Hajléktalan emberek és a levonások
A 2013. évi „Február
Harmadika”adatfelvétel eredményei

Vonnak-e le a pénzéből valamennyit, ha igen akkor miért?
Több válasz is megjelölhető!
 Nem vonnak (nem tudnak miből vonni)
 Szabálysértés miatt
 Gyerektartás miatt
 Egyéb pénzbüntetés
 Lakásadósság miatt
 Munkahelyi tartozás miatt
 Rezsiadósság miatt
 Kezességvállalás miatt
 Adótartozás miatt
 Egyéb miatt: ………………….………………
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Vonnak-e le a pénzéből valamennyit, ha igen akkor
miért? Több válasz is megjelölhető!
A megjelölt levonástípusok száma
89; 1%

1182; 13%

nem jelölt meg levonást*
1 típusú levonás
2 típusú levonás
3 típusú levonás
4 típusú levonás

8017; 86%

*nem vonnak le, vagy nincs miből levonni

, -, ?, ......közlekedés(nem olvasható), "A" és "B" hitel - OTP, "A" hitel, 0, 0,8, 18000.-Ft, 22.000.- Ft, 23300, 3000 Ft-ot elloptak sajnos, 4 hónapig férjem
Citibankjáról havi 20.000.- Ft nyugdíjból, 4% a MÉH-telepi adó, 5 Havi, 80% lakhatás, 9 ezer a szálló díj 6 ezer a havi ebéd 3600 ezer gyógyszer költség
havi, a gyerekemre költök, A hitel, A HITEL, A hitel felvétele., A hitel kölcsön, A hitel+ költségei a FSZLA-nak, A-B hitel, adó, Adó, adó, Tb, Nyugdíj, adó,sztk,
adófizetői kötelezettség, Adósságait, adót, adót vonnak, alkalmi munka, áru hitel, ÁRUHITEL, Áruvásárlás, Hitelkártya, árvasági, átmeneti szállásdíj,
átmeneti szálló, (lakhatás) 10000 Ft, Autóhitelt., bank, Bank hitel, bank kölcsön, bankhitel, BANKI ADÓSSÁG, banki biztosítás, banki hitel, banki kezelési
költség, banki kölcsön, BANKI KÖLCSÖN, Banki kölcsön térítési díj, banki levonás, banki tartozás, Banki tartozás miatt, Banki tartozás miatt., banki
törlesztés, banki végrehajtó, bankkölcsön, bankszámlámból hiteltartozás, BAR lista, BÁR, Faktoring, BÁRLISTA, bírósági költségek, Bírósági végrehajtó,
biztosítás, C és A hitel, Cepter lámpa, Cofidix-vásárlás, csak amennyit a fizetésből levonnak, csak az adókat, kötelezőket, csak az adót, de mit, diák hitel,
diákhitel, Digi tv., édesanyja térítési díjára, egyéb, egyéb okból, egyéb., Egyenlőre nem vonnak, de várható adó-,és személyi kölcsön, ellátás, elmaradt
szállásdíj, ELMŰ, ELMŰ jogtalanul, előfizetés, előtakarékosság, én fizetem a szállódíjat, Ersze-Cofidenc (???), étkezés, Étkezés Térítési díj,
ÉTKEZÉS,LAKBÉR, étkezési díj, étkezési díjat, étkezési, térítési díjat gyógyszerköltséget, ezt jelölte, de nem írt ide semmit, ezt jelölte, de nem írt semmit, Ezt
jelölte, de nem írt semmit ide., ezt jelölte, de nem tudom elolvasni, ezt jelölte, valamilyen fizetés, de nem tudtam kiolvasni, fizetek a lakásért., fizetés
előleg, fizetéselőleg, fizetni kell a szállót, Fogház, folyószámla hitel, folyószámlahitel, gondnokság alatt áll, gyermekem ellátása, gyorshitel, Hajléktalan
szállós díj, hajléktalanszálló díj, hitel, Hitel, Hitel bankkártya, hitel tartozás, hitel törlesztés, Hitel., hitel/ személyi kölcsön, hitelek, HITELKÁRTYA,
hiteltartozás, Hiteltartozás, hiteltartozás., Hiteltörlesztés, Honvédelmi minisztérium, idén nem, igen, IGEN, igen vonak, Igen., járulékok, jegy nélküli
utazásért, jelenleg nem, jitel, kártérítés, készpénz tartozás, kezelési költség, Kezelési költség, kommunális adó, Konzekvencia, kölcsön, kölcsön tartozás,
kölcsön végett, kölcsön, de még nem vontak le, kölcsönök, kölcsöntartozás, közlekedési bírság miatt, de nincs egy fillérem sem., lakbér, LAKBÉR, lakbér
70%-a a nyugdíjnak, lakhatás, Lakhatás, Lakhatás szállás, lakhatás,étkezési díj, lakhatásért, lakhatási díj, Lakhatási díj (szállódíj) 2850,- + 2000,előtakarékoság, lakhatásra, magánügy, MATÁV-tartozás, Még nem tudom, de biztos., még nem volt ilyen, Méhesárú adó, munkahelyi lev. (adó, TB),
munkahelyi számla, munkanélküli vagyok, munkaruhára, nekem tartoznak, nem, nem fizettek ki a munkahelyemen, nem írt,csak jelölt, nem kell fizetni,
