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A hajléktalanság kriminalizációjával kapcsolatos kér-
dések összetettségét mi sem jelzi jobban, mint az itt 
felkért hozzászólók által képviselt szakterületek sok-
színűsége. A hajléktalanság mint szociális probléma 
és mint mindennapi tapasztalat, a szociális jogi és 
alapjogi vonatkozások, a jogalkalmazás ellentmon-
dásai, vagy az ellátórendszer fejlesztésének kérdései 
eltérő perspektívák érvényesítését teszik lehetővé és 
szükségessé a témáról szóló diskurzusban. Ehhez a 
diskurzushoz a magam részéről – kriminológusként 
– néhány olyan, a hajléktalanság és a hazai szabályo-
zás kérdésein némileg túlmutató felvetéssel járulha-
tok hozzá, amelyek világszerte kiemelten foglalkoz-
tatják a kortárs kriminológiát.

A kriminológia érdeklődési köre az elmúlt évti-
zedekben jelentősen megváltozott. A kriminalitás 
szempontjából hagyományosan releváns társadalmi 
problémák hosszú sora mellé ugyanis az ezredfordu-
lóra felzárkózott egy újabb önálló problémacsoport: 
az e társadalmi problémákra adott intézményes re-
akciókkal kapcsolatos aggályok. A kriminológusok 
jelentős része tényként kezeli, hogy mára a társadal-
mi feszültségforrások kezelésének rendszere maga is 
olyan állandósult zavarokkal küzd, amelyek jelentő-
ségükben és következményeik súlyában semmivel 
sem maradnak el a kriminalitás „hagyományos” kér-
déseitől. Egyszerűbben megfogalmazva: az ezred-
fordulóra sok szempontból maga a kriminálpolitika 
is társadalmi válságjelenséggé vált.1 Ez nem magyar 
sajátosság, hanem világjelenség: a kriminálpolitika 
bizonyos aggasztó trendjei globálisan érvényesülnek. 
Egyes társadalmak persze sikeresebben védik meg 
magukat ezektől, mint mások, és természetesen szá-
mos olyan kriminálpolitikai folyamat is zajlik, ame-
lyek valamelyest ellensúlyozzák a kedvezőtlen ten-
denciákat.2 Mégis, ha azt a kérdést feszegetjük, hogy 
az államok mennyiben bizonyulnak sikeresnek égető 
társadalmi problémák felismerésében és kezelésében, 
van okunk pesszimizmusra. Nem csupán arról van 
szó, hogy a kriminálpolitika súlyos hatékonysági de-
fi citekkel küzd, bár természetesen ez sem elhanya-
golható szempont. Ennél azonban sokkal fontosabb, 
hogy a kriminálpolitika bizonyos kortárs tendenciái 

aktívan hozzá is járulnak a bűnözés reprodukciós fo-
lyamatainak fenntartásához és kiélezéséhez.

A szegénységhez kapcsolódó magatartások és élet-
helyzetek mostanság zajló intenzív repressziója a kri-
minálpolitikai válság egyik jellegzetes tünete. Mint 
cseppben a tengert, úgy hordozza magában a késő 
modern kriminálpolitika számos betegségét: az „ön-
hiba” tételén felépített morális felsőbbrendűséget, a 
büntetésekbe vetett kritikátlan bizalmat, az alapjogi 
megközelítés iránti érzéketlenséget, a közönyt a kri-
minálpolitikai döntések társadalmi következményei 
iránt. Ebben a rövid írásban a hajléktalanság punitív 
megközelítése kapcsán mutatom be a krimi nál po-
litika ún. kirekesztő modelljének néhány jellemző-
jét, és azt, hogy miért tartom veszélyes iránynak egy 
ilyen kriminálpolitika intézményesülését.az exkluzÍv kriminÁlpolitika
Nemzetközi összevetésben a hajléktalanok büntető 
kontroll alá helyezése nem példa nélküli, és a ma-
gyarországi fejlemények első ránézésre még csak nem 
is különösebben kirívóak. A szegénység egyes meg-
nyilvánulásainak kriminalizálása az ún. exkluzív kri-
minálpolitika egyik alapeszköze, amelyre nem csak 
a modell „prototípusa”, az Egyesült Államok, de újab-
ban Európa is bőven szolgáltat példát.3

A késő modern társadalmakban egyre több helyen 
zajló radikális szociális marginalizálódás leírására 
használt angol social exclusion különös kifejezés. Egy-
szerre jelöl ugyanis egy állapotot és egy folyamatot, 
amelyek között a különbség magyar nyelven már jól 
érzékelhető. A társadalmi kirekesztettség egy ered-
ményre utal, amelynek eredője mindenekelőtt a kor-
társ szocioökonómiai folyamatok, és különösen azok 
mikroviszonyokra gyakorolt hatásainak, illetve az 
ezekkel szembeni védelem hiányának összessége.4 
Ezzel szemben a társadalmi kirekesztés már közvet-
lenül tevőleges közreműködést sugall: azokat az ér-
tékválasztáson alapuló mechanizmusokat jelöli, ame-
lyek során a társadalmi problémákra adott intézmé-
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nyes reakciók maguk is hozzájárulnak a marginális 
társadalmi csoportok további kizárásához.5 Ebben a 
dimenzióban tehát már egyértelművé válik az állam 
hitvallása: kiderül, hogy milyen felelősséget hajlan-
dó vállalni a társadalmi problémák keletkezéséért és 
kezeléséért.

Trevor Bradley a társadalmi kirekesztődés folya-
matának három szintjét különbözteti meg. Az első 
szint elsősorban a munkaerőpiacon keresztül valósul 
meg, amikor a megfelelő foglalkoztatottsághoz való 
hozzáférés hiánya gazdasági és anyagi kirekesztődést 
eredményez. A második szinten a szociális és térbe-
li kirekesztés zajlik le, amelynek következménye a 
társadalmi kapcsolatoktól való el-
szigetelődés. Végül a harmadik 
szinten működésbe lépnek a bün-
tető igazságszolgáltatás kirekesz-
tő mechanizmusai.6 Az „exkluzív 
kriminálpolitika” kifejezés arra 
utal, hogy a bűnözéskontroll álla-
mi rendszerének hozzájárulása a 
kirekesztődés folyamatához szisz-
tematikussá válhat. A kirekesztő 
kriminálpolitika ideáltípusa tehát 
azokat a bűnözéskontroll-mintá-
zatokat öleli fel, amelyek a problematikusnak tekin-
tett társadalmi feszültségforrásokat mindinkább bün-
tető, és egyre kevésbé jóléti eszközökkel kívánják or-
vosolni, és amelyek így az érintett csoportok további 
társadalmi elszigetelődését eredményezik. A modellt 
gyakran a büntetőrendszer világszerte tapasztalható 
általános (ám a mutatók szerint egyes hátrányos hely-
zetben lévő társadalmi csoportokat fokozottan érin-
tő)7 szigorodásával azonosítják: a büntetési tételek 
emelkedésével, „a börtön működik” elvének széles 
körű támogatottságával, illetve a büntetési célok át-
rendeződésével, amelynek során a 20. század utolsó 
évtizedeitől a reintegrációs törekvések helyét mind-
inkább az elrettentés, semlegesítés és megtorlás cél-
jai veszik át.

