összevetés: a férfiak lényegesen jobb 

egészségi állapotnak örvendenek szubjektív bevallásuk alapján, mint a nők. A nők körében 

kétszer annyian voltak azok, akik a nagyon rossz (18,2% v. 7,9%) és harmadannyian voltak 

azok, akik a jó (9,1% v. 26,3%) válaszkategóriát jelölték be, mint a férfiak körében. Összes-

ségében a férfiak több mint fele (57,9%), addig a nőknek csupán 40,9%-a nyilatkozott pozití-

van (inkább jó, jó, kiváló válaszkategóriák) egészségi állapotáról.  

Míg az egészségi állapot és az eddig taglalt háttérváltozók között nem volt kimutatható egyér-

telmű kapcsolat, addig a lekérdezés helyével szignifikáns és közepesen erős (Cramer V 0,434) 

összefüggést találtunk: a nappali melegedőben lekérdezettek jobb egészségi állapotról számol-

tak be, mint a hajléktalan szállón élő társaik. Míg az egészségüket kritikusan rossznak vagy 

inkább rossznak minősítők többsége (60%, ill. 81,3%-a) a hajléktalan szállón élők közül kerül 

ki, addig a kiváló, illetve jó egészségi állapotúak körében pont fordított a helyzet, döntő több-

ségük (83,3%, ill. 77,3%) utcán élő hajléktalan. Összességében az átmeneti szállón élő meg-

kérdezettek körében kétszer többen értékelték állapotukat kritikusnak vagy rossznak (38% v. 

14,6%), és feleannyian pozitívan (36% v. 72,9%), mint a nappali melegedőben megkérdezett, 

alapvetően az utcán, közterületeken élő társaik. 
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5.2. ábra „Milyennek ítéli az egészségi állapotát?” kérdésre adott válaszok megoszlása – 

szubjektív egészségkép (fő=%) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Mindenképpen pozitív, hogy a megkérdezettek kétötöde (39%) úgy nyilatkozott, hogy semmi-

lyen betegsége vagy egészséggel kapcsolatos problémája nincsen. Ugyanakkor 61%-uk emlí-

tette, hogy vannak egészségproblémái, betegségei, de az előző kérdéssel összevetve látható, 

hogy több érintett esetében az nem olyan mértékű, amely az egészségi állapotot – legalábbis 

szubjektív érzület alapján – nagyon negatívan befolyásolná.  

A kérdőívet kitöltők saját szavaikkal fogalmazhatták meg, hogy milyen betegsé-

gük/egészségproblémájuk van. A 61 érintettől összesen 106 említés érkezett, ami azt jelenti, 

hogy személyenként átlagosan kettő egészségproblémával küzdenek. A valóságban azonban 

az érintettek többsége (36 fő – 59%) egy betegséget jelölt meg, ugyanakkor tizenegyen kettő, 

tízen három, ketten-ketten azonban négy, illetve öt betegséggel küzdenek.  

A szubjektív egészségkép összhangban van a betegségteherrel (szignifikáns, közepes kapcso-

lat mutatható ki), elmondható, hogy az összes olyan megkérdezett, aki azt nyilatkozta, hogy 

nincsenek egészségével kapcsolatos problémái, jónak vagy kiválónak értékelte egészségi álla-

potát. Az egy betegséget említők körében még relatíve magas arányt (34,3%) képviselnek 

azok, akik változónak, de inkább jónak minősítették egészségüket, de többségben (54,3%) 

már a negatívan minősítők vannak. A 4–5 betegséggel küzdők mindegyike egyöntetűen rossz-

nak értékelte egészségét.  

Az érintettek kétötöde, az összes megkérdezett negyede  (25 fő) halmozottan terhelt (legalább 

kettő betegsége van) tehát egészséggel kapcsolatos problémákkal, súlyos betegségterhet ’ci-

pel’, melyek egy része olyan (pl. epilepszia, szívműtét, rokkantság, vakság, gerincsérv), 

amely lehetetlenné teszi pl. a munka világába való visszavezetést, illetve mindenképpen meg-

változott munkaképességűként való re-integrációjukat teszi csak lehetővé. Ez a programba 

való bevonhatóságukat megnehezítheti, illetve a kimenet eredményességét veszélyezteti. Arra, 

hogy önmaguk mennyire látják egészségi állapotukat, vagy betegségüket gátló tényezőnek, 

rávilágítanak egy másik kérdésblokkban a terveik megvalósításának akadályait feltáró kérdés-
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re adott válaszaik, ahol a felmérésben részt vett hajléktalanok 30%-a betegségét jelölte meg a 

tervei megvalósítása legfontosabb gátjának.  

Kik az érintettebbek? A társadalmi háttérváltozókkal összevetve a betegségterhet, elmondható, 

hogy az életkor előre haladtával fokozatosan nő azok aránya, akiknek vannak egészségprob-

lémái (a kapcsolat 10%-os hibahatár mellett szignifikáns). Sajnos már a fiatalabb korosztály 

esetében is magas a betegség(ekk)el küzdők aránya, de a 60 éven felüliek körében már szinte 

teljes az érintettség (5.3. ábra). Szintén 10%-os hibahatár mellett szignifikáns kapcsolat mu-

tatható ki a betegségteher és a nem között, illetve a hajléktalanságban eltöltött idő között; ez 

utóbbi kapcsolat egyébként erősebb. A nők jóval nagyobb hányada küzd egészségproblémák-

kal, betegségekkel, mint az erősebb nem képviselői (77,3% v. 56,4%).  

 

5.3. ábra Életkor és a betegségteher kapcsolata (%) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

A hajléktalanságban eltöltött évek száma emeli az egészségproblémákban való érintettséget 

(5.4. ábra).  

5.4. ábra A hajléktalanság tartama és a betegségteher kapcsolata (%) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 
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Az adatokat megfigyelve azonban látható, hogy igazán nagy differencia a kevesebb, mint 1 

éve hajléktalanok és a már legalább 1-2 évet e perifériára sodródott létben élők között tapasz-

talhatunk, ami azt sejteti, hogy a biztos lakhatás elvesztése, a társadalmi kirekesztettség és 

ennek rövid időn belül való meg nem old(ód)ása a kritikus az egyén egészségi állapota szem-

pontjából, azt követően a betegségteher nem nő olyan jelentős mértékben. 

Leggyakrabban előforduló betegségek, egészségproblémák a keringési rendszer betegségei 

(szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, érelmeszesedés), valamint a mozgásszervi 

betegségek, panaszok. A betegségben érintettek fele küzd mozgásszervi panaszokkal, közel 

fele pedig keringési betegségekkel. Számos esetben említésre kerültek mentális problémák 

(pl. depresszió) és más pszichiátriai betegségek (pl. skizofrénia), neurológiai betegségek, lá-

tásproblémák, emésztőrendszeri (pl. hasnyálmirigy gyulladás) és légzőszervi elváltozások, 

illetve problémák (pl. asztma) (5.1. táblázat). Látható tehát, hogy a betegségek jelentős része 

megfelelő életmóddal, illetve prevencióval – szűrővizsgálatok, rendszeres orvosi ellenőrzés – 

kivédhető, megelőzhető lenne. 

5.1. táblázat A megkérdezettek által megnevezett betegségek, egészségproblémák (N=61) 

Betegségek, egészségproblémák Említés 

Mozgásszervi betegségek, panaszok 31 

Keringési rendszer betegségei 28 

Mentális problémák 8 

Neurológiai betegségek 7 

Látásproblémák 5 

Légzőszervi elváltozás, panaszok 4 

Emésztőrendszeri megbetegedések 4 

Daganatos megbetegedések 3 

Cukorbetegség 3 

Hallássérülés 2 

Egyéb 11 

Összesen 106 
Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

 

A hajléktalanság és a megromlott egészségi állapot ok-okozati kapcsolatának feltárására szol-

gált az a kérdésünk, amellyel azt kívántuk feltérképezni, hogy a különböző betegségekkel, 

egészségproblémával küzdők érintettsége hajléktalanná válásuk után alakult-e ki, vagy már 

hajléktalanná válásuk előtt is megvoltak betegségeik. A betegségekkel küzdő válaszadók (61 

fő) relatív többségének, 41%-ának (25 fő) saját bevallása szerint hajléktalanná válása előtt 

egyáltalán nem voltak egészségproblémái, azok teljes egészében a perifériára kerülés után 

alakultak ki, illetve jelentkeztek. Ők egyébiránt az összes megkérdezett negyedét teszik ki.  

A valamilyen betegségben érintettek negyedének (16 fő – 26,2%) részben, harmadának (20 fő 

– 32,8%) ugyanakkor teljes egészében hajléktalanná válása előtt is megvoltak a betegségei  

(5.2. táblázat).  
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5.2. táblázat Egészségproblémában érintettek megoszlása a betegségek kialakulásának 

ideje, illetve az állapot változása szerint 

1. Egészségproblémái/betegségei hajléktalanná válása előtt egyáltalán nem voltak, teljes egészében hajléktalanná 

válása után alakultak ki/jelentkeztek:  25 fő 

2. Egészségproblémái/betegségei részben 

hajléktalanná válása előtt is megvoltak:  16 fő 
 hozzájárultak hajléktalanná válásához: 3 fő  

 nem járultak hozzá hajléktalanná válásához: 12 fő 

 hajléktalanná válása után felerősödtek, rosszabbá 

válták: 9 fő 

 de hajléktalanná válása után nem erősödtek fel, nem 

válták rosszabbá: 6 fő 

3. Egészségproblémái/betegségei teljes 

egészében hajléktalanná válása előtt is 

megvoltak: 20 fő 

 hozzájárultak hajléktalanná válásához: 2 fő 

 nem járultak hozzá hajléktalanná válásához: 15 fő 

 hajléktalanná válása után felerősödtek, rosszabbá 

válták: 6 fő  

 de hajléktalanná válása után nem erősödtek fel, nem 

válták rosszabbá: 13 fő 

Összesen: 61 fő 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Ez utóbbi két csoportba tartozók (36 fő) jelentős részének a hajléktalanná válás után panaszai 

felerősödtek, állapota rosszabbá vált, egészségi állapota romlott. Azok körében, akik szubjek-

tív érzülete szerint egészségi állapotuk nem romlott, többségben vannak azok, akik egészség-

problémái teljes egészében hajléktalanná válásuk előtt is megvoltak már. A betegségek kiala-

kulásának idejére, illetve az állapot változására vonatkozó válaszok összegzése alapján el-

mondható, hogy a kérdőívet kitöltők jelentős hányadáról, közel feléről (46 fő) kijelenthető, 

hogy a hajléktalan lét hozzájárult egészségének megromlásához, ugyanakkor csupán öten nyi-

latkozták azt, hogy korábban meglévő betegségeik, rossz egészségi állapotuk hozzájárult haj-

léktalanná válásukhoz. A kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy nem annyira az oka az 

egészségi állapot megromlása a hajléktalanná válásnak, mint sokkal inkább következménye. 

Ugyanakkor nem törvényszerű, hogy a hajléktalan lét az egészség jelentős mértékű megrom-

lását eredményezze, hiszen a megkérdezettek fele nem számolt be egészségi állapota negatív 

irányú változásáról, illetve egészségét alapvetően jónak értékelte. Természetesen nem elha-

nyagolható az idődimenzió, mint meghatározó tényező. 5%-os hibahatár mellett szignifikáns 

kapcsolatot találtunk a betegségek kialakulásának ideje és a hajléktalanság tartama között. A 

hajléktalanságban eltöltött évek számával fokozatosan növekszik azoknak az aránya, akiknek 

egészségproblémái egy az egyben a hajléktalanná válás után, a hajléktalan létben élés során 

alakultak ki. Az egészségproblémával terheltségnél láttuk, hogy maga a hajléktalanná válás 

ténye is egészségromboló hatású, és az első év nagyon megterhelő, gyakorlatilag bizonyos 

szempontból megterhelőbb és egészségrombolóbb, mint a többi. Megdöbbentő, hogy a beteg-

séggel küzdő „friss hajléktalanok” (kevesebb, mint egy 1 éve hajléktalan) több mint negyede 

úgy nyilatkozott, hogy egészségproblémái a hajléktalanná válása után alakultak ki. Tehát alig 

néhány hónap elegendő volt ahhoz, hogy mentális és/vagy fizikai állapotuk jelentős mérték-
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ben romoljon és betegségterhük legyen! A néhány éve periférián élők közel kétötödére, míg a 

több mint 6 éve hajléktalanoknak már több mint felére igaz, hogy egészségproblémái kizáró-

lag a hajléktalan lét során alakultak ki (5.5. ábra).   

5.5. ábra Az egészségproblémával érintettek körében a „betegségei teljes egészében a 

hajléktalanná válás után alakultak ki” kategóriát bejelölők aránya a hajléktalanságban 

való érintettség időtartama szerint (%; N=61)  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Kapott eredményeink valamennyire az életkorral is összefüggenek, bár szignifikáns kapcsola-

tot nem tudtunk kimutatni. Az életkor emelkedésével csökken azoknak az aránya, akiknek 

betegségei kizárólag a hajléktalanná válás után alakultak ki, míg ez az 50 évnél fiatalabbak 

közel felét jelenti, addig a 60 éven felüliek körében csupán egyharmadukra igaz. Ez azzal 

magyarázható, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy van 

olyan egészségproblémája, ami nem egy-két hónapja, egy-két/néhány éve alakult ki, hanem 

korábban, életkorának emelkedéséből kifolyólag.  

Kockázati magatartás – szenvedélybetegségekben való érintettség 

A szenvedélybetegségekben való érintettséget az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, a do-

hányzás, valamint a szerencsejáték gyakoriságára és/vagy mennyiségére vonatkozó magatar-

tásokat tartalmazó állításokkal indirekt módon próbáltuk mérni. A felmérés eredményeit az 

5.6. ábra foglalja össze. Elmondható, hogy a kábítószer-fogyasztás minimális mértékben van 

jelen a vizsgált populációnál: döntő többségük (81%-uk) soha nem fogyasztott még kábító-

szert, kipróbálás szintjén sem, ötödük próbálta már, de csupán 2-3 főre tehető azok száma, 

akik több-kevesebb rendszerességgel élnek e szerekkel. Alacsony arányt képvisel a szerencse-

játékot/kártyajátékot űzők (játékszenvedély) tábora is, 86%-uk nem érintett a dologban, 13-an 

azonban szoktak szerencsejátékra/kártyázásra pénzt költeni, közülük négyen teljes mértékben 

jellemzőnek jelölték magukra e magatartást. 

A drogfogyasztás és a játékszenvedély kapcsán kijelenthetjük, hogy mintánkban ezek igazából 

nem képeznek függőségi tényezőt. 

A dohányzás már jóval több embert érint, bár állításunk gyakorlatilag a ’láncdohányzásra’ 

vonatkozott, egy másik kérdésünk kapcsán kiderült, hogy a megkérdezetteknek csupán tizede 
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nem dohányzik, a többiek igen. Negyedük teljes egészében, míg ötödük részben tartja magára 

igaznak azt a kijelentést, hogy: „Egyik szál cigit a másik után szívom”, azaz a kérdőívet kitöl-

tő hajléktalanok szinte fele ’nagy bagósnak’ tekinthető, ami jelentős egészségkárosító maga-

tartást jelent, de nem tekinthetjük addikciónak.   

A vizsgált körben leginkább jelenlévő függőségi tényező az alkohol. A vizsgált hajléktalanok 

alig több mint egyharmada (36%) mondta azt, hogy teljes mértékben igaz rá, 31%-uk pedig 

részben tartotta magára igaznak, hogy egyáltalán nem vagy nagyon ritkán iszik alkoholt, ami 

persze nem azt jelenti, hogy a többiek mind alkoholisták lennének. Mindenesetre a megkérde-

zettek egyharmada biztosan nem utasítja vissza, ha társai alkohollal kínálják, 44%-ukra pedig 

részben vagy teljesen igaz, hogy nem múlik el úgy nap, hogy ne innának alkoholt. Az alkohol 

tehát a megkérdezettek meghatározó hányada mindennapjainak részévé vált, ami az egészségi 

állapot megőrzése, javítása szempontjából (is) jelentős kockázati magatartást jelent. A vála-

szok alapján arra következtethetünk, hogy kb. 18-20 fő, azaz a megkérdezettek ötöde biztosan 

szenvedélybeteg, ők azok, akik rendszeresen, hetente többször, akár naponta lerészegednek, 

alkohol miatt bódult állapotba kerülnek, 12 fő oly mértékben rabja az italnak, hogy gyakorla-

tilag minden pénzét italra költi, étel helyett is inkább alkoholt vásárol. Az alkoholtól való ily 

mértékű függőség komoly gátját jelenti a visszailleszkedésnek, a programba vonhatóságnak. 

5.6. ábra Szenvedélybetegségben való érintettség – kockázati egészségmagatartás 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 
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közül kerültek ki (főként a több mint 6 éve hajléktalanságban élők). A friss, illetve az 1-2 éve 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Szoktam szerencsejátékra/kártyázásra pénzt költeni 

Egyik szál cigit a másik után szívom 

Soha nem fogyasztottam még kábítószert 

Naponta vagy hetente többször kerülök kábítószer 
miatt bódult állapotba 

Ha nem is rendszeresen, de fogyasztok kábítószert 

Egyáltalán nem, vagy csak ritkán (havonta egyszer) 
szoktam alkoholt fogyasztani 

Minden pénzemet italra költöm 

Inkább alkoholt veszek, mint élelmiszert 

Nem utasítom vissza, ha a társaim megkínálnak 
alkohollal 

Naponta vagy hetente többször kerülök alkohol 
miatt mámoros, bódult állapotba 

Nem múlik el nap úgy, hogy ne innék alkoholt 

86 

53 

15 

97 

96 

30 

87 

87 

32 

78 

54 

9 

20 

3 

1 

3 

31 

5 

9 

33 

15 

26 

4 

26 

81 

1 

0 

36 

7 

3 

34 

6 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

egyáltalán nem igaz valamennyire igaz teljes mértékben igaz nem válaszolt 



Oldal: 40 / 104 

 

hajléktalan megkérdezettjeink körében – önbevallásuk alapján – nem találtunk olyant, akire 

teljes mértékben igaz lenne, hogy naponta vagy hetente többször fogyasztana oly mértékben 

alkoholt, hogy lerészegedne, bódult állapotba kerülne. Ez megint csak arra figyelmeztet, hogy 

az első év(ek) alatt kell megoldani a visszaillesztést, reintegrációt, ha ez nem sikerül, megnő az 

egyén veszélyeztetettsége nemcsak az egészségproblémákra, hanem az alkoholfüggőségre is.  

