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Rövid összefoglaló 
az Utcai Szociális Segítők Egyesületének közreműködésével,  

Tatabányán a 2007.-es év során eddig lezajlott kutatások és feltérképezések 
eredményeiről 

 
A 2007.-es évben két nagyobb volumenű elsősorban az utcai hajléktalanokat érintő feltérképezés zajlott az 
Utcai Szociális Segítők Egyesületének koordinálásával. 
 
Az egyik az országos méretű Február 3.-nak nevezett „hajléktalan-számlálás”-ban való részvételünk volt. 

Tatabánya először vett részt ebben a fajta kutatásban, melynek lényege, hogy egy adott időszak (24 
óra) alatt számolják össze az utcán, közterületen valamint a hajléktalan ellátó intézményekben élő 
hajléktalanokat, egy rövid, mindössze 2 oldalas kérdőív lekérdezése során. 
 

Tatabányán 2007. február 3.-án 58 közterületen tartózkodó és 54 intézményi férőhelyen (közülük 23 
fővel az éjjeli menedékhelyen, 10 fővel az átmeneti szállón, 4 fővel külső férőhelyen, 17 fővel a hajléktalanok 
otthonában) megtalálható hajléktalan ember egyezett bele abba, hogy válaszol a kérdőív kérdéseire. Ez azt 
jelenti, hogy ennél több embert értek el a kérdezők, de mivel a válaszadás önkéntes volt, így mindenki maga 
dönthetett az esetleges visszautasításról. 
 
Most pedig következzenek a kutatás fontosabb eredményei. 
 

A Tatabányán megkérdezettek 24%-a volt nő. 
Ez abból a szempontból különösen érdekes, hogy Tatabányán az intézményi férőhelyek férfi-nő arányának 
átlaga 63 %-37  %, ami bontva a hajléktalanok otthonában 50-50 %, az átmenti szállón 71 %-29 % és az 
éjjeli menedékhelyen 74 %-26 % a férfi-nő relációban, vagyis arányaiban megfelel a feltérképezés során 
tapasztalt arányoknak.  

Fontos megjegyzés, hogy ez országos szinten koránt sincs így, jellemzően a férőhelyek 10 %-a női, 
miközben a nők aránya a hajléktalan populációban a kezdeti kb. 10 %-ról 25 %-ra emelkedett az utóbbi 10 
év során. 

 
Életkori bontásban azt találta a kutatás, hogy a Tatabányán megkérdezett hajléktalanok 3% 30 éven 

aluli és 13%-a 60 év feletti. 
Ezt az adatot összehasonlítva a társadalmi átlaggal azt láthatjuk, hogy míg az átlag népességben a 

30 és 60 év közöttiek aránya 50 %, a hajléktalan populációban ugyanez az arány 84 %, valamint míg az 
átlag népességen belül a 60 éven felüliek aránya 25 %, ugyanez az arány Tatabányán 13 %, az országos 
átlag a hajléktalan populációban 10 %, vagyis a hajléktalanok ebben a korcsoportban jelentősen 
alulreprezentáltak. Ennek oka nyilvánvalóan a hajléktalan emberek rövidebb élettartamában keresendő.1 
 

A kutatás kiértékelése szerint a Tatabányán megkérdezett hajléktalan személyek az elmúlt egy 
évben átlagosan 24 hetet töltöttek utcán, közterületen, 13 hetet hajléktalan szállón, 14 hetet lakásban. 
Összehasonlítva a többi város (Zalaegerszeg, Budapest, Nyíregyháza, Győr, Nagykanizsa, Miskolc, 
Kecskemét, Sopron, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár) átlagával messze nálunk a leghosszabb a 
közterületen élés ideje, a következő város adata 21 hét, a legkevesebb Zalaegerszegen mindössze 2 hét. 

 

                                                 
1 Gyuris-Horváth-Oross: A hajléktalanság, szakvizsga jegyzet, Budapest, 2003 
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Arra a kérdésre, hogy előfordult-e az illető életében, hogy 5 vagy több éjszakát folyamatosan 
közterületen töltött a tatabányai válaszolók 69 %-a válaszolt igennel, és ebből 37 % még csak közterületen 
aludt, hajléktalan szállót még nem vett igénybe. 

 
A megkérdezettek átlagosan 35 éves korukban aludtak először utcán, illetve közterületen, és a 

kérdezés időpontjában átlag 49 évesek voltak, vagyis közel 15 éves hajléktalan karrier állt már mögöttük. 
A hajléktalanná váláskori életkor egybecseng az országos átlaggal, mely szerint jellemzően 35-40 

éves kor között válik valaki hajléktalanná. 
 

A kutatás konkrétan rákérdezett a hajléktalanságban eltöltött időre. Az eredmények szerint 
Tatabányán a válaszadók 32 % több mint 10 éve hajléktalan, 15 % az elmúlt egy évben vált hajléktalanná, 
és a köztes 53 % valahol az egy év és a tíz között van. 

 
A kutatás adatai, és a szakirodalom egybehangzóan állítja, hogy a hajléktalanná váló személyek –

mikor már kimerítették az összes elsődleges támogató rendszerbeli lehetőségüket - csak mintegy fele kerül 
azonnal utcára, a másik fele rögtön szállóra megy aludni, és esetleg onnan kerül utcára. Az idei budapesti 
adatok 4 nagy csoportra osztották a megkérdezetteket ebből a szempontból. 

