
Hajléktalan emberek
FEHÉR BORÓKA Magyarországon

1989-től napj ainkig

Mi a hajl éktaíans ág?

1975-ben született. Szoci
ális munkás ésangol sza
kos előadói diplomát szer
zett az ELTE-n. 1999 óta
dolgozik a hajléktalanellá
tásban. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnál kezd
te szociális munkásként,
késöbb intézményvezetö
ként, majd módszertani
munkatársként. Jelenleg a
Budapesti Módszertani
Szociális Központ ésIntéz
ményeinél dolgozik nem
zetközi kapcsolattartóként
és módszertani munka
társként. 2006 óta a Feb
ruár 3. munkacsoport tag
ja. Az ELTE-n szociálpoliti
ka-szociális munka PhD
képzésben vesz részt, ku
tatási területe a közterüle
ten é lő hajléktalan embe
rek helyzete Budapesten,
Londonban és Párizsban.

'Lásd Bényei Zoltán 
Gurály Zoltán - Győri

Péter - Mezei György:
Tíz év után. Gyorsjelen
tés a fővárosi haj/éktala

nokról - 1999. Esély,
2000/1 . 62-95.

A hajléktalan ság ma gyarországi megjelenése sokak szamara a
rend szerváltá ssal függ össze, ped ig ah ogy látni fogjuk , a valóság
ban mindig is voltak a lakhatásukat k ülönb öz ö okok miatt (legyen
az egyszerű lakáshiány vagy mélyszegénység, pszichés, illetve
mentális probléma, devián s magatartás vagy társadalmi izoláció, a
természetes kap csolati háló megbomlása, vagy akár eze k k ülönb ö
ző komb inációja) megoldani nem tud ó emberek . Az, hogy köz ü
lük a társadalom kit tekint hajléktalannak, kultúránként és idősza

konként változik. Vannak a fedél nélküli ek, akik vagy a szabad
ban, vagy nem-lakás céljára szolgáló helyiségben (ba rlang, garázs ,
traf óház. pá lyaudvar, alulj áró , romház stb .) éjszakáz nak - ők ta
lán mindenhol (lega lábbis az európai ku lt úrkörben) hajléktalan
nak minősülnek. Effektív hajléktalannak hívhatjuk az előbbieken

túl azokat, akiknek nin cs stabil lakha tásuk, éjszakáról éjszakára bi
zony talan, hogy hol alszanak, p ihennek. Még enné l is tágabb ka
tegória a laká stalanok csoportja : akik ug yan lakásban, vag y lak
hatásra alkalma s intézm én yben (börtön, kórház, munk ássz áll ó)
élnek, de jogvi szonyuk bizonytalan (alb érl ők, ágybérlők, sz íves
ségi lakáshasználók vagy épp szabad ulásra váró lakástalanok) és
bármikor belecsú szhatnak az effektív hajléktalan létb e. Magyar
országon őket nem szá mítjuk hajléktalannak, mint ah ogy az úgy
nevezett ottho ntalano ka t sem, akikhez a fenti cso po rtokon túl a
nem megfelelő laká sban (tú lzsú folt, rossz minőségű stb.) élők is
tarto zna k.1
Mielőtt megn éznénk, hogy kik is ma Mag yarországon a haj

léktalanok, vessünk egy pillantást magára a jelenségre társad a
lomtört éneti nézőpontból.

A ltajl éktalans ág röv id tiirt énete Magyarors zágoll

Bár ez az írás alapvetően a hajléktalanság jelenéről szó l, a jelenség
megértéséhez elengedhetetle nü l szükséges a múl t megismerése,
még ha erre itt csak vázlatosan is van lehetőség .
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Ipari forradalom
és hajléktalanság

2Győri Péter: A Hajlékta
lanok Menhelye Egylet.

Esély, 1998/5.

Az első világháború
utáni helyzet

3Salkaházi Sára:
Mindennapi kenyerünk.

ln: Mona Ilona
- Szeghalmi Elemér:

Salkaházi Sára élete és
munkássága. Ecclesia,

Budapest, 1989, 148.

