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

Az elmúlt évben büntették-e meg valamiért,
ha igen miért? Több válasz is megjelölhető!
 nem büntettek meg semmiért
 kukázásért
 illegális árusításért
 tiltott helyen alkohol fogyasztásért
 közterületen vizelésért
 jegynélküli utazásért
 közterület életvitelszerű használatáért
 közlekedési szabályok megszegéséért
 közösségellenes magatartásért

 Egyéb okból: …………………………
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Az elmúlt évben (2012.02.03. – 2013.02.03.) büntették-e
meg valamiért, ha igen, miért? Több válasz is megjelölhető
A megjelölt büntetéstípusok száma

149; 2%
473; 5%

40; 0%

12; 0%

2289; 24%
6523; 69%

nem büntették meg
1 büntetést jelölt meg
2 büntetést jelölt meg
3 büntetést jelölt meg
4 büntetést jelölt meg
5 büntetést jelölt meg

2012.02.19.-én szabadultam 15 évről, 3 évi parkolás, a rendőr sem tudja, ablakmosás, adóbevallás elmaradásából, ADÓTART.,
adótartozás, Állítólagos alkohol árúsításért, aluljáró dohányzás, áramlopás, Autópálya dijj Nemfizetése miatt, az év nagy részét
börtönben tölt., barátom miatt., bevásárló kocsi tologatása, BH (????), Bírósági idézésre nem jelentem meg., bírósági ügy, BKV,
boltból loptam, bolti lopás, Bolti lopás, drogfogyasztás., börtönben volt, BTK, bűncselekmény, bűncselekmény miatt,
Bűncselekmények,kisebb lopások miatt., cigaretta csikk miatt, cigaretta váróteremben, cigarettázás tiltott helyen, cigit dobott el,
csalás, csendháborítás, Csendháborítás, detox, detoxikáló, Diszkrimináció, dohányzás, egy kés miatt, egyéb, egyéb okból, egyéb
okok miatt., egyéb vétség, egyéb., eldobta a csikket, elgázolásért, előállításért, engedély nélküli építkezés, érvénytelen
bérletigazolvány, ezt jelölte, de nem írt semmit, fa lopás, Fedél Nélkül árusítás 1000 Ft, Fedél Nélküli újság árusítás - autók között,
fedélnélkűli lap terjesztésért, ga, garázdaság, Garázdaság, garázdaság miatt, garázdaságért, gitározás, Gondatlanságból amit nem
követtem el, gyalog pirosban, gyerektartás, gyermektartás nem fizetése miatt, gyorshajtásért, Hagyatéki Tárgyalás Nem
Megjelenése, hajléktalanként okirat hamisításért, hatóság félrevezetése, hiányzó iratok miatt, hogy élek!, hogy én ... be az uzsorát
(???), igazoltatás megtagadása, Igazolvány hiánya, igen, illegális horgászat, illegális plakát ragasztás, illegális szemétlerakás, késtartás,
iratok hiánya miatt, Itas kerékpározásért, ittas vezetés, játszótéren dohányzásért, jelölte, de nem töltötte, Jelölte, de nem töltötte.,
jogosulatlan nyugdíjfelvétel, károkozás, kéregetés, kéregetésért, kéregetésért., kerékpár, kerékpározás miatt, kés miatt, kifosztásért,