A megkérdezettek egyik csoportja, akik az összes megkérdezett 35 %-a, először utcára került és 
csak utána ment szállóra, a másik csoport, akik 42 %-ot tesznek ki, szállón élnek, mióta hajléktalanok és 
még soha nem aludtak az utcán, a harmadik csoportot alkotja az a 14 %, aki az utcán él, mióta hajléktalan 
és nem volt még a szállón, végül az utolsó csoportba tartozik az a 9 %, aki először szállón lakott, majd 
onnan került utcára.  

 
Ezzel szemben a Tatabányán megkérdezettek arra a kérdésre, hogy hány évesen aludtak először 

szállón, átlagosan azt a választ adták, hogy 44 éves korukban vették igénybe először a hajléktalan ellátó 
rendszer eme szolgáltatását. 

Ami azt jelenti, hogy ha a tatabányai hajléktalanok átlagosan 35 évesen aludtak először utcán, majd 
átlag 44 évesen mentek először szállóra, akkor a válaszadók közel 10 évig vagy utcán, közterületen, vagy 
egyéb helyen aludtak – romos bontásra váró házak, szívességi kiskert vagy lakás használat, sátrak, 
tákolmányok, stb. - és csak ebbe belefáradva vették igénybe először a számukra biztosított intézményes 
szolgáltatást. 

Nagyon érdekes további adat, hogy Tatabányán a legalacsonyabb a megkérdezettek között a 
szállón eltöltött idő hossza. A hajléktalanszállón eddig eltöltött hónapok átlaga a legmagasabb Budapesten 
és Székesfehérváron (42-42 hónap), középen helyezkedik el Zalaegerszeg és Szeged (28-28 hónappal) és 
a legrövidebb időtartammal Tatabánya az utolsó mindössze 12 hónappal. 

Jó lenne, ha ez az adat azért lenne ilyen alacsony, mert sikerült a hajléktalan ügyfelek lakhatásának 
megoldása, azonban a fentiek alapján világosan látszik, hogy a megkérdezett hajléktalanok évente átlag 
kétszer annyi időt töltenek utcán, közterületen, mint a szállón, vagy lakásban (24 hét utcán, 13 hét szállón, 
14 hét lakásban). 

Tovább árnyalja (súlyosbítja) a képet, hogy a megkérdezettek fele a kérdezés pillanatában 
intézményben tartózkodott (58 fő utcán, közterületen lakott, 54 fő intézményben) 
 

Arra a kérdésre, hogy az utcára kerülésekor kiktől kapott illetve nem kapott segítséget, a tatabányai 
válaszadók 24 %-a válaszolta, hogy kapott segítséget a környéken lakóktól, 48 % kapott segítséget a 
sorstársaitól, és 42 %-uk kapott segítséget állítása szerint szociális munkástól és mindössze 9 %-uk kapott 
segítséget rendőröktől. 
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Figyelemre méltó adat még, hogy a Tatabányán megkérdezett hajléktalanok 46 % mindig is 
Tatabányán lakott, vagyis a be illetve elvándorlás szempontjából az országos összehasonlításban 2. helyen 
állunk. A kutatás azt vizsgálta, hogy az első utcán töltött éjszaka és a jelenlegi lekérdezés helye azonos-e? 
Összehasonlításképpen, a tatabányainál stabilabb populáció csak Debrecenben van 50 %-kal, mindenhol 
máshol lényegesen jellemzőbb a bevándorlás, ugyanez az arány például Győrben 39 %, Zalaegerszegen 14 
% és Budapesten 13 %. Vagyis csupán ennyi százaléka a megkérdezetteknek van a kérdezés pillanatában 
ugyanazon a településen, ahol hajléktalanná vált. 

 
Tatabányán válaszolták a legtöbben (65 %), hogy van olyan betegsége, ami korlátozza a 

munkavállalását. 
Ez az arány a jövedelemmel kapcsolatos kérdésekben is visszaköszönt, ahol a válaszadók 61 % 

jelezte, hogy munkajövedelmen kívüli forrásból van valamilyen egyéb jövedelme (ez jelentette a TB 
ellátásokat, segélyeket, és a guberálást is). 36 % nyilatkozott úgy, hogy rendszeres munkából származó 
jövedelemmel rendelkezik. Ezzel az aránnyal Tatabánya az abszolút élbolyban van az országos 
összehasonlításban. 

 
A társas kapcsolatokra vonatkozó megoszlások a következők: 

� 30 % magányos 
� 7 % csoportban, közösségben él 
� 23 % családtaggal, élettárssal él 
� 15 % él a barátjával 
� 25 % él valaki mással, vagy valamilyen más formában, pl. intézményben 

 
A Február 3.-a felmérés minden évben tartalmaz valami különleges, állandóan változó témát a fenti 

kemény adatokon túl. 
Az idei évben ez egy attitűd kérdőív volt arról, hogy mit gondolnak a hajléktalanok a hajléktalan 

populációról, valamint, hogy mi a tapasztalatuk arról, hogyan viszonyul hozzájuk a többségi társadalom. 
 