A hajléktalanság alapvetően az ipari forradalommal egyidős

- a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, mindenki ott lakott, ahol
kellett (ahova tartozott). Az ipari forradalommal azonban töme
gek kezdtek el a nagyvárosok felé áramlani - Budapest népes
sége a 19. században sosem látott mértékben növekedett. A la
káshelyzet nem tudott lépést tartani a népesség robbanásával,
és, különösen a szegények körében, jellemző volt a túlzsúfoltság,
a rossz lakásviszonyok, az olyan ágybérletek, ahol napjában há
rom "műszakban" aludt valaki.

A rossz lakhatási körülményekre idővel a politikának is vála
szolnia kellett: eleinte közbiztonsági illetve közegészségügyi
problémaként kezelték a jelenséget (a 19. század végén kétszer is
pusztított kolerajárvány Budapest nyomortanyáin), majd a szá
zadfordulóra (1876) létrehozták a Hajléktalanok Menhelye Egyle
tet, melynek menhelyek alapítása és fenntartása volt a célja} el
sősorban a városba áramló egyedülálló munkások számára,
kvázi munkásszállásként. Az első világháború kitörésekor már
három nagy menhely működött a fővárosban, 1.240 ággyal, és a
város vezetése szorgalmazta, hogy minden kerületben működjön

hasonló. Evvel egyidejűleg a nagycsaládos munkások számára
olcsó bérlakások építését tűzték ki célul, hogy így vegyék elejét
a túlzsúfoltságból adódó problémáknak. A korábbi közbiztonsági
és közegészségügyi szempontok helyét mindinkább a szociális és
lakáspolitika vette át.

Az első világháború után a lakáshelyzet tovább súlyosbodott:
az elcsatolt országrészekről tömeges (belvándorlás indult meg a
főváros felé (is), s emellett nőtt a munkanélküliség, csökkentek a
reálbérek. A harmincas évek gazdasági válsága idejére a szük
ségletek növekedésével párhuzamosan szélesedett az ellátások
köre: újabb menhelyeket nyitottak, munkalehetőséggel egybekö
tött munkásszállókat alakítottak ki. A munkából az egyházi, il
letve egyházi kötődésű karitatív szervezetek is kivették a részü
ket: pályaudvari missziókat hoztak létre, ingyenkonyhákat és
melegedőhelyiségeket üzemeltettek. 1936-ban már tizenegy men
hely működött mintegy 3.200 férőhellyel - a férőhelyek felét a
főváros üzemeltette, a második legnagyobb szállásnyújtó pedig a
Magyar Vöröskereszt volt (a férőhelyek több mint egyharmada
tartozott hozzájuk).

Az 1930-as éveket jól jellemzi az alábbi idézet: "A szoba kis
sötét, dohos lyuk volt. Hat-hét lépés hosszú, négy lépés széles ...
Egy rozzant, fekete nyikorgó ágy volt benne... A szalmazsák
napközben az ágy alatt feküdt. Volt még egy szekrényük, melyre
egy szakadozott, poros, fakult vászondarabot akasztottak. Két
törött lábú szék és egy kis agyonsúrolt asztal volt még a helyi
ségben, semmi más. Mégis olyan zsúfolt volt a kis lyuk, hogy
mozogni alig lehetett benne.":'
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Azötvenes évek

"Lumpen réteg"

4A BRFK tájékoztató je
lentése a Fővárosi Ta-

nács számára, 1985.
Idézi: Győri Péter:
Vannak-e jogaik a
hajléktalanoknak?

Mozgó Világ, 1996/12.

