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A Habitat for Humanity Magyarország állásfoglalása Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló, szeptember 2-i keltezésű jogszabály-tervezet 
közterület-használatra vonatkozó javaslataival kapcsolatban 
 
A Habitat for Humanity Magyarország, amelynek – a világ csaknem száz országában jelen levő 
Habitat for Humanity International magyarországi szervezeteként - küldetése a lakhatási szegénység 
elleni küzdelem, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló, 
szeptember 2-i keltezésű jogszabály-tervezet 4. §-ában szereplő javaslatok törlését kéri. 
 
Az elmúlt években számos elemzés1 rámutatott arra, hogy a magyarországi lakásrendszer szerkezete 
(így az elérhető szociális bérlakások aránya – Magyarországon ez az arány Európában a 
legalacsonyabbak között van), a lakhatási és egyéb támogatások rendszere (tulajdon-orientált 
rendszerek, nem kellően célzott/a célcsoport egy részét el nem érő támogatások) nem garantálja 
kellően a lakhatás biztonságát, és nem biztosítja a hajléktalanságból való kikerülés reális esélyét. A 
lakhatási szegénység legfontosabb problémáit, közöttük a lakásrendszer szerkezetéből és a 
támogatások rendszeréből fakadó problémákat június hó folyamán szervezetünk egy 
állásfoglalásban is összegezte, szakpolitikai ajánlásokkal együtt.2 A hajléktalanság magyarországi 
helyzetét tovább rontják a hajléktalan-ellátórendszer problémái, valamint az is, hogy nem 
elégségesek az elérhető munkaerő-piaci és egyéb reintegrációs programok. 
 
Ezek strukturális, a közösségi szféra forrás-allokációját érintő problémák, amelyek meghatározzák a 
hajléktalanság ma tapasztalható nagyságrendjét és jellegét Magyarországon. Más szóval, azoknak a 
hajléktalan embereknek a helyzetét akik ma a köztereken élnek, ezek a nem látható, de hatásukat 
tekintve nagyon is kézzelfogható tényezők határozzák meg. A módosítási javaslat által célzott 
megoldás (amely lehetővé tenné, hogy önkormányzatok szabálysértéssé nyilvánítsák és ennek 
megfelelően szankcionálják a közterületek a módosítás szerint az Étv.-be bekerülő 54. § (4) 
bekezdésében meghatározott, engedély vagy megállapodás nélküli használatát, mint például – az 
indoklás szövegét idézve – az olyan „rendeltetés-ellenes” közterület-használatot mint ’a közterületen 
történő „lakás”, „alvás”’) ezzel szemben a hajléktalanság problémáját magukon a hajléktalanokon 
„kéri számon”, rendészeti eszközökkel. Ez a fentiek miatt mélységesen igazságtalan, ezen túlmenően 
semmiféle megoldást nem nyújt a hajléktalanság problémájára. Még arra is csak részlegesen lenne 
alkalmas, hogy a hajléktalanság eltűnjön a közterekről, viszont komoly veszélyeket is magában rejt: 
ilyen például a hajléktalanok egy részének eldugottabb, az ellátórendszer által is nehezebben 
elérhető, a reintegrációra még kevesebb esélyt adó, az életet az eddigieknél is nagyobb eséllyel 
veszélyeztető helyekre húzódása. Utóbbi kapcsán fontosnak tartjuk emlékeztetni a törvényalkotókat 
arra, hogy az Alkotmánybíróság értelmezése szerint3 az Alkotmány 70/E(1) bekezdésében szereplő, 
szociális biztonsághoz való jogból ugyan nem vezethető le a lakhatáshoz való jog, de az állam 

                                                 
1 Ld. pl. Hegedüs József, Somogyi Eszter, Teller Nóra: Reformjavaslatok egy korszerű szociális 
lakáspolitika kialakítására http://www.mri.hu/downloads/publications/tan_rovid_2008.pdf  
2 Lakhatási szegénység és lakáspolitika – diagnózis és ajánlások 
Habitat for Humanity Magyarország 
http://www.habitat.hu/files/0602_lak%C3%A1spolitikai%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_Habitat_final.pdf 
3  42/2000 (08.11.2000) AB határozat „(…) az  állam köteles   az   emberi   lét  alapvető   feltételeiről   –   így 
hajléktalanság  esetén  az emberi életet közvetlenül  fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról – 
gondoskodni.”  

http://www.mri.hu/downloads/publications/tan_rovid_2008.pdf
http://www.habitat.hu/files/0602_lak%C3%A1spolitikai%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_Habitat_final.pdf
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hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról 
gondoskodni köteles. 
 
Nagyon fontosnak tartanánk, hogy a szakpolitika-alakítók a hajléktalanság problémájának kezelése 
kapcsán a jelenség szempontjából valóban adekvát területeken (lakáspolitika, szociálpolitika, sőt: 
fejlesztéspolitika, területfejlesztés) avatkozzanak be. A közterületeken alkalmazott rendészeti 
megoldások álláspontunk szerint nem tartoznak ezek közé. 
 
Fentiek fényében határozottan kérjük a jogszabály-tervezet beterjesztőjét, hogy a jogszabály-
tervezet 4. §-ában szereplő javaslatokat törölje a dokumentum szövegéből. 
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