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2012. június 23.  
Hajléktalan – Rendőr Tapasztalatcsere 

 
EMLÉKZETETŐ 

 

I. Bevezető 

 
A Magyar Helsinki Bizottság munkatársa köszöntötte a résztvevőket, A Város Mindenkié csoport megjelent 
tagjait és a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársait. Bevezetőjében Ivány Borbála beszélt a 
tapasztalatcsere előzményeiről, céljairól, valamint a kerületben és a fővárosban a hajléktalanság kapcsán 
történt szemléletváltozásra.  
 

 

II. A tapasztalatcsere előzményei és céljai 

 
A hajléktalanok és rendőrök közötti tapasztalatcsere ötlete tavaly merült fel egy a rendőrség és a helyi civil 
szervezetek közötti lakossági fórumon. Több helyi lakos, szervezet jelezte, hogy gondja van a 
közterületen élő hajléktalan emberek jelenlétével, továbbá kérdésként fogalmazódott meg, 
hogy mi a hajléktalan emberekkel való megfelelő bánásmód.  
 
A hajléktalanság és a hajléktalan emberek ügye a konzultáció óta eltelt időben sem került ki a figyelem 
középpontjából Józsefvárosban. A helyi népszavazás, a közterületen való életvitelszerű tartózkodás 
szankcionálása, a kerületben megvalósított köztisztasági és közbiztonsági fokozott ellenőrzés, illetve – 
ahogy a rendőrkapitányság 2011. évi önkormányzati beszámolója is írja – az azóta eltelt időszak „számtalan 
feladatot ró a hatóságra”. A beszámolóban az is szerepel, hogy a rendőrség célja, hogy 2012-ben is fokozott 
ellenőrzéseket hajtson végre. A kerületi rendőrök ugyanakkor nagyon tapasztaltak abban, hogy hogy lehet 
„állampolgárbarátnak” lenni, hiszen a VIII. kerületben valósult meg a díjjal kitüntetett Magdolna-negyedi 
szomszédsági program, amely nagy eredmény és mutatja a jövő útját. A programban résztvevő rendőrök, a 
velük kapcsolatba kerülő lakosok ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen egy civil típusú rendőrség, 
elvárásaiknak megfelelően tud-e működni.  

A 2012. június 23-án tartott tapasztalatcsere az egyenlő bánásmód érvényesítéséhez, a – minden 
bizonnyal kölcsönösen fennálló – előítéletek csökkentéséhez kíván hozzájárulni. Ezek az eredmények 
mind az érintett célcsoport, mind a rendezettebb életkörülmények között élő józsefvárosi lakosság 
megelégedését, biztonságérzetének növekedését szolgálhatják.  

A tapasztalatcsere során a hajléktalan emberek és a rendőrök nem egy konfliktusos, hierarchikus jellegű 
helyzetben, pl. igazoltatáskor, előállításkor, szabálysértési eljárás lefolytatásakor találkozhatnak, hanem 
partnerként, egyenrangú félként beszélgethetnek.  
 
 

III. Ismerkedés 

 
A Város Mindenkié (AVM) csoportot Kovács Gábor hajléktalan aktivista mutatta be. A csoport 2009 
augusztusában alakult olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy 
egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. A csoport célja, hogy lehetőséget teremtsen a hajléktalan 
embereknek arra, hogy kiálljanak saját méltóságukért és küzdjenek a lakhatáshoz való jogért, ezért a 
szervezet minden tevékenységében a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak. A csoportnak jelenleg 
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három működő munkacsoportja van. A „lakhatási munkacsoport” célja, hogy felhívja a döntéshozók és az 
állampolgárok figyelmét azokra az üresen álló budapesti ingatlanokra, amelyek kihasználásával – a megfelelő 
jogi háttérrel és társadalmi munkával – állandó lakóhelyeket lehetne teremteni a most hajlék nélkül 
köztereken, szívességi lakáshasználóként vagy hajléktalanszállókon élő embereknek. A munkacsoport többek 
között küzd a kilakoltatások ellen és a lakhatáshoz való jog törvénybe foglalásáért. A „hajléktalan-
ellátórendszer munkacsoport” célja az érdekvédelem megerősítése és fejlesztése a hajléktalan embereket 
ellátó intézményekben annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat használók aktívan részt vehessenek az őket 
érintő döntések meghozatalában. Ennek érdekében képzéseket szerveznek érdekvédelmi képviselőknek és 
szociális munkásoknak, valamint közösségépítő tevékenységet végeznek hajléktalan-ellátó intézményekben. 
A „köztér munkacsoport” célja a köztereken tartózkodó és azokat használó hajléktalan emberek jogainak 
védelme. Ennek érdekében köztéri jogi kisokost készítenek, amit minden utcán élő hajléktalan emberhez 
szeretnék eljuttatni, valamint Utcajogász néven heti egyszer köztéri jogklinikát működtetnek.  