nem mondom, nem tudja, nem tudok róla, nem tudom, nem válaszol, NEM VÁLASZOLOK, nem vonak, nem vonnak, nem vonnak le, nem vonnak le., nem
vonnak, de van 35.000.- Ft tartozás bírósági ítélet, Nem vonnak,mert nincs tartozásom., nem vonnak., név azonosság, nincs, nincs adóssága, nincs
jövedelem, nincs jövedelmem, Nincs jövedelmem, nincs keresetem, nincs kitöltve, nincs lakása, nincs levonásom, nincs miből, nincs miből vonni, Nincs
miből, nincs miért., nincs mit enni, nincs mit vonni, Nincs pénz, nincs pénzem, nincs tartozásom, nincs tartozásom!, Nincs tartozásom., nincsen, nincsen
jövedelmem, nyugdíj, nyugdíj járulék, Nyugdíj, SZTK jár., nyugdíjjárulék, olvashatatlan, OMB előleg, OTP, OTP "A" hitel, OTP 40.000.- Ft / hó, OTP A-hitel, OTP
B vagy A hitel, OTP Bank, OTP Bank tartozás, OTP hitel, OTP hiteltartozás, OTP kölcsön, OTP kölcsön (segítség), OTP részlet, OTP szem.kölcsön, OTP
személyi, OTP tartozás, OTP tartozás miatt, OTP. számlavezetési díj., önkéntes balest biztosítást fizetik, Parkoltatás., PÉNZINTÉZETI KÖLCSÖN, postabanki
szolg., régi közüzemi tartozás, régi tartozás, sajnálat amiatt, de visszaadom, semmi, semmi levonásom nincs, semmiből nem lehet levonni, sikkasztás, Sz
Kölcsön, szabálysértés, szálás+takarék, szállás, szállás 1000 Ft, Vodafone 9000 Ft, szállás 10200, szállás 10200 Ft, szállás díj, szállás miatt, szállás-díj,
szállás,étkezés, Szállás,étkezés, szállás,étkezés,gyógyszer, szállás,étkeztetés, szállás,gyógyszer,étkezés, TV, Szállás,térítési díj,étkeztetés, szállásdíj miatt.,
szállásdíjra kell fizetni, szállásra, szálló díj, szálló fizetés, Szálló fizetés., szálló fizetése, szálló térítési díj !, szállódíj, Szállódíj, szállódíj fizetés, szállódíj miatt,
szállódíj tartozás, szállóra, számla tartozás, számlavezetés, szegénységem, szem.kölcsön, szem.kölcsön kamat, Személzi kölcsön, személyi hitel, SZEMÉLYI
HITEL, személyi hitel térítési díj, személyi hiteltörlesztés, személyi jövedelemadó, személyi kölcsön, Személyi kölcsön, személyi kölcsön., személyi
kölcsönök, személyi kölcsönt maga fizeti,nincs letiltása, személyi tartozás, SZJA (4%), szoc.otthoni ellátás, SZTK, T-Mobil tartozás, amit én fizetek havonta,
T-Online 130.000.- tartozás, Tablettákra kell., Takarék, takarékossag, tartozás, tartozás a bank felé, Tartozás egy barátnak, Tartozás rendezési hitel, TB
adó, TB és nyugdíjjárulék, TB tartozás miatt, TB, adó járulékok, TB, adó, nyugdíjjárulék, TB, adó, nyugdíjjárulék, stb..., TB, SZJA heti 12000-ből 4000 Ft,
Telefon,internet, temetés, térítési, téritési díj, térítési díj, térítési díj áruvásárlási hitel, Térítési díj étkezés, térítési díj gondnokság alatt áll, térítési díj,
áruhitel, térítési díj, és személyi kölcsön, térítési díj, OTP tartozás, térítési díj,étkezés,TV,gyógyszer, térítési díj: 65610 Ft, térítési díjat, térítési díjat étkezési
díjat, térítési díjra, térítési díjra étkezésre, térítési díjra,gyógyszerre, térítési és étkezési díj, térítési és étkezési díj gyógyszer,TV, térítési,étkezési díj,
térítési,étkezési díjat, térítési,étkezési díjat gyógyszerköltséget, térítési.étkezési díj gondnokság alatt áll, törlesztés, túlfizetés, uzsora, UZSORA,
uzsorakamat, válás miatt vonnak le tőle, van adósságom, felfügesztve, vásárlás, végrehajtó, Villany díj, villanyt fizet, VODAFONE TARTOZÁS,
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Vonnak-e le a pénzéből valamennyit, ha igen akkor
miért? Több válasz is megjelölhető!
A levonástípust megjelölők száma
(fő)
Gyerektartás miatt
Szabálysértés miatt
Egyéb pénzbüntetés miatt
Rezsiadósság miatt
Kezességvállalás miatt
Lakásadósság miatt
Adótartozás miatt
Munkahelyi tartozás miatt
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Miből élt meg 2013 januárjában? Több
választ is megjelölhető!
28,7%