A második világháború után a szétbombázott hajléktalanellátó
intézményeket is elkezdték rendbe hozni, de ez rövid ideig tar
tott: az 1950-es évektől megváltozott a hivatalos ideológia, a haj
léktalan kifejezés megszűnt jogi kategória lenni. A menhelyek és
szükséglakások helyett állami (tanácsi) bérlakások voltak hivatva
a lakhatási gondokat megoldani. Az új paradigma értelmében
sem szegénység, sem hajléktalanság nem létezett többé, s csak
az nem tudta megoldani a lakhatását, aki nem akarta - ők vol
tak a lumpenek. Ebben az időszakban a jogi szabályozás például
Ifa személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések" között
említi a hajléktalant, aki önmaga érdekében őrszobára kísérhető,

és akár őrizetbe is vehető.

"Budapest sem mentes a világvárosokra jellemző lumpen réteg
újratermelődésétől. Míg azonban a nyugati nagyvárosokban e
lumpen réteg kitermelődése, számszerű növekedése elkerülhetet
len következménye a társadalmi berendezkedésnek, addig nálunk
e réteg éppen a társadalom nyújtotta lehetőségeket visszautasítva,
a kínálkozó emberibb életről lemondva választja ezt az életformát.
C..) Mindenki munkához, vagy ha arra rászorul, egészségügyi,
szociális ellátáshoz juthat, nincs tehát objektív társadalmi alapja
annak, hogy emberek a társadalom perifériájára szorulva munka
kerülő, csavargó életmódot folytassanak, illetve betegen, elhagyot
tan pályaudvarokon, búvóhelyeken tengessék életüket.,,4

(Bár arra e keretek közt nincs lehetőség, hogy a különböző ko
rok hajléktalansággal kapcsolatos elméleteit vegyük górcső alá, a
fenti hajléktalankritikát ma mindenképp értelmezhetjük társada
lomkritikaként: azóta Budapest is bizonyos értelemben európai
főváros lett, és sajnos ma "objektív társadalmi alapja van annak",
hogy emberek közterületen vagy hajléktalanszállókon tengetik
életüket.)

Hajléktalanság 1989 után

Utasi Ágnes elemzése

A hajléktalan emberek tömeges, szemet szúró ismételt felbukkaná
sa 1989-re tehető, bár (mint láttuk) a 80-as években azért fel-fel
bukkant a jelenség, s nemcsak a rendőrség tájékoztató anyagaiban,
hanem a társadalomkutatók tanulmányaiban is. A 80-as évek má
sodik felében egyre több újságcikk jelent meg Magyarországon is a
hajléktalan emberekről, talán az ENSZ 1987-es "Hajléktalanok
Nemzetközi Évé" -nek is köszönhetően.

Utasi Ágnes ugyanebben az évben jelentette meg a nagyváro
si hajléktalanságról, csövesekről, csavargókról készített tanulmá
nyát. Interjús kutatása alapján arra a megállapításra jutott, hogy
az urbanizáció idejében mindig vannak, lesznek olyan nagyvá
rosba települők, akik a társadalmilag megszokott módon nem
tudnak megfelelő szintű lakhatáshoz jutni, és emiatt vagy ideig
lenesen, vagy egy idő után tudatos döntés eredményeképp (a
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5Utasi Ágnes: Hajléktala
nok, csavargók. In: Pe
remhelyzetek. Rétegzö

désmodell-vizsgálat.
(Szerk. Utasi Ágnes.)
Társadalomtudományi

Intézet, Budapest, 1987.

Menhelyek létrejötte
és gyarapodása

8Lásd Oross Jolán:
A hajléktalanság kezelé

se Magyarországon
című írását; in:

Kézikönyv a szociális
munka gyakor/atához.

Szociális Szakmai Szö
vetség, Budapest, 2001.