A válaszok a következőképpen alakultak: 
 

� A tatabányai megkérdezettek 15 %-a értette egyet azzal, hogy a hajléktalanok maguk is tehetnek 
arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek. 

� A megkérdezettek 88 %-a értett egyet azzal, hogy segíteni kellene a hajléktalanokat, hogy 
beilleszkedhessenek a társadalomba. 

� A válaszadók 79 %-a értett egyet azzal, hogy hasznos lenne kevéssé komfortos szociális 
bérlakásokat felajánlani a hajléktalanoknak. 

� 18 % értett egyet azzal az állítással, hogy a hajléktalanok alkoholisták. 
� 91 % - országosan Tatabányán a legmagasabb – volt azoknak az aránya, akik egyetértettek azzal, 

hogy hasznos lenne a hajléktalanok foglalkoztatása a közmunkákban. 
� A válaszadók kevesebb, mint a fele – 40 % - értett egyet azzal, hogy a hajléktalanok nagy többsége 

találna munkát magának, csak nem akarnak dolgozni. 
� 98 % szerint a hajléktalanok is szeretnének jobban élni. 
� Kerek 80 % vélekedett úgy, hogy hasznos lenne átképzéseket szervezni a hajléktalanoknak. 
� Csupán 31 % értett egyet azzal az állítással, hogy rá kellene kényszeríteni a hajléktalanokat arra, 

hogy használják a hajléktalan szállókat, és ne az utcán aludjanak. 
� A válaszadók 80 %-a úgy gondolta, hogy hasznos lenne a lakhatási támogatás a hajléktalanok 

részére. 
� 8 % értett egyet azzal, hogy ki kellene tiltani a hajléktalanokat a belvárosból. 
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� Ezzel szemben 55 % úgy gondolja, hogy mindenkinek joga van ott aludni, ahol akar. 
� 92 % véli úgy, hogy a hajléktalanoknak ugyanúgy joguk van használni minden közterületet, mint 

bárki másnak. 
� 84 % válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy hasznos lenne több hajléktalan szállót építeni, több 

férőhelyet kialakítani. 
� Talán nem meglepő módon mindössze 5 % válaszolt úgy, hogy nem kellene pénzt költeni a 

hajléktalanokra, éljenek meg úgy, ahogy tudnak. 
�  90 % gondolja úgy, hogy hasznos lenne a munkáltatók támogatása hajléktalanok foglalkoztatása 

esetén. 
� Tatabányán volt az összes város közül a legmagasabb aránya (90 %) azoknak, akik egyetértettek 

azzal, hogy ha mindenkinek lenne munkája és lakása, nem lennének hajléktalanok. 
 

 
A következő adatok az Utcai Szociális Segítők Egyesületének munkatársai által a korábbi évekhez 

hasonlóan május-június hónap során végzett feltérképező munkájának eredményei. 
  Az Egyesület munkatársai minden évben két alkalommal végeznek konkrét feltérképező 
tevékenységet, melyből az őszi (szeptember-október) azt a célt szolgálja, hogy az Egyesület naprakész 
adatokkal rendelkezzen az ellátásra szoruló ügyfelek számáról, elhelyezkedéséről, valamint a 
szükségleteikről, és mindez különösen fontos a téli időszakban, amikor fokozott veszélynek vannak kitéve az 
utcán, közterületen élő hajléktalanok. 
 A kora nyári feltérképezés lényege a kapcsolattartás, az információink frissítése, valamint a 
folytonosság megtartása azokkal az ügyfelekkel, akikkel nem napi vagy heti szintű a kapcsolatunk. Ilyenkor 
van lehetőség alaposan elmélyülni egy–egy ügyféllel kapcsolatos esetmunkában. 
 

A 2007.-es tavaszi, kora nyári feltérképezés további apropóját adta, hogy Egyesületünk új 
számítógépes adatbázist kíván használni 2007. őszétől. Az új rendszer kifejezetten az utcai szociális munka 
igényeinek figyelembevételével lett kifejlesztve Budapesten, a BMSZKI-n. 
 A feltérképezés során a munkatársaknak lehetőségük volt az ügyfélről jelenleg tárolt adatokat 
ellenőrizni, frissíteni. 
 
A másik – kevésbé örömteli – ok, ami miatt nagyon szükséges volt egy alaposabb feltérképezés, mivel az 
utcai munkát végző stáb az elmúlt időszak változásai alapján (csak példaképpen említve, az utcai szociális 
munka normatívájának szisztematikus csökkentését, az ügyfél szám növekedését, különös tekintettel az 
egészségügyi reformban megfogalmazott vizitdíj és kórházi napidíj bevezetése óta, stb.) arra a 
következtetésre jutott, hogy szükséges felülvizsgálni, újra struktúrálni mind az Egyesület szolgáltatásait, 
mind az azt igénybevevők körét. 
 
 A legfontosabb cél az volt a feltérképezés során, hogy az Egyesület munkatársai kapcsolatba 
kerüljenek a Tatabánya közigazgatási területén belül valóban utcán, illetve közterületen élő fedél nélküli 
emberekkel. 
 Mivel a fogyatkozó kapacitásainkkal szeretnénk az Egyesület klasszikus célcsoportjának számító, 
leginkább kiszolgáltatott és embertelen körülmények között élő emberek érdekeit képviselni, valamint 
számukra nyújtani azokat a szolgáltatásokat, melyek az ő túlélésüket segítik. 
 