Próbáltuk feltérképezni azt is, hogy mennyire jár együtt a (mértéktelen) alkoholfogyasztás és 

a mértéktelen dohányzás. A két kockázati magatartás között szignifikáns kapcsolatot találtunk. 

A napi szinten alkoholt fogyasztók, illetve a napi szinten vagy hetente többször lerészegedők 

többségére (közel kétharmadára) jellemző az is, hogy egyik szál cigit a másik után szívják, 

fordítva azonban a kapcsolat már nem ennyire erős, de kétségkívül elmondható, hogy a lánc-

dohányosok meghatározó részére (kétötödére) jellemző a rendszeres alkoholfogyasztás is. Az 

is elmondható, hogy azok döntő többségére (kétharmadára), akik nem dohányoznak vagy nem 

olyan erős dohányosok az is igaz, hogy nem fogyasztanak mértéktelenül, illetve napi gyakori-

sággal szeszes italt. A kapcsolat fordítva is érvényesül, azaz akikre nem jellemző a gyakori 

lerészegedés, illetve a mindennapos alkoholfogyasztás, tartózkodnak a mértéktelen dohány-

zástól is.  

Az alkohol/kábítószer-fogyasztás, mely utóbbi esetünkben nem volt meghatározó, motiváció-

inak megértéséhez megpróbáltuk feltárni annak legfőbb okait. Válaszadóink maximum három 

választ jelölhettek be. A kérdésre 58-an adtak választ, tőlük összesen 88 jelölés érkezett.  

5.7. ábra Az alkoholfogyasztás hátterében álló okok (megjelölés száma)  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

A válaszok egyrészt azt tükrözik, hogy mintegy túlélési stratégia részeként működik, az alko-

hol, esetenként kábítószer hatása alatt átmenetileg elfelejtik helyzetüket, kilátástalanságukat, 

problémáikat, másrészt feszültségoldóként funkcionál (ellazít, megnyugtat), amely szintén az 

elviselhetetlennek látszót teszi elviselhetővé. Van azonban közösségi dimenziója is a dolog-

nak, hiszen a válaszok között hasonló mértékben jelenik meg okként a másokkal való közös 

időtöltés, a sorstársakkal való együttlét. Öt esetben megjelölésre került az unalom, heten 

egyéb okot is megjelöltek (5.7. ábra), amelyek között említésre kerültek családi problémák, 

válás. Az okok ’legyőzhetősége’ szempontjából egyrészt fontos megfelelő megküzdési 
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(coping) stratégiák, illetve feszültségoldó technikák megismertetése, elsajátíttatása, másrészt 

reális (a perifériára szorult létben is elérhető), a túlélésen túli célok kitűzése.   

 

A mindennapi élet akadályozottsága 

A fájdalomteher, az önellátás, a munkavégzés, a társas kapcsolatok, valamint az önérvényesí-

tés dimenziójában próbáltuk mérni azt, hogy az egészségproblémák és/vagy az alkoholfüggő-

ség hogyan befolyásolják a mindennapi életet, mennyire jelentenek akadályozottságot, korlá-

tozottságot. Legkevésbé az önellátás, leginkább a társas kapcsolatok alakulására nyomja rá 

bélyegét a megromlott egészségi állapot/szenvedélybetegség (5.8. ábra). A felmérésünkben 

részt vevő hajléktalanok negyede mondta azt, hogy szeretteik elfordultak tőlük, ötödük a min-

dennapi tevékenységek ellátását akadályozó folyamatos fájdalomteherrel küzd, hasonló azok-

nak az aránya, akik könnyebb fizikai munkát sem képesek elvégezni, 15%-uk pedig képtelen 

arra, hogy ügyeit egyedül intézze, képviselje, közel tizedük pedig önellátásában jelentős mér-

tékben korlátozott, segítségre szorul. Eredményeink azt mutatják, hogy a hajléktalan létben 

élők kb. ötöde komoly korlátozottsággal küzd mindennapi tevékenységeit illetően, korláto-

zottságai kumulálódnak, érinthetik a munkavégzést, a társas kapcsolatokat, a hivatalos ügyek 

intézését, sőt 8 fő esetében az önellátást is. Esetükben a re-integráció sikeressége mindenkép-

pen kétséges, nagyon komoly fejlesztő munkát igényel.  

5.8. ábra Egészségproblémái és/vagy alkoholfüggősége miatt akadályozottságot, korláto-

zottságot, érintettséget megélők nagyságrendje a mért dimenziókban (fő=%) 
 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

A mindennapi élet akadályozottságát tekintve sikerült néhány összefüggést azonosítanunk: 

egyrészt elmondható az az evidensnek tűnő kapcsolat, hogy azok, akik segítségre szorulnak 

önmaguk ellátásában, jelentős fájdalomteherrel küszködnek (közepesen erős szignifikáns kap-
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csolat, CramerV 0,460). Másrészt a betegségek számának gyarapodásával általánossá válik a 

mindennapi tevékenységek elvégzését akadályozó fájdalom megléte (erős kapcsolat van: 

CramerV 0,703), a munkavégzés jelentős mértékben korlátozottá válik (CramerV 0,444), sőt 

az önellátás is veszélybe kerül (CramerV 0,496). Pl. egy betegség esetén az érintettek ötöde, 

két-három betegség esetén már a háromnegyede, négy-öt betegség eseten teljes köre jelentős 

fájdalommal küszködik. Egy betegségnél az érintetteknek negyede, két betegségtől már közel 

fele könnyű fizikai munkát sem tud elvégezni, és ez az arány tovább emelkedik.  

Néhány dimenzió esetén társadalmi háttérváltozókkal is sikerült szignifikáns, bár általában a 

közepesnél kicsit gyengébb kapcsolatot találnunk (CramerV rendre 0,3-0,4 között alakul). A 

mindennapos, akadályozó fájdalomteher a véletlennél nagyobb arányban érinti a nőket, illetve 

a szállón élőket, ennek hátterében az áll, hogy ők jobban terheltek egészségproblémákkal, 

betegségekkel. Az önellátásban segítségre szorulás is inkább a nőkre jellemző (5.3. táblázat).  

A munkavégzés korlátozottságát tekintve szignifikáns kapcsolatot az életkorral találtunk: az 

életkor emelkedésével növekszik azoknak a száma, akik könnyű fizikai munkát sem képesek 

elvégezni. Hasonló összefüggés tapasztalható a hivatalos ügyek elintézését tekintve: az élet-

kor növekedésével drasztikusan növekszik azoknak az aránya, akik ebben (is) segítségre szo-

rulnak. A társas kapcsolatok alakulására nézve 5, illetve 10%-os hibahatár mellett találtunk 

értékelhető kapcsolatot: egyrészt az utcán élők, illetve a régóta hajléktalanságban élők körére 

jellemzőbb az, hogy korábbi kapcsolataik megromlottak, szeretteik elfordultak tőlük (5.3. 

táblázat).  

5.3. táblázat A mindennapi akadályozottság egyes dimenzióiban érintettek köre (%)
X
 

Akadályozottság 

dimenziói 

Társadalmi háttérváltozók 

Nem Életkor Hajléktalanság 

tartama 

Tartózkodás helye 

(hajléktalan szálló 

vagy utca) 
Mindennapi tevékenységek 

ellátását akadályozó 

fájdalomteher 

Nők: 58,8% 

Férfiak: 20,4% 

 
(Cramerv 0,366) 

  szállón élők: 45,2% 

utcássok: 17,1% 

 
(Cramerv 0,304) 

Önellátásban segítségre szorul Nők: 30,0% 

Férfiak: 3,5% 
(Cramerv 0,381) 

   

Könnyű fizikai munkát sem tud 

elvégezni 

 –40 évesek: 0,0% 

41–50 évesek: 16,0% 

51–60 évesek: 34,6% 
61– évesek: 46,2% 

(Cramerv 0,358) 

  

Társas kapcsolatok megromlása: 
akik korábban szerették, 

elfordultak tőle 

  kevesebb, mint 1 éve: 
15,0% 

1–2 éve: 38,9% 

3–6 éve: 22,2% 
több, mint 6 éve: 48,0% 

(Cramerv 0,289) 

szállón élők: 21,4% 
utcások: 43,6% 

 

(Cramerv 0,237) 

Hivatalos ügyek elintézésében 

segítségre szorul 

 –40 évesek: 7,7% 

41–50 évesek: 12,0% 
51–60 évesek: 19,2% 

61– évesek: 50,0% 
(Cramerv 0,346) 

  

X 
Csak a szignifikáns kapcsolatok kerültek jelölésre. 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 
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Egészségtudatosság, egészségmagatartás 

Mint a szenvedélybetegségekben való érintettséget feltáró kérdésünk eredményeit láttuk, a 

hajléktalanok jelentős részére mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás esetében kocká-

zati magatartás a jellemző. Az egészséggel kapcsolatos magatartásuk mélyebb feltárása érde-

kében kíváncsiak voltunk arra, hogy mitől várnák egészségi állapotuk javulását, illetve mit 

tesznek ők maguk egészségük megőrzése, javítása érdekében.  

Egészségi állapotuk javulásának feltételét – csakúgy, mint a kérdőív motivációs blokkjában 

vizsgált kérdések eredményei szerint a jelenlegi helyzetük javulásának kulcsát – válaszadóink 

alapvetően a következő három dologban látják:  

 megfelelő lakhatáshoz jutás 

 munkaerő-piaci jelenlét – állandó jövedelmet biztosító munkához jutás  

 családi kapcsolatok javulása.  

Az első két tényezőt a megkérdezettek jelentős része jelölte, a családi kapcsolatok helyreállí-

tása már lényegesen kevesebbszer fordult elő a válaszok között (5.9. ábra).  A válaszadók 

10% feletti, illetve a körüli hányada említette a kockázati magatartáson való változtatást – 

elsősorban a dohányzás csökkentését, valamint a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, elsősor-

ban a szükséges gyógyszerekhez/gyógykezelésekhez való hozzájutást. Egyéb választ 11 fő 

jelölt be, melyek között a nyugalom (4 fő), illetve a pénzhez jutás (2 fő) domináltak.  

5.9. ábra  Mi az, ami egészségi állapotában javulást hozhatna? (fő)  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mit tesznek maguk a megkérdezettek egészségi állapotuk meg-

őrzése/javítása érdekében? Mennyire vannak tudatában magatartásuk, életük egészségre gya-

korolt hatásaival?  
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A válaszokból úgy tűnik, hogy válaszadóink többségére nem igazán jellemző az egészségtu-

datosság, legjellemzőbb válasz (53 fő jelölte) az „igénybe veszem a hajléktalan ellátás nyúj-

totta lehetőségeket” (pl. lakhatás, étkezés, tisztálkodás), többek számára ennyiben kimerül 

egészségük iránti felelősségük. Harmaduk viszont említette, hogy megpróbál lehetőségeihez 

mérten egészségesen táplálkozni, hasonló arányban került említésre a felírt gyógyszer megfe-

lelő módon való alkalmazása („rendesen beszedem”), 13 fő mondta, hogy a szükséges gyógy-

kezeléseket igénybe veszi, 15 fő pedig, hogy rendszeresen jár orvoshoz. Egy fő említette az 

egyéb válaszok között a szűrővizsgálaton való részvételt is. Itt mindenképpen meg kell je-

gyeznünk, hogy nem tudjuk, összességében hány főnek kellene pl. rendszeresen gyógyszert 

szedni vagy gyógykezelésekre járni, mindenesetre azt tudjuk, hogy 61 fő szenved valamilyen 

betegségben, melyek jelentős részénél – a betegségek megnevezéséből kifolyólag –

feltételezzük a rendszeres orvosi kontroll, illetve a gyógyszerszedés szükségességét. Ennek 

tudatában elmondhatjuk, hogy az egészségproblémával küzdők jelentős hányada nem jut hoz-

zá az állapota megőrzéséhez, illetve javításához szükséges ellátásokhoz, sajnos önmaga sem 

teszi meg az ehhez szükséges lépéseket. A képet szerencsére árnyalja, hogy az orvoshoz egy-

általán nem járók döntő többségét (70%-át) – mint egy másik kérdés kapcsán megtudtuk – 

azok teszik ki, akiknek nincsenek egészségproblémái.  

Mint a kockázati magatartások elemzésénél láttuk, a megkérdezettek közel fele (46%) részben 

vagy teljesen igaznak tartotta magára azt az állítást, hogy egyik szál cigarettát a másik után 

szívja, tehát gyakorlatilag láncdohányos. Hasonló arányban van jelen a mindennapos alkohol-

fogyasztás is, a megkérdezettek 44%-ára részben vagy teljesen igaz, hogy nem múlik el úgy 

egy nap, hogy ne inna alkoholt, ötödükre pedig jellemző, hogy naponta vagy hetente többször 

lerészegedik. Az alkohol és a cigaretta tehát a megkérdezettek meghatározó hányadának éle-

téhez, mindennapjaihoz szervesen hozzá tartozik, jelentős kockázati tényezőt jelentve. A 

megkérdezetteknek van azonban egy kisebb hányada, akik egészségük megőrzése, javítása 

érdekében egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt (13 fő), nem dohányoznak (10 fő), illetve, 

akik kockázati magatartásukon javítottak azáltal, hogy jelentősen csökkentették az elszívott 

cigaretták számát (19 fő) és/vagy kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint korábban (11 fő). E 

két csoportot együtt kezelve kirajzolódik azoknak a köre – a megkérdezettek kb. negyede–

harmada –, akik egészségük érdekében tudatosabban viszonyulnak a káros szenvedélyekhez, 

egészségkárosító magatartásformákhoz.  

Bár a vizsgált magatartásformák és a különböző szocio-demográfiai ismérvek között nem 

találtunk szignifikáns kapcsolatot, két adatot azért kiemelnénk. Egyrészt az alkoholt egyálta-

lán nem fogyasztók tábora a hajléktalan szállón élő megkérdezetteink körében kétszer na-

gyobb hányadot tesz ki, mint az „utcások” esetében (18% v. 8%). Másrészt az „Igénybe ve-

szem a hajléktalan ellátás nyújtotta lehetőségeket” választ megjelölők a szállón élők körében 

említésre méltóan nagyobb arányban vannak jelen, mint az a közterületen élő hajléktalanok 

körében tapasztalható (60% v. 42%). 
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5.10. ábra  Egészségi állapot javítása/megőrzése érdekében tett ’lépések’ 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Mindenképpen nagyon fontos feladat hárul a társadalomba való visszaintegrálás során az 

egészség erőforrásként való tudatosítására, az egészség megtartására irányuló motivációk erő-

sítésére, amibe beletartozik a kockázati magatartások, egészségkárosító viselkedésmódok 

visszaszorítása csakúgy, mint az orvosi ellátás, illetve rendszeres orvosi ellenőrzés, a szüksé-

ges gyógykezelések igénybevétele, szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságának tudatosí-

tása is.  

Az orvoshoz járás gyakoriságát külön kérdésben is vizsgáltuk. Kérdésünk gyakorlatilag kont-

rollkérdésként is funkcionál az egészségmagatartást vizsgáló kérdés „rendszeresen járok or-

voshoz” állításához, melyet 15 fő jelölt be. A válaszok alapján elmondható, hogy a megkérde-

zettek kis hányada (7 fő) napi, heti, kétheti rendszerességgel jár orvoshoz, azaz folyamatos 

orvosi ellenőrzés alatt van, de saját bevallásuk szerint további közel negyedük is havonta leg-

alább egyszer felkeresi az orvost. A legnagyobb részt azonban azok képviselik, akik ritkábban, 

mint havonta teszik ezt meg, vagy egyáltalán nem járnak orvoshoz (5.11. ábra), ők elsősorban 

azok közül kerülnek ki, akik jónak minősítették egészségi állapotukat, illetve nem küzdenek 

egészségproblémákkal, betegségekkel. A kapcsolat szignifikáns és közepes erősségű 

(CramerV 0,463). Az orvoshoz egyáltalán nem járók közel 70%-ának nincsenek egészség-

problémái, a fennmaradó hányadot pedig olyanok teszik ki, akik csupán egy betegséget emlí-

tettek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az önmagukat egészségesnek vallók közel kétharmada 

egyáltalán nem jár orvoshoz, a 4-5 betegséggel küzdők körében pedig ilyen válaszadót már 

nem találtunk, ha havonta vagy ritkábban is, mint havonta, de látja őket orvos.  
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5.11. ábra Orvoshoz járás gyakorisága (fő=%) 

 
   Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

Az orvosi ellenőrzés, egészségügyi ellátás igénybevétele során számos esetben éri diszkrimi-

náció a hajléktalan embereket. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Győrben, e tekintetben mi a 

helyzet, megkérdezetteink tapasztalnak-e negatív megkülönböztetést? A jelenséget indirekt 

módon próbáltuk mérni, azt kérdeztük válaszadóinktól, hogy tapasztalnak-e nehézségeket, 

amikor orvoshoz fordulnak? Kérdésünkre 14 fő válaszolt igennel, ők az orvoshoz járók vala-

mivel több mint ötödét (21,5%-át) teszik ki. A negatív tapasztalatokról beszámolók főként azt 

sérelmezik, hogy indokolatlanul megvárakoztatják, illetve saját véleményük szerint nem látják 

el megfelelően (5-5 említés), de néhányan jelölték azt is, hogy nem beszélnek vele kedvesen, 

előfordult, akivel kiabáltak, az egyéb válaszok között pedig a titoktartás megszegése került 

említésre (5.12. ábra).  

5.12. ábra Az orvosi ellátás igénybevétele kapcsán negatív tapasztalatokról beszámolók 

említései (N=14) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  
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6. Szakmai és egyéb humán képességek 

Csizmadia Zoltán 

 

A korábbi kutatási eredmények alapján is egyértelműen megállapítható, hogy a hajléktalanná 

válás lehetséges szociológiai tényezői között kiemelt szerepe van a munkaerő-piaci integráció 

gyengülésének, vagy teljes megszűnésének. A munka világából való kikerülés kiemelten fon-

tos komponens. Ennek ellentéteként a lakásfenntartási képesség kialakítása és megőrzése 

szempontjából is hangsúlyos szerepe van a rendszeres, stabil munkavégzésnek és az ebből 

származó bevételeknek. Ennek egyik előfeltétele a piacképes végzettség, képesítés és számos 

olyan humán kompetencia, amely a munka világába való re-integráció, és az abban való 

bennmaradás esetében is alapvető tényező.  

Arra keressük a választ, hogy a célcsoport tagjai milyen szakmai kompetenciákkal és milyen 

alapvető humán képességekkel rendelkeznek elősegítendő a sikeres munkavállalást, a rendsze-

res bér jellegű egyéni jövedelmek megszerzésének a lehetőségét. 