Törvényi szabályozás

7Szociális otthon jellegű

tartós bennlakásos intéz
ményi ellátás idős hajlék

talan emberek számára

8http://portal.ksh.hu/pls/
ksh/docs/hun/xstadaU

xstadat_evesl
tabI2_04_10ihtml

teljesíthetetlen norma elutasítása) vállalják a hajléktalan létet.
"Vizsgálatunk szerint a jelenlegi [1987! - F. B.] magyar társada
lom relatív szegénysége, ugyanakkor alapvetően modernizációs
gazdagodásra, felhalmozásra koncentráló igyekezete mellett még
ritkán jelentkezik a csövesek kívülállásának okaként a fogyasztói
társadalom bősége elleni lázadás, menekülés a fogyasztói társa
dalom »jóléte- elől. Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy nálunk
legalább ilyen arányban a gazdagodáshoz vezető út, a »gürcölés
vált ki ellenállást, s indítja el az alanyt a menekülés, visszahúzó
dás útjára. Másként fogalmazva: az egyén felméri a civilizációs jó
léthez vezető előtte álló utat, amely a társadalmi egyenlőtlenségek

következtében egyesek számára különösebb erőkifejtés nélkül el
érhető. Ugyanakkor megérti, hogy tőle lemondást, emberfeletti
erőbefektetéstkövetelne a vágyott cél elérése. Az egyén feladja a
sikercélt, s inkább elmenekül a »gazdagodás« céljának gürcölő

megvalósítása elől."s

1989-ben a rendszerváltáson túl újdonság, hogy állampolgári
kezdeményezésre megalakul a Hajléktalanokért Társadalmi Bi
zottság, mely az első olyan civil szervezet volt, amely a hajlékta
lan emberek helyzetére irányította a figyelmet és társadalmi
összefogásra szólított fel. A mai ellátó rendszer létrejöttét ugyan
akkor maguk a hajléktalan emberek vívták ki, tömeges megjele
nésükkel sikerrel irányították a közfigyelmet a lakhatási helyzetük
teljes megoldatlanságára." A problémára reagálva különböző tár
sadalmi csoportok, köztük egyházak és karitatív szervezetek, illet
ve maguk a hajléktalan emberek nyitották az első menhelyeket.
A férőhelyek száma évről évre növekedett, 1991 őszére még csak
553 ágy működött a fővárosban, 1994 januárjára majdnem 2.500.
A növekedés ma is tart - a KSH nyilvántartása szerint országo
san 1993-ban 3.578 férőhely működött hajléktalan emberek szál
lásnyújtó intézményeiben (éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállón
és hajléktalanok otthonaiban"), 2006-ban már 7.579 férőhely,"

A hajléktalanságot magát és a hajléktalan emberek ellátási for
máit 1993 óta törvény szabályozza. Az úgynevezett Szociális tör
vény (1993:III. tv.) két fajta definícióját adja a hajléktalanságnak:
az egyik szerint az a hajléktalan, akinek nincs bejelentett lakóhe
lye, illetve a bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás; a másik sze
rint az a hajléktalan, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségben tölti. Az első definíciót a szociális el
járások (például segélyezés, illetékmentesség) esetében használ
ják, a második inkább arról szól, hogy kinek a számára kell az
önkormányzatoknak szállást és nappali tartózkodó helyet bizto
sítani. Magukból a definíciókból is látható azonban, hogy - jogi
értelemben legalábbis - nem tudják a teljes jelenséget lefedni:
nagyon sok hajléktalan embernek van bejelentett lakcíme, hiszen
egy lakcím ma Magyarországon nem sokat jelent, és a népesség
egy jelentős része nem azon a címen lakik, ami a lakcímkártyáján
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9Ugyanakkor egy időben

az Okmányirodák nem
állítottak ki lakcímkártyát

lakcím nélkül. ..

A hajléktalanellátó
intézményrendszer

10Az. úgynevezett Febru
ár 3. munkacsoport tag
jai szociológusok, szoci-

álpolitikusok, szociális
munkások, a hajléktalan
ellátásban dolgozó szak

emberek. A munkacso
port kezdő tagjai voltak

Bényei Zoltán, Gurály
Zoltán, Győri Péter

és Mezei György,
azóta csatlakozott

Breitner Péter, Fehér
Boróka, Gróf András és
Pelle József, míg távo

zott Bényei Zoltán és
elhunyt Mezei György.