nyugdíj

12,6% munkadíj
10,7% munkn.ellátás, gyes, segély

8,3% egyéb forrás
4,4% gyüjtöget, kukázik
4,3% támogatták, kéregetés, koldulás
0%

50%
nem vonnak le

100%
legalább egyféle levonást megjelölt
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A kérdezés helyszíne-intézménytípus
Egyéb szálló

24,3%

Átmeneti Szállás

21,1%

11,7%

Éjjeli Menedékhely

6,3% Utcai Szolgálat
0%

50%
nem vonnak le

100%
legalább egyféle levonást megjelölt

Hol lakott egy évvel ezelőtt?
egészségügyi intézményben
szociális otthonban

30,1%
18,8%

munkásszállón

18,6%

saját (fő)bérletben,
magántulajdonban

17,9%

albérletben

16,0%

hajléktalanszállón,
éjjeli menedékhelyen

11,7%
9,9%
6,6%
0%

50%
nem vonnak le

ismerősöknél szívességből
más helyen
Közterületen
(utca, park, lépcsőház, romos épület)

100%
legalább egyféle levonást megjelölt
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A válaszadás helyszíne, települések, vagy régiók
13,3%
12,3%

Miskolc
Észak-Magyarország egyéb település

33,0%

Nyíregyháza

9,0%
10,8%
23,3%
27,1%
7,9%
23,5%
9,6%
13,4%
11,6%
4,2%
8,4%
10,6%
14,3%
13,8%
7,1%
18,0%
29,0%
15,4%
13,1%
12,6%

0%

50%
nem vonnak le

Szolnok
Debrecen
Észak-Alföld egyéb település
Kecskemét
Szeged
Dél-Alföld egyéb település
Pécs
Dél-Dunántúl egyéb település
Tatabánya
Székesfehérvár
Veszprém
Dunaújváros
Közép-Dunántúl egyéb település
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Szombathely
Győr
Nyugat-Dunántúl egyéb település
Közép-Magyarország (Pest-Megye)
Budapest