A szakmai és egyéb humán képességek felmérését hat nagyobb témakör mentén rendezhetjük 

el a kérdőív kérdései alapján (6.1. ábra). Az objektív adottságok (iskolázottság, munkahelyek, 

szakmai képesítések, nyelvi és számítástechnikai ismeretek) mellett olyan attitűdkérdésekkel 

is dolgozni fogunk, amelyek a munkavégzéssel, a képességekkel és a jövőbeli tervekkel ösz-

szefüggő véleményeket mérik.    

6.1 ábra A kompetenciavizsgálat területei     

 

Forrás: saját összeállítás. 
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A kiinduló problémát a minta bemutatásakor közölt legmagasabb iskolai végzettséget mérő 

adatsor eredményei jól kiemelik. Gyakorlatilag a felmért hajléktalan emberek 85 százalékának 

alacsony az iskolai végzettsége. A formális képesítés szempontjából közel 40 százalékuknak 

csak legfeljebb nyolc osztályos általános iskolai végzettsége van, amellyel napjainkban szinte 

lehetetlenség elhelyezkedni, ha nem számítjuk a bizonytalan alkalmi munkákat. További 50 

százalékuknak pedig szakmunkás képesítése van, amely túlnyomóan csak a legalacsonyabb 

jövedelmeket biztosító beosztott fizikai jellegű ipari vagy szolgáltató munkák elérhetőségét 

teszi lehetővé. Ezek sok esetben a munkaerő-piacon lévő alkalmazottak egyedüli megélhetését 

sem biztosítják más kiegészítő jövedelmek vagy bevételek nélkül. Összességében a formális 

képesítés, a papírok szempontjából a célcsoport 90 százaléka komoly kiindulási problémával 

néz szembe a munkavállalás területén. Ebből következően a fejlesztési tervekben különösen 

fontos szerepet kell, hogy kapjon a továbbképzés kérdése.     

A problémakör mélyebb megértéséhez alaposabban meg kell vizsgálni a nyers tényeket és a 

válaszadók véleményét is. Először a szakmai kompetenciákkal, valamint az ezekkel kapcsola-

tos attitűdökkel foglalkozunk, majd a társas-humán képességeket tekintjük át, végül a legfon-

tosabb eredmények kapcsán néhány mélyebb összefüggésre is fényt derítünk.  

 

Szakmai tapasztalatok és kompetenciák  

Munkahelyi tapasztalattal szinte az összes felmért személy rendelkezik. Arra a kérdésre, hogy 

összesen hány olyan munkahely volt élete során, ahol legalább hat hónapot eltöltött csupán öt 

személy válaszolt nemlegesen, így megállapítható, hogy a felmért hajléktalanok 95 százalé-

kának legalább egy stabilabb munkahely volt élete során. A leggyakoribb válaszkategória a 

három (24%), a négy (16%) és az öt (17%) különböző munkahely volt. Átlagosan körülbelül 

négy különböző munkahelyet említettek, de voltak olyan szélsőséges esetek is, ahol 15-20, 

vagy akár 30 munkahely is előfordult egy-egy személynél.  

A hajléktalan léttel összefüggően az alacsony iskolázottság mellett a másik kiinduló probléma 

a munkahely hiánya. 84,5 százalékuknak jelenleg nincs állása, munkája, ha azt bejelentett, 

folyamatos rendszeres jövedelem fejében tett munkavégzésként definiáljuk egy konkrétan 

meghatározható munkaadónál.  

A munkavállalási szándék viszont kimondottan magas a célcsoport tagjainál. 82 százalékuk 

szeretne újra dolgozni és 70 százalékuk jelenleg is folyamatosan vállal alkalmi munkákat. 

Jó kiindulópontnak tekinthető az is, hogy a felmért személyek kétharmadának van olyan 

szakmája, amelyről képesítéssel is rendelkezik.  
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6.1 táblázat Szakmai tapasztalatok, munkavállalás   

Kérdéskörök Eredmények 

Jelenleg nincs állása, munkája 84,5% 

- közöttük: szeretne újra dolgozni 81,7% 

Szokott alkalmai munkát végezni  69,8% 

Van olyan szakmája, amelyről képesítéssel is rendelekzik – IGEN válasz aránya 67% 

Volt már legalább egy olyan munkahely, ahol legalább 6 hónapot eltöltött  94,8% 

Soha nem volt még olyan munkahely, ahol legalább 6 hónapot eltöltött 5,2% 

Átlagosan hány olyan munkahely volt, ahol legalább 6 hónapot eltöltött 4db 

 - módusz 3 db 

- maximum 30 db 

Több mint 5 különböző munkalye volt (6 hónapnál hoszabb ideig) 24% 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Az egyéni fejlesztési tervek szempontjából a számszerű adatok mellett az is fontos kérdés 

lehet, hogy konkrétan milyen képzettséggel vagy papír nélküli kitanult szakmával rendelkez-

nek a vizsgált személyek. Ezek azok a területek, amelyek továbbképzési és munkaerő-piaci 

tanácsadási szempontból kiemelten kezelendők lehetnek a jövőben. Mivel erre nyitott kérdés 

formájában válaszolhattak, így egyfajta szakmai, képesítési kompetencia listaként jelenítjük 

meg az eredményeket utalva a gyakrabban előforduló szakterületekre. 

A 100 fős felmérés ellenére is nagyon heterogén a szakmai kompetenciák listája (6.2 táblá-

zat). Gyakorlatilag csak néhány népszerűbb szakmai ismétlődik 3–5 említéssel. Közel ötvenre 

tehető azon szakmák listája, amelyhez képesítés, végzettséget igazoló papír is párosítható. 

Hasonló a mintázata a képesítéssel nem ellátott, de a gyakorlatban kitanult szakmáknak is. A 

teljes listából az alábbi szakterületeket érdemes kiemelni a gyakoribb említési arány miatt:  

 asztalos 

 esztergályos 

 felszolgáló 

 lakatos 

 szakács 

 szobafestő 

 kőműves 
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6.2 táblázat Szakmai kompetenciák      

Szakma képesítéssel Szakma képesítés nélkül 

 ács-állványozó 

 állattenyésztő 

 ápoló szakközépiskola 

 asztalos (+) 

 autófényező, hivatásos gépkocsi vezető 

 autószerelő 

 befektetési szaktanácsadó 

 bányász, vájár 

 bútorasztalos 

 elektro-lakatos felvonó szerelő 

 élelmiszerbolti eladó, targoncavezetői biz. 

 épület burkoló 

 esztergályos (+) 

 felszolgáló (+) 

 fényező-mázoló 

 gépi forgácsoló, lakatos 

 géplakatos (+) 

 gépszerelő 

 gyors és gépíró 

 hegesztő 

 hentes, mészáros, suszter 

 hentes, szakács, dísznövény-kertész 

 hivatásos gépkocsi vezető, sofőr 

 kereskedelmi és vendéglátói képesítés 

 kisállattenyésztés 

 kőműves 

 lakatos (+) 

 magas szintű boltvezetői, kosárkészítő, bútorkészítő 

 mezőgazdasági gépszerelő 

 minősített hegesztő 

 motorfűrész kezelői 

 nehézgépkezelő 

 növénytermesztő gépész 

 pék 

 pénztáros 

 szakács (+) 

 számítógépkezelő, gépi forgácsoló, targoncás 

 szerkezetlakatos 

 szerszámkészítő, szakács-cukrász, épületburkoló, 

erdészeti gépkezelő(jogosítvány) hivatásos katona 

 szobafestő (+) 

 szövő 

 tetőfedő, festő, mázoló 

 varrónő, nagyüzemi melegkonyhai kisegítő 

 villanyszerelő 

 vízügyi mérnök 

 ács 

 adminisztráció 

 állattenyésztés 

 ápoló 

 autóalkatrész gyártás 

 betanított autószerelő, asztalos 

 biztonsági őr 

 bolti eladó 

 boncolás a pathológián, építőipar, parkgondozás 

 csomagolás 

 csőszerelő 

 eladó 

 raktáros kertészkedés-kertépítés, pék 

 építészet, szobafestő, burkoló 

 esztergályos, varrás 

 favágás 

 festő (+) 

 gépjármű technikus 

 hangszerkészítő 

 hegesztő 

 karbantartási lakatos munkák 

 kerékpár szerelés 

 kisállat tenyésztő 

 kocsirendező MÁV 

 konyhai kisegítő 

 kőműves (+) 

 könyvelő 

 lakatos 

 ablakgyártás 

 öntészet 

 raklap készítés 

 szakács 

 számítástechnika, internet kezelés 

 szövőnő 

 takarítás 

 ápolás 

 tapétázó fényező 

 targoncás 

 varrás 

 vas olvasztó 

 gépkezelő 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. (+: gyakrabban előforduló szakmák) 
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6.2 ábra Szakmai kompetenciák - képesítéssel, végzettséggel  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde – a betűméret a válaszok előfordulását követi 

Ismertté vált, hogy azok körében, akik jelenleg munkanélküliek ötből négyen szeretnének újra 

munkát vállalni. A kérdőívben rákérdeztünk arra, hogy milyen területeken tudná elképzelni 

magát a jövőben, milyen szakmában szeretne újra dolgozni (6.3 ábra).   

6.3 ábra Hol szeretne újra dolgozni?  

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde  
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Gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy a hajléktalanok körülbelül harmada lényegében 

bármilyen munkát elvállalna, ha lenne rá lehetőség. Az érintettek többsége viszont azért konk-

rét elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni a jö-

vőben. Jól látható, hogy a végzettségi háttérből fakadóan dominálnak a kék-galléros fizikai 

munkakörök (fizikai munka, építőipar, gyári munka), és a beosztott, alacsony szintű és gyak-

ran hasonló fizikai megterhelést jelentő szolgáltatói feladatok (vendéglátás, felszolgálás, taka-

rítás, varrónő, betegellátás stb.). A munkaerő-piaci integrációt elősegítő tanácsadások során 

érdemes lenne ezekre a területekre nagyobb hangsúlyt fektetni.   

A szakmai képességek mellett az alkalmi munkával megszerzett egyéb jártasságokra is lehet 

építeni. Ezek a kvalitások azért is különösen fontosak, mert gyakorlatilag a jelenben történő 

boldogulás kulcspontját is jelentik sokak számára. Láttuk korábban, a felmért hajléktalan em-

berek 85 százalékának jelenleg nincs stabil, rendszeres munkája, viszont 70 százalékuk végez 

alkalmi munkákat. Érdemes tehát ezeket a tevékenységeket is feltérképezni a képesítés nélküli 

kompetenciák tisztázása érdekében (6.4 ábra).      

6.4 ábra Alkalmi munkák típusai és előfordulási gyakorisága 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde  

Több mint negyven különböző alkalmi munkát említettek a válaszadók, de ezek közül az elő-

fordulás gyakorisága alapján kiemelkedik három-négy nagyobb markáns foglakozási terület: 

kerti munkák, takarítás, kőműves munka és egyéb segédmunka.  

Úgy ítéljük meg, hogy a nyitott kérdésekre adott válaszok alapján egyértelműen beazonosítha-

tók a fejlesztési tervek számára lényegesnek tekinthető szakmai kompetenciák. Nem csak arra 

derült fény, hogy milyen komoly mértékű a hajléktalan emberek munkaerő-piaci kirekesztő-

dése, illetve eltávolodása, hogy milyen magas arányban szeretnének újra dolgozni, és többsé-

gük alkalmi jelleggel végez kereseti lehetőséget nyújtó tevékenységeket, de arra is, hogy mi-

lyen korábbi tapasztalatokra épülő formális és rejtett kvalitásokra alapozva lehet megkezdeni 

a re-integrációs folyamatot.   
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Munkaerő-piaci háttérképességek és továbbképzési alternatívák  

A sikeres munkaerő-piaci integrációnak nem csak a korábban vizsgált tapasztalatok és képesí-

tések jelentik az alapját, hanem számos olyan háttérkészségre is szükség lehet, amely növeli a 

munkaerő értékét és az elhelyezkedési alternatívák számát. Ide soroljuk a nyelvismeretet, a 

számítástechnikai ismereteket és a továbbképzési hajlandóságot. Az előfordulási arányok 

alapján (6.3 táblázat) nagyon komoly hátrányok, hiányosságok tárulnak fel e kompetenciák 

esetében.  

6.3 táblázat Háttérképességek  

Nem beszél semmilyen idegen nyelvet 74% 

Tud - angolul  4% 

Tud - németül  18% 

Tud - egyéb nyelv 8% 

  

Nem ért a számítógéphez 69% 

Évente pár alkalommal használja csupán 19% 

Hetente vagy havonta pár alkalommal használja 10% 

Naponta használja 2% 
Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

 

Jól látható, hogy mindkét fontos háttérképesség esetén a válaszadók többsége (70–75%) ko-

moly hiányosságokkal rendelkezik, meghatározó hátránnyal indul a munkaerő-piaci helyek 

jelentős hányadánál. A megkérdezettek negyede beszél valamilyen szinten idegen nyelvet, és 

itt elsődlegesen a német nyelvtudás a domináló ismeret. Körülbelül harmaduk használt már 

élete során számítógépet, de itt pedig az a probléma, hogy többségük csak eseti jelleggel ha-

vonta vagy évente pár alkalommal fér hozzá számítógéphez. Mindkét kompetencia erősítése 

komoly életesély változást tudna biztosítani a célcsoport tagjai számára, így kiemelt szerepet 

kellene adni ezeknek a képességeknek a továbbképzések, tréningek során.  

Amennyiben nem állnának elő anyagi természetű korlátozó tényezők, a felmért személyek 45 

százalékának lenne kedve továbbtanulni, tovább képezni magát valamilyen szakmában, téma-

körben. Az elképzeléseik a továbbtanulás, továbbképzés irányairól nagyon különbözőek, de itt 

is kiemelhető néhány népszerűbb irány, témakör (6.5 ábra).  
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6.5 ábra Elképzelt továbbképzési célirányok 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde  

 

A megkérdezett hajléktalanok a továbbtanulási célirányok esetén egyértelműen megerősítik a 

nyelvi és számítástechnikai akadályok és hátrányok feloldásának a fontosságát. Ez a két terü-

let volt a leggyakrabban említett továbbképzési lehetőség. Szintén gyakori válasz volt a bár-

milyen jellegű továbbképzés, mint lehetőség a kitörésre. Néhány konkrét szakma is megjelent 

a gyakoribb válaszok között (ne feledjük nyitott kérdés formájában válaszolhattak, bármilyen 

előre definiált válaszlehetőségek általi befolyásolás nélkül). Népszerűbb szakmának tűnik a 

körükben a szakács, vendéglátás területéhez kapcsolódó munkakörök, targoncavezető, bizton-

sági őr, autószerelő, CNC marós vagy esztergályos.  

Egyértelműen kiemelt szerepet kellene/lehetne adni a szakmai képzések mellett a nyelvtanu-

lásnak és a számítógép használat népszerűsítésének az egyéni fejlesztési tervekben. Ezt nem 

csak az objektív tényadatok támasztják alá, de külön megerősítik a válaszadók által definiált 

továbbképzési szándékok, preferenciák kiemelkedő kategóriái is.   

 

Önkép – legértékesebb tulajdonságok 

A munka világába történő belépés és a sikeres beilleszkedés a specifikus szakmai kompeten-

ciák mellett számos olyan generális emberi tulajdonságtól is függ, amelyek sok esetben rejtett 

formában jelennek meg és mélyen áthatják az emberi társas aktivitások széles terrénumát. 

Nyitott, szabadválaszos formában próbáltuk meg felmérni azt, hogy milyen értékes és hasznos 

alapvető egyéni tulajdonságok játszhatnak szerepet a sikeres munkavállalásban (6.6 ábra).   
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6.6. ábra Milyen tulajdonságai miatt lenne hasznos, értékes munkaerő 

Első említés (83 fő) 

 

Második említés (64 fő) 

 

Harmadik említés (38 fő) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde  



Oldal: 56 / 104 

 

Három választ lehetett megadni. Az említések sorrendje utalhat a tulajdonság szubjektív jelen-

tőségére a válaszadó számára.  

9-10 alapvető értékesnek tekintett tulajdonság jelent meg a válaszokban. Az első említésnél a 

kitartás, a másodiknál a szorgalom, a harmadiknál pedig a megbízhatóság volt a legtöbbször 

említett kvalitás. Általában a második leggyakoribb tényező a szaktudással, szakmai ismere-

tekkel, kiváló munkavégzéssel, a felhalmozott tapasztalatokkal összefüggő készségek cso-

portja. A harmadik lépésben pedig a válaszadók a pontosságot, precizitást, becsületességet 

emelték ki nagyobb valószínűséggel.  

Természetesen a vizsgálat célja nem e tulajdonságok valóságalapjának a tesztelése volt (ezt az 

egyéni segítő program során alaposabban fel lehet tárni), hanem annak a megvilágítása, hogy 

egyáltalán milyen sarokpontjai vannak a hajléktalan emberek énképében az értékes, hasznos 

munkaerő fogalmának. Szakmai, munkaerkölcsi identitásuk szempontjából milyen tényezők-

be tudnak kapaszkodni.    

 

Társas készségek – szociális kompetenciák 

A szociális készségek mérése során nem törekedtünk a teljességre. Néhány egyszerűbb dönté-

si és értékelési szituáció segítségével az egyéni versus társas érdekek, az empátia, a konflik-

tuskezelés és a kapcsolatépítés jellemzőit próbáltuk meg értékelni a hajléktalan emberek köré-

ben. Kiinduló pontunk az volt, hogy a hajléktalan léttel összefüggő társadalmi problémák, 

kihívások és nehézségek alapvetően nem kedveznek az ilyen szociális viselkedési mintáknak, 

az izolált, kirekesztett, megkülönböztetett létben rejlő nehézségek rombolják, elsorvasztják a 

társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapvető attitűdöket és viselkedési mintákat. Mivel 

ilyen céllal nem készültek korábban felmérések ebben a körben, így nem tudunk viszonyítási 

pontokat használni, de arra alkalmasak lehetnek az eredmények, hogy az aszociális minták 

jelenlétét és esetleg ezek kiugróan magas volumenét jelezni lehet (6.7 ábra).  