A "Február 3.
munkacsoport"

megtalálható. Ez időről időre problémát is jelent, legutóbb példá
ul a vizitdíj mentesség megállapításakor. A rendelet értelmében
elvileg a hajléktalan emberek mentesültek a vizitdíj-fizetési kötele
zettség alól, már amennyiben nem volt lakcímük" (és az orvos
hajlandó volt őket ellátni). Azoknak, akiknek hajléktalanszálló
volt a lakcímük, már nem volt ilyen egyszerű dolguk: honnan
tudja e~y orvos, hogy az adott címen hajléktalanszálló műkö

dik-e? Es természetesen ott volt az a sok szálló- (és erdő-llakó,

akinek volt bejelentett lakcíme. csak éppen nem ott lakott.
Mint említettük, 1989-ben megindult a modern kori hajlékta

lanellátó intézményrendszer kiépítése, melyet azóta az 1993:III.
törvény szabályoz. A törvény részletesen előírja, hogy mekkora
önkormányzatoknak milyen típusú szolgáltatást kell biztosítani
hajléktalan emberek számára: a törvénynek megfelelően működő

intézmények állami normatív hozzájárulást kapnak feladatuk el
látására. Ilyen intézménytípusok a nappali melegedők, melyek a
hajléktalan emberek nappali pihenését, tisztálkodását és étkezé
sét/ételmelegítését biztosítják, az éjjeli menedékhelyek és átme
neti szállók, melyek az éjszakai szállást hivatottak megoldani.
(Az éjjeli menedékhely alacsonyabb szintű ellátás, mely ingyenes
és csak az éjszakai órákban tart nyitva, az átmeneti szálló térítési
díjat állapít meg és maximum kétéves jogviszonyt, ezért viszont
állandó ágyat és zárható szekrényt is biztosít. A gyakorlatban a
legtöbb éjjeli menedékhely is tartós lakhatásként működik, és éj
szakáról éjszakára ugyanazok az emberek veszik igénybe, gyak
ran ugyanazt az ágyat). Tavaly a törvénybe került (csempésző

dött?) egy újfajta szállásforma, a bázisszállás, melyről azóta sem
lehet sokkal többet tudni, mint a törvénymódosítás elfogadásá
nak pillanatában: bizonyos extrém időjárási helyzetekben (példá
ul tartós hideg esetén) az önkormányzatnak úgynevezett bázis
szállásokat kell létrehoznia.

Szintén a szociális törvény írja elő az utcai szociális munkát,
melynek a közterületen élő hajléktalan emberek felkutatása és
gondozása a célja. További speciális ellátási formát nyújtó intéz
ménytípusok a hajléktalanok otthonai, melyek gyakorlatilag idős

korú hajléktalan emberekró1 gondoskodnak tartós bennlakásos meg
oldásként (szociális otthoni elhelyezés hajléktalan emberek számá
ra), illetve a hajléktalan emberek rehabilitációs otthonai, melyek
az átmeneti szállónál komolyabb, összetettebb rehabilitációs tevé
kenységet végeznek, s melyből a gyakorlatban kevés létezik ma
Magyarországon.

1999 óta minden év február 3-án kérdőíves vizsgálat készül a
hajléktalan emberek körében. w A vizsgálat célja elsősorban nem
a tudományos adatgyűjtés, inkább a szociális ellátások jobb és
tudatosabb megszervezése, a hajléktalan emberek problémáinak
megismerése és megértése. A kezdetben elsősorban a budapesti
szállásokon élő hajléktalan emberek körében lekérdezett, önkéntes
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Az első felmérés
eredményei

"Bényei Zoltán 
Gurály Zoltán - Győri

Péter - Mezei György:
Tíz év után.

Gyorsjelentés a
fővárosi hajlékialanokról.

Esély, 2000/1.