Ennél a szűk értelmezésnél azonban sokkal több-
ről van szó: a kriminálpolitika a kirekesztettség va-
lamennyi szintjét befolyásolhatja. Az exkluzív kri-
mi nálpolitika modelljében tehát nem csupán a ha-
gyományos büntetőjog felértékelődéséről és 
szemléletváltásáról van szó,8 hanem méginkább egy-
fajta „árnyékbüntetőjog” kialakulásáról, amely több 
jogterületen és mindennapi gyakorlaton keresztül 
csator názza a problematikusnak tekintett társadalmi 
jelenségeket a büntetőapparátus felé. Például a tár-
sadalompolitikával való viszonyán keresztül, amely-
hez a társadalmi rend fenntartásában betöltött kulcs-
szerepe, illetve a bűnözés reprodukciós folyamatai-
nak jellege miatt a kriminálpolitika fogalmilag 

szorosan kapcsolódik. A két szféra szemléletmódja 
erősen hathat egymásra: a társadalmi inkluzió prog-
ramjában a jóléti felfogás erősödik a kriminálpoliti-
kában is, míg a kirekesztés útjára lépő társadalmak-
ban a társadalompolitika is punitív-represszív jelle-
get ölt. A szakirodalomban kevés vita övezi azt az 
állítást, hogy a 20. század utolsó évtizedeiben az utób-
bi stratégia minden korábbinál elterjedtebbé vált. 
David Garland,9 Loïc Wacquant10 és számos más 
szerző11 érvelése szerint a 20. század végére a társa-
dalompolitika a kri mi nálpolitika működési logiká-
ját és szemléletmódját veszi át annak érdekében, hogy 
a problémásnak tekintett társadalmi csoportok átfo-

gó kontrolljára építő társadalmi 
rend kiépítését és fenntartását biz-
tosítsa. Ez az állítás természete-
sen sok fi nomításra szorul térben 
és időben is, az azonban kétségte-
len, hogy a büntetőszemlélet ko-
rábban ismeretlen mér  tékben vált 
elfogadottá a társadalompolitiká-
ban. A Bradley által másodikként 
nevesített szinten, a térbeli és a 
szociális kirekesztés folyamatában 
a kriminál po litikának ugyancsak 

nagy szerepe van a kirekesztő vagy integratív mecha-
nizmusok alakításában. Nem mindegy például, hogy 
mennyiben támogatja hallgatólagosan vagy kifejezet-
ten azokat a gyakorlatokat, amelyek a biztonság „exk-
luzív  jószággá” válását szolgálják: a magánbiztonsági 
piac erősödését, a térhasználat privatizálását, a formá-
lis kontroll erősödését. De döntő lehet az is, hogy ho-
gyan értelmezi a „városi biztonság” mostanság olyany-
nyira divatos jelszavát: egy olyan minőségként, amely-
ben a közbiztonság fogalma elválaszthatatlanul 
összefonódik a biztonság egyéb – szociális, gazdasá-
gi, környezetvédelmi, kulturális, emberi jogi stb. – as-
pektusaival,12 avagy azt a morális, esztétikai vagy sta-
tisztikai értelemben vett „rend” fogalmára szűkíti le.

A hajléktalanság kriminalizálása mak rokörnye-
zetének tekinthetjük a büntetőszemlélet felerősödé-
sét a társadalompolitikában, mikrokörnyezetének 
pedig a városi biztonság neoliberális újraértelmezé-
sének elterjedését. Talán megkockáztathatjuk, hogy 
ez utóbbinak nagyobb jelentősége lehet – legalábbis 
erre utal az, hogy a vonatkozó szabályozások túlnyo-
mó része nem nemzeti, hanem önkormányzati szin-
ten születik, sőt, a Housing Rights Watch európai 
jelentése szerint nem példa nélküli az sem, hogy a 
helyi kriminalizáció a nemzeti hajléktalanstratégia 
ellenében zajlik.13

A városi biztonság neoliberális koncepciójában 
közbiztonsági fogalmakban is kifejeződik az az el-
várás, hogy a város fogyasztói szempontból, azaz a 
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vásárlóerőt jelentő polgárok és turisták szemszögé-
ből váljon kívánatos hellyé. Nekem úgy tűnik, hogy 
ez a logika, amely egyébként gyakran leplezetlenül 
köszön vissza a hajléktalanokra vonatkozó szabályo-
zásokból és az azokat övező közbeszédből, egy erő-
sen eltorzult formája az „élhető közösségek” erede-
tileg nagyon is fi gyelemreméltó gondolatának. Azt 
ugyanis az ún. realista kriminológiák (az új jobbol-
dali, illetve az új baloldali realizmus) óta tudjuk, hogy 
a lakosság biztonságérzetét nem csak, sőt, nem első-
sorban a súlyos, de ritka bűncselekmények, hanem a 
mindennapi tevékenységekben és környezetben ta-
pasztalt rendetlenség alakítja kedvezőtlenül. A lakó-
környezet építészeti és szociális rendezettsége tehát, 
ha a kutatások szerint a bűnözésre nem is, de a vá-
rosi lakosok szorongásaira, közérzetére, és így élet-
minőségére hatással van. A hasonló problémaérzé-
kelés ellenére abban már nagyon is eltérnek a realiz-
mus baloldali és jobboldali irányzatai, hogy milyen 
megoldásokat tartanak szükségesnek: míg a balolda-
li realizmus szociális és strukturális szemléletet követ, 
a jobboldali megközelítés a közterületi rendetlen-
ségek gyors eltávolítását javasolja. 
Ért hető módon a választópol gárok 
elvárásaihoz igazodó döntésho-
zók számára a gyors és látványos 
eredményeket ígérő eszközök a 
von zó ak, és egyre von zóbbakká is 
válnak, ahogy a hangsúly fokoza-
tosan áttevődik a közösségek élhe-
tőségéről a városi területek piaci 
értékére. 

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a térbeli 
kirekesztés eszközei mára a városi gyakorlat és a jogi 
környezet mindennapos elemeivé váltak. A hajlék-
talanok kiszorítása egy soklépcsős és részben rejtett 
folyamat, amelyben a tényleges kriminalizáció bete-
tőzi a szelektív igazoltatások, a magánbiztonsági szol-
gáltatók által végzett kizárások, a közterek gyakor-
lati privatizálása, a szituatív „hajléktalanellenes” esz-
közök által már állandósított tendenciát. A városi tér 
feletti kontroll gyakorlására felszenteltek – a rendőr-
ség, az önkormányzatok, a magánbiztonsági vállal-
kozások, az üzlettulajdonosok stb. – mind több jo-
gosítványt kapnak arra, hogy „visszafoglalják a köz-
tereket” a gazdaságilag és szociálisan problematikus 
csoportoktól. A fogyasztói város szempontjából a haj-
léktalanság nem mint kirekesztettség, azaz mint álla-
pot jelenik meg, hanem mint a rendet és prosperitást 
fenyegető civilizálatlanságok, azaz magatartások ösz-
szessége. Így válik a jog számára is megfoghatóvá és 
legitimálhatóvá a kontroll: a népszerű érvelés szerint 
nem történik más, mint hogy mindenki számára ti-
lossá válik az utcai vizelés, a kukázás, a koldulás, a 