A feltérképezés számszerű eredményei azt mutatták tehát, hogy Tatabánya belvárosában körülbelül 60 fő 
lakik folyamatosan utcán, illetve közterületen, effektív fedél nélkül. 
 
Tatabánya külsőbb területein további körülbelül 75 fő él nem lakás céljára szolgáló helységben. 
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Ez tehát összesen  minimum 135 főt jelent, akik folyamatosan utcán, közterületen illetve nem lakhatás 
céljára szolgáló helységekben élnek. 
 

A fenti ügyfelek azok, akik teljes mértékben rászorulnak az Utcai Szociális Segítők Egyesületének 
szolgáltatásaira, jellemzően a pénzbeni segélyt folyósító irodán kívül más intézményekkel, szolgáltatásokkal 
kapcsolatot nem tartanak, az Egyesületünkkel is csak azért, mert mi a terepmunka keretében tartózkodási 
helyükön keressük fel őket, és olyan alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtunk számukra, amit jelenlegi 
élethelyzetükben el tudnak fogadni.  
 
A feltérképezés során tartottuk azt a tipológiát, amit az Egyesület munkatársai dolgoztak ki a korábbi évek 
során lezajlott feltérképezések eredményeként. 
Tehát a fenti ügyfeleken kívül további rászorulók élnek Tatabányán az alábbi körülmények között. 
 
A pontosan 15 éve végzett tatabányai hajléktalan- ellátó tevékenységünk tapasztalataira alapozván a 
következő tipizálást állítottuk fel a városban nem állandó bejelentett lakcímen élő („hajléktalan”) emberekről: 
 
hétvégi házakban, üdülőkben lakó emberek 

A várost övező üdülő-övezetben (Kő-hegy, Erőműi-tó, Síkvölgyi tavak) számos komfortos, s jó néhány 
összkomfortos hétvégi ház épült, mely akar egy-egy család kényelmés, állandó (nem bejelentett) 
lakhelyéül is szolgál. Ezeknek az embereknek/családoknak jelentős része a szó szociális 
vonatkozásában nem hajléktalan, tehát jövedelmi viszonyaik szerint semmiképp sem szorulnak rá a 
szociális ellátó-hálózat szolgáltatásaira.  
Ám a kevésbé takaros hétvégi házak megvásárlásával, bérbevételével kiköltöznek a városból azok a 
rétegek is, akik nem tudják fedezni lakásuk rezsijét és/vagy a kölcsönök törlesztését. A városi lakás 
el/bérbeadásából befolyó jövedelemből itt, a periférián meg tudnak élni. Őket már hajléktalanoknak 
tekinthetjük, sokan közülük ügyfeleink köze tartoznak. 
Reintegrációjuk tartozásaik rendezésével megoldható lenne. 

 
kalyibákban, kerti sufnikban, bódékban lakók 

A várost körülölelő kert-gyűrű olcsó telkeinek felvásárlása az utóbbi évtizedben tömeges méreteket 
öltött. Azonban nem a pihenni, kertészkedni vágyó városiak költöztek ide, hanem a kilakoltatott, vagy az 
elől menekülő, általában munkanélküli, súlyosan eladósodott emberek. Sokuk itt is csak albérlő 
(kertbérlő), néhányan azonban tulajdonosai a teleknek. A kerti lakok mérete, komfort-fokozata széles 
skálán mozog. Van betonalapokon nyugvó téglából falazott, villannyal, folyóvízzel felszerelt ingatlan, de 
az építmények zöme egykor szerszámoskamraként, disznóólként funkcionált. Egyesületünk igyekszik 
segítséget nyújtani az itt élőknek: építőanyaggal, bútorokkal, tűzhelyekkel, akkumulátorokkal, s 
kályhákkal igyekszünk komfortosabbá tenni a kalyibákat. Családos ügyfeleink zöme innen kerül ki. 
Legtöbbjük dolgozik (sokuk teljesen legálisan, bejelentett munkaviszony keretében), a gyerekeket 
iskoláztatják, gondjukat viselik. A kertekben van lehetőségük megtermelni a szükséges élelmiszerek egy 
részét, olyan család is akad, aki állatot tart. 
 