Amiben szinte egységes a vizsgált mintát alkotó hajléktalan emberek álláspontja, az a konflik-

tusos helyzetekhez kapcsolódó attitűdben jelenik meg: 95 százalékuk inkább kerüli a konflik-

tushelyzeteket. Csak néhány személy válaszolta azt, hogy alapmentalitása konfliktuskereső 

lenne. Természetesen nagyon nehéz egyértelműen megragadni ennek a magatartási modellnek 

az értelmét és hátterét, de a kérdés csak azt szerette volna tisztázni, hogy a nem hajléktalan 

léthez kapcsolódó inkább konfliktuskerülő magatartás az embereknek ebben a célcsoportjában 

is domináns választásnak tűnne egy ilyen két utas döntési modell esetében.  

A másik kedvezőnek tűnő terület az idegenekkel kialakítandó kapcsolatokra vonatkozó kér-

déshez kapcsolódik. Gyakorlatilag a válaszadóknak csak a 29 százaléka mondta azt, hogy 

nagyon vagy inkább nehezen létesít kapcsolatot idegenekkel, míg 45 százalékuk vagy nagyon 

könnyen vagy könnyen tud új társas kötéseket kialakítani idegen emberekkel. Ebben az érte-
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lemben a többségüknél nem figyelhető meg kommunikációs elfordulás, zárkózottság, félelem, 

vagy egyéb más gátló tényező az ilyen társas szituációkban.  

 

6.7 ábra Szociális kompetenciák néhány alapjellemzője 

Érdekek Empátia 

 
  
Konfliktuskezelés Kapcsolattartemtés  

 

 
 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

 

Az empátia hiánya és a társadalmi-közösségi következmények figyelembe vételének hiánya 

már komolyabb akadályozó tényező lehet a társadalmi re-integráció folyamatában. Ennél a 

két kompetenciánál sem figyelhető meg drasztikus eltolódás a társas létet megalapozó minták-

tól, de itt már lényegében egy 30–40 százalékos olyan válaszadói kör rajzolódik ki a döntési 

alternatívák megoszlásából, amely tagjai bizonyos fokú szociális eltávolodást, elidegenedést 

élhetnek meg. Érdemes lesz a későbbiekben ezeket a válaszokat alaposabban is elemezni, 

megvizsgálni, hogy a válaszadói kör milyen sajátos tulajdonságokkal rendelkező tagjai van-

nak felülreprezentálva ebben a körben. 
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A kompetenciavizsgálat néhány fontosabb eredményének mélyebb összefüggései 

Az előző alfejezetekben bemutatott részletes leíró elemzések célja a minél pontosabb helyzet-

feltárás volt a korábbi szakmai, munkaerő-piaci tapasztalatok, egyéni képességek, igények és 

szükségletek területén. Néhány területen igen komoly hiányosságokra, hátrányokra, problé-

mákra, vagy negatív tényezőkre bukkantunk. Ebben a részben – problémaérzékeny megköze-

lítést alkalmazva – ezekre szeretnénk részletesebben kitérni. A cél annak tisztázása, hogy bi-

zonyos demográfiai és társadalmi sajátosságok (háttérparaméterek) miként befolyásolják az 

ilyen jellegű hátrányok és hiányosságok előfordulását.  

A szakmai és egyéb humán képességek és szükségletek dimenzióban az alábbi problémákkal 

szembesültünk (6.8 ábra).  

6.8 ábra A szakmai, munkaerő-piaci kutatási dimenzió problémarendszere 

 

Forrás: saját összeállítás 

 

A fenti hét problémakör mindegyikénél megvizsgáltuk bizonyos szocio-demográfiai tényezők 

előfordulását. Úgy is mondhatnánk, hogy a problémával, hiánnyal, hátránnyal rendelkező 

hajléktalan emberek csoportját hasonlítottuk össze az adott problémával nem rendelkezők 

csoportjával. A személyes részben szereplő egyéni társadalmi háttérváltozók közül nyolcat 

választottunk ki az összefüggések feltárása során: 

 Kérdezés helye (utca vagy szálló) 

 Mióta hajléktalan 

 Neme 

Nehéz társadalmi re-
integráció 

1. Munkanélküliség 

2. Bizonytalan 
alkalmi munkák  

3. Nem akar újra 
dolgozni 

4. Nyeltudás hiánya 

5. Számítástechnikai 
ismeretek hiánya 

6. Nem érdeklik a 
továbbképzések 

7. Empátia, másokra 
figyelés hiánya 
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 Életkora 

 Iskolai végzettsége 

 Családi állapota 

 Van-e gyermeke 

 Megélhetési forrásai 

Közülük három tényezőnek egyik esetben sem volt szignifikáns szerepe. A nem mérvadó té-

nyezők a családi háttér, a van-e gyermeke és a havi megélhetési forrás nagysága voltak. A 

másik öt tényező esetében viszont bizonyos összefüggéseknél a véletlenen túlmutató kapcso-

latokra bukkantunk. De ezek közül is két változónak (társadalmi nem, utcán élő hajléktalan 

vagy szállón élő hajléktalan) csak elenyésző differenciáló szerepe volt. Igazából a hajléktalan-

ság időtávja, a megkérdezettek életkora és iskolai végzettsége alapján rajzolódtak ki markán-

sabb különbségek a problémák előfordulási valószínűségében.  

Kereszttábla elemzéssel vizsgáltuk meg a páronkénti kapcsolatot a függő és független válto-

zók között. Összesen 8x7, tehát 56 ilyen páronkénti összevetést kellett áttekinteni. A módszer-

rel arra kerestük a választ, hogy van-e, és ha igen, akkor milyen mértékű szignifikáns különb-

ség a kiemelt problémákban a demográfiai paraméterek lehetséges kategóriái mentén. Az 

eredményeket a 6.4 táblázatban foglaltuk össze.   

1) Az itt vizsgált részterületen gyakorlatilag nem volt semmilyen hatása annak, hogy utcai 

hajléktalan emberekre vagy a hajléktalan szállón élőkre fókuszálunk. A hol kérdeztük csoport-

változónak pont az lenne a célja, hogy a mintába került 50 főnyi utcán élő, és a további 50 

főnyi szállón élő hajléktalan ember szükségleteinek és attitűdjeinek a különbségét ki lehessen 

mutatni. Ezen a vonalon nem található szignifikáns eltérés a két csoport között. Kivételt jelent 

az empátia ügye. Az utcai hajléktalanok mintájában kissé magasabb volt (10 százalékponttal) 

azok aránya, akiket legtöbbször hidegen hagy mások öröme, bánata, nem foglalkozik a kör-

nyezetében élők problémáival. A szállón élők körében az arány 35 százalékos, míg az utcán 

élők között 45 százalékos. 

2) A másik gyengébb differenciáló erőt mutató háttérparaméternek a társadalmi nem tűnik a 

szakmai, munkaerő-piaci készségek és szükségletek vonatkozásában. A férfiak és a nők vála-

szaiban egyik problémakörnél sem volt szignifikáns eltérés. Egyedüli kivételt itt is az empáti-

át mérő választási szituációs változó volt. A férfiak körében az empatikus alkatúak aránya 

csak fele akkora, mint a nőknél. A férfiak 45 százalékát inkább a közömbösség, a másik dol-

gai iránti őszinte érdeklődés hiánya jellemzi. A nőknél az ezt választók aránya csak 24 száza-

lékos. A kisebb elemszám miatt óvatosan kell kezelni az eltérést, de azért egyértelműen érzé-

kelteti a férfiak és a nők közti alapvető érzelmi, társas, pszichés, mentalitásbeli folyamatok 

jelenlétét és fennmaradását a hajléktalan lét ellenére is.   
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6.4 táblázat A kiemelt problémák lehetséges szocio-demográfiai háttértényezői  

Problémák Hol  

kérdeztük 

Mióta 

hajléktalan 

Nem Életkor Iskolai 

végzettség 

Nincs jelenleg 

munkája 

 

(16%) 
- 

+ 

a max 2 éve 

hajléktalanok 

körében 

magasabb 

(+10%) 

- 

+  

a fiatalabb és az 

idősebb 

korosztály 

körében 

magasabb 

+  

Szakmunkás 

végzettségtől 

csökken az 

esélye 

Nem szeretne 

újra dolgozni 

 

(18,5%) 

- - - 

++  

a kor előre 

haladtával nő az 

esélye 

+ 

alacsonyabb 

iskolai 

végzettség (29%) 

Nem beszél 

idegen nyelvet 

 

(74%) 

- - - 

++ 

50 év fölötti 

korosztályban 

magasabb 

(+20%) 

+ 

minél 

alacsonyabb az 

iskolai 

végzettsége 

Nem ért a 

számítógéphez 

 

(62%) - 

+  

a legalább 3 éve 

hajléktalanok 

körében 

magasabb 

(+20%) 

- 

+++ 

a 40 év fölötti 

korosztályban 

2X, 3X 

nagyobb az 

aránya (50% és 

80%) 

- 

Nem szeretné 

magát tovább 

képezni 

 

(54%) 

-  

++ 

a 

hajléktalanként 

eltöltött idővel 

arányosan  nő 

az esélye  

(36%–75%) 

- 

+ 

Csak a 60 év 

fölöttieknél van 

eltérés (+30%) 

– ami érthető 

+  

a nyolc általánost 

végzetteknél 

kétszerese a 

valószínűsége, 

mint a 

szakmunkásoknál 

Főleg csak 

önmagára 

gondol 

 

(28%) 

- 

++ 

a 

hajléktalanként 

eltöltött idővel 

arányosan  nő 

az esélye 

(15%–43%) 

- 

++ 

Az 50 év 

fölötieknél fele 

akkor a 

valószínűsége 

- 

Empátia 

hiánya 

 

(40%) 

+ 

Utcai 

hajléktalanok 

körében 

magasabb 

(+10%) 

- ++ 

Férfiak körében 

(45%) kétszer 

olyan magas, 

mint a nőknél 

(24%) 

- - 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Kereszttábla elemzés Khi-négyzet próbáinak eredményei.  
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A szakmai, munka világához kapcsolódó és humán kompetenciák kapcsán felmerülő problé-

mák, hátrányok és hiányosságok sokkal szorosabban függenek össze a másik három háttérpa-

raméterrel. A hajléktalan létben eltöltött időszak hossza, az életkor és az iskolai végzettség 

sokkal markánsabb különbségekhez vezető jelenségek.  

3) A munkanélküliség (stabil, folyamatos, bejelentett, fizetett munkára gondolva) a „friss”, új 

hajléktalanok, a fiatalabb és az idősebb korosztály, és a szakmai képesítés nélküli, általános 

iskolai végzettségűek körében magasabb. De ezek az eltérések nem jelentősek, nem figyelhető 

meg nagyon markáns különbség az egyes csoportok között.   

4) Akik jelenleg munkanélküliek, azok körében igazából csak az idősebb korosztály nem sze-

retne újra munkát vállalni, ami érthető figyelembe véve a demográfiai összefüggéseket. Az 

életkor növekedésével arányosan csökken a munkavállalási kedv (6.9 ábra). Ezzel összekap-

csolódva az alacsonyabb iskolai végzettség is növeli a passzivitás esélyét, bár ez abból is fa-

kad, hogy az idősebb korcsoportban nagyobb az alacsony iskolázottságú személyek aránya.  

6.9 ábra Azon személyek aránya, akik jelenleg munkanélküliek és a jövőben sem szeret-

nének munkát vállalni, korcsoportonként, % 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

5) A nyelvtudás hiányossága szintén az idősebb, 50 év fölötti korosztályban és a legalacso-

nyabb iskolai végzettségűek körében domborodik igazán ki. 

6) Az életkor és a hosszabb idejű hajléktalan lét úgy tűnik a számítástechnikai készségek és a 

számítógép használat előfordulására és gyakoriságára is hatással van (6.10 ábra). A követve a 

többségi társadalomban is megfigyelhető generációk közti digitális szakadék jelenségét, a 

hajléktalan emberek között is a 40 év fölöttiek csoportjában kétszer, háromszor nagyobb a 

számítástechnikai ismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkezők aránya.  
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6.10 ábra Azon személyek aránya, akik nem értenek a számítógéphez és nem is használ-

ják, korcsoportonként, % 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

7) Az életkor, az alacsonyabb képesítés és a hosszabb idejű hajléktalan lét fokozottan csök-

kenti a tovább- és átképzési, a továbbtanulási szándék előfordulását a gyengülő belső motivá-

ció miatt. Különösen nagy eltérések figyelhetők meg a válaszokban annak függvényében, 

hogy hány éve hajléktalan az adott személy (6.11 ábra).  

6.11 ábra Azon személyek aránya, akik nem szeretnék már magukat tovább képezni, a 

hajléktalanként eltöltött idő függvényében, % 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

8) Nagyon érdekes eltérésekre bukkantunk a mások érdekeinek, a tetteink másokra gyakorolt 

hatásainak (következmények kalkulálása) mérlegelése kapcsán is (6.12 ábra). Önmagában a 

hajléktalan emberek között is érvényesül a társas léttel járó odafigyelő, nem önző, mások ér-

dekeit is figyelembe vevő, tetteink másokra gyakorolt lehetséges hatásaival számoló mentali-

tás. Mint korábban láttuk, 72 százalékuk inkább ebbe a csoportba sorolta magát. Viszont mi-

nél több időt töltenek el hajléktalanként (főleg megszakítás nélkül), annál nagyobb lesz az 

esélye az önzőbb, következményeket mellőző mentalitásnak. Az életkornak, a korosztályi 
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eltérésnek itt is van szerepe. Méghozzá a várható fordított irányú hatást kiváltva. Az időseb-

bek körében (50 év felettiek) fele akkor az esélye az ilyen beforduló, önös, önmagára fokuszá-

ló mentalitásnak. 

6.12 ábra Elsődlegesen csak önmagára nézve gondolja át tettei következményeit, a má-

sokra gyakorolt hatásokat figyelmen kívül hagyja, % 

Hány éve hajléktalan 

 

Életkor 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. 

A várakozásoknak megfelelően a szakmai, munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében 

leküzdendő akadályokat, nehézségeket, hátrányokat nehezebben lehet megvalósítani az idő-

sebb korosztályban, az alacsony végzettségűek körében és a megszakítás nélküli hosszabb 

idejű hajléktalan létben töltött időszak előfordulása esetén. Az eredmények azt mutatják, 

hogy nagyon fontos szerepe van a minél gyorsabb és összetettebb beavatkozásnak az újonnan 

megjelenő kliensek esetében, hiszen az idő előre haladtával a motivációk csökkenhetnek, a 

társas kompetenciák gyengülhetnek.  
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7. Lakhatással összefüggő tapasztalatok és szükségletek 

Peisser-Puli Edit 

 

A kérdőív 5. kérdéscsoportja (11 kérdés) azokra a lakhatással kapcsolatos korábbi élettapasz-

talatokra koncentrált, amelyek pozitív vagy negatív előjellel, de meghatározó módon befolyá-

solhatják a megkérdezettek re-integrációs programban való részvételét, az egyéni képzési ter-

vek elkészítése előtt felhívják a szakemberek figyelmét a meglévő, mozgósítható, vagy éppen 

a már elveszett, vagy meglévő, de megkopott, tehát a programban fejlesztendő készségekre, 

képességekre, tudásokra, ismeretekre.  

Lakhatási formák  

Összesen 3 kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen lakhatási formákban éltek a vá-

laszadók az elmúlt egy évben, közvetlenül a hajléktalanság előtt, vagy éppen a megkérdezést 

megelőző éjszaka. Szándékaink szerint ezek a kérdések szélesebb időtávban megélt lakhatá-

sokat mutatnak be, megengedték a lehető legtöbb válasz megjelölését, éppen azért, hogy rá-

lássunk arra a repertoárra, amelyre alapozni lehet a program önálló lakhatásba segítő felkészí-

tő tevékenységeit.  

A természetes támaszok megléte vagy hiánya önmagában okozója a hajléktalanságnak, így 

természetes, hogy a kilépést is determinálja, 2 kérdésünk ezért a múltbéli kapcsolatokra és a 

jelenlegi kapcsolattartásokra vonatkoztak, természetesen a lakhatás megtartásában játszott 

szerepüknél fogva. Ugyanezt a szerepet adtuk a lakhatás költségei megosztásának vagy önálló 

vállalásának, a múltban „gyakorolt” életvezetési minták vagy esetleges hiányuk feltérképezé-

sére. Kvázi kontrollkérdésként a motivációs kérdéscsoport mellett itt is rákérdeztünk a hajlék-

talanság okaira, és ahogyan azt gondoltuk, találtunk is eltéréseket, más hangsúlyokat, amelyek 

azonban jól árnyalják az okokat, és a lakhatási szükségletek megfogalmazását is.  

A kérdéssor 10. és 11. kérdéseinek válaszai adják a kutatás és egyben a projekt gerincét, itt 

tudatosan használtuk a válaszlehetőségekben a projekt legfontosabb tartalmi elemeit, némi-

képp előrevetítve, hogy milyen fogadtatásban lehet része a komplex segítő tevékenységnek a 

válaszadók részéről, ugyanakkor megmutatva azt is, hogy mi az, amit a majdani résztvevők 

felajánlani tudnak meglévő tapasztalataikból a sikeres re-integráció érdekében. 
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Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

A megkérdezés előtti éjszakát – talán értelemszerűen – a válaszadók közel 80%-a hajléktala-

nokat ellátó intézményben töltötte (7.1 ábra), nagy valószínűséggel ott, ahol a lekérdezés tör-

tént, tehát a Segítőházban Likócson, illetve a Stromfeld utcai telephelyen. A más szociális 

intézményben töltött éjszaka 11%-ban jelent meg, és 4, valamint 2%-kal a közterület és az 

ismerősi szívesség is megfogalmazódott. Nem kérdeztünk rá a más szociális intézmény pon-

tos megnevezésére, de valószínű, hogy azon a megkérdezettek az átmeneti szállót és a téli 

krízisszállót értették a válaszadás helyére vonatkozó adatok szerint, így azt konstatálhatjuk, 

hogy a hajléktalan intézményes ellátás összességében a minta éppen 90%-át érintette. 1-1%-

ban láthatjuk csak az albérletet, az önkormányzati bérlakást, és meglepően a saját tulajdont, 

mint előző éjszakai lakhatást. A legközvetlenebb lakhatási tapasztalat tehát az intézményes 

lakhatás, amelynek minden passzív korlátjával számolnia kell a projektnek, ugyanakkor a 

legtöbb közvetlenséget, ismerősséget, az együttműködés jó gyakorlatait is ebből merítheti. 