12UO.

válaszadáson alapuló kérdőív az alap demográfiai adatokon túl év
ről évre más-más problémára kereste a választ: milyen a hajlékta
lan emberek egészségi állapota? Milyen a kapcsolati rendszerük?
Hogyan váltak hajléktalanná? Mit gondolnak az öket kiszolgáló in
tézményekről és szociális segító1<ről? Vannak-e szenvedélybetegsé
geik? Milyen tárgyaik vannak (van-e saját váltás ruhájuk vagy
fénykép a családjukról)? A kérdőívvel megpróbálták az utcán,
közterületen éjszakázó embereket is becserkészni: az első években
az úgynevezett teajáratoknál sorban álló embereket kérdezték
(1999-ben még kevesebb mint 50 fő volt közöttük a fedél nélküli),
2005 óta pedig az utcai szociális szolgálatok a saját, közterületen
élő ügyfeleikkel is felveszik a kérdőívet. így róluk is vannak ada
tok (2007-ben így több mint 1.000 közterületen élő válaszolt a kér
désekre). A kérdőíves kérdezést időközben kiterjesztették a nappali
melegedőkre is, és egyes vidéki ellátó szervezetek érdeklődése

nyomán az ebben részt venni kívánó vidéki intézményekkel kap
csolatban lévő hajléktalan emberekre is.

Az első felmérés (mely mintegy 2.600 főről gyűjtött adatot)
megállapította." hogya hajléktalanok többsége (55 százalék) a
30-49 éves korosztályból kerül ki - ami lényegesen magasabb
ugyanezen korcsoport egész népességen belüli arányánál (36,S
százalék). Bár iskolai végzettség tekintetében gyakran hallani
olyan vélekedést, miszerint a hajléktalan emberek kevésbé iskolá
zottak az átlagnépességnél, az adatok ezt nem teljesen támasztják
alá: míg a 40 év feletti korosztály nem volt szignifikánsan alulis
kolázottabb a magyar átlagnál, a 30 év alatti hajléktalanok között
egyre nagyobb számban tűnnek fel a szakma nélküli, maximum
8 osztályt (de sok esetben még azt sem) végzett fiatalok. A fel
mérés egyik meglepetése az volt, hogy míg a megkérdezettek 62
százaléka már előző évben (1998. február 3-án) is hajléktalan
szálláson éjszakázott, egynegyedük lakásból érkezett, és csak 7
százalékuk aludt közterületen. A teajáratoknál sorban állók kö
zel fele közterületen élő hajléktalan ember volt, másik felük vi
szont hajléktalanszállón vagy lakásban töltötte az éjszakáit.

"Azt látjuk, s tapasztaljuk is, hogy az ellátást igénybevevők

nagy része ugyan »az utcáról kopogtat be a szálló kapuján«, de
nem életvitelszerűen utcán lakó-alvó »fedél nélkűli«, hanem
többségükben igen bizonytalan, lakhatásában krízisbe került la
kástalan, »otthontalan- ember. Leegyszerűsítve: az ellátórend
szerbe nem »alulról«, hanem »felűlről- érkeznek. Ez rögtön azt
is jelenti, hogy az úgynevezett hajléktalanellátó intézmények egy
védő-óvó »puffer« (háló) szerepet látnak el az otthontalanság és
a fedélnélküliség, a megroppant életút, ezen belül a lakhatás és
az utca kőzött. Lehet, hogy e védőgyűrű nélkül többen egyene
sen az utcánlétbe zuhannának, hosszabb időre ott maradná
nak.,,12
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- Pelle József: A mar
gó szélén - hajléktalan
emberek Budapes/en a
századforduló éveiben

(1999-2000-2001).
Esély, 2002/3.