Súlyos problémát jelent a tüzelő kérdése. Kályhákat meg csak-csak tudnak/tudunk szerezni, de a 
szénvásárláshoz már nem tudják előteremteni a forrásokat. Legtöbben a környező erdőkben gyűjtenek 
fát a tüzeléshez. 
A társadalomba való visszatérésük nem irreális cél, bár az ebben való támogatásuk egyértelműen 
meghaladja az Egyesületünk kapacitását. 
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Nagyon fontos lenne felismerni (és tenni is az ügyben!) az érintett önkormányzatok szakembereinek 
(vagy talán inkább a döntéshozóinak), hogy a hajléktalanság nem igazodik a közigazgatási határokhoz. 
A városból a szomszédos települések kertjeibe is kitelepülnek az emberek. Baromállás-dűlő nagyobb 
része, ahol több százan élnek, Vértesszőlőshöz tartozik, ám a településtől elválasztja a Budapest-Bécs 
vasútvonal, az M1 autópálya és az Által-ér. Csak sok kilométernyi kerülő-úton, Tatabányán, Kertvároson 
keresztül lehet eljutni Vértesszőlősre. Baromállás-dűlő lakóinak jelentős része rendelkezik állandó 
bejelentett lakcímmel Tatabányán, így a segélyek egy részét innen kell(ene) kapniuk. Óvodába, 
iskolába, munkahelyre, orvoshoz is általában idejárnak. A vértesszőlősi önkormányzat viszont a tatai 
családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat munkatársával áll szerződésben, így Baromállás-dűlőbe 
Tatáról - Vértesszőlősön és Tatabányán át -, 20-25 km-es utazással jut el a segítő szakember. 
Egyesületünk kapcsolatban van a tatai Családsegítő Szolgálat azon munkatársával, akihez a terület 
tartozik, és szükség esetén együttműködünk a problémák megoldása érdekében. Hasonló probléma van 
kialakulóban - bár egyelőre kétségtelenül kisebb méretekben - Szárliget (Vakondtúrás-dűlő) és Környe 
(Környebánya) viszonylatában is. 

„garázs-lakók” 
E kategória tagjai nagyon hasonlatosak a „kertesekhez”, csak a kerti bódék helyett itt betonból, téglából, 
palából épített garázsokban laknak. Az építményeket általában bérlik. A garázsok túlnyomó része 
Mésztelepen és VI-os telepen található, de laknak így a Paradicsom- és a Fácán-kertben is. Legtöbbjük 
családos, sőt nagycsaládos, a garázslakók többsége roma származású. A családfenntartó édesapa, 
valamint a felnőtt fiúk általában alkalmi munkákból élnek, a nők szinte semmi esélyük arra, hogy legális 
munkaszerződéssel munkát tudjanak vállalni. 
 
Itt a Családsegítő Szolgálat mésztelepi irodájával közösen igyekszünk segíteni, bútorok, kályhák 
biztosításával. A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal az Egyesületünknek nincsen kapcsolata, 
megkereséseinkre nem reagáltak. 
 

„megtűrtek” 
Ebbe a kategóriába azok az emberek (s egy-két család) tartoznak, akit hosszabb-rövidebb ideig 
befogadnak rokonaik, barátaik, ismerőseik. Tehát néhány napig, jobb esetben egy-egy hétig is normális 
körülmények között tudnak lakni, ám utána újra kezdődik hajléktalan életük. 
Az is gyakori, hogy irataikat, váltás ruhájukat, személyes holmijukat el tudják helyezni a befogadóknál, 
sőt néhányszor tisztálkodni, mosni is beengedik őket. 
 

„rabszolgatartó” farmok lakói 
A város környéki kertekben néhány, elsősorban állattenyésztéssel foglalkozó farmon 5-10 ember él 
középkori körülmények között. A tulajdonosok gyakorlatilag ,,kosztért, kvártélyért" dolgoztatják (feketén) 
őket. Tehát ők is hajléktalanok, nem bejelentett állandó lakcímükön (a tulajdonos fészereiben, gazdasági 
épületeiben) laknak, viszont az élelmezésükről és a ruházatukról gondoskodik a „gazda”. A farmokról 
alig-alig teszik ki a lábukat, akkor is a tulajdonos hozza be őket a városba. Eddig csak hajléktalan 
igazolványért és néhány esetben egészségügyi ellátás (gyógyszerkiváltás, kötszerek) végett fordultak 
hozzánk. 
 

pincékben, légópincékben alvók 
A bányászkolóniák lebontott házainak megmaradt pincéiben (Bárdos Gimnázium melletti terület, VII-es, 
VI-os és Újtelep), s a Gál lakótelepet övező légópincékben mindig is laktak a máshonnan kiszorultak. 
Ezek a romok teljesen komfort nélküliek, a környezetüket gyakran szemétlerakásra használják. Itt csak 
ideiglenesen rendezkednek be az emberek (maximum 3-4 hónap), egy-egy telet próbálnak meg itt 
kihúzni. A „fűtést” és a ,,világítást” a szomszédos pincék faanyagának és a szemetesekből kiszedett 
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kartonpapíroknak az eltüzelésével oldják meg, a fekvőalkalmatosságokat lomtalanítások során gyűjtik 
össze. A pincelakók zöme szinten kukázik, néhányan a szeméttelepre járnak dolgozni. 
Tőlük különbözik a Gál lakótelepi légópincék „lakossága". Egyesületünk sokszor helyezi el itt a 
krízishelyzetben lévő (pl. az először utcára került, vagy valamely egészségügyi-, szociális-, büntetés-
végrehajtási intézményből lakóhely nélkül útjára bocsátott) embereket, akik nem kívánnak az éjjeli 
menedékhelyre menni. Őket ilyenkor felszereljük, ágyakkal, matracokkal, polifoamokkal, takarókkal, 
gyertyát, élelmiszercsomagot adunk nekik. Ezeknél az új vagy újra hajléktalan embereknél hatékonyan 
lehetne segíteni a visszailleszkedésben, ha gyorsan munkahelyet és szálláslehetőséget tudnánk találni a 
számukra. 
 