Koholt vádak 30000Ft Bűtetés, koldulás, koldulásért, Koldulásért, Koldúlásért, KÓLDULÁSÉRT, kölcsöntartozás, könnyű testi
sértés, környezetvédelmi károsítás, köves úton sétáltam, közért lopás, közmunka elmulasztása, közmunka végett, közokirat
hamisításért, köztér szex, közterület szennyezés, közterületen ..., közterületen köpött, közterületen verekedett, közterületi
szabálysértés, köztisztaság megsértéséért, kutyák miatt, lejmolás, letiltás, kamat-, perköltség, lopás, Lopás, lopás a megélhetés.m.,
Lopás Bolti, lopás miatt, lopásért, Lopásért, lopásért 180 ó.közmunka, lopásért B.V.I. voltam, lopási kísérlet kiskorú veszéllyel,
magánlaksértés, magántulajdonban laktam /Hétvégi telek/, magánügy, magatartásbeli szabályok be nem tartása, más hibájából,
MERT, mert nem volt pénzem, mivel máshol aludtam, nem, nem ad választ, nem büntettek, nem fizettem a gyerektartást, nem
indokolt, nem írt semmit csak jelölt, nem írt semmit, csak jelölt, nem írt semmit,csak jelölt, nem jellemző, nem mondom meg,
nem publikus, nem tudja, nem tudok róla, nem válaszol, nem volt kozolni, Nem voltam bűnös, nem voltam szerető családtag, nem
zebrán mentem át, nincs kitöltve, nincs válasz, nincsen, Ojanért amit nem követtem el!Nem én,a felfázás!SOS! 8.
Jogtalanul:Kártalanítási eljárás van folyamatban.Iratok,Gyámomnál találhatók:Név:’….’okmányhamisítás, okmányhiány, opás,
rablás, önkényes lakásfoglalás, önvédelmi okból, parkolásért, pénz bírság, pénzbírság, pénzbírság (lopás), pénzbüntetés, perköltség,
piros lámpán tilosban áthaladásért, piroson keltem át az utca lámpánál, piroson való áthaladás, 10000 Ft bírság, politikai dolgok
miatt, prostitúció, rablás, Régi tartozás, rendszámtábla visszaélése miatt, rézégetés, semiből, semmi, sikkasztásért, súlyos testi
sértés, Szabály sértés miat, szabálysértés, Szabálysértés, szabálysértés mert átmentem a piros lámpán, ezért 5000re büntettek,
szabálysértés miatt, szállás meg étkezés, szállítási költség, szállódíj, szelektív hulladékgyűjtő dézsmálásáért, Személy azonosság
bizonyítás megtagadása, személyes okmányok hiánya, személyi igazolvány hiánya, személyi iratok hiánya, szemetelés, szemetelés
(csikket eldobta), szemetelésért, szig. hiánya, TB tartozás, testi bántalmazás, testi sértés, tettlegesség, tilosban horgászott, tiltott
helyen alvásért, tiltott helyen dohányzás, Tiltott horgászás, tiltott kéjelgés, Tiltott tárgyat találtak nálam zsebkést., Tiszták a
"lapjaim"., tömegesen megtámattak, tulajdon elleni szbs., újságárusítás, utazásért, utcán alvás, ültem a padon (pihentem), ver a
jóisten, verekedés, verekedés utcán, Verekedésért, verekedős vagyok, x, X, zsebelés,
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A kérdezés helyszíne-intézménytípus
Egyéb szálló

