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Tárgy: nyílt levéla köztéren való életvitelszerűtartózkodás szabálysértéssé
nyilvánításaellen
Tisztelt Miniszter Úr!
A szabálysértésekről,
a szabá|ysértési
eljárásról ésa szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvénynek aZ Alaptörvény negyedik módosításával összeftiggő
módosításáról szóló TlI0749. számu törvényjavaslat(a továbbiakban:Javaslat)benyújtásával
Ön azt javasolja az országgyűlésnek, hogy tegye lehetővé az önkormányzatok számára a
hajléktalanokállami üldöZéSét.
Alulírott szervezetek nyílt levélben kérik ontől, hogy vonja vissza a Javaslatot, amely
megnyitná annak lehetőségét,hogy az önkormányzatok a közterületen való életvitelszerti
tartózkodást szabálysértéssé
nyilvánítsák és akár elzátással büntessékazt, aki utcán alszik.
Álláspontunk szerint a felhatalmazó rendelkezésa|apjánelfogadottjogszabályok nem csak az
érintettszemélyekalapvetőjogait sértik,de a hajléktalanságkezelésévelkapcsolatos szakmai
véleményekkel
is szembemennek.
Emlékeztetjük Miniszter Urat arra, hogy az Alkotmánybíróság 38l2O12. (XI. l4.) számű
hatátozatábanmegállapította,hogy az emberi méltósághoz va|őjoggal összeegyezhetetlena
közterületen élésszabálysértéssé
nyilvánitása. Az AB kimondta, hogy ,,a hajléktalanság
probléma,
szociólis
amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátas eszközeivel és
nem büntetésselkell kezelnie. Az AlaptTrvény II. cikkébenszabályozott emberi méttóság
védelmévelösszeeg,leztethetetlenTnmagában azért társadalomra ve-szélyesnek
minősíteni és
büntetni azokat, akik lakhatásukat valamely okból elvesztettékés ezért kényszerűségbőta
kÖzterületen élnek, de ezzel mások jogctit nem sértik, ktirt nem okoznak, más jogellenes
cselekményt
nem követnek e/.'' Alulírott szervezetekálláspontja szerint az emberi méltósághoz
való jog sérelme attól fiiggetlenül megvalósul, hogy azt az Alaptörvény teszi lehetővé.
Ugyanis semmilyen politikai szervnek, így az országgyűlésnek sincs felhatalmazása arra,
hogy az Alkotmanybíróságáltal emberijogot sértőnekminősítettszabá|ytvezessenbe.
Kérjük továbbá Miniszter tJrat, hogy legyen tekintettelaz ENSZ szélsőségesszegénységgel
és lakhatással foglalkozó Különmegbizottjai áItal megfogalmazott aggályokra, u-.ty.t.
a|apján a hajléktalanságotszabálysértéssé
nyilvánító szabályozás felülvizsgá|atára hívják fel
Magyarors zágot.|
Ezen felül a közterületén élésszabálysértéssé
nyilv ánitása ellen és az emberhez mé|tő
lakhatási körülmények elősegítéséért
már több hazai ésnemzetközi hajléktalane1látószervezet
is fellépett.Legutóbb 2013. március i-jén fejezte ki aggoda|mátaz ewőpai hajléktalanellátó
szervezeteket tömörítő. FEANTSA, közte a magyar tagszervezetekkel ,,a mag))ar kormóny
azon erőfeszítéseimiatt, hogy azokat a hajléktalan embereket, akik nem mlálnak szóllást,
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bírásággal ésszabadságvesztésselbtintesséll'.2A Szervezetekarra is figyelmeztettek, hogy a
hajléktalanságkezelésének
van szakmailag megalapozott,az emberijogokat tiszteletbentartó
formája.
Kérjük Miniszter {Jrat, hogy a köztertileten élésszabálysértéssé
nyilv ánítását lehetővé
tevő Javaslatot vonja vissza, és tegye meg a szükséges lépéseketaz emberh ez mélrtő
lakhatást lehetővétevő kezdeményezések
támogatásáért.
Budapest,2013. szeptember24.
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