
 
 

avarosmindenkie@gmail.com 
avarosmindenkie.blog.hu 

A lakhatás alapvető emberi jog!A lakhatás alapvető emberi jog!A lakhatás alapvető emberi jog!A lakhatás alapvető emberi jog!    

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

A Belügyminisztérium (BM) 2010. szeptember 2-án jelentette meg honlapján Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény módosításáról szóló tervezetet.  

A tervezet közzétételét követően A Város Mindenkié (AVM) csoport felhívására több mint száz – 
elektronikus formában továbbított – levél érkezett a tárcához, amelyben a feladók a módosítási tervezet 
4. szakaszának tartalmát kifogásolták, tekintettel arra, hogy annak nyilvánvaló célja, a hajléktalan 
emberek közterületről történő eltávolítása. A megkeresésre csoportunk egyetlen tagja sem kapott 
választ vagy értesítést. Kérjük szíves tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a megkeresésekkel 
kapcsolatban milyen intézkedéseket tett a minisztérium. 

 

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 10. szakaszának (4) bekezdése szerint „A 
jogszabály előkészítője mérlegeli a véleményezők észrevételeit, és az észrevételekről, valamint az 
elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás 
indokairól összefoglalót készít, amelyet honlapján közzétesz.” A Város Mindenkié csoport több tagja a 
tárca jogszabály-véleményezési oldalán nyújtotta be észrevételeit a fent jelzett tervezethez, tehát ezekre 
a véleményekre a minisztériumnak jogszabályi kötelezettsége a válaszadás.  

Annak ellenére, hogy a törvénymódosítás egyes rendelkezései – többek között a kifogásolt szakasz is – 
2011. január 1-jén hatályba lép, a minisztérium weboldalán az elmúlt négy és fél hónapban nem tették 
közzé az észrevételekről szóló összefoglalót. Ugyan az elektronikus információszabadságról szóló 
törvény nem állapít meg határidőt a jogszabály előkészítője számára, azonban nyilvánvaló, hogy az 
összefoglaló közzététele nem lehet későbbi, mint a jogszabály elfogadása, annak hatályba lépéséről nem 
is szólva. A BM tehát megsértette a jogszabályi előírásokat. Természetesen továbbra is kíváncsiak 
vagyunk arra, hogy mely szakmai indokok alapján utasították el követelésünket. Ezért kérjük 
Belügyminiszter Urat, hogy az összefoglalót a honlapon megjelentetni, emellett számunkra elektronikus 
formában haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.  

 

A Város Mindenkié csoport 2010. szeptember 21-én demonstrációt tartott a BM épülete előtt, azért 
hogy tiltakozását fejezze ki az építésügyi törvény méltánytalan, igazságtalan, embertelen rendelkezése 
miatt. A demonstráció keretében – a mellékletben ismételten továbbított – petíciót nyújtottuk át a tárca 
képviseletében dr. Szaló Péter helyettes államtitkárnak.  

A petícióra sem közvetlenül, sem a BM weblapján, sem a sajtón vagy a nyilvánosságon keresztül nem 
kaptunk választ. Elfogadhatatlan, hogy a kérdésben érintett hajléktalan aktivistákból álló csoport 
hivatalosan átadott írásos anyagára semmifajta választ ne adjon a miniszter! Kérjük Belügyminiszter 
Urat, hogy a petícióra a lehető leghamarabb reagálni szíveskedjen. Kérjük, hogy válaszában fejtse ki 
álláspontját és tájékoztasson a tárca által a kérdésben tervezett további lépésekről.  

 

A fentek értelmében tehát várjuk: 

1. Miniszter Úr válaszát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló tervezettel kapcsolatban a tárcához elektronikus levélben érkezett 
kifogásokra; 
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2. a BM weboldalán keresztül a tervezettel kapcsolatban eljuttatott véleményekről és azok 
elutasítási indokairól szóló összefoglalót; 

3. A Város Mindenkié által átnyújtott petícióra a minisztérium válaszát.  

 

A Város Mindenkié Csoport célja természetesen az, hogy a hajléktalan vagy a hajléktalanság által 
veszélyeztetett emberek lakhatási nehézségein – rendszerszinten – segítsen. A csoport tagjai hajléktalan 
és a hajléktalanságot megtapasztalt emberek, akik több megoldási lehetőséget dolgoztak ki a lakhatási 
nehézségek enyhítésére. A lakhatási problémák átfogó kezelése érdekében továbbra is szívesen állunk 
rendelkezésükre szakmai kérdések megvitatására, javaslatok, intézkedési tervek kidolgozására.  

Ismételten és – a korábbi sikertelen kezdeményezéseink miatt ezúttal – még nyomatékosabban kérjük 
Belügyminiszter Urat, hogy szíveskedejen lehetőséget biztosítani a személyes megbeszélésre. 
Álláspontunk szerint, amely a sajtóban megjelent megnyilvánulások alapján egyezik a központi 
közigazgatás és a főváros vezetésének elképzeléseivel, a hajléktalanság kezelése szociálpolitikai kérdés, 
ezért fontosnak tartjuk, hogy Miniszter úr részvételével zajló megbeszélésen a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma képviselői is jelen legyenek. E találkozó alkalmat adna arra is, hogy átnyújthassuk Önnek 
a mellékletben található levél aláírt példányait, amelyben a Magyar Köztársaság közel kétszáz 
állampolgára kéri arra Miniszter urat, hogy ne büntetőpolitikai, hanem társadalompolitikai eszközökkel 
kezelje a hazai lakáshelyzetet.  

A Város Mindenkié csoport az avarosmindenkie@gmail.com e-mail címen érhető el. Várjuk szíves 
válaszát a fent meghatározott négy témában. 

 

Budapest, 2010. december 30. 

 

 

 Tisztelettel, 

 A Város Mindenkié csoport 


