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Tárgyz hailéktalanok óletvitelszerű
közterületen tartózkodása
lktatószám: BMll27 40- 3t DaI3.

Tiszte|t E|nök Asszony!

A magyar szabálysértési törvénynek az Alapt<irvény negyedik módosításával összefuggő
módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban belügyminiszter úrnak cimzett levelét
áttekintettem. affa az alábbi észrevételeket teszem.

Az Alkotmánybíróság a3812012. (XI. 14.) száműhatározatéhan a megsemmisített' a köztertilet
életvitelszení lakhatásra való haszná|atÍú szankcionáló tényállás vonatkozásában kifogásolta,
hogy sem a büntetendővé nyilvrínítás indoka' Sem a jogalkotó által védeni kívánt jogtárgy nem
á||apíthatő meg egyértelműen, továbbá a megseÍnmisített tényállás megfogalmazása a
normaviiágosság követelményét sérti.

Az országgyrilés 2013. március 11-én elfogadta Magyarország A|aptorvényének negyedik
módosítását. Az Alaptörvény rogzíti, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a
megteremtését az állam és a helyi önkormrányzatok azza| is segítik' hogy törekszenek
valamennyi hajlék nélkül ó1ő szemé|y száméra száI|ást biztosítani. Rögzíti továbbá, hogy
t<irvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrendo a közbiztonság, a közegészség és a
kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatánozott részéte vonatkozóan
jogellenessé minősítheti az é|etvitelszeníen megvalósuló köáerületi tartózkodást. Ezen
fe|hata|mazás alapján javasolta a Kormtány a szabáIysértési törvény módosítását. Fontos
hangsúlyozni, hogy a módosítáS nem az Alkotmánybíróság fenti határozatában utalással érintett
hajléktalanságot, mint életvitelt szankcionálja. A jogellenesség csak akkor állapítható meg, ha
az éIetvitelszerűen megvalósuló közterü|eti tartőzkodás a helyi önkorrhányzat rendeletében
kijelölt közterületrészen valósul meg, és a szabálysértést elkövető a kijelölt közterületet a
szabálysértési hatóságok kópviselői felkérésére önként nem hagyja el.

Az elfogadott módosítás tehát pontosan meghatározza a szabálysértési felelősség
megállapításának feltételeit, és kifejezésre juttatja a védeni kívánt jogtárgyat azzaI, hogy
pontosan megjelöli akozrend, akozbtztonság, a kozegészség és a kulturális értékek védelmére
irányuló jogalkotói célt.

Az A|aptörvény értelmében Magyarország töreksz7k ana, bog.y az emberhez méltó lakhatás
feltételeit és a közszolsáltatásokhozva|ohozzáférést mindenki szátmáta biztosítsa. Az emberhez



méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az á||am és a helyi önkormányzatok azza| is
segítik, hogy törekednek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szá||ást biztosítani.

A Kormány szándéka a hajléktalan ellátás alapvető feltételeinek és garanciáinak
megteremtése.

Magyarországhe|yi önkormányzatairő| szóló törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok korében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé
ártozlk a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint
a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.

A hajléktalanok részére biztosított szociális juttatások, igy a pénzbeli és természetbeni ellátások
közül e személyek jellemzően jövedelempótló ellátásokban, kiizgyógyellátásban'
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításában, illetve átmeneti segélyben
részesülnek. Rendelkezésükre állnak nappali melegedők' éjjeli menedékhelyek, átmeneti
szállások és időszakos férőhelyek a téli időszakban. Létesültek tartós ápolást, gondozást illetve
rehabilitációs programot kínáló intézmények, népkonyhai szo|gá|tatás is működik, és
jelentoséggel bír a nem önkormányzati fenntartású intézmények, a civil szervezetek e célok
elérését segítő feladatvállalása is.

A fentieket szem előtt tartva került benyújtásra az érintett törvényjavaslat, amelyet
Magyarország országgyűlése abban bizva. fogadott el, hogy az hozzá4éru\ a közrend és a
kozbiaonság megteremtéséhez a közterületeken, tudva azt;hogy a rendészeti eszközök csak egy
részét;elentik a jeleltős ."zcciális feladatok&alis járó kérclés rnegoldasanak.
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