guberálás, az utcán ülés és alvás, és persze a „életvi-
telszerű közterületi tartózkodás”. Csakhogy attól, 
hogy tevékenységeire bontjuk a nyomort, még nyo-
mor marad, és a magam részéről nehezen tudok nem 
egyetérteni Nikolas Rose véleményével: aki a kire-
kesztettség túlélését szolgáló magatartásokat bünte-
ti, magát a kirekesztettséget kriminalizálja.14mi a baj az exkluzÍv kriminÁlpolitikÁval?
Minderre persze lehetne azt mondani, hogy rendben 
van ez így. Lehetne azzal érvelni, hogy a társadalom 
sikeresebb felének egészséges önvédelmi refl exe iga-
zolja azokat a törekvéseket, amelyek a problemati-
kus, veszélyesnek tekintett társadalmi csoportok kont-
rollálására, menedzselésére és végső soron hermeti-
kus leválasztására irányulnak. Ez az érvelés egyébként 
megítélésem szerint még érthető is: a szorongás, a 
félelem növekedése óhatatlanul az ellenségképen ala-
puló megoldásoknak kedvez – azt pedig tudjuk, hogy 

az ezredforduló a „szorongás kora”, 
amelyben a valósággal kapcso la-
tos bizonyosságaink soha nem ta-
pasztalt mértékben kérdő je le  ződ-
tek meg, a jövő fenyegetéseivel 
kap csolatos félelmeink pedig tár-
sadalomszervező erővé váltak.15 
Mégis, meggyőződésem, hogy mi-
nél inkább a társadalmi kirekesz-
tés útjára lép egy társadalom, minél 

több exkluzív elemet enged be kriminálpolitikájába, 
annál nagyobb veszélynek teszi ki magát. Mi a baj 
hát az exkluzív kriminálpolitikával?

Például az – hogy egy egyszerű pragmatikus szem-
ponttal kezdjük –, hogy rettenetesen drága. Ez a vád 
annak idején a jóléti kriminálpolitikát is érte (nem 
kis mértékben hozzájárulva a modell népszerűség-
vesztéséhez), azonban úgy tűnik, hogy a társadalmi 
rend fenntartásának költségei nem spórolhatóak meg. 
A kockázatfelmérés, a kontroll és a szegregáció in-
tézményeinek fenntartása óriási költségigénnyel jár, 
és az elemzések szerint a legtöbb esetben egyértel-
mű ráfi zetést jelent a társadalmi integrációt támoga-
tó eszközökhöz képest. Ami a hajléktalanság rendé-
szeti vagy szociális eszközökkel történő kezelésének 
kérdését illeti, ennek költséghatékonysági mérlege 
ugyancsak ebbe a mintázatba illeszkedik: a büntető-
apparátus igénybevétele többszörösen kerülhet többe, 
mint megfelelő lakhatási lehetőségek biztosítása.16 
Ráadásul ezek a költségek halmozódnak: mivel maga 
a probléma nem szűnik meg, azzal a büntetőrendszer 
kénytelen újra és újra foglalkozni.

az exkluzÍv krimi nÁl po-li tika modelljÉben tehÁt nem csupÁn a hagyomÁ-nyos bÜntetõjog fel Ér tÉ-kelõdÉsÉrõl És szemlÉlet-vÁltÁsÁrÓl van szÓ, ha-nem egyfajta „ÁrnyÉkbÜn-te tõjog” kialakulÁsÁrÓl
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Ennél azonban sokkal nagyobb probléma, hogy a 
kriminálpolitika segítségével felgyorsított kirekesz-
tődési folyamatok közvetlenül veszélyeztetik a társa-
dalmi integritást. Ennek kockázata különösen nagy 
akkor, ha az exkluzív kriminálpolitika eszközei akkor 
kapnak támogatást, amikor egy gazdasági-társadal-
mi válság egyébként is teljes társadalmi csoportok 
marginalizálódását indítja el. Márpedig erre az exk-
luzív kriminálpolitikának jellegénél fogva nagy haj-
lama van: mivel alapvetően a problémajelenségek 
kontrolljára és semlegesítésére irányul, ezért jellem-
zően e jelenségek elszaporodásakor élvezi a legna-
gyobb politikai és lakossági támogatást. Paradox mó-
don tehát válság idején a kormá-
nyok különösen hajlamosak ar ra, 
hogy a társadalmi válságfolyama-
tok látható következményeit köz-
biztonsági-közrendi fenyegetés-
ként defi niálják. Ez a helyzet most 
Európában, ahol a hajléktalanság 
fokozódó kriminalizálása egybe-
esik a gazdasági válság társadalmi 
következményeinek látványossá 
vá lásával. És persze ez a helyzet 
Magyarországon is, ahol a kutatások a szegénység 
európai összehasonlításban is dinamikus növekedé-
sét jelzik. Ferge Zsuzsa számításai már 2012-ben azt 
valószínűsítették, hogy a létminimum alatt élők száma 
elérte a 4 milliót, a trendek tehát a középosztály le-
csúszására utalnak.17 A Gallup legfrissebb, OECD 
országokra kiterjedő kutatása szerint 2013-ban Ma-
gyarországon a gyermekes családok 47%-ában, a gyer-
mektelen családok 35%-ában fordult elő, hogy ne-
hézséget okozott az élelmiszer-vásárlás – ez az adat 
a második legrosszabb a vizsgált országok körében.18 
A Habitat for Humanity 2014-es éves jelentése sze-
rint Magyarországon tovább mélyültek a leghátrá-
nyosabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lak-
hatási problémái, és nőtt azoknak a hajléktalanok-
nak az aránya, akik azért veszítették el otthonukat, 
mert nem tudták annak fenntartási költségeit meg-
fi zetni.19 Olyan helyzetben nyúlni a büntetőeszkö-
zökhöz, amikor a társadalmi kirekesztődés folyama-
tai egyébként is felgyorsultak, önmagában is felvet 
számos etikai, alapjogi és hatékonysági kérdést, de 
különösen problematikus akkor, ha az állam a punitív 
eszközök igénybevételével befejezettnek is tekinti a 
problémakezelést. Ebben a vonatkozásban már nagy 
különbségek vannak az egyes európai országok kö-
zött, még akkor is, ha egyébként élnek a hajléktalan-
ság kriminalizálásának egyes formáival. Az európai 
országok ugyanis számos jó példát is szolgáltatnak a 
hajléktalanság stratégiai kezelésére – Magyarország 
azonban nem tartozik ezek közé.20