A következő kérdés (7.2a és 7.2b ábra) az elmúlt egy éves lakhatási tapasztalatokat kérdezte 

meg, több válasz megjelölésének lehetőségével. A válaszokat kettébontottuk önálló és nem 

önálló lakhatási formák bemutatása céljával. A 7.2a diagram azokat a válaszokat mutatja, 

amelyek a nem önálló formák előfordulásait jelentik. A legtöbbször jelölt válasz a hajléktalan 

ellátás intézményei voltak, 62 előfordulással, ez önmagában már az intézményes lakhatás elő-

ző előnyeit és hátrányait erősíti. Ha ehhez a szociális intézmények 17-es számát is hozzávesz-

szük, az ezt tovább fokozza. A közterület, vagyis az „utca”-tapasztalatot 19-en hozhatják ma-
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gukkal a projektbe, és emellett a szívességi lakáshasználat is a passzív tudásokat szaporítja az 

önálló lakhatás megtartásában, így ezekkel az egyéni fejlesztési tervekben mindenképpen 

számolni kell, különösen a készségfejlesztésben, a tanácsadásban. 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

7.2b ábra Önálló vagy részben önálló lakhatási tapasztalat az elmúlt egy évben (válasz, db) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 

 

Bár az elmúlt egy évre vonatkozó önálló vagy részben önálló lakhatási tapasztalatok száma 

(28 db válasz) az önálló lakhatást nem mutatókhoz (110 db válasz) képest alacsony, tulajdon-

képpen annak egynegyede, mégsem jelentéktelen információ, hogy a 100 főből 13-an albér-

letben is megfordultak egy év alatt. 4-en saját tulajdonukból, 4-en pedig bérlakásból lettek 
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ismét hajléktalanok. Összesen tehát 21 válaszadó rendelkezik önálló lakhatási tapasztalatok-

kal a közelmúltból. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a meglévő erőforrás-

ok felhasználása mennyire fontos ebből az összetett hiányállapotból való kilépésben, így min-

denképpen vannak előhívható tapasztalatok ezen a téren is. 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Tovább gazdagítja a lakhatási tapasztalatokról való tudásunkat a közvetlenül a hajléktalansá-

got megelőző időszakra fókuszáló kérdés (7.3 ábra). Nyilvánvaló, hogy a fedél nélküliségben 

töltött idő befolyásolja ezen tapasztalatok praktikumát, mégis fontos információ, hogy albér-

letből és saját tulajdonból a válaszadók 27, illetve 29%-a „jött”, önkormányzati és szociális 

bérlakásból pedig összesen 14%. A 3.1 ábrán, a minta szocio-demográfiai jellemzői között 

láttuk, hogy a hajléktalanságban töltött idő megoszlik 20–30%-os arányokkal a négy időtávon, 

mégis az „újoncok” és az „öreg motorosok” két csoportja adhat még élő, vagy több, mint 6 év 

távlatából elvesztett lakhatási készségeket. Itt a csoportmunka életszerűen terítheti szét a meg-

lévő vagy felszínre hozható élettapasztalatokat a résztvevők között, a lakhatáshoz kapcsolódó 

technikák sokfélesége is segítheti a szakemberek munkáját, a válaszadók felkészülését.  

Összesen több, mint 80 %-a a megkérdezetteknek önálló vagy részben önálló lakhatási tapasz-

talatokkal bír. Ezek tehát mindenképpen az önállóságot támogatják, persze akkor, ha a pro-

jektben résztvevők hajléktalan életútja, jelenlegi személyes készségeik és képességeik is meg-

erősítik őket.  

Lakáskörülmények 

Több választ is adhattak a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy kivel, kikkel éltek együtt a 

hajléktalanságot megelőző lakhatási formában (7.4 ábra). Különleges kategóriája a válaszok-

nak az egyedül élőké, emellett nyilván nem jelent meg más válasz, így ezt a számot önmagá-
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ban értelmezve a projektben újabb erősségeket találhatunk 14 fő esetében. A válaszvariációk 

azonban biztosan mutatják, hogy a hajléktalanok túlnyomó része családtagok közül, gyerme-

kek vagy szülők, illetve házas- vagy élettársak közül lépett ki a lakhatásból, 70 válasz szerint. 

A munkatársak, ismerősök, közeli barátok jelölése már sokkal alacsonyabb (16 válasz), és az 

intézményes lét szobatársai vagy betegtársai csak 4 esetben fordultak elő. Elmondható, hogy a 

lakhatás valószínűleg megosztott terhei (családból a hajléktalan létbe) jellemzik a megkérde-

zetteket, csak keveseknek van teljesen önálló lakásfenntartási tapasztalata. 

 

 Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

7.5 ábra Kivel, kikkel tartja a kapcsolatot? 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 

Tekintettel a természetes támaszok hajléktalanságot meghatározó hatására kíváncsiak voltunk 

arra, hogy a potenciális projekt résztvevők rendelkeznek-e a megkérdezés időpontjában azok-

kal a családi kapcsolatokkal, amelyekből kiszakadtak a hajléktalan létbe kerüléssel. A kérdés 

érzékenységét mutatja, és egyben az egyéni fejlesztési tervek konfliktuskezelési tréningjeihez 
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ad információt az, hogy 9-en nem válaszoltak a kapcsolattartásra. 26-an élnek ezek nélkül a 

kapcsolatok nélkül, ez a válaszadók egynegyede, viszont újabb erőforrás, hogy a válaszadók 

közel fele tartja a kapcsolatot az eredeti családdal vagy annak egy részével. Ebben akkor is 

lehetnek jó támaszok, ha a hajléktalanok nem velük élnek majd egy háztartásban. Ha ehhez 

azt a kutatási eredményt is kapcsoljuk, hogy párkapcsolati hiány jellemzi a megkérdezetteket 

(17%-uknak van ilyen tartós kapcsolata), láthatjuk, hogy jelenleg nem ez a kapcsolati közös-

ség ad teret a természetes védőhálónak, hanem a család más formái, szülők, gyermekek, test-

vérek. Az önálló lakhatásba kerülés előtt mindenképpen tisztázni szükséges ezeket a hálókat, 

mert vannak, működnek. Minőségüket itt most nem vizsgáltuk, de a szakembereknek fontos 

feladata kell, hogy legyen azt megvizsgálni, hogy ezek teherbíró képessége mit jelent a való-

ságban. 

7.1 táblázat Milyen lakáskörülmények között élt ott? (%) 

összkomfortos, jól felszerelt körülmények között 62,0% 

komfortos, átlagosan felszerelt körülmények között 17,0% 

félkomfortos, átlagosan felszerelt körülmények között 6,0% 

komfort nélküli, rosszul felszerelt körülmények között 9,0% 

egyéb ,0% 

NT/NV 3,0% 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

A lakhatási tapasztalatokhoz szorosan kapcsolódik – a lakhatási forma, a családi kapcsolatok 

után – a lakhatás minősége, vagyis az, hogy milyen komfortfokozatú lakhatásban vannak élet-

tapasztalatok. A kérdéssel a hajléktalanságot megelőző komfortot mértük (7.1 táblázat), hi-

szen a lakhatás megtartásának fő szempontja mindaz az időszakos tárgyi, dologi (gondozás, 

karbantartás) és rendszeres költséget jelentő infrastruktúra (rezsi), amellyel szó szerint szá-

molni kell a kiléptetésben. A táblázat adatai szerint a megkérdezettek 62%-a, többsége össz-

komfortos körülményeket hagyott maga mögött, de 17%-uk is komfortos, átlagos lakáskörül-

ményeket. A kettő együttesen több mint háromnegyedes aránya mutat – valamikori – jártassá-

got egy átlagos lakhatási színvonal megélésében, vagyis feltételezi, hogy komplex támogatás-

sal vállalható lehet a hosszú távú önálló lakhatás. Ezt nyilván a hajléktalanságban eltöltött idő 

befolyásolja, ahogyan az alábbi ábrán látjuk (7.6 ábra), a 6 évnél régebben (20 fő) és 3–6 éve 

(12 fő) hajléktalanok ilyen tapasztalatai erősen erodálódtak mára, a rövid ideje önálló lakhatás 

nélkül élőkéhez (összesen 20 fő) képest. Ez a projekt számára fontos információ lehet. 
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Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Figyelemmel kell lennie a projektnek arra a 15%-nyi válaszadóra, akik alacsony vagy kifeje-

zetten komfort nélküli lakáskörülmények közül érkeznek az önálló lakhatásba, mert ők nem 

rendelkeznek minden ismerettel, készséggel, amelyek egy magasabb komfortfokozatú lakás 

megtartásához szükségesek.  

Lakhatási költségek 

Ahogyan azt a természetes háló lakhatásban betöltött szerepénél már leírtuk, a családból kike-

rülők nagy valószínűséggel megosztott költségekkel tudták fedezni akkori kiadásaikat. Ezt az 

5.7-es kérdéssel pontosítottuk is, hiszen a válaszadók pontosan fele nyilatkozta azt, hogy a 

családtagok egymás között megosztották a költségeket (50%). Amennyiben ez a támogató 

háló hiányzik a projektbe való belépéskor, úgy természetesen a lakhatási támogatás pótolhatja 

azt a felkészítés és kilépés védett idejében, de fel kell készülni arra, hogy a projekt megszűn-

tével ezek a problémák ismét veszélyeztető tényezőként léphetnek fel. Mindenképpen pozitív 

eredmény, hogy majd’ egyharmada a megkérdezetteknek önállóan fizetett minden lakhatással 

kapcsolatos költséget, így tapasztalataik megoszthatóak a résztvevők között, saját erőforrás-

ként pedig önmaguk is használhatják őket. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy a 

munka és az abból származó jövedelem alapvetően határozza meg a lakhatási költségek tartós 

fizetését, tehát a lakhatási támogatást mielőbb ki kell, hogy egészítse, majd lehetőség szerint 

fel kell, hogy váltsa a munkajövedelem. Azokkal pedig, akik nem tudtak hozzájárulni ezekhez 

a kiadásokhoz, különösen fontos foglalkoznia a projektnek (9%), az ő felkészítésük minden 

tekintetben hosszabb időt vehet igénybe.  
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7.7 ábra Lakhatással kapcsolatos költségek megosztása 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 

 

A fentieket megerősíti az alábbi kutatási eredményünk, amely azt mutatja, hogy mi tette lehe-

tővé a költségekhez való hozzájárulást (7.8 ábra). A stabil munkahely megfelelő színvonalú 

munkabérrel alapvető fontosságú, de emellett a kevésbé állandó, változó színvonalú bérrel 

járó munkahely is ad – persze változó körben – a lakhatási kiadások fizetésére alapot. Kutatá-

sunk nem vizsgálta a jövedelemszerkezetet sem a bevételek, sem a kiadások vonatkozásában, 

így a lakhatásra fordított jövedelemarányt sem, mégis szociálpolitikai szempontból éles tükör 

a rendszeres lakhatási támogatás mindössze 6%-os említése, de különösen az adósságkezelési 

szolgáltatás jelöletlensége! Megállapíthatjuk, hogy a hajléktalan emberek nem számoltak a 

szociális ellátásokkal, mielőtt hajléktalanokká váltak. Ennek okait nem vizsgáltuk, lehet ez 

információhiány, lehet a rendszerből való kihullás, az ellátások alacsony színvonala miatti 

csalódottság, és számos más is, de mindenképpen figyelemreméltó tény, ami éppen a munka-

jövedelmek hiánya miatt paradox helyzet. A nyugdíjszerű ellátások 5%-kal szintén alig meg-

jelenő erőforrások voltak a kiadásokkal kapcsolatban. 

7.8 ábra Mi tette lehetővé, hogy hozzájáruljon a költségekhez? 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 
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Hajléktalanná válás okai 

A hajléktalanná válás komplex folyamatát, annak multikauzalitását jól mutatja az alábbi táb-

lázat (7.2 táblázat), hiszen 2 okot neveztek meg a legtöbben, a megkérdezettek 39%-a, hármat 

18%, és négyet 6%. Ahogyan azt látni fogjuk a kérdéscsoport más kérdéseinél, a két legfonto-

sabb ok a munkahely elvesztése és a családi kapcsolatok konfliktusossága, megszűnése, kie-

gészülve az egészségi állapot, a szenvedélybetegség, illetve a lakhatással kapcsolatos családi 

konfliktusok megjelölésével.  

7.2 táblázat Összesen hány okot nevezett meg? (%) 

0 ok 1,0% 

1 ok 31,0% 

2 ok 39,0% 

3 ok 18,0% 

4 ok 6,0% 

5 ok 1,0% 

6 ok 1,0% 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a hajléktalanság okaként preferencia sorrendben ka-

pott válaszok legfontosabb üzeneteit a projekt számára: 

 a családi kapcsolati problémákat nem említette a megkérdezettek 44%-a egyáltalán,  va-

lószínűleg ők tartják a kapcsolatot a családdal. Ez jó a projektnek, van természetes háló. 

Ennél kevésbé kedvező eredmény az, hogy 40%-uk viszont 1. helyen nevezte ezt ok-

ként, további 10% 2. helyen, tehát a kapcsolati készségek fejlesztése minden bizonnyal 

szükséges lesz a résztvevők számára; 

 életvezetési probléma felismerése alig volt, csak néhány válaszadó (5%) esetében, 90% 

meg sem említette ezt a lehetőséget válaszaiban; 

 szenvedélybetegséget sem említett több mint 80%. Kiegészítő információként megnéz-

tük, hogy most hányan nyilatkoztak erről, hiszen a projekt eredményességét a függősé-

gek meghatározzák. A megkérdezettek egytizede nem dohányzik, közel 70%-a nem fo-

gyaszt alkoholt napi, heti rendszerességgel – ugyanakkor 44%-uknál nem múlik el nap, 

hogy ne fogyasztaná! –, a kábítószer és a szerencsejáték közel 90%-os negligálásával 

nem képez függőségi tényezőt, tehát összességében, az alkohol kivételével a többi szen-

vedélybetegség most sem gördít akadályt az önálló lakhatásban való részvétel elé; 

 egészségi problémát csak 13% jelölt a hajléktalanná válás okaként, 1. helyen csak 2 fő; 

 a lakhatás anyagi feltételeit meg sem említette a hajléktalanná válás okaként 75 fő, 9-9 

megkérdezett viszont 1.-2. helyre sorolta. Ez sem erősíti meg azonban a hajléktalanság 
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„magas rezsiköltség” determinációját, viszont üzenet lehet a szakembereknek: tudatosí-

tani kell a lakhatási kiadások súlyát a projektben résztvevők gondolkodásában; 

 a lakhatással kapcsolatos egyéb probléma (bérleti szerződés lejárta, lakás lakhatatlanná 

válása, lakásmaffia, lakás eladása, lakásról való lemondás családtag részére, kényszerű 

elköltözés családi konfliktus miatt, stb.) árnyaltabb képet mutat az 5.9e válaszokhoz ké-

pest (lakhatás költségei), a válaszadók közel harmada (28%) nevezte 1. és 2. helyen a 

hajléktalanság legmeghatározóbb okának a fentiek valamelyikét. A kérdés nem pontosí-

totta, hogy a válaszadó melyik problémát jelölte meg, de elmondhatjuk, hogy a lakáski-

adásokhoz képest (5.9e kérdés) a fenti egyéb okok nagyobb számban járultak hozzá a 

megkérdezettek hajléktalanságához. A projekt önálló lakhatásra való felkészítő prog-

ramjainak tehát erre is figyelemmel kell lenniük: információ, tájékoztatás, lakhatással 

kapcsolatos jogi ismeretek, stb. formájában; 

 a jövedelemszerkezet bevételi oldalán esetlegesen megjelenő szociális rászorultságtól 

függő, vagy egyéb jogosultsággal kapott jövedelmek elvesztése alig játszott szerepet a 

válaszadók hajléktalanná válásában, összesen 1 fő jelölte 1. helyen, 3-an pedig csak 3. 

és 4. helyen. Nem kérdeztünk rá arra, hogy a lakhatás elvesztésének időszakában milyen 

jövedelmekben részesültek a megkérdezettek, így nincs információnk a segély típusú el-

látásaikról sem; 

 a munkahely elvesztése a családi kapcsolatok megszűnése (53%, ebből 1. helyen 40%) 

után a leginkább jelölt, és legpreferáltabb helyen jelölt válasz a hajléktalanság kialaku-

lásában, összesen 37%-kal 1-4. helyeken, 18%-kal 1. helyen.  Megerősíti a 3.1 kérdés 

eredményeit is, ahol alapmegoszlásban a munka 37%-kal, a családi kapcsolatok 27%-

kal szerepelnek. A két legjelentősebb ok helyet cserél a két válaszban helyezését tekint-

ve, az előbbiben a munka, utóbbiban a családi kapcsolatok elvesztése az elsődleges ok. 

Mindenképpen e két ok hangsúlya az, amire a projektben figyelemmel kell lenni – bár a 

kutatás megerősítette, hogy a megkérdezettek 48%-a tartja a kapcsolatot családjával, te-

hát van természetes háló minden második potenciális projektrésztvevő életében, ezen 

kapcsolatok minősége azonban meghatározza az önálló lakhatás sikerességét is, tehát a 

konfliktuskezelés készségeit mindenképpen fejleszteni szükséges; 

 a gyermekvédelemből való kikerülést csak a megkérdezettek 5%-a említette, és inkább 

4. és 5. helyeken, tehát ezzel a komplex teherrel „nem kell dolgozniuk” a szakemberek-

nek. 

A lakhatási tapasztalatokat a következő két, egymást kiegészítő ábrán összefoglalóan jeleztük. 

Az első ábra (7.9) a minta legalább 50%-ára, a második (7.10) a minta 5–20%-ára jellemző 

válaszokat mutatja. Szándékunk szerint ez segítheti a kivételek, vagyis a többségtől különbö-

ző választ adók hangsúlyos figyelembe vételét, az egyéni fejlesztési tervek minél célzottabb 

kialakítását. 
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7.9 Összefoglalás többség 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

7.10 Összefoglalás kivételek 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

Lakhatási 
tapasztalatok- 

a minta 
legalább 50%-

a 

Előző éjjel - 
intézményes 

ellátásból 

Egy éve - 
intézményes 

ellátásban  
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Lakhatási szükségletek 

A lakhatási tapasztalatok és szükségletek kérdéscsoport determináns kérdése az önálló lakha-

tással kapcsolatos szükségletek feltérképezése. A 7.11 ábra egyértelmű jelzése, hogy a válasz-

adók 51%-a jelölte a lakhatás támogatását (albérlet, bérlakás, stb.) szükségletként, amelyhez a 

tanácsadói és ügyintézői tevékenység szociális, álláskeresési vagy lakhatási témakörökben 

32%-kal kapcsolódik. A projekt két jelentős kihívása tehát ez a két szükséglet lesz. Ezek mel-

lett, főként a tanácsadásban való részvételhez szüksége van a megkérdezetteknek a szakembe-

rekkel való együttműködésre (29%) egyéni fejlesztési tervekkel, és az egészségi állapot javí-

tását célzó állapotfelmérésre, különböző egészségtámogató beavatkozásokra (28%). E négy 

szükséglet alkothat együtt preferált szükségletrendszert a projektben résztvevők számára, és 

beavatkozási keretet a szakemberek számára. A mentális állapot támogatása, a felkészítés és 

képessé tétel az önálló lakhatásra (jártasság, készségfejlesztés), kulcskompetenciák (szociális, 

életvezetési, együttműködési, állampolgári, kommunikációs, digitális, vállalkozói), élmény-

pedagógia, a stabil párkapcsolat (vö. hajléktalanság oka!), az étkeztetés és a stabil munkahely 

újabb csoportja lehet a projektnek, de a válaszadók számára ezek csak 8–15%-ban fontos 

szükségletek az önálló lakhatáshoz. A krízishelyzetek azonnali megoldását, a szenvedélybe-

tegségek kezelését alig említették, és senkinek sincs szüksége szabadidős foglalkozásokra.  

