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Tárgy: válaszlevél megküldése a 111/1628-6/2018. iktatószámú végzéssel kapcsolatban

TiszteltElnökÚr!

Köszönettel megkaptuk a 2018. november 30-ai keltezésű végzést, amelyben az
Alkotmánybírósághoz érkezett - az Alaptörvénnyel és a Szabálysértési Törvénnyel
összefüggő - indítványokkal kapcsolatos szakmai álláspontunkat kéri. Megtisztelő felkérését
köszönjük!

Kozma Imre atya megbizásából szakértő munkatársaink megvizsgálták a kérdést, és
válaszunkat az alábbiakban adjuk meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat meggyőződése szerint az utca senkinek nem lehet az
otthona, a karitatív szervezet - az ország egyik meghatározó hajléktalan ellátó
szervezeteként - évtizedek óta azért tevékenykedik, hogy senkinek ne kelljen közterületen
élnie.

Az Alaptörvény (Szabadság és felelősség fejezetének XXII. cikkében) "a közrend, a
közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében" eddig islehetőséget
adott a közterületen életvitelszerű tartózkodás tiltására. Senki nem vitatja, hogy a
közterületeken megvalósulójogsértések ellen fel kell lépni, ésjogos elvárás, hogyaz utcak és
aluljárók a rendeltetésüknek megfelelően használhatók legyenek. A Szabálysértési Törvény
bizonyos paragrafusai (185. §., 192. §., 195. §" 196. §. ) alkalmasak arra, hogy azok
betartatásával a közterületek rendeltetésszerű használata biztosított legyen.

A hajléktalanság nagyon sokrétű és összetett társadalmi probléma. A szociális szervezetek
gyakran tapasztalják, hogy az utcán élők a legváltozatosabb és a legsúlyosabb problémákkal
küzdenek, akiknek ellátásához többnyire nem elég egy szabad férőhely a szálláson. Az ellátó
rendszer fedél nélkül emberek ezreinek nyújt megoldást, de nem mindenki képes élni ezzel a
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lehetőséggel. A különböző pszichiátriai betegségek vagy függőségek gyógyítása a
középosztályhoz tartozó családokat is komoly próbatételek elé állítják, az utcán éló emberek
kezelése pedig még nehezebb. Az összeférhetetlen, fóbiákkal küzdő, alkoholbeteg, vagy
súlyosan mozgássérült emberek rehabilitálása az állapotuknak megfelelő intézményekben
lenne lehetséges, az általuk jelentett problémára a hajléktalan szállók nem minden esetben
tudnak megfelelő választ adni.

Az On által megküldött mindhárom bírósági indítványt részletesen áttanulmányoztuk. Az
Alaptörvény leszögezi, Magyarország arra törekszik, hogy az emberhez méltó lakhatás
feltételeit mindenki számára biztosítsa. Az állam és a helyi önkormányzatok ezt azzal segítik,
hogy valamennyi hajlék nélkül élő személy számára törekszenek szállást biztosítani.

Szervezetünk küldetése a szegények szolgálata, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hitünk
szerint az utcán élő emberek életét védjük, megóvjuk, intézményeinkben menedéket,
emberhez méltó feltételeket biztositsunk számukra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerint a lakhatásról és a közterületen élésről szóló
alapelvek összetartoznak, jó megoldás akkor születhet, ha a jogalkotók valamennyi jogos
szempontot figyelembe veszik. Legjobb tudásunk szerint segítjük a jogalkotási folyamatot.

A bírósági indítványokkal kapcsolatos döntésükhöz Isten áldását kérjük!
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