100%
legalább egyféle levonást megjelölt

A válaszadás helyszíne, települések, vagy régiók
33,0%
29,0%
27,1%
23,5%
23,3%
18,0%
15,4%
14,3%
13,8%
13,4%
13,3%
13,1%
12,6%
12,3%
11,6%
10,8%
10,6%
9,6%
9,0%
8,4%
7,9%
7,1%
4,2%

0%

50%
nem vonnak le

Nyíregyháza
Győr
Kecskemét
Dél-Alföld egyéb település
Észak-Alföld egyéb település
Szombathely
Nyugat-Dunántúl egyéb település
Közép-Dunántúl egyéb település
Zalaegerszeg
Dél-Dunántúl egyéb település
Miskolc
Közép-Magyarország (Pest-Megye)
Budapest
Észak-Magyarország egyéb település
Tatabánya
Debrecen
Dunaújváros
Pécs
Szolnok
Veszprém
Szeged
Nagykanizsa
Székesfehérvár

100%
legalább egyféle levonást megjelölt
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A válaszadók neme

14,8%

Nő

13,8%

Férfi

50%

100%
nem vonnak le

legalább egyféle levonást megjelölt

Korcsoporti megoszlás
70-79 éves

31,2%

60-69 éves

20,7%

0%

11,7%

50-59 éves

11,2%

40-49 éves

12,9%

30-39 éves

11,0%

20-29 éves

50%
nem vonnak le

100%

legalább egyféle levonást megjelölt
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Hajléktalannak tartja-e magát, ha igen, akkor
mióta hajléktalan?
11,6%
13,7%
12,9%
12,1%
13,1%
12,4%
15,6%
14,0%
14,3%
16,3%
16,8%
0%

50%
nem vonnak le

több mint tíz éve
több mint kilenc éve
több mint nyolc éve
több mint hét éve
több mint het éve
több mint öt éve
több mint négy éve
több mint három éve
több mint két éve
több mint egy éve
egy éven belül

100%
legalább egyféle levonást megjelölt

Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholt?
16,4%

sohasem

15,8%

ritkábban, mint havonta

16,4%

havonta egyszer-kétszer

11,6%

hetente egyszer

12,9%

hetente többször
naponta egyszer

11,4%
8,3%
50%

naponta többször

100%
nem vonnak le

legalább egyféle levonást megjelölt
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Mondták-e már önre, hogy cigány?

NEM

14,1%

IGEN

12,6%
50%

100%
nem vonnak le

legalább egyféle levonást megjelölt

Ha tiltás, kitiltás miatt tegnap sem szállón, sem közterületen nem
tölthette volna az éjszakát, mit csinált volna? Csak egy választ
jelöljön
egyéb megoldás

22,4%
16,8%

nem tudom

15,9%

kerestem volna egy olcsó fizetős szálláshelyet

15,9%

rokonokhoz, ismerősökhöz mentem volna szállásért

14,6%

kértem volna segítséget valakitől

11,4%

Diszpécsertől vagy utcai szolgálattól kértem volna
segítséget

10,4% kerestem volna egy üresen álló épületet
10,2% tiltás ellenére közterüle-ten éjszakáztam volna
0%

50%
nem vonnak le

100%
legalább egyféle levonást megjelölt
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Ha most leszállna egy angyal, mit kívánna tőle (három kívánsága
lehet)?
16,5%

békességet

15,9%

társat

15,5%

egészséget

14,2%

családot

13,7%

önálló lakást

13,5%

meleg paplanos ágyat

12,7%

ennivalót

12,5%

pénzt

10,3%
50%

munkát

100%
nem vonnak le

legalább egyféle levonást megjelölt

Köszönöm a figyelmet!
Szabó Andrea
Február Harmadika Munkacsoport
februarharmadika@gmail.com
andiszabo22@gmail.com
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Elhangzott: A Menhely Alapítvány „A Hajléktalan Emberek
Esélyegyenlőségéért” című programjának ötödik képzési
alkalmán (2014. szeptember 25-én)
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