7.11 Lakhatási szükségletek (%) 

 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 
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Forrás: kérdőíves felmérés 2012.  

 

A négy legfontosabb lakhatási szükséglet helyezéseit mutatja a diagram, látjuk, hogy az 1. 

hely többsége csak az egészségtámogatás szükségletnél szűnik meg, de ott is jelentős marad a 

2. hely.  Az adatok támogatják a fontossági sorrend figyelembevételét a projektben résztvevők 

szükségleteinek kielégítésénél. 

Arra a kérdésre, hogy „Önálló lakhatáshoz jutás esetén, mely korábbi élettapasztalatait tudná 

újra használni?” a válaszadók két válaszlehetőséget jelöltek meg a legnagyobb arányban. A 

munkahely megtartása (54%) a kutatás során többször visszatérő, így önmagát erősítő ered-

mény, kifejezetten az önálló lakhatással kapcsolatos szükségletekhez mutat irányt a projekt 

beavatkozásai tekintetében, de megjelent a készségek, képességek, a motivációk kérdéscso-

portnál is. A munkavállalás és a hozzá tartozó készségek fejlesztése, vagyis a kompetenciák 

(4.3), a tanácsadás és ügyintézés (5.10) szükségletei után most a másik oldalról, vagyis a meg-

lévő élettapasztalatok vonatkozásában jelenik meg a munka, itt a megtartás hangsúlyával. 

Látjuk, hogy a megkérdezettek bíznak saját munkahely megtartó tapasztalataikban, erre akkor 

is építeni lehet a készségfejlesztésekben, ha önmagának ellentmondónak is tűnik az eredmény. 

A jövedelem beosztása nyilván a munkahelyhez, megtartásához kapcsolódó tapasztalat, má-

sodik legmagasabb százalékos aránnyal (52%). Fontos lehet itt az, hogy az egyéni fejlesztési 

tervek elkészítése előtt a szakemberek felmérjék a valós helyzetet, és erre építsenek az 

együttműködésben, hiszen az önállóság több életvezetési készséget, képességet feltételez, a 

munkához való viszony és a jövedelem beosztása a legjelentősebbek közül valók.  

Kevésbé támaszkodnak a megkérdezettek a lakás gondozásában meglévő készségeikre, a szo-

ciális szolgáltatások igénybevételére, a természetes támaszok bevonására, még kevésbé a kap-

csolatok rendezésére, vagy a középtávú tervezés készségeire. Ez utóbbiak felhívják a figyel-

met arra, hogy az önálló lakhatáshoz szükséges más aktív készségek a projekt futamideje alatt 
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végig fejleszthetőek legyenek, mert a munkahely megtartása és a jövedelem beosztása mellett 

hosszú távon lesznek fontosak. 

7.13 Meglévő készségek mobilizálása 

Forrás: kérdőíves felmérés 2012. Vizualizációs technika: Worlde - a betűméret a válaszok előfordulását követi 

 

A kérdőív utolsó két kérdése (5.10 és 5.11) a projekt szükségletfelmérésének meghatározó 

ismereteit adja a lakhatási tapasztalatok után, kifejezetten a projektbe való belépés előtt. A 

lakhatási szükségletek és a hozzájuk mozgósítható meglévő készségek közvetlen alapot adnak 

a szakembereknek ahhoz, hogy kiválaszthassák a projektben résztvevőket. Ha ezt nagyon 

egyszerűen fogalmazzuk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a megkérdezett hajléktalan embe-

reknek szükségük van az önálló lakhatásba való kilépéshez lakhatási támogatásra (konkrétan 

lakásra), együttműködésre a szakemberekkel, tanácsadásra (lakhatás, munka, stb.) és egész-

ségtámogatásra, mentális támogatásra, később munkahelyre, amely megtartja a lakhatást, ét-

keztetésre és szenvedélybetegségük kezelésére. Ehhez ők mozgósítják munkahelymegtartó és 

jövedelembeosztó készségeiket, de fejlődniük kell más aktív lakhatási készségekben. A pro-

jektnek tehát választ kell adnia ezekre a szükségletekre amellett, hogy kiaknázza az erőforráso-

kat, vagyis a résztvevők motivációit, felajánlásait. Csak így lehet sikeres a közös együttműködés. 
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8. Összegzés – javaslatok 

 

Motivációk 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a 100 fő vizsgált fedél nélküli ember domináns része 

reálisan látja jövőbeni céljait, helyzete javulásának feltételeit, a hozzá vezető utakat, illetve 

saját feladatait. Alapvetően három integráló erőt különböztetnek meg, mint helyzetük javítá-

sának kulcsát: 

- egyrészt a munkához jutást, és az ebből származó jövedelmet, 

- másrészt családi, baráti és egyéb kapcsolataik helyreállítását és fenntartását, 

- harmadrészt pedig a segítő szakemberekkel való szoros együttműködést. 

E három tényező megteremtése, illetve működtetése a megkérdezettek hajléktalanságból való 

kikerülésére szolgáló motivációinak és utjaiknak tekinthetők. Külön kiemelendő az együtt-

működés a segítő szakemberekkel, amely a válaszadók szerint egyúttal a legfőbb külső segít-

séget is jelenti problémáik megoldására. 

A reális jövőkép és célok mellett azonban meg kell jegyeznünk, hogy a megkérdezettek túl-

nyomó többsége a céljaik megvalósítását gátló tényezőket általában külső okokra (pl. hajlék-

talanokkal szembeni diszkrimináció, lehetőségek hiánya) vezeti vissza. Nagyon alacsony – 

10% alatti – azoknak az aránya, akik saját magukban is gátló tényezőket vélnek felismerni, 

illetve motiválatlanságukat, céltalanságukat szenvedélybetegségükre, képzetlenségükre, vagy 

büntetett előéletükre vezetik vissza. 

Az adatok elemzése során jól elkülöníthetővé vált egy körülbelül 10–15 főt magában foglaló 

csoport, mely a múltban sem tett semmit, a jelenben sem tesz semmit céljai megvalósítása 

érdekében, jövőképe bizonytalan vagy hiányzik. 

Ennek a csoportnak alapadatokhoz köthető jellemzői nincsenek, tehát nem különül el korcso-

port, nem, bevételi forrás, ellátás igénybevétele szerint, ugyanakkor a casteli dimenziók alap-

ján hiányt szenved munkában vagy kapcsolatokban, illetve ezek pótlására sem lát túl sok lehe-

tőséget. Egy befolyásoló tényező ismerhető fel velük kapcsolatban: minél hosszabb időt tölte-

nek el hajléktalanként, annál kilátástalanabbnak élik meg helyzetüket. Mivel nem jellemző az 

sem, hogy a főként kevesebb, mint egy éve hajléktalanok, és főként az utcán élők számoltak 

volna be motiválatlanságukról, ezért nem jelenthető ki, hogy a céltalanság a hajléktalanságba 

jutás által előálló krízisállapotból keletkeztethető. Inkább valószínűsíthetjük azt, hogy az ellá-

tást igénybe vevőknél a motiválatlanság hospitalizálódásból adódik, míg a többiek esetében 

elindult a kiilleszkedési karrier út (Kozma 2003). 
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Mindezek fényében jelen kutatási részből levonható tapasztalatok alapján fontosnak tartanánk 

a motiváció növelésére szolgáló tréningek, krízis intervenciós beavatkozások megvalósítását, 

és a segítő szakemberek, mint külső támaszok kompetenciáinak fejlesztését. 

Egészség és szenvedélyek 

A kérdőívet kitöltő hajléktalanok valamivel több, mint fele (53%) egészségi állapotát a mért 

hatos skálán pozitívnak minősítette, inkább jónak, jónak vagy kiválónak értékelte, ugyanakkor 

a megkérdezettek tizede jelezte azt, hogy egészségi állapota nagyon rossz, kritikus, további 

egyharmaduk is inkább rossznak (16%) vagy nem kielégítőnek (19%) értékeli egészségét. A 

nagyon rossz/kritikus egészségi állapotúak döntő többsége az 50 évnél idősebbek, illetve a 

hajléktalan szállón élő válaszadóink közül kerültek ki. A nők rosszabb egészségi állapotnak 

örvendenek, mint a férfiak, valamint az is elmondható, hogy a kevesebb, mint egy éve hajlék-

talanok érzékelhetően jobbnak minősítik egészségi állapotukat, mint a több éve, akár csak 1–2 

éve hajléktalan létben élő társaik.  

A szubjektív egészségkép összhangban van a betegségteherrel (szignifikáns, közepes kapcso-

lat mutatható ki), összességében elmondható, hogy a megkérdezettek többsége (61%-a) egy 

(ők vannak többségben) vagy több betegséggel, egészségproblémával küzd. Az érintettek két-

ötöde, az összes megkérdezett negyede  (25 fő) halmozottan terhelt egészséggel kapcsolatos 

problémákkal, súlyos betegségterhet ’cipel’, melyek egy része olyan, amely lehetetlenné teszi 

pl. a munka világába való visszavezetést, illetve mindenképpen megváltozott munkaképessé-

gűként való re-integrációjukat teszi csak lehetővé (pl. epilepszia, szívműtét, rokkantság, vak-

ság, gerincsérv). A leggyakrabban említett betegségek (mozgásszervi betegségek, panaszok, 

keringési rendszer betegségei) tükrében elmondható, hogy a betegségek jelentős része megfe-

lelő életmóddal, illetve prevencióval – szűrővizsgálatok, rendszeres orvosi ellenőrzés – ki-

védhető, megelőzhető lenne. Erre a projekt során, illetve a jövőben nagyon nagy hangsúlyt 

kell fektetni. 

Az érintettséget tekintve elmondható, hogy a nők jóval nagyobb hányada küzd egészségprob-

lémákkal, betegségekkel, mint az erősebb nem képviselői, az életkor is predesztináló tényező, 

valamint a hajléktalanságban eltöltött évek száma is emeli az egészségproblémákban való 

érintettséget. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy e téren igazán nagy differencia a kevesebb, 

mint 1 éve hajléktalanok és a már legalább 1-2 éve hajléktalanságban élők között tapasztalha-

tunk. Ez ráirányítja annak a fontosságára a figyelmet, hogy minél előbb, lehetőleg az első év-

ben meg kellene történnie a visszailleszkedésnek, visszaillesztésnek.  

A betegségek kialakulásának idejére, illetve az állapot változására vonatkozó válaszok ösz-

szegzése alapján elmondható, hogy a válaszadók jelentős hányadáról, közel feléről (46 fő) 

kijelenthető, hogy a hajléktalan lét hozzájárult egészségének megromlásához, ugyanakkor 

csupán öten nyilatkozták azt, hogy korábban meglévő betegségeik, rossz egészségi állapotuk 

hozzájárult hajléktalanná válásukhoz. A kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy nem any-

nyira az oka az egészségi állapot megromlása a hajléktalanná válásnak, mint sokkal inkább 
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következménye. Ugyanakkor nem törvényszerű, hogy a hajléktalan lét az egészség jelentős 

mértékű megromlását eredményezze, hiszen a megkérdezettek fele nem számolt be egészségi 

állapota negatív irányú változásáról, illetve egészségét alapvetően jónak értékelte. 

A szenvedélybetegségekben való érintettséget az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, a do-

hányzás, valamint a szerencsejáték gyakoriságára és/vagy mennyiségére vonatkozó magatar-

tásokat tartalmazó állításokkal indirekt módon próbáltuk mérni. A kábítószer-fogyasztás mi-

nimális mértékben van jelen a vizsgált populációnál, és alacsony arányt képvisel a szerencse-

játékot/kártyajátékot űzők (játékszenvedély) tábora is, a drogfogyasztás és a játékszenvedély 

kapcsán tehát kijelenthetjük, hogy mintánkban ezek nem képeznek függőségi tényezőt. 

Ugyanakkor nagyon magas a dohányzók aránya, a kérdőívet kitöltő hajléktalanok szinte fele 

’nagy bagósnak’ tekinthető, ami jelentős egészségkárosító magatartást jelent, de nem tekint-

hetjük addikciónak.  

A vizsgált körben leginkább jelenlévő függőségi tényező az alkohol, a kérdőívet kitöltők 

44%-ára részben vagy teljesen igaz, hogy nem múlik el úgy nap, hogy ne innának alkoholt. 

Az alkohol megkérdezetteink meghatározó hányada mindennapjainak részévé vált, ami az 

egészségi állapot megőrzése, javítása szempontjából (is) jelentős kockázati magatartást jelent. 

A válaszok alapján arra következtethetünk, hogy kb. 18-20 fő, azaz a megkérdezettek ötöde 

biztosan szenvedélybeteg, ők azok, akik rendszeresen, hetente többször, akár naponta lerésze-

gednek, alkohol miatt bódult állapotba kerülnek, 12 fő oly mértékben rabja az italnak, hogy 

gyakorlatilag minden pénzét italra költi, étel helyett is inkább alkoholt vásárol. Az alkoholtól 

való ily mértékű függőség komoly gátját jelenti a re-integrációnak. 

Az alkoholfogyasztás motivációinak megértéséhez megpróbáltuk feltárni annak legfőbb okait. 

A válaszok egyrészt azt tükrözik, hogy egyrészt túlélési stratégia részeként működik, az alko-

hol hatása alatt átmenetileg elfelejtik helyzetüket, problémáikat, másrészt feszültségoldóként 

funkcionál (ellazít, megnyugtat), amely szintén az elviselhetetlennek látszót teszi elviselhető-

vé. Van azonban közösségi dimenziója is a dolognak, hiszen a válaszok között hasonló mér-

tékben jelenik meg okként a másokkal való közös időtöltés, a sorstársakkal való együttlét. Az 

okok ’legyőzhetősége’ szempontjából egyrészt fontos megfelelő megküzdési (coping) straté-

giák, illetve feszültségoldó technikák megismertetése, elsajátíttatása, másrészt reális (a perifé-

riára szorult létben is elérhető), a túlélésen túli célok kitűzése.   

A fájdalomteher, az önellátás, a munkavégzés, a társas kapcsolatok, valamint az önérvényesí-

tés dimenziójában próbáltuk mérni azt, hogy az egészségproblémák és/vagy az alkoholfüggő-

ség hogyan befolyásolják a mindennapi életet, mennyire jelentenek akadályozottságot, korlá-

tozottságot. Legkevésbé az önellátás, leginkább a társas kapcsolatok alakulására nyomja rá 

bélyegét a megromlott egészségi állapot/szenvedélybetegség. Eredményeink azt mutatják, 

hogy a hajléktalan létben élők kb. ötöde komoly korlátozottsággal küzd mindennapi tevé-

kenységeit illetően, korlátozottságai kumulálódnak, érintik a munkavégzést, a társas kapcsola-

tokat, a hivatalos ügyek intézését, sőt 8 fő esetében az önellátást is. Esetükben a re-integráció 

sikeressége mindenképpen kétséges, nagyon komoly fejlesztő munkát igényel.   
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Az egészséggel kapcsolatos magatartás mélyebb feltárása érdekében kíváncsiak voltunk arra, 

hogy mitől várnák egészségi állapotuk javulását, illetve mit tesznek ők maguk egészségük 

megőrzése, javítása érdekében, hiszen szenvedélybetegségekben való érintettséget feltáró 

kérdésünk eredményei azt mutatják, hogy a hajléktalanok jelentős részére mind a dohányzás, 

mind az alkoholfogyasztás esetében kockázati magatartás a jellemző. 

Egészségi állapotuk javulásának feltételét válaszadóink alapvetően a következő három dolog-

ban látják:  

 megfelelő lakhatáshoz jutás 

 munkaerő-piaci jelenlét – állandó jövedelmet biztosító munkához jutás  

 családi kapcsolatok javulása.  

Válaszadóink 10% feletti, illetve a körüli hányada említette a kockázati magatartáson való 

változtatást – elsősorban a dohányzás csökkentését, valamint a megfelelő egészségügyi ellá-

táshoz, elsősorban a szükséges gyógyszerekhez/gyógykezelésekhez való hozzájutást. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mit tesznek maguk a megkérdezettek egészségi állapotuk meg-

őrzése/javítása érdekében? A válaszokból úgy tűnik, hogy többségükre nem igazán jellemző 

az egészségtudatosság, legjellemzőbb válasz (53 fő jelölte) az „igénybe veszem a hajléktalan 

ellátás nyújtotta lehetőségeket” (pl. lakhatás, étkezés, tisztálkodás), többek számára ennyiben 

kimerül egészségük iránti felelősségük. Lényegesen alacsonyabb arányban vannak azok, akik 

a szükséges gyógyszerek,/gyógykezelések, orvosi ellátás/kontroll megfelelő módon történő 

alkalmazását említette, pedig a megkérdezettek többsége szenved valamilyen betegségtől, 

melyek jelentős részénél feltételezzük a rendszeres orvosi kontroll, illetve a gyógyszerszedés 

szükségességét.  

Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy a megkérdezetteknek van egy kisebb hányada, 

akik egészségük megőrzése, javítása érdekében egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt (13 fő), 

nem dohányoznak (10 fő), illetve, akik kockázati magatartásukon javítottak azáltal, hogy je-

lentősen csökkentették az elszívott cigaretták számát (19 fő) és/vagy kevesebb alkoholt fo-

gyasztanak, mint korábban (11 fő). E két csoportot együtt kezelve kirajzolódik azoknak a köre 

– a megkérdezettek kb. negyede–harmada –, akik egészségük érdekében tudatosabban viszo-

nyulnak a káros szenvedélyekhez, egészségkárosító magatartásformákhoz. 

