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Igen Tisztelt Címzettek!

Kérem, engedjék meg, hogy a legutóbbi (máj.11.) megbeszélésünkhöz, mely komoly eredményeket hozott
képviseltjeink nehéz élet- és lakhatási helyzetében, köszönetünk tolmácsolása mellett, egy apró, de makacsnak látszó
félreértés eloszlatásához, néhány szóval hozzájáruljak.

A megbeszélésre felkért jogi szakértő hölgy vélelmével szemben ugyanis - aki többször is a témánkba vágó
rendelkezések és jogszabályok megszabta mozgástérre és az ezen belüli lehetőségek kölcsönös betart(at)ására hívta
fel a figyelmünket - mi, sokadjára is leszögezzük, hogy a vonatkozó törvényeket sem megszegni nem akarjuk, sem
azok megváltoztatására nem törekszünk. Sőt, inkább azt mondanánk, egyedül a törvényességbe vetett hitünk az
egyetlen bizodalmunk.

Épp ezért szeretnénk megosztani Önökkel néhány olyan, az élet- és lakhatási körülmények mindennapjaiban
megérlelődött tapasztalatot, amelyre semmilyen külső résztvevő nem tehet szert; azt a többletismeretet ugyanis, mely
csak a "lakhatás praxisa," a folyamatos ottlét által érhető el, s melyről azt gondoljuk, hogy minden valódi és
elmélyült megismerés elengedhetetlen része kell hogy legyen. És lévén, hogy a bérházakat mi, egy folyamatosan
működő "üzemnek" fogjuk fel, melynek ma még hiányoznak a "távirányítással" történő feltételei, úgy véljük, hogy
azok alapvető működési- és rendtartási feltételeit a helyszínen kell biztosítani.

Ha ugyanis annyit elérnénk, hogy a bérlakásrendszer három pillérét - az élet- és lakhatási viszonyok
normalizálását, az épített állag (urbanisztikai szempontokat is érvényesítő) tervszerű megóvását és a
mindezekkel szervesen összefüggő közegészségügyi viszonyoknak, legalább a hatósági előírásoknak való
megfeleltetését - valóban a városrehabilitációs folyamat részévé tudnánk tenni, már elértük a (közös) célunkat. És
ezeknek az - első látásra kissé nagy falatnak tűnő - célok eléréséhez nem elsősorban jogszabályi változtatások
szükségesek; - mindössze némi elkötelezett hozzáértésen alapuló belátás és komoly szándék kérdése az egész.

(Most itt szándékosan nem térnék ki részletesen az önkormányzati házakat kiemelten sújtó
drogfertőzöttségre, mely problémát, mi, a közegészségügyi feladatkör szerves részének tekintjük, s mellyel
kapcsolatban már többször - még a megbeszéléseinket megelőzően, és a facebook nyilvánosságán keresztül is -
kifejezésre juttattuk kritikai észrevételeinket a most úgyszólván egyedüli hangadó "civil droglobbi" álláspontjával
szemben. Az önkormányzati bérházak ugyanis nem véletlenül funkcionálnak a bűnözés - benne a drogpenetráció -
bevehetetlen bástyáiként. A súlyos rendszerhibákkal terhelt működési szisztéma ugyanis, a kriminalizálódás könnyű
prédájaként "kelleti magát," s az élet- és lakhatási normák rendezésénél, ez a fontos szempont sem kerülhető meg.)

(És ha még ezek után is leülnek velem tárgyalni,) tisztelettel,

Budaházy Gusztáv
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