 
A tapasztalatcserén megjelent kilenc józsefvárosi rendőr jellemzően közterületen végez szolgálatot. A 
kerület négy körzetre van felosztva, ebből két körzeti megbízott (KMB-s) vett részt a tapasztalatcserén. 
Szentiványi Lili, a kapitányság munkatársa jelezte, hogy számukra is nagyon fontos a találkozó, örülnek, 
hogy eljöhettek, nyitottak a programra. Szilágyi Zoltán körzeti megbízott beszélt a közterületi munka 
kihívásairól, a helyi lakosok és a hajléktalanok közötti konfliktusok feloldásának nehézségeiről. Abból 
adódóan, hogy a kerületben különösen nagy arányban működnek hajléktalanokat ellátó intézmények, a 
kapitányság munkatársaira különösen nagy számú feladat hárul, mint más hasonló lakosságszámú 
kerületekben.  
 
Az AVM és a kapitányság egy-egy képviselőjének bemutatkozása után, hajléktalan-rendőr párok alakultak, 
akik mini interjúkat készítettek egymással szakmai és személyes életújukról, majd az egész 
csoport előtt bemutatták a párjukat. 
 

Az ismerkedés tovább folytatódott a siker fala nevű játékkal, amelyben kilenc–kilenc hajléktalan és 
rendőr vett részt. A játékosoknak különböző társadalmi helyzetű szereplőkkel (pl. a kis faulban élő ötvenes 
asszonnyal vagy az amerikai nagykövet lányával, egy munka és képzettség nélküli fővárosi fiatallal) 
azonosulva kellett egy képzeletbeli világban boldogulni, miközben a játékvezető állításokat fogalmazott meg. 
Amennyiben résztvevők megítélése szerint az általuk megformált ember képes az állításban megfogalmazott 
problémát megoldani, előrébb léphetett. A gazdag családba született egyetemista például egyet előre lépett, 
a „Rendszeresen szelektív tárólóba visszük a hulladékot.” állításnál. A helyén maradt viszont a telepen 
vályogházban élő fiatal, a „Minden évben van lehetőségem elmenni nyaralni.” vagy a „Nem kérdés, hogy 
politikai jogaimat gyakoroljam.” kijelentéseknél. Pár kérdés után nyilvánvalóvá váltak a társadalmi 
különbségek, látszott, behozhatatlanok a hátrányok, az élen haladók beérhetetlenek. A szereplők 
egyetértettek abban, hogy a játék, a szereplők által formált sorrend elég pontosan tükrözi a társadalom 
jelenlegi képét.  
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IV. A hajléktalanság szociológiája 

 
A játékot követően Ámon Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika 
Intézetének doktorandusz hallgatója, A Város Mindenkié csoport aktivistája a hajléktalanság szociológiai 
aspektusairól és a magyarországi hajléktalan-ellátás rendszeréről tartott előadást. Az előadásban 
szó volt a hajléktalanság vizsgálatának definíciós problémáiról, magyarországi történetéről.  
 
A hajléktalansággal foglalkozó szakirodalom megkülönbözteti a szűkebb értelemben vett hajléktalant a fedél 
nélkülitől, valamint a lakástalanokat és az otthontalanokat. A hajléktalanok számát illetően csak becslések 
állnak rendelkezésre, komoly problémát okoz a lakóhellyel nem rendelkező, mozgásban lévő emberek 
statisztikai számbavétele. A 2001-es népszámlálás adatai, valamint civil szervezetek felmérései alapján 
nagyságrendileg 30.000 hajléktalan ember él az Magyarországon, az ellátórendszer pedig 10.000 
férőhelyet képes biztosítani számukra.  
  

 
 

A hajléktalanok egy jelentős része a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás következtében vesztette el 
előbb munkahelyét, majd lakhatását. Emellett komoly kockázatot jelent a hajléktalanná váláshoz vezető úton 
a család támogatásának elvesztése, a válás, gyermekotthonokból vagy javítóintézetekből kikerülő támasz 
nélkül boldogulni kénytelen fiatalok.  
 