18,8%

Átmeneti Szállás

23,0%

0%

37,9%

Éjjeli Menedékhely

36,0%

Utcai Szolgálat

50%

nem büntették meg semmiért

100%

legalább egyféle büntetéstípust megjelölt

Hol lakott egy évvel ezelőtt?
33,3%

más helyen

31,9%

munkásszállón

22,1%

egészségügyi intézményben
szociális otthonban
hajléktalanszállón,
éjjeli menedékhelyen
saját (fő)bérletben,
magántulajdonban

22,8%

albérletben

14,6%
28,8%

30,2%

41,6%
0%

50%
nem büntették meg semmiért

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

100%
legalább egyféle büntetéstípust megjelölt
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Ha tiltás, kitiltás miatt tegnap sem szállón, sem
közterületen nem tölthette volna az éjszakát, mit csinált
volna? Csak egy választ jelöljön
26,4%

nem tudom

37,9%

egyéb megoldás

18,1%
42,8%

kerestem volna egy üresen álló épületet

25,3%

23,9%
39,8%

rokonokhoz, ismerősökhöz mentem volna szállásért
tiltás ellenére közterüle-ten éjszakáztam volna

50%
nem büntették meg semmiért

kértem volna segítséget valakitől
Diszpécsertől vagy utcai szolgálattól kértem volna
segítséget

28,2%

0%

kerestem volna egy olcsó fizetős szálláshelyet

100%
legalább egyféle büntetéstípust megjelölt

A válaszadók neme
Nő

24,3%

Férfi

32,7%

0%

50%
nem büntették meg semmiért

100%

legalább egyféle büntetéstípust megjelölt
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Korcsoporti megoszlás
5,3% 70-79 éves
60-69 éves

18,4%

50-59 éves

28,2%

40-49 éves

38,5%
41,7%

30-39 éves

43,6%

20-29 éves
19 évesnél fiatalabb

26,3%
0%

50%

nem büntették meg semmiért

100%

legalább egyféle büntetéstípust megjelölt

Hajléktalannak tartja-e magát, ha igen,
akkor mióta hajléktalan?
34,4%
35,0%
33,4%
30,5%
29,5%
31,2%
31,0%
34,4%
29,9%
31,9%
26,4%
0%

50%
nem büntették meg semmiért

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 büntetéstípust megjelölt
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Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholt?
nem tudom

29,9%
19,5%
26,4%

50%

nem büntették meg semmiért

ritkábban, mint havonta

29,7%

havonta egyszer-kétszer

29,4%

hetente egyszer

35,0%

hetente többször

36,7%

naponta egyszer

49,6%
0%

sohasem

naponta többször
100%

legalább egyféle büntetéstípust megjelölt

Mondták-e már önre, hogy cigány?
NEM

27,6%

IGEN

40,2%

0%

50%
nem büntették meg semmiért

100%

legalább egyféle büntetéstípust megjelölt
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A válaszadás helyszíne, települések, vagy régiók
31,8%
29,9%
37,4%
35,8%
45,1%
33,3%
19,7%
28,0%
25,5%
27,8%
35,1%
38,7%
28,3%
25,6%
19,2%
24,6%
32,1%
27,5%
37,0%
19,6%
23,4%
26,1%
32,7%

0%

50%
nem büntették meg semmiért

Miskolc
Észak-Magyarország egyéb település
Nyíregyháza
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 büntetéstípust megjelölt

A válaszadás helyszíne, települések, vagy régiók
45,1%
38,7%
37,4%
37,0%
35,8%
35,1%
33,3%
32,7%
32,1%
31,8%
29,9%
28,3%
28,0%
27,8%
27,5%
26,1%
25,6%
25,5%
24,6%
23,4%
19,7%
19,6%
19,2%

0%

50%
nem büntették meg semmiért

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

100%
legalább egyféle büntetéstípust megjelölt
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Érte-e már Önt hátrányos megkülönböztetés hatósági
személyek (hivatalnok, rendőr, közterület felügyelő stb.)
részéről azért, mert hajléktalan?*
Egyéb szálló

Átmeneti szálló

Éjjeli menedékhely

Utcai szolgálat
100%

50%

IGEN

NEM

0%

NEM TUDOM

NEM VÁLASZOLOK

*A 2012. évi „Február Harmadika” adatfelvétel adatai

Ha most leszállna egy angyal, mit kívánna tőle (három
kívánsága lehet)?

0%

50%
nem büntették meg semmiért

41,1%

meleg paplanos ágyat

39,8%

ennivalót

33,8%

munkát

32,8%

családot

32,5%

társat

32,0%

pénzt

29,6%

önálló lakást

28,6%

egészséget

27,8%

békességet

100%
legalább egyféle büntetéstípust megjelölt
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Köszönöm a figyelmet!
Szabó Andrea
Február Harmadika Munkacsoport
februarharmadika@gmail.com
andiszabo22@gmail.com

Elhangzott: A Menhely Alapítvány „A Hajléktalan Emberek
Esélyegyenlőségéért” című programjának negyedik képzési alkalmán
(2014. szeptember 4-én)
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