Mindenképpen nagyon fontos feladat hárul a társadalomba való visszaintegrálás során az 

egészség erőforrásként való tudatosítására, az egészség megtartására irányuló motivációk erő-

sítésére, amibe beletartozik a kockázati magatartások, egészségkárosító viselkedésmódok 

visszaszorítása csakúgy, mint az orvosi ellátás, illetve rendszeres orvosi ellenőrzés, a szüksé-

ges gyógykezelések igénybevétele, szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságának tudatosí-

tása is.  
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Szakmai és egyéb humán kompetenciák 

A legfontosabb kiinduló problémája az elemzésnek a munkaerő-piaci re-integráció szempont-

jából a nagyon alacsony iskolai végzettség volt. A formális képesítés, a papírok szempontjából 

a célcsoport 90 százaléka komoly kiindulási problémával néz szembe a munkavállalás területén.  

 Korábbi munkahelyi tapasztalattal szinte az összes felmért személy rendelkezik. A több-

ség számára nem ismeretlen és idegen a stabil, rendszeres munkavégzés világa. A felmért 

személyek kétharmadának van olyan szakmája, amelyről képesítéssel is rendelkezik. Kö-

zel ötvenre tehető azon szakmák listája, amelyhez képesítés, végzettséget igazoló papír is 

párosítható. 

 A hajléktalan léttel összefüggően az alacsony iskolázottság mellett a másik kiinduló prob-

léma a munkahely hiánya: 84,5 százalékuknak jelenleg nincs állása, munkája. A munka-

vállalási szándék viszont kimondottan magas a célcsoport tagjainál. 82 százalékuk sze-

retne újra dolgozni és 70 százalékuk jelenleg is folyamatosan vállal alkalmi munkákat. 

 Az érintettek többsége konkrét elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy milyen szakterü-

leten szeretne elhelyezkedni a jövőben. Az alacsony végzettségi háttérből fakadóan domi-

nálnak a kék-galléros fizikai munkakörök (fizikai munka, építőipar, gyári munka), és a 

beosztott, alacsony szintű és gyakran hasonló fizikai megterhelést jelentő szolgáltatói fel-

adatok (vendéglátás, felszolgálás, takarítás, varrónő, betegellátás stb.). 

 Több mint negyven különböző alkalmi munkát is megemlítettek a válaszadók, de ezek 

közül az előfordulás gyakorisága alapján kiemelkedik három-négy nagyobb markáns fog-

lakozási terület: kerti munkák, takarítás, kőműves munka és egyéb segédmunka. 

 Egyértelműen kiemelt szerepet kellene/lehetne adni a szakmai képzések mellett a nyelv-

tanulásnak és a számítógép használat népszerűsítésének az egyéni fejlesztési tervekben. 

Ezt nem csak az objektív tényadatok támasztják alá (mindkét fontos háttérképesség ese-

tén a válaszadók többsége [70–75%] komoly hiányosságokkal rendelkezik, meghatározó 

hátránnyal indul a munkaerő-piaci helyek egy jelentős hányadánál), de külön megerősítik a 

válaszadók által definiált továbbképzési szándékok, preferenciák kiemelkedő kategóriái is.  

 Az empátia hiánya és a társadalmi-közösségi következmények figyelembe vételének hiá-

nya komolyabb akadályozó tényező lehet a társadalmi re-integráció folyamatában. Ennél 

a két kompetenciánál lényegében egy 30–40 százalékos olyan válaszadói kör rajzolódik 

ki a döntési alternatívák megoszlásából, amely tagjai bizonyos fokú szociális eltávolo-

dást, elidegenedést élhetnek meg.   

 Az egyéni demográfiai és tágabb társadalmi adottságok, háttérfeltételek között komo-

lyabb differenciáló ereje, lehetséges magyarázó funkciója elsődlegesen a hajléktalanként 

eltöltött időszak hosszának, az életkornak és az iskolázottságnak van a szakmai és humán 

kompetenciák alakulása kapcsán. 
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Lakhatással összefüggő tapasztalatok és szükségletek 

A kérdőív 5. kérdéscsoportja (11 kérdés) azokra a lakhatással kapcsolatos korábbi élettapasz-

talatokra koncentrált, amelyek pozitív vagy negatív előjellel, de meghatározó módon befolyá-

solhatják a megkérdezettek re-integrációs programban való részvételét, az egyéni képzési ter-

vek elkészítése előtt felhívják a szakemberek figyelmét a meglévő, mozgósítható, vagy éppen 

a már elveszett, esetleg megkopott, tehát a programban fejlesztendő készségekre, képességek-

re, tudásokra, ismeretekre. A kérdéscsoport főbb eredményei röviden: 

 a hajléktalan intézményes ellátás összességében a minta éppen 90%-át érintette a legköz-

vetlenebb lakhatási tapasztalat (megelőző éjszaka), és 79 válasszal az egy éves időtávban, 

tehát az intézményes lakhatás alapvető tapasztalat; 

 ugyanakkor nem jelentéktelen információ, hogy a 100 főből 13-an albérletben is megfor-

dultak egy év alatt, 4-en saját tulajdonukból, 4-en pedig bérlakásból lettek ismét hajlékta-

lanok, összesen tehát 21 válaszadó rendelkezik önálló lakhatási tapasztalatokkal a közel-

múltból; 

 a közvetlenül a hajléktalanságot megelőző időszakban albérletből és saját tulajdonból a 

válaszadók 27, illetve 29%-a „jött”, önkormányzati és szociális bérlakásból pedig össze-

sen 14%, összesen több, mint 80%-a a megkérdezetteknek önálló vagy részben önálló 

lakhatási tapasztalatokkal bír; 

 a hajléktalanok túlnyomó része családtagok közül, gyermekek vagy szülők, illetve házas- 

vagy élettársak közül lépett ki a lakhatásból 70 válasz szerint, viszont 14-en éltek egye-

dül, tehát önállóan vállalva a lakhatás költségeit; 

 9-en nem válaszoltak a kapcsolattartásra vonatkozó kérdésre, 26-an élnek ezek nélkül a 

kapcsolatok nélkül, viszont újabb erőforrás, hogy a válaszadók közel fele tartja a kapcso-

latot az eredeti családdal vagy annak egy részével; 

 a megkérdezettek 62%-a, többsége összkomfortos körülményeket hagyott maga mögött, 

de 17%-uk is komfortos, átlagos lakáskörülményeket, ez feltételezi, hogy komplex támo-

gatással vállalható lehet a hosszú távú önálló lakhatás; 

 emellett figyelemmel kell lennie a projektnek arra a 15%-nyi válaszadóra, akik alacsony 

vagy kifejezetten komfort nélküli lakáskörülmények közül érkeznek az önálló lakhatásba, 

mert ők nem rendelkeznek azon ismerettel, készséggel, amelyek egy magasabb komfort-

fokozatú lakás megtartásához szükségesek; 

 a családtagok egymás között megosztották a költségeket (50%), pozitív eredmény, hogy 

majd’ egyharmada a megkérdezetteknek önállóan fizetett minden lakhatással kapcsolatos 

költséget, azokkal, akik nem tudtak hozzájárulni ezekhez a kiadásokhoz, különösen fon-

tos foglalkoznia a projektnek (9%); 
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 a lakhatás megtartásában a stabil munkahely megfelelő színvonalú munkabérrel alapvető 

fontosságú, de emellett a kevésbé állandó, változó színvonalú bérrel járó munkahely is ad 

– persze változó körben – a lakhatási kiadások fizetésére alapot, éles tükör a rendszeres 

lakhatási támogatás mindössze 6%-os említése, de különösen az adósságkezelési szolgál-

tatás jelöletlensége; 

  a válaszadók 51%-a jelölte a lakhatás támogatását (albérlet, bérlakás, stb.) szükséglet-

ként, amelyhez a tanácsadói és ügyintézői tevékenység szociális, álláskeresési vagy lak-

hatási témakörökben 32%-kal kapcsolódik. A projekt két jelentős kihívása tehát ez a két 

szükséglet lesz. A tanácsadásban való részvételhez szüksége van a megkérdezetteknek a 

szakemberekkel való együttműködésre (29%) egyéni fejlesztési tervekkel, és az egészségi 

állapot javítását célzó állapotfelmérésre, különböző egészségtámogató beavatkozásokra 

(28%), e négy szükséglet alkothat együtt preferált szükségletrendszert a projektben részt-

vevők számára, és beavatkozási keretet a szakemberek számára; 

 a korábbi élettapasztalatok mozgósításában a munkahely megtartása (54%) és a jövede-

lem beosztása (52%) a két legmagasabb arány. Fontos lehet itt az, hogy az egyéni fejlesz-

tési tervek elkészítése előtt a szakemberek felmérjék a valós helyzetet, és erre építsenek 

az együttműködésben, hiszen az önállóság ezek mellett több életvezetési készséget, ké-

pességet feltételez. 
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10. Mellékletek 
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Szükségletfelmérés - Kérdőív  
 

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  

TÁMOP- 5.3.3-11/2-2011-0010  

„Tágas városom kis lakásra cserélem” -  

Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozá-

sa” című projektjének szükségletfelmérő részéhez kapcsolódóan 

 

Készítette:  

Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet  

Szociális Munka Tanszék 

 

2012. november 

 

 

A kérdőíves felmérés célja a Győrben élő hajléktalan emberek egyéni szükségleteinek, igé-

nyeinek, korábbi tapasztalatainak és véleményének a felmérése kérdőíves módszerrel annak 

érdekében, hogy minél megalapozottabban lehessen segíteni a lakhatási problémáik megoldá-

sa során.    

Módszer: A kérdőíveket kérdezőbiztos kérdezi le, akitől minden kérdés esetén segítséget kér-

het. Az adatokat bizalmasan kezeljük, betartjuk a személyiségi jogok védelmét és az adatkeze-

lési kutatási etikai alapelveket és szabályokat. A kérdőív teljesen anonim, névtelen, a részvétel 

önkéntes. Az eredményeket összesítve dolgozzuk fel és elemezzük, egyéni válaszokat nem 

közlünk. 

A kérdőív megválaszolása kb. 45 percet vesz igénybe.   

Adatlap 

Lekérdező neve:  

Lekérdezés időpontja _ _ _ _év  _ _hónap  _ _nap 

Lekérdezés helye  1 -  Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti Szálló és 

Éjjeli Menedékhely 

 2 -  Nappali Melegedő, Népkonyha, Téli Krízis Szálló 

Lekérdezés eredménye  1 -  Minden kérdést megválaszolt 

 2 -  Idő előtt abbahagyta (kérdőív nem teljes) 
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I. Személyes információk 

 

1.1 Jelenleg mióta hajléktalan?  

_ _ hónapja, vagy _ _ éve  99 - NT / NV 

 

1.2 Összesen hány alkalommal volt eddigi élete során hajléktalan  

 1 - ez az első alkalom 

 2 - legfeljebb 1-3 alkalommal  

 3 - többször, mint 3 alkalom 

 4 - Nem emlékszem, nem tudom pontosan 

 9 - NT / NV 

 

1.3 Becsülje meg, hogy összesen kb. hány évet töltött hajléktalanként az élete során?  

kb. _ _ évet  99 - NT / NV 

 

1.4  Melyik évben született?  

19 _ _ év  9 - NT / NV 

 

1.5  Kérdezett neme?  

 1 - Férfi 

 2 - Nő  

 9 - NT / NV 

 

1.6 Mi az Ön befejezett legmagasabb iskolai végzettsége?   

 1 - Legfeljebb 8 általános 

 2 - Szakmunkásképző 

 3 - Szakközépiskola  

 4 - Gimnázium  

 5 - Főiskola, egyetem 

 9 - NT / NV 

 

1.7 Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 

 1 - Egyedülálló 

 2 - Házas 

 3 - Elvált 

 4 - Élettársi kapcsolatban, partnerkapcsolatban él 

 5 - Özvegy 

 

 6 – egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 
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1.8 Van Önnek gyermeke?  

 1 - Van, ha IGEN, akkor gyermekek száma: _ _fő 

 2 - Nincsen 

 9 - NT / NV 

 

1.9 Becslése szerint, átlagosan körülbelül nettó hány ezer forintból él meg egy hónapban (kérjük 

az elmúlt fél évet vegye figyelembe)? 

_ _ _    _ _ _  ezer forint  -1   NT / NV 

 

KÁRTYA 

1.10 És általában miből tevődik össze ez az összeg, milyen bevételi forrásai vannak, miből él 

meg?  - A három leggyakoribbat, legfontosabbat jelölje meg!  

 

 1 - Rendszeres, bejelentett, állandó munkából származó jövedelem  

 2 - Rendszeres, alkalmi munkából származó jövedelem 

 3 - Rendszeres segély, szociális támogatás 

 4 - Társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, rokkantsági nyugdíj stb.) 

 5 - Alkalmi munkák 

 6 - Átmeneti támogatások, segélyek 

 7 - Fekete munka 

 8 - Kölcsönök  

 9 - Ajándékok, egyszeri segítségek, adományok stb. 

 

 10 - egyéb, éspedig: ........................................................................  

 99 - NT / NV 
 

KÁRTYA 

1.11 Kérjük, az alábbi értékeket számozással állítsa fontossági sorrendbe! 

1. legyen a legfontosabb, 10. a legkevésbé fontos az Ön életében 

 

  a) Egyenlőség 

  b) Igazi barátság 

  c) Szeretet 

  d) Szabadság 

  e) Anyagi jólét 

  f) Biztonság 

  g) Segítőkészség 

  h) Munka öröme 

  i) Társadalmi megbecsültség 

  j) Boldogság, megelégedettség 
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1.12 Mennyire fontosak az Ön életében ... ? 

1 = egyáltalán nem fontos ... 5 = nagyon fontos 

     -                                                     

+ 

1. ... a családi kapcsolatok, kötelékek 1 2 3 4 5 

2. ... a baráti kötelékek 1 2 3 4 5 

3. ... a hajléktalan társakkal kialakított kapcsolatok 1 2 3 4 5 

4. ... a szakemberekkel, gondozókkal kialakított 

kapcsolatok  
1 2 3 4 5 

 

II. Egészségkép, addikciók  

 

2.1 Milyennek ítéli az egészségi állapotát? 

 1 - nagyon rossz, kritikus  

 2 - inkább rossz 

 3 - változó, nem kielégítő 

 4 - változó, de inkább jó 

 5 - jó 

 6 - kiegyensúlyozottan jó/kiváló 

 

 9 - NT / NV 

 

2.2 Milyen betegségei, illetve egészséggel kapcsolatos problémái vannak? Kérjük, hogy az Ön 

számára legfontosabbnak tartott egészségproblémáival kezdje a felsorolást!  

 1 - Nincsenek egészségproblémáim/betegségeim 

 2 - Vannak egészségproblémáim 

 

Az alábbi egészségproblémáim vannak: 

Probléma 1  

 

Probléma 2  

 

Probléma 3  

 

Probléma 4  

 

Probléma 5  
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2.3 Amennyiben egészségével kapcsolatos problémái/betegségei vannak, azok... 

 

 1 - hajléktalanná válása előtt egyáltalán nem voltak, teljes egészében hajléktalanná válása 

után alakultak ki/jelentkeztek 

 2 - részben hajléktalanná válása előtt is 

megvoltak 

 2.1.1 - hozzájárultak hajléktalanná 

válásához 

 2.1.2 - nem járultak hozzá hajléktalanná 

válásához 

 2.2.1 - hajléktalanná válása után 

felerősödtek, rosszabbá válták 

 2.2.2 - de hajléktalanná válása után nem 

erősödtek fel, nem válták rosszabbá 

 3 - teljes egészében hajléktalanná 

válása előtt is megvoltak 

 3.1.1 - hozzájárultak hajléktalanná 

válásához 

 3.1.2 - nem járultak hozzá hajléktalanná 

válásához 

 3.2.1 - hajléktalanná válása után 

felerősödtek, rosszabbá válták 

 3.2.2 - de hajléktalanná válása után nem 

erősödtek fel, nem válták rosszabbá 

 

2.4 Mennyire igazak Önre az alábbi kijelentések? - Karikázza be a választ! 

 1. egyáltalán nem igaz; 2: valamennyire igaz; 3: teljes mértékben igaz; 9: NT /NV 

a. Egyik szál cigit a másik után szívom  1 2 3 9 

b. Nem múlik el nap úgy, hogy ne innék alkoholt  1 2 3 9 

c. Ha nem is rendszeresen, de fogyasztok kábítószert  1 2 3 9 

d. Minden pénzemet italra költöm   1 2 3 9 

e. Naponta vagy hetente többször kerülök alkohol miatt „mámoros”, bódult állapotba  1 2 3 9 

f. Naponta vagy hetente többször kerülök kábítószer miatt bódult állapotba 1 2 3 9 

g. Inkább alkoholt veszek, mint élelmiszert   1 2 3 9 

h. Szoktam szerencsejátékra/kártyázásra pénzt költeni   1 2 3 9 

i. Nem utasítom vissza, ha a társaim megkínálnak alkohollal  1 2 3 9 

j. Soha nem fogyasztottam még kábítószert   1 2 3 9 

k. Egyáltalán nem, vagy csak ritkán (havonta egyszer) szoktam alkoholt fogyasztani 1 2 3 9 

HA j. vagy k. valamennyire vagy teljes mértékben IGAZ, akkor ugrás a 2.6 kérdésre 
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2.5 Amennyiben Ön fogyaszt alkoholt/kábítószert mi ennek a legfőbb oka?  

Kérjük, hogy maximum 3 választ jelöljön meg! 

 1 - Így elfelejthetem, hogy milyen rossz helyzetben vagyok  

 2 - Így egy időre elfelejthetem a problémáimat 

 3 - Megnyugtat, ellazít 

 4 - Közös időtöltés másokkal 

 5 - Mások unszolása miatt 

 6 - Nem tudok ellenállni a kísértésnek 

 7 - Unalmamban 

 

 8 - Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

2.6 Egészségproblémái, illetve az alkohol- és/vagy drogfogyasztás hogyan befolyásolják a min-

dennapi életét (mindennapi tevékenységeit, társas kapcsolatait, munkavégzését, érvényesülését…)?    

Jelölje be azokat a válaszokat, amelyek leginkább igazak Önre! 

a)  1 - folyamatosan fáj valamim, és ez a 

fájdalom akadályoz a mindennapi 

tevékenységeim ellátásában   

 2 - néha fáj valamim, de ez nem akadályoz a 

mindennapi tevékenységeim ellátásában  

b)  1 - csak segítséggel tudom ellátni magamat  2 - nincs szükségem segítségre ahhoz, hogy 

ellássam magamat  

c)  1 - könnyű fizikai munkát sem tudok 

elvégezni 

 2 - nem gátolja azt, hogy munkát vállaljak és 

azt el is tudjam végezni 

d)  1 - akik korábban szerettek, elfordultak 

tőlem 

 2 - vannak, akik most is kitartanak mellettem 

e)  1 - nem tudom elintézni a hivatalos 

ügyeimet egyedül 

 2 - hivatalos ügyeim elintézéséhez nincs 

szükségem segítségre 

f)   - egyéb, éspedig:………………................. 
 