Az elmúlt két évben – New Yorkban a kilencvenes években alkalmazott zéró tolerancia elméletéhez hasonló – 
szemléletváltozás történt a hajléktalanság állami és önkormányzati kezelésében Magyarországon; 
szociálpolitikai, közigazgatási probléma helyett büntetőpolitikai kérdéssé vált a hajléktalanok 
ügye (lásd a korábbi guberálást tiltó önkormányzati rendeletek, szabálysértési törvény rendelkezései). 
Jelenleg sem létezik országos hajléktalanstratégia, a kérdést továbbra sem lakhatási problémaként, hanem 
prekriminális cselekményként kezelik. Az AVM célja, hogy kormányzati szintén felismerjék, a hajléktalanság 
ügye lakhatási kérdés, a problémát pedig csak egy szociális bérlakáshálózat létrehozásával lehetne 
mérsékelni. 
 
Az előadás kiegészítésképpen a következő gondolatok merültek fel a résztvevőkben: a hajléktalanság ügye 
összefügg a többi társadalmi problémával (munkanélküliség, családon belüli erőszak, betegségek, 
függőségek). A rendőrök tapasztalatai egybevágnak a hajléktalanokéval: a hajléktalan emberekkel szemben 
a lakosság részéről erős előítéletek tapasztalhatóak. Gyakran vetik a hajléktalanok szemére, miért nem 
veszik igénybe az ellátórendszer által biztosított szálláslehetőségeket, miért nem vállalnak legális munkát. A 
hajléktalan emberek tapasztalatai szerint kevés férőhely található a szállókon. Abban az esetben, ha valahol 
legális munkát sikerül találniuk, elvesztik jogosultságukat az ingyenes étkeztetésre, így ellátás nélkül  kell 
dolgozniuk az első fizetésig. 
 
 

V. „Panaszóra” 

 
Az előadást követően lehetőség volt mind a rendőröknek, mind pedig a hajléktalan embereknek az 
egymással szemben gyakran felmerülő problémáik, panaszaik, megjegyzéseik felvetésére. A 
panaszóra felmerülő problémaköröket 4-5 fős vegyes csoportokba szerveződve vitatták meg a résztvevők, 
ahol megoldási javaslatokat dolgoztak ki. A körülbelül egyórás kiscsoportos megbeszélést követően a 
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résztvevők a csoport elé tárták javaslataikat, amelyeket már minden résztvevőnek lehetősége volt 
véleményezni, közreműködni a megoldási formák kidolgozásában. 
 
 

V. 1. A „Fedél nélkül” újság terjesztése 
 
Az AVM aktivistái problémaként vetették fel a hajléktalanok hivatalos újságának terjesztőivel szembeni 
rendőri intézkedések megalapozottságát. A rendőrök elmondták, hogy csak abban az esetben van 
helye a terjesztővel szemben fellépésnek, ha a terjesztő valamilyen szabálysértést valósít meg, pusztán 
a Fedél Nélkül árusítása nem jogszabálysértő, így nem is lépnek fel a terjesztővel szemben. Tapasztalataik 
szerint főként a közlekedés biztonságának veszélyeztetése esetén kerülnek kapcsolatba az újság 
terjesztőivel. A rendőrök elmondták, hogy nem jogszerű, ha a elküldik a terjesztőt arról a pontos helyről, 
ahol ő jogosult a terjesztésre. Ha ez mégis előfordul, akkor panaszt kell tenni a kapitányságon. A 
panaszeljárást természetesen megkönnyíti, ha további bizonyítékot – pl. egy másik jelenlévő tanúvallomása – 
tud szolgáltatni a panaszos.  
 

V. 2. Kunyhóbontások 
 
A főváros külső kerületeiben végrehajtott ún. kunyhóbontásokhoz hasonló intézkedésben a józsefvárosi 
rendőrök még nem vettek részt; ezzel kapcsolatos tapasztalataikról nem tudtak beszámolni. Saját bevallásuk 
szerint, ha ilyen vagy hasonló jellegű intézkedésre kerülne sor, akkor a rendőr feladata a helyszín, a 
jelenlévők testi és a környezetben lévő tárgyak épségének biztosítása, de semmiképpen sem az 
adott esetben jogszerűtlen intézkedés lefolytatásának elősegítése. Ugyanakkor – tették hozzá a rendőrök – 
meglátásuk szerint egy hasonló, igen összetett jellegű esetben életszerű azt feltételezniük, hogy a hatósági 
személy (pl. közterület-felügyelő) vagy a hatóság nevében, annak javára eljáró személy (pl. közmunkás) 
eljárása jogszerű, így amennyiben egy ilyen személy „kerülne szembe” egy „egyszerű” állampolgárral, akkor 
utóbbi érdekeit, eljárását biztosítanák elsősorban. Ha azonban az állampolgár az eljáró hatóság – akár a 
rendőrség – jogszerűtlen intézkedését vélelmezi, akkor érdemes jogorvoslatot keresnie, azaz panaszt tennie 
az intézkedő hatósággal szemben.  
 