Ráadásul az exkluzív kriminálpolitika eszközei 
rendkívül erős szimbolikus erővel és üzenetértékkel 
rendelkeznek. A modellt ugyanis markáns ideológia 
táplálja: a neoliberális gazdasági szemlélettel össze-
kapcsolódó morális konzervativizmus. Ez az 1980-
as évektől meghatározó kombináció határozottan el-
zárkózik attól, hogy makro- és mikrotársadalmi fo-
lyamatok deficitjeinek tüneteként értelmezze a 
tár sadalmi problémjelenségeket, ehelyett az egyéni 
hibás döntések – azaz az önhiba – következménye-
ként fogja fel azokat. A narratíva elsőként a bűnö-
zés, majd a szegénység vonatkozásában lett megha-
tározó, a hajléktalanság – a társadalmi kirekesztődés 

egyik legextrémebb formája – fo-
kozódó kriminalizálásával azon-
ban átlépte korábbi határait. Tel-
jes mértékben osztom azokat az 
aggodalmakat, amelyek szerint a 
hajléktalanság kriminalizálása nö-
velni fogja a hajléktalanokkal és 
az extrém szegénységben élőkkel 
szembeni társadalmi előítéleteket. 
A kriminalizálás által formált nar-
ratíva erejét nem szabad lebecsül-

ni, márpedig ez, ha megszilárdul, hosszú ideig fogja 
hatékonyan támogatni a társadalmi kirekesztés fo-
lyamatait. „Egyirányú, oksági kapcsolat persze nem ál-
lítható fel a társadalmi attitűdök és a diskurzív-kulturális 
források között, de ha a kultúrát a ’történetek gyűjtemé-
nyeként’ vagy a ’szókincsek’, ’repertoárok’ és kognitív ’esz-
közkészletek’ összességeként fogadjuk el, akkor fel kell is-
mernünk a diskurzív kulturális források és narratívák 
fontosságát a bűnről és a büntetésről vallott nézeteink 
alakulásában.”21 Az tehát, hogy hogyan beszélünk tár-
sadalmi jelenségekről, hogyan „meséljük el” társa-
dalmi szinten az egyéni sorsok történeteit, hatással 
van azokra az attitűdökre is, amelyekkel a kérdéses 
jelenségekhez viszonyulunk: a szolidaritás és befo-
gadás, a közöny, vagy éppenséggel az ellenszenv, az 
elhatárolódás és a félelem attitűdjeire. Az exkluzív 
kriminálpolitika által követett narratíva egyértelmű: 
egy hármas stigma. Az első stigmát az uralkodó 
neoliberális-neokonzervatív diskurzus hozza létre, 
amely sikeresen fogadtatja el széles tömegekkel az 
önhiba, a „megérdemeltség” képzetét immár a leg-
szerencsétlenebbek esetében is. A második stigmát a 
jogellenessé nyilvánítás, a jogkövető(nek feltételezett) 
többség morális elhatárolódásának deklarálása kelet-
kezteti. Végül a harmadik stigmát a veszélyesség kép-
zetének felidézése és állandósítása hozza létre.

A kirekesztés folyamatainak felgyorsítása és az 
ennek igazolására szolgáló narratíva együttesen rom-
boló hatással lehetnek a társadalmi integritásra. „A 
rendszerként működés kevés ahhoz, hogy emberszabású, 

a hajlÉktalansÁg krimi-nalizÁlÁsa mak rokÖr nye-ze tÉnek tekinthetjÜk a bÜntetõszemlÉlet felerõ-sÖdÉsÉt a tÁrsadalompoli-tikÁban, mikrokÖrnyezet-nek pedig a vÁrosi bizton-sÁg neoliberÁlis ÚjraÉr-telmezÉsÉnek elterjedÉsÉt. 
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élhető legyen a társadalom. Ehhez az is szükséges, hogy 
az emberek ’egy adott társadalomhoz tartozóként’ akar-
ják magukat meg- és felismerni, önazonosságuk része le-
gyen valamilyen – a nagyobb egységhez is kapcsolódó – 
csoporthoz tartozás. Voltaképp ez jelenti azt, hogy mű-
ködik a társadalmi integráció, amely az ’életvilág’ része.”22 
Az exkluzivitás trendjei éppen ennek a társadalom-
képnek az ellenében hatnak, folyamatosan szűkítve 
a lakosságnak azt a csoportját, amely valóban a tár-
sadalomhoz tartozónak érzi magát. Ennek következ-
ményei beláthatatlanok, de már jól érzékelhetőek: a 
minden oldalon kialakuló ellenségkép és az állam-
polgárok tömegei számára eltűnő biztonság nem csak 
a bűnözés szerkezetén éreztetik hatásukat, de hova-
tovább a társadalom demokratikus működésének fel-
tételrendszerét áshatják alá.jegyzetek
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tető anyagi és eljárási politikára vonatkozó büntetőpo-
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Kevesen gondolták volna a rendszerváltás után, hogy 
a hajléktalanság és a hajléktalan személyek egyszer 
alkotmányszöveget befolyásoló tényezővé válnak Ma-
gyarországon, vagy ha igen, akkor legfeljebb valami-
féle részükre biztosítandó ellátással. Az Alaptörvény 
és annak negyedik módosítása, amivel egy új, har-
madik bekezdéssel egészült ki a lakhatásról rendel-
kező XXII. cikk, azonban e tekintetben meglepetés-
sel szolgált.

Annak ellenére, hogy a hajléktalanság olyan, alap-
jogi kérdéseket is feszegető léthelyzet, amivel a ma-
gyar társadalom már a rendszerváltoztatási folyamat 
kezdetén szembesült, a hazai alkotmányjogi szak-
irodalom eddig kevés fi gyelmet 
szentelt e témának, és az alkot-
mányvédő szervek (állampolgári, 
majd alapvető jogok biztosa, illet-
ve az Alkotmánybíróság) érdek-
lődése is csak az utóbbi évtized-
ben élénkült meg e tekintetben. 
Az aligha lehet kérdéses, hogy a 
hajléktalan emberek emberi mél-
tósághoz való joga igencsak sérü-
lékeny, hiszen pusztán életkörül-
ményeik miatt napról napra kényszerülnek rá annak 
legalább részleges feladására. Hajlék híján, és a leg-
rosszabb minőségű lakásban meglévő privátszféra hi-
ányában, valamint az alapvető higiéniai feltételeket 
pótló lehetőségek szűkössége miatt a mások által a 
magánszféra zárt világában végzett tevékenységek 
egy részét nyilvánosan (vagy legalábbis a nyilvános-
ság számára nyitva álló közterületeken kénytelenek 
gyakorolni (étkezés, alvás, ürítés). Ez nem csak az 
érintettek egészségét (és közvetetten akár életét) ve-
szélyezteti, hanem a kialakuló fertőzésveszély nyo-
mán másokét is. Ebből a szempontból érthető a polgá-
rok felháborodása, amikor közterületen (pl. ját szóté-
ren), vagy tömegközlekedési eszközökön hajléktalan 
emberekkel, illetve ott-tartózkodásuk nyomaival ta-
lálkoznak. Aligha tagadható, hogy a vázolt helyze-
tekben a közegészség védelme legitimálhatja az állam 
fellépését, miképpen a közrend, a közerkölcs és a köz-
biztonság védelme is, az azonban vitatható, hogy 
ennek legmegfelelőbb módja a hajléktalanoknak bi-
zonyos közterületekről való kitiltása. Ez már csak 
azért is így van, mert az alapprobléma (hajléknélkü-

liség) megoldatlansága miatt csak annyit lehet elér-
ni, hogy a hajléktalan személyek jogilag megtűrten 
máshol használják a közterületet – olyan városrészek-
ben, melyek lakóit az állam nem védi olyan vehemen-
ciával, mint a „homeless free” zónákban élőket. A 
korlátozó-tiltó beavatkozások alkotmányossága mel-
lett természetesen felmerül a szociális ellátórendszer 
juttatásaihoz való hozzáférés, és azok alkotmányos 
biztosítékainak kérdése is, az állam életvédelmi kö-
telezettségére tekintettel pedig felvethető az is, hogy 
kötelezhetőek-e a hajléktalanok az egészségügyi és/
vagy higiéniai ellátások és szolgáltatások igénybe vé-
telére.