 

2.7 Milyen gyakran jár orvoshoz? 

 1 - Naponta vagy hetente többször  

 2 - Hetente-kéthetente  

 3 - Havonta legalább egyszer 

 4 - Ritkábban, mint havonta 

 5 - Egyáltalán nem járok orvoshoz 

 9 - NT / NV 

 

2.8 Tapasztal-e nehézségeket, amikor orvoshoz fordul? 

 1 - Igen 

 2 - Nem 

 9 - NT / NV 
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2.9 Ha igen, akkor az alábbi nehézségek közül melyeket tapasztalta meg? – Több válasz is lehet-

séges! 

 1 - Indokolatlanul megvárakoztatnak 

 2 - Nem látnak el megfelelően 

 3 - Nem beszélnek velem kedvesen 

 4 - Nem mondják el, hogy mit csinálnak velem, mi történik velem 

 5 - Nem értem, amit az orvos/aszisztens mond 

 6 - Kiabálnak velem 

 

 7 - Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

KÁRTYA 

2.10 Mit gondol, mi az, ami egészségi állapotában javulást hozhatna?  

Maximum 3 választ jelöljön meg!  

 1 - Ha rendszeresen látna orvos 

 2 - Ha megkaphatnám a szükséges gyógyszereimet és/vagy gyógykezeléseket 

 3 - Ha megfelelő lakhatáshoz juthatnék 

 4 - Ha állandó jövedelmet biztosító munkához juthatnék 

 5 - Ha felhagynék a mértéktelen alkoholfogyasztással 

 6 - Ha nem fogyasztanék kábítószert 

 7 - Ha nem szívnék annyi cigarettát 

 8 - Ha tudnék rendszeresen étkezni 

 9 - Ha családtagjaimmal megjavulna a kapcsolatom 

 10 - Ha lennének barátaim 

 11 - Ha dolgozhatnék 

 

 12 - Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 99 - NT / NV 

 

KÁRTYA 

2.11 Mit tesz az egészségi állapota javítása/megőrzése érdekében?  

 1 - Rendszeresen járok orvoshoz 

 2 - A felírt gyógyszereket rendesen beszedem 

 3 - A felírt gyógykezeléseket igénybe veszem 

 4 - Megpróbálok lehetőségeimhez mérten megfelelően táplálkozni 

 5 - Egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, kábítószert 

 6 - Kevesebbet iszom/kábítószerezem, mint korábban 

 7 - Nem dohányzom/Leszoktam a dohányzásról 

 8 - Jelentősen lecsökkentettem az elszívott cigaretták számát 

 9 - Igénybe veszem a hajléktalan ellátás nyújtotta lehetőségeket (pl. hajléktalan szállón lakom) 

 

 10 - Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 99 - NT / NV 
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III. Motivációk 

 

3.1 Mit gondol, mi a legfőbb oka, hogy hajléktalan lett? - Több válasz is lehetséges! (maximum 3) 

 1 - elvesztettem a munkám 

 2 - válás, tartós párkapcsolat megszakadása  

 3 - egyéb családi konfliktus, probléma (pl. örökösödési problémák) 

 4 - munkásszállón laktam, és mikor megszűnt, nem volt hova mennem 

 5 - nem tudtam fizetni a lakhatás költségeit  

 6 - állami gondozott voltam  

 

 7 - egyéb, éspedig:........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

3.2 Mikor tudná azt elmondani, hogy jobbá váltak a körülményei? - Több válasz is lehetséges! 

 1 - ha lakást kapnék 

 2 - ha munkám lenne 

 3 - ha kibékülnék a családommal 

 4 - ha rendszeres jövedelmem lenne 

 5 - ha helyet kapnék a hajléktalanszállón 

 

 6 - egyéb, éspedig:........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

3.3 Mi kellene ahhoz, hogy ezek a jobb körülmények megvalósuljanak? - Soroljon fel három dolgot! 

 

 

 

  

 

3.4 Mit tett eddig azért, hogy ezek a jobb körülmények megvalósuljanak? - Soroljon fel három dol-

got! 

 

 

 

  

 

3.5 Mit tudna, szeretne tenni jelenleg vagy a közeljövőben azért, hogy ezek a jobb körülmények 

megvalósuljanak? - Soroljon fel három dolgot! 
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3.6 Mit gondol, mi hátráltatja abban, hogy ezeket a jobb körülményeket megteremtse? - A három 

legfontosabbat jelölje meg 

 1 - betegség, 

 2 - büntetett előélet,  

 3 - képzetlenség,  

 4 - akarathiány, 

 5 - szenvedélybetegség 

 6 - segítség hiánya a környezetemtől 

 7 - hajléktalan emberek kedvezőtlen megítélése 

 8 - kedvezőtlen anyagi körülmények, lehetőségek, pénzhiány 

 

 9- egyéb, éspedig:........................................................................ 

 99 - NT / NV 

KÁRTYA 

3.7 Leginkább kikre tud támaszkodni a jobb körülmények megteremtése érdekében?  

Maximum három válasz lehetséges! 

 1 - Párom, élettársam, férjem, feleségem stb.   

 2 - Gyermekeim 

 3 - Szüleim 

 4 - Egyéb családtag, rokon 

 5 - Korábbi vagy jelenlegi barátok 

 6 - Hajléktalan társaim 

 7 - Korábbi vagy jelenlegi munkatársaim 

 8 - Szakemberek, gondozók segítők 

 9 - Hivatalos szervek képviselői 

 

 10 Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 99 - NT / NV 

 

KÁRTYA 

3.8 Van-e valaki(k), akinek a véleményére különösen ad, akire hallgat, akinek a tanácsait meg-

fontolja?  

Maximum három válasz lehetséges! 

 1 - Párom, élettársam, férjem, feleségem stb.   

 2 - Gyermekeim 

 3 - Szüleim 

 4 - Egyéb családtag, rokon 

 5 - Korábbi vagy jelenlegi barátok 

 6 - Hajléktalan társaim 

 7 - Korábbi vagy jelenlegi munkatársaim 

 8 - Szakemberek, gondozók segítők 

 9 - Hivatalos szervek képviselői 

 

 10 Egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 99 - NT / NV 
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3.9 Mi a legfontosabb cél most az életében? 

 

 

 

 

 

 

3.10 Egy év múlva hogyan látja önmagát? Röviden, címszavakban fejtse ki!  

 

 

 

 

 

 

3.11 Ha egy jó tündér teljesítené egyetlen kívánságát, mi lenne az? Címszavakban írja le a választ! 

 

 

 

 

IV. Kompetenciák  

 

4.1 Mi az Ön szakmája? Mihez ért? Többet is megnevezhet! 

4.1.1 Amiről képesítéssel, papírral is rendelkezik:  

 

 

 

 

4.1.2 Amit kitanult, de nincs róla képesítése:  
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4.2 Van jelenleg állása, munkája - bejelentett, folyamatos munkavégzésre gondoljon valamilyen 

munkaadónál? 

 1 - Van 

Ha VAN, akkor milyen állásban, pozícióban, szakmában dolgozik jelenleg? 

............................................................. 
 2 - Nincsen 

Ha NINCSEN, akkor milyen állásban, pozícióban, szakmában dolgozott legutoljára? 

.............................................................  

 9 - NT / NV 

 

4.3 Ha jelenleg nincs munkája, akkor szeretne-e újra dolgozni? És milyen területen? 

 1 - Igen 

 .................................................................................................területen, szakmában 

 2 - Nem  

 9 - NT / NV 

 

 

4.4 Szokott alkalmi munkákat végezni? - Ha igen, akkor milyeneket, kérem sorolja fel! 

 1 - Igen 

 

 

 2 - Nem 

 9 - NT / NV 

 

4.5 Összesen hány munkahelye volt élete során? (ahol legalább 6 hónapot eltöltött)  

  

 _ _ db különböző munkahely 

 

4.6 Beszél bármilyen idegen nyelvet? (Igen esetén több válasz is lehetséges) 

 1 - Angol  4 - Nem beszélek idegen nyelvet 

 2 - Német  

 3 - Egyéb idegen nyelv  9 - NT / NV 
 

4.7 Milyen gyakran használ számítógépet?  

 1 - Naponta  4 - Ritkábban 

 2 - Hetente pár alkalommal  5 - Nem értek a számítógéphez 

 3 - Havonta pár alkalommal  9 - NT / NV 
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4.8 Sorolja fel azokat a legfontosabb, legértékesebb tulajdonságait, készségeit, ami alapján úgy 

gondolja hasznos, értékes munkaerő lenne (maximum hármat) 

Értékes  1  

 

Értékes  2  

 

Értékes  3  

 
 

4.9 Lenne-e kedve újra tanulni, tovább képezni magát valamilyen szakmában vagy témakörben 

amennyiben nem lennének anyagi korlátozó tényezői (pl. ingyenes továbbképzés)? 

 

  1 - Igen, ...............................................................................................szakmaterületen, témában 

  2 - Nem 

 9 - NT / NV 

 

4.10 Sorolja fel a három legértékesebb emberi tulajdonságát, adottságát, képességét, bármit, 

amire büszke magával kapcsolatban, fontossági sorrendben! - Olyanokra gondoljon, mint pl. 

szorgalom, precizitás stb. 

 

Büszke 1  

 

Büszke 2  

 

Büszke 3  

 
 

4.11 Amikor tervezget, új dolgokon töri az agyát elsődlegesen... - Válasszon a két lehetőség közül! 

 1 - Főleg csak Önmagára nézve 

gondolja végig a lehetséges 

következményeket, a társakra való 

hatást figyelmen kívül hagyja 

 

 

 2 - A legtöbbször figyelembe veszi 

mások érdekeit is és tetteinek 

másokra gyakorolt hatását 

 9 - NT / NV 

 

4.12 Inkább kerüli, vagy inkább keresi a konfliktushelyzeteket?  

 1 - Inkább kerülöm  

 2 - Inkább keresem 

 9 - NT / NV 

 

4.13  Empátia - Melyik jellemző inkább Önre ...? Válasszon a két lehetőség közül! 

 1 - Általában foglalkozik mások 

problémáival, igényeivel, átéli 

mások bánatát vagy éppen örömét  

  2 - Legtöbbször a mások öröme, 

bánata általában hidegen hagyja, 

nem foglalkozik velük 

 9 - NT / NV 
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4.14 Mennyire könnyen létesít kapcsolatokat idegenekkel? 

Nagyon nehezen                 Nagyon könnyen 

 1  2  3  4  5 
 

 

V. Lakhatási tapasztalatok és szükségletek 

 

KÁRTYA 

5.1 Hol töltötte a tegnap éjszakát? 

 1 - közterületen (utca, park, romos épület, 

lépcsőház) 

 2 - ismerősöknél szívességből 

 3 - „munkásszállón” 

 4 - egészségügyi intézményben 

 5 - hajléktalanokat ellátó szociális intéz-

ményben (krízisszálló, éjjeli menedékhely, 

átmeneti szálló) 

 6 - szociális intézményben (átmeneti ott-

hon, ápolást-gondozást nyújtó otthon, re-

habilitációs otthon) 

 7 - albérletben 

 8 - önkormányzati bérlakásban 

 9 - szociális bérlakásban 

 10 - saját tulajdonban 

 11 - máshol, éspe-

dig:....................................................... 

 

 99 - NT / NV

 

KÁRTYA 

5.2 Milyen lakhatási formákban élt az elmúlt egy évben?  - Több válasz is lehetséges! 

 1 - közterületen (utca, park, romos épület, 

lépcsőház) 

 2 - ismerősöknél szívességből 

 3 - „munkásszállón” 

 4 - egészségügyi intézményben 

 5 - hajléktalanokat ellátó szociális intéz-

ményben (krízisszálló, éjjeli menedékhely, 

átmeneti szálló) 

 6 - szociális intézményben (átmeneti ott-

hon, ápolást-gondozást nyújtó otthon, re-

habilitációs otthon) 

 7 - albérletben 

 8 - önkormányzati bérlakásban 

 9 - szociális bérlakásban 

 10 - saját tulajdonban 

 11 - máshol, éspe-

dig:....................................................... 

 

 99 - NT / NV
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KÁRTYA 

5.3 Milyen lakhatási formában élt, közvetlenül a hajléktalanná válást megelőzően? - Csak egy 

válasz lehetséges!

 1 - ismerősöknél szívességből 

 2 - „munkásszállón” 

 3 - egészségügyi intézményben (kórház, 

kórház ápolási osztály) 

 4 - szociális intézményben (átmeneti ott-

hon, ápolást-gondozást nyújtó otthon, re-

habilitációs otthon) 

 99 - NT / NV 

 5 - gyermekjóléti/gyermekvédelmi intéz-

ményben 

 6 - albérletben 

 7 - önkormányzati bérlakásban 

 8 - szociális bérlakásban 

 9 - saját tulajdonban 

 10 - máshol, éspe-

dig:..................................................... 

 

5.4 Kivel, kikkel élt ott együtt? – Több válasz is lehetséges!

 1 - egyedül 

 2 - házastárssal, élettárssal 

 3 - családtagokkal (házastárs, élettárs, 

gyermek(ek), szülők) 

 4 - ismerős(ök)kel 

 5 - közeli barát(ok)kal 

 6 - szobatársakkal 

 7 - egyéb – éspedig:.................................... 

 

 9 - NT / NV 

 

5.5 Tartja-e a kapcsolatot velük? - Csak egy válasz lehetséges!

 1 - nem, ők szakították meg velem a kapcsolatot 

 2 - nem, én szakítottam meg velük a kapcsolatot 

 3 - igen, mindenkivel 

 4 - igen, de csak egy részükkel 

 9 - NT / NV 

 

5.6 Milyen (lakás)körülmények között élt ott? - Csak egy válasz lehetséges! 

 1 - összkomfortos, jól felszerelt körülmények között 

 2 - komfortos, átlagosan felszerelt körülmények között 

 3 - félkomfortos, átlagosan felszerelt körülmények között 

 4 - komfort nélküli, rosszul felszerelt körülmények között 

 

 5 - egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

5.7 Hogyan oldotta/oldották meg a lakásfenntartás/elhelyezés költségeinek kifizetését? - Csak egy 

válasz lehetséges! 

 1 - önállóan fizettem minden költséget 

 2 - megosztottuk a költségeket egymás között 

 3 - nem tudtam hozzájárulni a lakhatás költségeihez 

 

 4 - egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 
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5.8 Mi tette lehetővé, hogy hozzá tudott járulni a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz? - Több 

válasz is lehetséges! 

 1 - stabil munkahely, megfelelő színvonalú munkabér 

 2 - instabil munkahely, változó színvonalú munkabér 

 3 - rendszeres lakhatási támogatás 

 4 - adósságkezelési szolgáltatás (támogatás+tanácsadás) 

 

 5 - egyéb, éspedig: ........................................................................ 

 9 - NT / NV 

 

KÁRTYA 

5.9 Ön szerint milyen ok(ok) miatt vált hajléktalanná? - Több válasz is lehetséges és fontossági 

sorrendben adja meg! - Irja be a sorszámot a válasz előtti üres cellába!

 a) családi kapcsolati probléma (megromlott viszony, válás, stb.) 

 b) életvezetési probléma (börtön, stb.) 

 c) szenvedélybetegség 

 d) egészségi probléma 

 e) lakhatással kapcsolatos kiadások növekedése (hátralék, kilakoltatás, stb.) 

 f) lakhatással kapcsolatos egyéb probléma (bérleti szerződés lejárta, lakás 

lakhatatlanná válása, lakásmaffia, lakás eladása, lakásról való lemondás 

családtag részére, kényszerű elköltözés családi konfliktus miatt, stb.) 

 g) kieső vagy elvesztett szociális ellátások (pénzbeli, természetbeni ellátások, 

szociális szolgáltatások csökkenése, részbeni vagy teljes elvesztése)  

 h) munkahely, munkásszállás elvesztése 

 i) gyermekvédelemből való kikerülés 
 j) egyéb, éspedig:  
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KÁRTYA 

5.10 Mire lenne szüksége ahhoz, hogy újra önálló lakhatáshoz jusson? - Több válasz is lehetséges 

és fontossági sorrendben adja meg! - Irja be a sorszámot a válasz előtti üres cellába!

 a) személyiség megerősítése, mentális állapot támogatása (mentálhigiénés 

csoport) 

 b) folyamatos és rendszeres együttműködés a segítő szakemberekkel (egyéni 

támogatási és fejlesztési terv) 

 c) felkészítés és képessé tétel az önálló lakhatásra (jártasság, készségfejlesztés, 

kulcskompetenciák (szociális, életvezetési, együttműködési, állampolgári, 

kommunikációs, digitális, vállalkozói), élménypedagógia 

 d) az egészségi állapot javítása (fizikális és pszichés állapotfelmérés és 

gyógykezelés, egészségtámogató beavatkozások, stb.)  

 e) szenvedélybetegségek kezelése csoportban (addiktológiai tanácsadás 

csoportban) 

 f) szenvedélybetegségek kezelése egyéni szinten (egyéni addiktológiai 

tanácsadás) 

 g) szabadidős foglalkozások (kézművesség, színház, mozi, strand, stb.) 

 h) étkeztetés biztosítása 

 i) krízishelyzetek azonnali megoldása (krízistelefon) 

 j) álláskeresési, lakhatási, szociális ügyekben tanácsadás, ügyintézés segítése 

(TÁMPONT tanácsadói iroda) 

 k) lakhatási támogatás (albérlet, önkormányzati bérlakás, szociális bérlakás, stb.) 

 l) egyéb, éspedig:  

 

 

5.11 Mely korábbi élettapasztalatait tudná újra használni, ha önálló lakhatáshoz jutna? 

 1 - stabil munkahely megtartása 

 2 - jövedelem beosztása 

 3 - szociális szolgáltatások igénybevétele 

 4 - szociális ellátások igénybevétele 

 5 - lakás gondozása, karbantartása 

 6 - középtávú tervezés, előrelátás 

 7 - kapcsolatok rendezése 

 8 - természetes támaszok (család, rokon-

ság, barátok, stb.) bevonása 

 9 - egyéb, éspedig: 

 

 99 - NT / NV
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