lépcsőházakban alvók 
A közvélemény leginkább őket azonosítja a hajléktalansággal, s emiatt ez a szó általában nagyon 
pejoratív, sőt üldözendő értelmet nyer. (Természetesen senki sem veszi jó néven, ha a lépcsőházában 
esetenként ápolatlan emberek alszanak, ám a jelenség kiváltó okai � s főként a megoldás � csak 
nagyon keveseket érdekel.) 
Az újvárosi panelépületek (Mártírok útja, Ifjúmunkás út), a Gál, a Sárberki és a Bánhidai lakótelep 
lépcsőházainak alagsorában, pincéjében vagy még inkább a tetőfeljáró alatti sutban telente nagyon sok 
ember húzódik meg egy-egy éjszakára. Általában a lakók elcsendesedésétől (este 10-11 óra) a reggeli 
munkába indulásig (5-6 óra) találnak fűtött menedéket ezek az emberek. Egyedül vagy párokban járnak, 
családok, gyerekek, nők nem jellemzőek a körükben. Ha dolgoznak is, jellemzően kukázással tesznek 
szert az élelemre, s a talált kenyér, üveg, papír, fémhulladék eladásával némi pénzre.  
A „lépcsőházasak” között akadnak azért olyan „állandósok” is, akik heteket, hónapokat töltenek egy-egy 
tömbben. Olyan eset is előfordult, hogy a lakógyűlés a lépcsőház és az előtér takarításának fejében 
felajánlotta ügyfelünknek, hogy a használaton kívüli babakocsi tárolóban rendezkedjen be a télre – ez az 
eset a ritka kivételek közé tartozott. 
 

Fedett közterületen alvók (vasútállomás, autóbusz pályaudvar) 
Számuk nagyon ingadozó. A hideg beálltával benépesül az alsógallai vasútállomás környéke, ilyenkor 
akár 10 fő is itt tölti az éjszakát. Az újvárosi buszvégállomásra csak nappal, a vasútállomásra néhány 
éve már nappal se nagyon engedik be a hajléktalanokat. Ezeket az embereket jól ismerik a város 
polgárai, sokszor támogatják is őket apróbb dolgokkal, pár forinttal, egy-egy cigarettával. Az ezeken a 
forgalmas területeken megforduló hajléktalan ügyfeleink gyakran áldozatai rablásoknak, 
garázdaságoknak, sérelmükre elkövetett fizikai bántalmazásoknak. 
Két csoportot alkotnak: az öreg, rutinosabbak általában eligazítják az éppen utcára kerülőket. Jól ismerik 
egymást, sőt egyfajta közösséget is kialakítottak. Általában együtt járnak dolgozni (kukázni, kenyeret 
vagy fémet gyűjteni), kocsmázni. Főként férfiak alkotják ezt a csoportot, bár időről-időre néhány nő is 
csatlakozik hozzájuk.  
 

egyéb közterületen alvók (fűtéscső aknák, csatornák, aluljárók, buszmegállók) 
Valószínűleg ők a legkritikusabb helyzetben élő, legveszélyeztetettebb fedél nélküliek, akik a szabadban 
vagy félig a szabadban töltik az éjszakát. Ekkor nem csak a téli fagyoknak vannak kitéve, hanem 
gyakoriak a sérelmükre elkövetett bántalmazások, rablások is. 
Nappal a „lépcsőházasokhoz” hasonlóan kukázással keresik a szó szerinti kenyerüket, Télen éjjelente 
különböző szél- és eső-védett helyekre (autópálya vagy vasúti híd alá, fűtés vezetékek aknáiba, fedett 
buszmegállókba, csatornákba, elhagyott autókba) húzódnak be. Nyáron parkokban, padokon alszanak. 
Általában magányosan vagy párosával járnak, egy-két nő is e csoportba tartozik. 

sátrazók 
Viszonylag kevesen (10-15 fő) vannak, általában egyedül élnek. A városon kívül, erdőkben, szőlőkben 
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laknak (Szárliget, Körtvélyes-puszta, Kő-hegy), maguk ácsolta fólia-sátrakban élnek. Természetesen 
ezek az építmények mindenféle komfortot nélkülöznek, még tüzet sem lehet rakni bennük, egy telet sem 
bírnak ki. Lakóik is csak a hideg időben használják, tavasztól őszig máshova költöznek. 
  

„vándorok” 
Jó néhány olyan hajléktalan ügyféllel kerülünk kapcsolatba a munkánk során, aki az év egy részét itt tölti 
a városban, aztán odébbáll. Szinte kizárólag férfiak tartoznak e kategóriába, általában egyedül, 
ritkábban csoportosan vándorolnak. 
Elköltözésük okai között a leggyakoribb, hogy az ország egy távolabbi pontján találnak munkahelyet, 
ahol szálláslehetőséget is biztosítanak számukra. Ha ez a munkahelyük megszűnik, általában 
visszatérnek Tatabányára. Hasonlóképp vándorolnak azok az emberek is, akiknek a munkáltatója, 
pontosabban annak székhelye (általában építőipari vállalkozások) itt, Tatabányán van, de a felvállalt 
munkák szerint az ország egész területén dolgoznak.  