A hajléktalan emberekre vonat-
kozó, vagy őket érintő szabályo-
zás ugyanakkor jóval összetettebb 
az alkotmányjogi diskurzusokban 
megjelenőnél, de a szabályozási di-
lemmák megértéséhez fontos az 
ismeretük. A jelenleg hatályos, cél-
jait illetően több irányú szabályo-
zás a jogalkotás különböző hullá-
maival jött létre, és olyan, belső 
ellentmondásoktól terhelt rend-

szert alkot, amelyben a szociális ellátások leginkább 
csak a hajléktalan életforma újratermeléséhez szük-
séges juttatásokat és szolgáltatásokat biztosítják a ki-
törés lehetőségének érdemi biztosítása nélkül. Így a 
később megjelent, de egyre erősödő rendészeti jelle-
gű szabályozás épp a szociális ellátórendszer által le-
gitimnek tekintett, tulajdonképpen a közreműködé-
sével újratermelt hajléktalan életformát és annak egyes 
megnyilvánulásait minősíti tiltott magatartássá. 

A rendszerváltozással járó társadalmi megrázkód-
tatások kezelésének egyik első jogi eszköze a Szoci-
ális ellátásokról és igazgatásról szóló 1993. évi III. 
törvény volt, ami már elfogadása időpontjában neve-
sítette a hajléktalanellátás alapintézményeit, illetve 
azokat a jogi defi níciókat, illetve hatásköri és illeté-
kességi szabályokat, amelyek alapvető célja az ellátá-
sokhoz való hozzáférés biztosítása volt. A törvény ér-
telmében hajléktalannak minősülnek mindazok, akik 
nem rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, vagy lakó-
helyük a hajléktalanszálló, illetve azok, akik (esetleg 
hajléktalanszállón kívüli lakóhellyel rendelkezve 
ugyan) éjszakáikat közterületen vagy nem lakás cél-

az Új szabÁlyozÁssal vi-szont az orszÁggyûlÉs le-mond az Éppen Általa gyakorolt egyik fontos alkotmÁnyos garancia ÉrvÉnyesÍtÉsÉrõl És Úgy-szÓlvÁn gebinbe adja az alapvetõ jogok kurtÍt-gatÁsÁt.

Juhász Gábora hajlÉktalanok mint alkotmÁnyos tÉnyezõk
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jára szolgáló helyiségben töltik.1 Mivel a magyar köz-
igazgatási rendszerben az illetékesség alapvetően az 
ügyfelek lakóhelyén alapszik, s ettől főszabályként a 
Szociális törvény sem tér el, az 1993-as jogalkotás 
során külön fi gyelmet kellett fordítani a hajléktala-
nokra, akik nehezen illeszthetők ebbe a hagyomá-
nyos igazgatási struktúrába. Ezért a törvény az álta-
lánostól eltérő illetékességi szabályokkal igyekezett 
biztosítani azt, hogy a hajléktalan személyek a (tény-
leges) tartózkodási helyük szerint illetékes önkor-
mányzattól igényelhessék ellátásaikat. A csalások el-
kerülése érdekében a pénzbeli se-
gélyekkel kapcsolatos igazgatási 
feladatokat a szabályozás közpon-
tosította, hogy ne fordulhasson elő 
az, hogy a hajléktalan személy tar-
tózkodási helyét váltogatva külön-
böző önkormányzatoktól többszö-
rös ellátásra tehessen szert. Az 
1993-as szabályozás ugyancsak 
gondoskodott a hajléktalan embe-
reknek nyújtott személyes szolgál-
tatások rendszerének kiépítéséről 
is, megteremtve az étkeztetés, a nappali melegedő, 
az éjjeli menedékhely és a hajléktalanok átmeneti 
szállásának intézményeit. Az ellátórendszer később 
is több hullámban bővült: előbb a hajléktalan szemé-
lyek ápolást-gondozást nyújtó otthonai és rehabilitá-
ciós intézményei épültek ki (1999-ben), majd az utcai 
szociális munkát vezette be a szabályozás 2005-től. 
A szolgáltatások körét bővítette 2008-ban ún. ala-
csony küszöbű ellátásként a sátras elhelyezést nyúj-
tó bázisszállások kialakításának sokat vitatott beve-
zetése,2 majd az elmúlt évben a támogatott lakhatás 
intézményének kialakítása.

A szolgáltatások expanziójával párhuzamosan, 
igaz, némi fáziskéséssel, a rendészeti jellegű intéz-
kedések is megjelentek a hazai joganyagban. 2000-
ben a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény-
be az önkényes lakásfoglalók által elfoglalt lakások 
kiürítésének gyorsítását célzó intézkedésként a ko-
rábban kizárólagosan igénybe vehető bírósági (nem 
peres) eljárás helyett a hatvan napnál nem régebben 
elfoglalt lakások tekintetében lehetővé tette a kiürí-
tés települési jegyző általi elrendelését.3 Az intézke-
dés alapvetően az önkormányzatok tulajdonában lévő, 
egyébként nem hasznosított lakások elfoglalását volt 
hivatott megakadályozni, s ezzel elejét venni a ki-
lencvenes évek második felében kibontakozott, ren-
des lakhatási megoldásokat nélkülöző családok által 
alkalmazott „szerezz magadnak” mozgalomnak. Az 
intézkedés természetesen indokolható volt a tulaj-
donhoz való (alkotmányos) jog védelmével, és a bírói 
jogorvoslat lehetővé tételével még a meglehetősen 

körvonalazatlan nemzetközi normákat sem sértette. 
(Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának 11. cikke a meg-
felelő életszínvonal részeként elismeri a lakhatáshoz 
való jogot, amit a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Bizottsága 3. számú általános magyarázatában 
a megfelelő színvonalú lakhatásnak értelmez. A meg-
felelőséghez a magyarázat szerint hozzátartozik a 
birtoklás védelme még a lakás önkényes elfoglalása 
esetén is, ez azonban csak az eljárási garanciák meg-
teremtéséig terjed. Ezt a bírói út megnyitásával a hazai 

szabályozás teljesítette.)4 
A következő rendészeti jellegű 

intézkedést települési önkormány-
zatok hozták: 2005 januárjában a 
kaposvári, majd ugyanez év feb-
ruárjában a szegedi önkormány-
zat közgyűlése fogadta el a közte-
rület használatáról szóló rendele-
tének olyan módosítását, ami 
pénzbüntetéssel szankcionálta a 
közterületen való koldulást. 
Ugyancsak 2005-ben született Ka-

posvár kukázást tiltó önkormányzati rendelete,5 ami 
szabálysértéssé nyilvánította azt, ha valaki közterü-
leten kihelyezett gyűjtőedényből szemetet vett ki, 
vagy abból szemetet öntött ki, illetve a szemétben 
guberált. Noha a rendelkezést az alapvető jogok biz-
tosának indítványára az Alkotmánybíróság 176/2011. 
(XII. 29.) számú határozatával alkotmányellenessé 
nyilvánította és ezért hatályon kívül helyezte, azt az 
önkormányzat honlapja jelenleg is hatályban lévő-
ként tünteti fel.6 A közterületen való viselkedésnek 
ez az újfajta megközelítése igen népszerűnek bizo-
nyult a hazai önkormányzatok körében, hiszen „2011-
re […] már legalább 40 helyi rendelkezés korlátozta a 
néma koldulást és/vagy a kukázást”.7 