 

V. 3. Ápolatlan megjelenés 
 
A rendőrök által felvetett és a lakosság előítéletességével kapcsolatos probléma egyes hajléktalan emberek 
rendkívül ápolatlan megjelenése. A megoldási irányban mindkét fél egyetértett: ha biztosítottak lennének 
a köztéri tisztálkodás, mellékhelyiség-, mosdóhasználat feltételei, nagyrészt elkerülhetővé válnának 
az ápolatlan külsejű emberekkel szembeni atrocitások, indokolatlanul a rendőrséghez – és nem az illetékes 
szervezethez– tett lakossági bejelentések, és legalább részben lehetővé válna, hogy a hajléktalan emberek 
ne kényszerüljenek rendeltetésellenesen használni a közös tereket.  
 
 

V. 4. Igazoltatás és razzia 
 
A hajléktalan emberek tapasztalatai szerint nagyságrendekkel gyakrabban kerül sor velük szemben 
igazoltatásra, mint a nem hajléktalan állampolgárokkal szemben. A rendőrök szerint az igazoltatásra azért 
kerül sor többször, mert gyakran keresnek lakóhellyel nem rendelkező személyeket különböző okokból 
(sértett vagy tanú felkutatása, vagy akár örökös megtalálása). A keresés során általában kevés megadott 
szempont (ruházat, testalkat) segíti a rendőröket, ezért 
mindenkit ellenőriznek, aki megfelel a megadott profilnak. A 
rendőrök a gyakori igazoltatás okaként arra is hivatkoztak, 
hogy a fedél nélküli emberek jelentősen több időt töltenek a 
közterületen, mint azok, akiknek van megfelelő lakhatásuk, 
ezért eleve nagyobb a valószínűsége annak, hogy őket 
igazoltatják a rendőrök a „szokásos” ellenőrzések során. Ezzel 
kapcsolatban felmerült az ún. intézkedési kényszer terhe is, 
amelynek megfelelően bizonyos számú intézkedést, esetet napi 
szinten „fel kell mutatniuk” a rendőröknek annak érdekében, 
hogy teljesítményüket pozitívan értékeljék elöljáróik. 
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Az igazoltatásokkal kapcsolatban merült fel problémaként a hajléktalan emberek által szállókon tapasztalt, az 
általuk „keselyűrazziának” nevezett csoportos igazoltatás, amely megítélésük szerint indokolatlan és sérti 
az emberi méltóságot. A rendőrök tudomása szerint ilyenre kizárólag abban az esetben szokott sor kerülni, 
amikor a szállón valamilyen bűncselekmény történik, az elkövetőt azonban sem az ellátottak, sem a velük 
dolgozó szociális munkások sem hajlandók vagy képesek megjelölni. Általánosan elmondható, hogy a 
kerületi rendőröknek nem megfelelő a kapcsolata a kerületben működő hajléktalan ellátó intézményekben 
dolgozókkal. Együttműködés kialakítására csak a kapitányágon belül létrehozott körözési csoport és szociális 
szakemberek között került sor. A rendőrök szerint kevesebb, olykor konfliktusokat okozó kontaktusra kerülne 
sor, ha a szociális munkások közölnék a rendőrség által felkutatandó – de nem körözött –személyről, hogy az 
intézményben tartózkodik-e. Ugyanakkor a szociális szakemberek feltehetően ügyfeleik érdekeit kívánják 
védeni amikor, a szociális munka bizalmi jellege miatt nem adnak információt a keresett személy hollétéről. A 
rendőrök munkáját jelentősen megkönnyítené, ha együttműködést lehetne kiépíteni az ellátórendszer 
munkatársaival, ezért szívesen közreműködnének a gyakorlati megvalósítás kialakításában.  
 
 

VI. Konklúzió 

 
Zárásként a Helsinki Bizottság munkatársa megköszönte a józsefvárosi kapitányság rendőreinek és A Város 
Mindenkié csoport aktivistáinak részvételét. Értékelése szerint a tapasztalatcsere nagyon jól sikerült, nagy 
eredmény, hogy a résztvevők aktívan együttműködtek a szakmai nap lebonyolításában, ez – meglátása 
szerint – hozzájárulhat a hagyományos helyzetek mindkét részről történő megfelelő kezeléséhez.  
A tapasztalatcserén résztvevők elmondták, hogy fontos lenne meghatározott időszakonként, 
kapcsolatépítő, érzékenyítő találkozókat, hasonló tapasztalatcserét szervezni a rendőrök, 
közterület-felügyelők vagy más hajléktalanokkal gyakran kapcsolatba kerülő hatóságok, szervezetek és 
hajléktalan emberek között.  
 