A hajléktalanná
válás fő okai

14Gurály Zoltán: Csa/a.
2006. szeptemberében

az országos hajléktalan
ügyi konferencián

elhangzott előadása

(http://guralyz.ext
ra.hu/f3.htm)

2001-ben már háromévnyi összehasonlítható adat állt a kuta
tócsoport mögött, akik azt a meglepő eredményt találták, hogya
2001-ben megkérdezetteknek csak mintegy egyharmada lett
2000-ben is megszólítva, és csak 15 százalékukkal találkoztak
mind a három évben.P A 2000-es kérdőívben szerepelt egy kér
dés avval kapcsolatban, hogy az elmúlt 52 hetet hol töltötte a
megkérdezett. Átlagosan az év több mint felét hajléktalan szál
lón, 7 hetet lakásban, 8 hetet közterületen, és a fennmaradó időt

kórházban, egyéb helyen töltötték (természetesen ez átlag, olya
nok is voltak, akik csak szállón vagy végig utcán éltek... ). Ez a
két tény megerősítette a kutatók azon hipotézisét, miszerint "a
hajléktalanság egy olyan életforma, melynek során az otthonta
lan - lakástalan - effektív hajléktalan - fedél nélküli élethely
zetek váltják egymást, az egyikből a másikba gyakoriak a moz
gások, s e »lakhatási- módbeli váltások egyik, de nem egyetlen
állomása a hajléktalanellátó intézményrendszer".

Ugyanebből a tanulmányból tudhatjuk, hogya közhiedelemmel
ellentétben a hajléktalan embereknek is vannak társas kapcsolatai
(legalábbis sokuknak): többségüknek van testvére, bár alig negye
dük találkozik vele rendszeresen. Az átlagosnál többen származnak
sokgyerekes családból. A többség elvált vagy házasságban (esetleg)
külön él, és gyermekük is van (60 százalék), ugyanakkor csak min
den második tartja vele a kapcsolatot. Minden második hajléktalan
ember azt mondta, hogy van legalább egy barátja.

Hogyan lesz valaki hajléktalan? A korábbi definíciókból is lát
juk, hogya hajléktalanságot a legtöbb időszakban alapvetően la
kásproblémaként definiálták (kivéve a szocializmus időszakát,

amikor deviáns viselkedéssé lépett elő, illetve vissza) - ami bi
zonyos értelemben igaz. Sokan vannak ma a hajléktalan szállók
lakói kőzött azok, akik ha megfelelő anyagi támogatással lakást
tudnának bérelni, saját életüket tudnák élni, és nem szorulnának
a szociális ellátó intézmények segítségére - de nem mindenki
ilyen. Mégis kérdés lehet, hogy hogyan lesz valakiből hajlékta
lan, míg másból ugyanazon körülmények mellett sem. A leggya
koribb okok a válás, a munkanélküliség, a lakás elvesztése, a
szenvedélybetegség, vagy ezek valamilyen kombinációja.

Gurály Zoltán a 2006-os február 3-i adatok alapján megállapít
ja,14 hogy bizonyos rizikófaktorok a hajléktalan emberek életútjá
ban halmozottan jelentkeztek (bár óvakodik attól, hogy egyértel
mű magyarázó változóként kezelje őket). Ilyen például az, ha
valaki születésétől szülők nélkül él (l O-szer gyakoribb az ilyen
eset a hajléktalan emberek kőzőtt), illetve ha nem volt még sose
saját lakása (7-szeres előfordulás).

Breitner Péter is egyetért abban, hogy bár a hajléktalanság
egy hatványozott szükségállapot, mely több tényező együttes
jelenlétekor következhet be, önmagában egy-egy tényező még
nem determinálja. Hiszen nem minden munkanélküli válik haj-
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fokai. Esély, 1999/1.

Lakástalanok
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16Győri Péter: Hajléktala
nok - a szavak és

számok hálójában.
Beszélő, 2005/3-4.

léktalanná, vagy sok szenvedélybeteg tudja megtartani lakását, s
ugyanígy a válás önmagában nem feltétlenül jelenti az egzisz
tencia elvesztését. "A hajléktalanság magyarázata véleményem
szerint általában a személyiségfejlődésben rejlik. A félresikerült
életek a szocializációs folyamatban - főleg a gyermek- és fiatal
felnőtt korban - elszenvedett hiányokra, sérelmekre vezethetők

vissza. A szeretet, a biztonságérzet, az örömteli emberi kapcsola
tok, az önállóság lehetőségének a hiánya vezet oda, hogy az em
bernek később nem lesz ereje, önbizalma, cselekvési mintája ah
hoz, hogy megbirkózzon a krízishelyzetekkel." "