 
Kritikus pontok 
 
Növekvő utcán élő hajléktalan ellátotti létszám 

 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, Tatabányán folyamatosan nő a megszakítás nélkül utcán, 

közterületen élő hajléktalan emberek száma. A két utcai szolgálat összesített regisztrációjában 2007-ben 63 
fővel (kb. 12%-kal) emelkedett a hajléktalanok száma a tavalyi évhez képest, ebből 14 fővel nőtt a 
ténylegesen utcán élők száma (ez a tavalyi évhez képest 14%-os növekedés). Ez szoros összefüggésben 
van a szociális intézményrendszer működésének hiányosságaival. A közterületen élő emberek számára 
nem tudunk megfelelő elhelyezési formákat kínálni az ellátó intézmények telítettsége miatt. 

Az utcán rekedt emberek egészségi állapota legtöbbször tragikus, rendszertelen és nem megfelelő 
minőségű a táplálkozásuk („kukázás”), lakhatásuk teljes mértékben megoldatlan, így szervezetük legyengül, 
emiatt fokozottan ki vannak téve a kihűlés veszélyének. 

Krízisautó szolgáltatásunk a bejelentést követően, ha már nem volt lehetőség megfelelő menedékhelyre 
szállítani a rászorulókat, ahol legalább az adott éjszakát melegben tölthették volna, igyekezett ellátni olyan 
felszereléssel az ügyfelet, hogy túlélhesse az éjszakát. 

Krízisesetekben a szakképzett kollégák a megfelelően felszerelt autónak köszönhetően életmentő 
segítséget tudnak nyújtani a mentők megérkezéséig. Mindemellett a Krízisautó tevékenysége az elsősegély 
jellegű élelem, ruházat, gyógyszer felajánlásától, a szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére 
vonatkozó információk szolgáltatásától, a szállásokra történő szállításon, más szociális és egészségügyi 
intézményekbe való közvetítésen keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő 
tevékenységi skálán valósul meg. 

 
A meglévő intézményrendszer szolgáltatásai 
 
Az utcai szociális munkát végző munkatársaink az ügyfelek számára csak a meglévő, hajléktalanok számára 
nyitott és működő szociális és egészségügyi intézményrendszer szolgáltatásait tudják az ügyfeleknek 
felajánlani, amennyiben az ügyfél nem kívánja azt/azokat igénybe venni, a mi munkánk az 
ártalomcsökkentésnél véget ér. 
Nyilván van lehetőségünk a tapasztalatok, az ügyfélkör szükségleteinek ismerete és a szakmai háttértudás 
alapján javaslatot tenni új típusú ellátás(ok) létrehozására. 
 
Az utcai szociális munka specialitása, hogy gyakran az alapvető létszükségletek kielégítésénél, javításánál 
szükséges elkezdeni a munkát. Az utcai terep kliensei létformájukból adódóan, jövedelem hiányában 
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gyakran éhesek, fáznak, betegek, ezért a fizikai szükségletek kielégítésének szintje alapvetőnek bizonyul. 
Gondoljunk bele, hogyan várhatunk el együttműködést attól a klienstől, akinek a fizikai szükséglet kielégítés 
naponta visszatérő alapvető problémát jelent. 

A legutóbbi Téli Krízis időszak tapasztalata, hogy az Egyesületünk a teajárat keretében naponta átlagosan 
23 fővel tartotta a kapcsolatot, akik közterületen, fedél nélkül élnek. 
Ezek az emberek, ha akarták volna sem tudták volna igénybe venni az Éjjeli Menedékhelyet, tekintve, hogy 
az intézmény a téli időszakban 100%-os kihasználtsággal üzemelt. 
 
A jelenlegi hajléktalan ellátórendszer nem a kliensek szükségleteiből indul ki. 
 
A nappali melegedő-éjjeli menedékhely felosztás feltételezi, hogy a szolgáltatást igénybevevő nappal 
tevékenyen elfoglalja magát, és éjjel alszik. 
 
Amennyiben az utcán, közterületen élő személy berendezkedik erre az életformára, úgy jó néhány dologban 
az átlagnépességtől eltérő módon kell működnie. 
 
Az alábbiakban Mezei György: Látszólagos analógia című írásából idézek releváns gondolatokat. 
 

� Meglepő módon a hajléktalanok túlnyomó többsége (67,8 %) saját tevékenysége  után jut 
jövedelemhez, lényegesen kisebb (22,3%) hányadot jelent a társadalmi (nyugdíj, munkanélküli-
járadék) és a pénzbeli jövedelem nélküliek (21,8 %) aránya. A  munkát végző hajléktalanok között 
természetesen kisebbséget jelentenek a bérmunkából élők, többségük az alkalmimunkaerő-piacon 
próbál jövedelemhez jutni. 

� A hajléktalanok alkalmi munkáival kapcsolatban  két különös rizikótényezőt kell kiemelnünk. Az egyik 
a munkaerő-túlkínálatból adódik, azaz bizonytalan a munkához jutás. 