A korlátozó-tiltó intézkedések sorában az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
módosítása nyomán keletkező önkormányzati ren-
deletalkotás következett, 2010-től ugyanis a telepü-
lési önkormányzatok szabálysértéssé nyilváníthatták 
a közterületeknek a jogszabályban meghatározott 
jogcímektől eltérő használatát.8 A lehetőség birtoká-
ban pl. a Fővárosi Közgyűlés még ebben az évben 
szabálysértéssé nyilvánította a közterületen való élet-
vitelszerű tartózkodást. Ezt követően az új Szabály-
sértési törvény vezetett be a közterületen való élet-
vitelszerű tartózkodást tiltó és egyúttal szankcio náló 
rendelkezést, mely az ország egész területére ki terjedő 
hatállyal bírt.9 A vonatkozó rendelkezést a 38/2012. 
(XI. 14.) AB határozat ugyan megsemmisítette, de 
az Alaptörvény negyedik módosítása konkrét felha-
talmazást adott a települési önkormányzatok nak arra, 

az ÖnkormÁnyzatok kel-lõ kreativitÁssal kÉt le-gyet is Üthetnek egy csa-pÁsra: erõteljes rendÉszeti fellÉpÉssel elÜldÖzhetik terÜletÜkrõl a hajlÉkta-lanokat, Így ellÁtÁsukat a rÁjuk jelentkezõ igÉny hiÁnyÁra hivatkozva szÜntethetik meg.
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hogy közterületeik meghatározott részén jogellenes-
sé minősíthessék az életvitelszerű tartózkodást. A 
tiltó intézkedéseket megtámogatva a Szabálysértési 
törvény új címmel, az életvitelszerű közterületi tar-
tózkodás szabályainak megsértésével és a hozzá tarto-
zó rendelkezésekkel bővült 2013 
októberétől. 

Noha a rendészeti jellegű intéz-
kedések hazai szaporodása riasz-
tóan hat, az nem egyedi magyar 
jelenség. A hajléktalanokkal fog-
lalkozó európai szervezeteket tö-
mörítő FEANTSA (European 
Federation of National Organizations 
working with the Homeless) és a 
Housing Right Watch adatai sze-
rint a hajléktalanság valamiféle szankcionálása elter-
jedt gyakorlat Európában, aminek számos formája 
létezik. Ezek közé tartozik különösen

a közterületen alvást, ülést vagy személyes hol-a. 
mik tárolását tiltó szabályozás;
a koldulás tiltása bizonyos (főleg turisták által b. 
látogatott) városrészekben;
az ételosztás tiltása közterületen, vagy megha-c. 
tározott közterületeken;
mindenkire vonatkozó jogszabályok szelektív d. 
alkalmazása kifejezetten a hajléktalanokkal 
szemben (pl. szemetelést, közterületen való al-
koholfogyasztást tiltó szabályok);
közegészségügyi szabályok alkalmazása a haj-e. 
léktalanokkal szemben, tekintet nélkül arra, 
hogy rendelkezésükre állnak-e a szabályok be-
tartását elősegítő lehetőségek (pl. közterületen 
való vizelés tiltása és szankcionálása);
kukázás tiltása.f. 10

Jellemző az is, hogy az itt említett szabályozási, il-
letve jogalkalmazási gyakorlatok helyi (települési) 
szintűek és nem országos program részei. A 2014-re 
kialakult magyar helyzet tehát elsősorban nem a haj-
léktalanok ellen irányuló hatósági fellépés előfordu-
lása miatt unikális, hanem a miatt, hogy arra az Alap-
törvény ad felhatalmazást, és hogy az a törvényi sza-
bályozással országos szinten intézményesül. 

A két szervezet szerint a hajléktalanság ténye és a 
hajléktalan személyekkel szembeni rendészeti jelle-
gű hatósági fellépés egyes, nemzetközi egyezmények-
ben garantált jogok érvényesülésének veszélyével fe-
nyeget. A hajléktalanságot kriminalizáló intézkedé-
sek az ezt elszenvedőket állapotuk, élethelyzetük, és 
nem cselekedeteik miatt büntetik. A hajléktalanság 
szankcionálása sérti a Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya (PPJNE) 7., valamint az 

Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló Római Egyezmény (Egyezmény) 3. cikkében 
biztosított kínzás, kegyetlen, embertelen vagy meg-
alázó elbánás tilalmát. Ellentétesek ezek az intéz-
kedések a PPJNE 9., az Egyezmény 5. cikkében meg-

hirdetett szabadsághoz és sze mé-
lyi biztonsághoz való joggal, 
valamint a PPJNE 17., az Egyez-
mény 8. cikkébe foglalt, a magán-
szféra védelmét biztosító joggal. 
A hajléktalanság puszta ténye 
 fenyegeti a PPJNE 21. és az 
Egyezmény 11. cikkében biztosí-
tott egyesülési jog gyakorlását, a 
PPJNE 23., az EJEE 12. cikké-
ben biztosított család(alapítás)-

hoz való jogot, valamint a PPJNE 25. cikk által ga-
rantált politikai részvételi jogokat. Ezenkívül a je-
lentésben említett szelektív jogalkalmazás gya korlata 
felveti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának meg-
sértését, amit a PPJNE és az Egyezmény 14. cikke 
tartalmaz. 