A fenti vizsgálatok mind hajléktalanszállón vagy közterületen
éjszakázó, effektív hajléktalan emberekről szóltak. Azokról, akiket
nap mint nap látunk nagyvárosok forgalmas csomópontjain, útke
reszteződésekben, aluljárókban, parkokban ücsörögve, feküdve.
Ők azok, akiket az átlagember is hajléktalannak tart. A szállón
élők jobban álcázzák magukat, róluk csak az avatottak (vagy még
ők sem) tudják megmondani, hogy nem lakásban élnek.

A már korábban bemutatott definíciós keret ugyanakkor lehe
tőséget ad arra, hogy ne csak a közterületen élőket vagy hajlékta
lan szállók lakóit, az "effektív hajléktalanokat" vizsgáljuk, hanem
vessünk egy pillantást a lakástalanok és otthontalanok széles tá
borára. A számok döbbenetesek, és elmozdíthatják a hangsúlyt.
Talán nem is az a kérdés ma Magyarországon, hogy hányan van
nak a "hajléktalanok" (bár természetesen ők alkotják a jéghegy
leglátványosabb és legkirekesztettebb, megnyomorítottabb csú
csát), hanem hogy hányan élnek hajléktalanként vagy a hajlékta
lanság közvetlen veszélyében, lakás- és otthontalanként.

Győri Péter a 2001-es népszámlálási adatok alapján a követke
ző adatokat adta kőzzé.'"

- 260.653 nem lakásban élőt regisztráltak a népszámlálók (kő

zülük 12.267 lakott nem lakás céljára szolgáló helyiségben - ami
nem feltétlenül mosókonyha, garázs, és barlang, mert idetartoz
nak a cirkuszkocsik is, de egy részük biztosan fedél nélkülinek
mondható, a fennmaradó 248.386 fő pedig intézményben élt 
börtönben, munkásszállón, gyermekvédelmi intézményben, szoci
ális otthonban és hajléktalanok átmeneti szállásán (3.934 fő).

- 88.395 fő él al- és ágybérletben, illetve szívességi lakás
használóként - bizonytalan körülmények között.

- Túlzsúfoltság: 6.697 fő él legalább öt másik emberrel közösen
egyszobás lakásban! 394.424 fő él legfeljebb kétszobás lakásban úgy,
hogy egy másik családdal osztozik ezen (akik nem a felmenőik)!

- (Nagyon) Rossz minőségü lakás: 1.730.578 fő él vályog, fa
vagy egyéb (nem szokványos) falazatú lakásban, közülük
462.664 fő alapozás nélküli házban él.

- (Nagyon) Rossz lIlinőségíí lakás: 95.782 főnek nincs ivóvíz a
telkén; 113.477 főnek nincs WC a lakásában, 806.962 főnek nincs
se fürdőszobája, se zuhanyzója.
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Az effektív
hajléktalanná válás

megakadályozása

- (Nagyon) Rossz mil1őség{[ lakás: 1.662.515 ember él félkomfortos,
komfort nélküli, szükség- vagy egyéb rossz minőségű lakásban .

Az ilyen lakáskörülmények köz ött élőket bátran nevezhetjük
otthontalanokna k, hiszen a fent leírt körülmén yek között pih en
ni, vendéget fogad ni, jól érez ni ma gát nehéz, ha nem lehetetlen
feladat. A kérd és nemcsak az, hogy mit tudunk tenni annak ér
dekében, hogy honfitársainknak ne kelljen közterületeken vagy
éjjeli töm egszálláson éjszakáz ni, hanem az is, hogy mit tudunk
tenni azé rt, hogy azo k a tömegek, akik ottho ntalanok, ne válja
nak effektív hajléktalanná.
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