� Számos esetben az alkalmi munkáltató azonkívül, hogy - természetesen - bejelentés nélkül 
dolgoztatja a hajléktalanokat, nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a kialkudott munkabért. Ilyenkor 
vagy hitegetés kezdődik - majd később, bizonyos feltétel bekövetkeztekor törleszti adósságát -, vagy 
megszabadul hitelezőjétől, megveri, elzavarja, elérhetetlenné válik számára. 

� A hajléktalanok 48,5 %-a guberálásból szerzi meg, vagy egészíti ki létfenntartásához szükséges 
javait, jövedelmeit. A guberálás kettős célt szolgál: egyrészt közvetlen fogyasztásra kinyeri a mások 
által használhatatlannak ítélt javakat, másrészt közvetítő szerepet végez, amikor az ugyancsak 
feleslegesnek ítélt dolgokat további értékesítés céljából (üvegvisszaváltó, MÉH, bolhapiac) 
összegyűjti. 

� Természetesen itt is munkaerő-túlkínálat van, hiszen több a kukázó, mint a teli kuka, ezért a kukáért 
való küzdelem jellemzi a guberáló életét. A jobb területekért szabályos háború folyik. 

� A hajléktalanok megélhetési módjainak sajátja, hogy a jövedelem tervezhetetlen, törvényesség 
mezsgyéjén való mozgása miatt csupán azonnali szükséglet-kielégítésként szolgál. A 
bizonytalanság miatt akár a túlfogyasztást is ösztönzi, de semmiképp sem alkalmas arra, hogy a 
jövedelemszerző valamely hányadát felhalmozza. Ezek a megélhetési módok nem termelnek olyan 
tartalékokat, amelyek alkalmi jövedelemszerzésből lehetővé tennék a polgári társadalomban 
megszokott bérmunkára való áttérést. 

 
 
 
Az egészségügyi reform kapcsán bevezetett vizitdíj és kórházi napidíj következményei 
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Tatabányán, mint megyei jogú városban, elérhető egy OEP szerződéssel rendelkező, területi ellátási 
kötelezettség alá nem tartozó, hajléktalanok háziorvosa. Az őt felkereső betegnek nem kell vizitdíjat 
fizetniük, valamint az ő beutalójával rendelkező betegnek a kórházban sem kell sem vizitdíjat, sem kórházi 
napi díjat fizetnie. Érthető módon megnőtt a betegforgalom 2007. február 15.-e óta a doktor úr rendelőjében. 

Hivatalosan a doktor úr azokat a beteget látja el és tekinti hajléktalannak, akik rendelkeznek 
hajléktalan igazolvánnyal. Ebből következik, hogy megnőtt azoknak a minket felkereső személyeknek a 
száma, akik azért kérik a hajléktalan igazolvány kiváltását, hogy ezáltal mentesüljenek a fenti költségek alól. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezek az emberek rászoruló, nehéz anyagi, szociális, és egyéb 
körülmények között élő emberek, és kétségünk sincs afelől, hogy nekik is nagy megterhelést jelent a fenti 
költségeket fizetni, azonban az Egyesületünk arra szerveződött, hogy a senki más által el nem látott, 
súlyosan életveszélyes körülmények között utcán, közterületen élő, fedél nélküli embereket segítse, 
számukra szolgáltatásokat nyújtson, és az ő érdekeit képviselje. 

Amennyiben nem reagálunk a fenti okokból felduzzadó ügyfélszámra, a szolgáltatások eléréséért 
induló versenyben éppen azok az emberek lesznek, akik a leginkább kiszorulnak, akiknek a támogatására 
anno létrejött az Utcai Szociális Segítők Egyesülete. Mi tehát alapvetően nem abban látjuk a megoldást, 
hogy adminisztratíve mindenkit hajléktalanná tegyünk egy igazolvánnyal, így legitimálva helyzetüket az 
egészségügyben. 

 
A feltérképezés során megkérdezett ügyfelek által igényelt alapvető szolgáltatások: 
 

� Ivóvíz 
� Nyilvános WC, közfürdő 
� Étkezési lehetőség a belvárosban 
� Melegedő a belvárosban 
� Szállás –alvási - lehetőség Kertvárosban 
� Ingyenes illetve minél nagyobb százalékban támogatott gyógyszerek 
 

A leggyakrabban említett igénybe vett intézmények ill. szolgáltatások: 
 

� Skultéti doktor rendelése 
� Utcai Segítők 
� Vöröskereszt nappali melegedő 
� Szociális iroda – pénzbeni segély miatt 

 
Kielégítetlen szükségletek az ellátórendszerben (azon túl, hogy nincs elég férőhely): 
 

� Intim szoba 
� Csomagmegőrzés 
� Ruházat tisztítása 
� Mosdási lehetőség 
� Az un. köztes intézmény léte - az egészségügyi ellátásban még nem vagy már nem fogadott 

ügyfelek ellátása, lábadozásuk segítése, pl. fekvőgipsz esetén. 
 
 
 
 
  
Budapest, 2007. július 19. 
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    Szerző: Hoffmann Kriszta      
     

Adatokat a feltérképezés során összegyűjtötte: Dibusz Kata 
Dodek Kornél 
Gergely Mónika 
Pacsika Melinda 
Rockov Anna 

 
    Korábbi évek szociális térképét készítette: Bokrosné Nagy Margit 
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