Hasonló emberi jogok megsértésére hivatkozó 
érvek a magyar Alkotmánybíróság ítélkezési gyakor-
latában is megjelentek. A kaposvári rendelet guberá-
lást tiltó rendelkezéseit az Alkotmánybíróság többek 
között azért semmisítette meg, mert azokat ellenté-
tesnek találta az egyenlő bánásmód köve telményével, 
hiszen a látszólag semleges intézkedés valójában egy 
meghatározott csoport, a hajléktalanok ellen irányult, 
„akiknek megélhetését végső soron a szeméttárolókból ki-
sze dett dolgok hasznosítása és a kidobott élelem bizto sít-
ja”.11 A Szabálysértési törvény és a Fővárosi Közgyű-
lés közterületen való tartózkodást tiltó rendel ke zéseit 
az AB az alkotmányos büntetőjog követelményeihez 
mérve találta alkotmányellenesnek, mivel sem a ma-
gatartás büntetendővé nyilvánításának okát, sem a 
védeni kívánt jogtárgy meghatározását nem találta 
egyértelműnek. Az indokolás szerint azzal, hogy a 
jogalkotó a hajléktalanságot nyilvánította bünteten-
dőnek, egy olyan krízishelyzetet szankcionál, ami a 
legritkább esetben tudatos, önkéntes és szabad elha-
tározás következménye, ráadásul a szankcionált ma-
gatartást (utcán élés) egy másik jogszabály, a Szoci-
ális törvény olyan jogszerű magatartásnak tekinti, 
ami különböző ellátásokra való jogosultságot alapoz 
meg.12 A döntés következményeként az Alaptörvény 
negyedik módosításával a XXII. cikk kiegészült egy 
új, harmadik bekezdéssel, ami alkotmányos felhatal-
mazást biztosít a törvényhozás és a települési önkor-
mányzatok számára, hogy jogellenessé minősíthesse 
a közterületen való életvitelszerű tartózkodást. E fel-
hatalmazással élt az Országgyűlés az új Szabálysér-
tési törvény13 módosításakor, ami a világörökségnek 

a hajlÉktalanmentes Övezetek kijelÖlÉsÉvel a polgÁrokat kÉt cso-portra osztja: azokra, akik megÉrdemlik egÉsz-sÉgÜk, erkÖlcseik És kÖ-zÖssÉgi tereik vÉdelmÉt, És azokra, akiket e vÉdelem nem illet meg.
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minősülő és a helyi önkormányzat rendeletében meg-
határozott közterületeken szabálysértéssé nyilvání-
totta a hajléktalanok életvitelszerű közterületi tar-
tózkodását. Az új szabályozásban már nem szerepel 
az a korábbi – a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat in-
dokolása szerint az intézkedés közrendvédelmi funk-
cióját alapvetően megkérdőjelező – rendelkezés, ami 
nem engedte a szankciók alkalmazását abban az eset-
ben, ha az önkormányzat nem tett eleget ellátási kö-
telezettségének. Az Alaptörvény negyedik módosí-
tása és a Szabálysértési törvény nyomában bekövet-
kezett változtatása kettős feszültséget szül a magyar 
alkotmányos rendszerben. Ennek kifejtéséhez rövi-
den vázolom a lakhatás jogára vonatkozó nemzetkö-
zi és alaptörvényi normákat. 

A lakhatáshoz való jog biztosí-
tásának állami kötelezettsége 
mind a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában, mind a 
Módosított Európai Szociális 
Kartában szerepel. A globális és a 
regionális szintű dokumentum 
egyaránt megfelelő lakhatásról 
rendelkezik, aminek főbb elemei a birtoklás biz-
tonságának, a lakhatás megfi zethetőségének és a 
hozzá jutás lehetőségének előmozdítása. Az állami 
kö te lezettségek mindkét esetben hangsúlyozottan 
rela tí   vak, vagyis az előírások nem értelmezhetők ered-
ménykötelezettségként; az egyezményekben részes 
államoktól csupán az várható el, hogy folyamatosan 
tegyenek lépéseket a kívánt célok megvalósítása ér-
dekében. A Módosított Európai Szociális Karta vo-
natkozásában megjegyzendő, hogy Magyarország 
nem ratifi kálta a lakhatáshoz való jogról rendelkező 
31. cikket, így e téren nem rendelkezünk érdemi nem-
zetközi kötelezettségvállalással. 

A 2011 végéig hatályos magyar alkotmány nem 
tartalmazott kifejezett, a lakhatásra vonatkozó jogot 
meghirdető rendelkezést. Az ezredfordulón az ál-
lampolgári jogok országgyűlési biztosa fordult az Al-
kotmánybírósághoz kérve annak megállapítását, hogy 
a szociális biztonsághoz való jog magában foglalja a 
lakhatáshoz való jogot is. Az AB elutasította 70/E § 
(1) bekezdésének e féle interpretációját, sőt arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az Alkotmány szociális biz-
tonságra vonatkozó rendelkezéseiből „konkrétan meg-
határozott részjogok – így a ’ lakhatáshoz való jog’ – mint 
alkotmányos alapjogok nem vezethetők le”.14 Mivel azon-
ban a testület a szociális biztonsághoz való jog tartal-
mát az emberi megélhetés minimumának biztosításá-
val azonosította, és az ellátórendszer kialakításakor 
alapvető alkotmányos követelménynek mi nősítette 
az emberi élet és méltóság védelmét, ezért úgy ítélte 

meg, hogy az állam köteles az emberi lét feltételei-
ről, így hajléktalanság esetén az emberi életet köz-
vetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szük-
séges szállásról gondoskodni. Hangsúlyozni kell, hogy 
ez az értelmezés semmiféle alanyi jogosultságot nem 
biztosított a hajlék nélkül élő személyek számára, ki-
zárólag az állam cselekvési kötelezettségét rögzítet-
te a probléma kezelését illetően. 

A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény szakított 
a szociális biztonsághoz való jog korábbi, az alkot-
mánybírósági gyakorlat alapján valóban félrevezető 
megfogalmazásával. Az új szövegből az egyszerű 
nyelvtani értelmezés alapján is egyértelmű, hogy a 
szociális biztonság vonatkozásában államcélról és 
nem alapjogról van szó; a XIX. cikk szerint ugyan-

is „Magyarország arra törekszik, 
hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson”. Az 
Alaptörvény visszalépést jelent a 
korábbi megoldáshoz képest, ami 
nyitva hagyta annak jövőbeni le-
hetőségét, hogy az alkotmánybí-
rósági szemlélet változása esetén 
az ítélkezési gyakorlat a szociális 

biztonságra való igények alapjogként történő elisme-
rése felé fejlődjön tovább.15 Miközben a szociális jogok 
„magját” illetően valamelyest gyengítette azok alkot-
mányos védelmét, az új Alaptörvény egyúttal ki is 
bővítette a szociális jogok katalógusát az egészséges 
élelmiszerekhez és ivóvízhez való hozzáférés,16 vala-
mint az emberhez méltó lakhatás, és a közszolgálta-
tásokhoz való hozzáférés biztosításával.17 A hajlék-
talanokat illetően azonban a lakhatás témájának Alap-
törvénybe illesztése véleményem szerint nem szolgál 
új biztosítékokkal. A XXII. cikk (1) bekezdése vi-
lágossá teszi, hogy az Alaptörvény rendelkezése az 
emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosításáról 
államcélt és nem egyéni jogosultságot rögzít, igaz, 
ezt látszólag a közösség minden tagjára kiterjedően 
teszi. A (2) bekezdés azonban speciális rendelkezés-
ként külön nevesíti a hajlék nélkül élők csoportját, 
akik vonatkozásában az állami és önkormányzati 
szervek feladatául csupán a szállás – tehát nem az 
(1) bekezdésben meghirdetett „emberhez méltó lak-
hatás feltételeinek” – biztosítására való törekvést je-
löli meg. Az (1) és a (2) bekezdés együttes értelme-
zése alapján az (1) bekezdésben meghatározott ál-
lamcél általános lakáspolitika folytatására kötelezi 
az államot, bármiféle eredmény produkálásának a 
kötelezettsége nélkül. A (2) bekezdés ehhez kap-
csolódó módon, de mégis az (1) bekezdésben rögzí-
tetthez képest alacsonyabb szintű ellátáshoz való 
hozzáférés előse gítésére szólítja fel az államot és az 
önkormányza tokat, mivel a hajléktalan személyek 