 

VII. Értékelés, visszajelzés 

 
A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és az AVM aktivistáinak közös tapasztalatcseréjén 28-an 
vettek részt. Közülük a programot követően a legtöbben kitöltötték az értékelőlapokat a találkozó 
tapasztalatairól. A kérdőíveken a kitöltők ötfokú skálán értékelték a lapon szereplő állításokat, ahol az 1-es a 
teljes egyetnemértést, míg az 5-ös a felvetéssel való maximális azonosulást jelentette. 
 
A résztvevők által kitöltött kérdőívek alapján a megjelentek többsége igen hasznosnak találta a 
tapasztalatcserét, illetve úgy látta szükség lenne hasonló találkozókra a jövőben is.  
 

Az első ábrán az látható, hogy a 21 válaszadó döntő 
többsége (95%) összességében hasznosnak találta a 
tapasztalatcserét. 11 válaszadó (52%) értett teljes 
mértékében egyet az állítással és adott 5-ös pontszámot, míg 
további 9 válaszadó (43%) jelölte meg a négyes értéket. 
Egyvalaki adott 3-as „osztályzatot”. 
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A hajléktalan aktivisták jelenlététének 
hasznosságával 9 válaszadó (45%) értett határozottan 
egyet, 8 (40%)válaszadó adott négyes és 3 megkérdezett 
(15%) hármas értéket. Három megkérdezett nem adott 
választ.  

 

A rendőrök részvételének hasznosságával 
kapcsolatos állításra 2 válaszadó (1%) jelölte meg a 
hármas értéket, 11 (52%) a négyest, és 8 megkérdezett 
(38%) az ötöset.  

  
 
A fenti adatok „összesítése” alapján a tapasztalatcsere ötletét kiemelkedőnek tekinthetjük, hiszen a 
résztvevők nagyságrendileg 42%-a teljes mértékben egyetértett azzal, hogy saját csoportja, illetve a 
beszélgetőtársak részvétele hasznos volt a tapasztalatcserén, vagyis – úgy tűnik – kifejezetten jól 
választottuk meg a résztvevők csoportját. 
 
 

  
A megkérdezettek a beszélgetéseket sokkal nagyobb arányban – 20 válaszadó adott 4-es vagy 5-ös 
értéket (összesen 95%) – találtak hasznosnak (bal oldali ábra), mint a tapasztalatcsere során játszott 
játékot (jobb oldali ábra), amelyet két válaszadó értékelt kettessel és hármassal, heten, illetve nyolcan 
jelöltek meg négyes vagy ötös értéket (42%) . Ketten nem adtak választ az utóbbi állításra. 
 

 

A 21 megkérdezettből 15 válaszadó (71%) értett 
határozottan egyet azzal az állítással, hogy „Ajánlanám a 
kollégámnak/aktivistatársamnak, hogy jöjjön el egy 
ilyen tapasztalatcserére”. Három-három (14%) válaszadó 
értékelte négyesnek, illetve hármasnak az állítással való 
egyetértését. 

 
Azzal az állítással, amely szerint „Szükség van/lenne további közös rendőr-hajléktalan 
programokra” a megkérdezettek döntő többsége, 16 válaszadó (76%)  értett határozottan egyet, öten 
(24%) pedig  a négyes értéket jelölték meg.  
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A visszajelzések alapján egyértelműen sikeresnek értékelhetjük a tapasztalatcserét, amely megismétlését, 
illetve más résztvevőkkel való folytatását a résztvevők egyértelműen javasolják.  
 
 

VIII. Résztvevői javaslatok 

 
Az értékelőlapon a megkérdezetteknek lehetőségük volt megjegyzéseket, javaslatokat tenni. A legtöbb 
válaszadó nem élt a megjegyzéstétel lehetőségével. Azok azonban, akik javaslatokat tettek a jövőre nézve, a 
beszélgetések fontosságát, konkrét esetek megbeszélést hangsúlyozták, valamint hasznosnak 
tartanák további szervezetek bevonását (mentősök, szociális munkások, közterület-felügyelet 
munkatársai).  
 
 
 
Budapest, 2012. július 