egyfajta lefele nivellÁ lÁ-si versenyt is elindÍthat az ÖnkormÁnyzatok kÖ-zÖtt, hiszen a tolerÁnsab-bak rosszabbul jÁr hat-nak, mint a kemÉny rendÉ-szeti fellÉpÉst vÁlasztÓk.
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esetében megelégszik azzal, ha a kötelezettek pusz-
tán a szállás biztosítására tesznek erőfeszítéseket. 
A „törekszenek” kifejezésből egyértelműen az kö-
vetkezik, hogy eredménykötelezettségről még a szál-
lás biztosítása tekintetében sem beszélhetünk. A ko-
rábbi alkotmányos gyakorlathoz képest a lakha tásra 
vonatkozó rendelkezések alaptörvénybeli megjele-
nítése tehát csak annyiban jelent előrelépést, hogy 
azzal az állam Alaptörvény erejénél fogva válik kö-
telessé átfogó lakáspolitika kialakítására és művelé-
sére. 

Nehezen feloldható kettős alkotmányos feszült-
séget gerjeszt viszont az Alaptörvény negyedik mó-
dosításával elfogadott kiegészítés, ami a XXII. cikk 
harmadik bekezdésében olvasható. A feszültség egyik 
oka az Alaptörvény I. cikkében rögzített garanciális 
szabály „felvizezése”. Az I. cikk ugyanis általános ér-
vénnyel rögzíti, hogy „az alapvető jogokra és kötele-
zettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja 
meg”. E rendelkezés képezi az alapvető jogok ütkö-
zése esetén alkalmazandó alkotmányossági teszt ki-
indulópontját, ami szerint alapvető jogok csak tör-
vényi szintű szabályozással korlátozhatók. Mint az a 
már idézett alkotmánybírósági ítéletekből kiderült, 
a közterület használatával kapcsolatos kérdéseknek 
– minimálisan az egyenlő bánásmód, de más alapjo-
gok tekintetében is – vannak alapjogi összefüggései. 
Az I. cikk rendelkezései alapján tehát elképzelhető 
a közterületek használatának korlátozása, de csak 
törvény által szabályozott módon. A XXII. cikk (3) 
bekezdése azonban az életvitelszerű tartózkodás ese-
tében felfüggeszti e garanciális szabály alkalmazá-
sát, mivel lehetővé teszi, hogy – igaz, csak egy spe-
ciális helyzetre, a közterületen való életvitelszerű 
tartóz kodásra tekintettel – az alapvető jogok gyakor-
lását törvényi szintűnél alacsonyabb, sőt egyenesen 
a legalacsonyabb szintű jogszabállyal, azaz önkor-
mányzati rendelettel is korlátozni lehessen. Ezzel a 
módosítás tovább bontja az alkotmányos garanciák 
amúgy is megtépázott rendszerét. Az Alaptörvény I. 
cikkében foglalt rendelkezés célja éppen az, hogy 
csak országos nyilvánosság előtt zajló módon, kivé-
telesen lehessen korlátozni az alapvető jogok gyakor-
lását. Az új szabályozással viszont az Országgyűlés 
lemond az éppen általa gyakorolt egyik fontos alkot-
mányos garancia érvényesítéséről és úgyszólván ge-
binbe adja az alapvető jogok kurtítgatását. Az önkor-
mányzatok számára tekintettel a tárgyban születő 
helyi rendeletek alkotmányosságának ellenőrzése jó-
szerével lehetetlenné válik. És persze felmerül a kér-
dés, ha a garanciák feladása egy szabályozási tárgy 
tekintetében megtehető volt az Alaptörvény iksze-
dik módosításával, akkor miért ne lenne megtehető 

ugyanez más jogalkotási tárgyakra nézve az x plusz 
egyedikkel. 

A feszültség másik forrását az Alaptörvény mó-
dosítása utáni törvényalkotási gyakorlat jelenti. A 
Szabálysértési törvény módosításakor a jogalkotó „el-
feledkezett” arról a korábbi szabályozásban még sze-
replő biztosítékról, ami eltiltotta az önkormányzato-
kat szankciók alkalmazásától abban az esetben, ha 
nem teljesítették a hajléktalanokkal szemben fenn-
álló ellátási kötelezettségüket. Ezzel a törvény ren-
delkezése nyíltan aláássa az Alaptörvény XXII. cikk 
(2) bekezdésében foglalt, amúgy is bizonytalan mér-
tékű állami / önkormányzati kötelezettség teljesíté-
sének számon kérésének lehetőségét. Az új szabályo-
zás megbontja a korábban meglévő egyensúlyt és az 
egyébként biztosítani szükséges szolgáltatások tény-
leges nyújtásától függetlenül lehetővé teszi a zaklató 
jellegű hatósági fellépést. Az önkormányzatok kellő 
kreativitással két legyet is üthetnek egy csapásra: erő-
teljes rendészeti fellépéssel elüldözhetik területükről 
a hajléktalanokat, így ellátásukat a rájuk jelentkező 
igény hiányára hivatkozva szüntethetik meg. Így fenn-
áll a veszélye annak, hogy a szabályozás éppen ellen-
tétes hatást vált ki azzal, mint amit a büntető jelle-
gű fellépésnek Szívós Mária a 38/2012. (XI. 14.) AB 
határozathoz fűzött különvéleményében tulajdoní-
tott, hogy ti. az „…alkalmas lehet arra, hogy az embert 
az emberhez méltóbb életkörülményeket lehetővé tevő esz-
közök igénybevételére rávegye, hovatovább az egészsé-
get, végső soron az életet veszélyeztető életmód felől a 
mind fi zikálisan, mind mentális értelemben egészsége-
sebb lét felé terelje.”  

A hajléktalan személyekkel szembeni fellépés tehát 
több szempontból is aggályos. Elsősorban is aggá-
lyos azért, mert nem megold egy valóban létező prob-
lémát (a hajléktalansággal együtt járó közegészség-
ügyi, esetleg közerkölcs, közrend veszélyeztetésében 
megnyilvánuló kockázatot), hanem csupán térben 
máshová helyezi annak várható felbukkanását. A haj-
léktalanmentes övezetek kijelölésével a polgárokat 
két csoportra osztja: azokra, akik megérdemlik egész-
ségük, erkölcseik és közösségi tereik védelmét, és 
azokra, akiket e védelem nem illet meg. Fennáll a 
veszélye annak, hogy a keményebb fellépés nem az 
ellátórendszer felé fogja terelni a fedél nélkülieket, 
hanem az önkormányzatok számára biztosít lehető-
séget a tőlük és ellátásaiktól való szabadulásra. Ez 
egyfajta lefele nivellálási versenyt is elindíthat az ön-
kormányzatok között, hiszen a toleránsabbak rosz-
szabbul járhatnak, mint a kemény rendészeti fellé-
pést választók. 

Aggályos az Alaptörvény-módosítás a hatalmi ágak 
elválasztása szempontjából is, hiszen annak refl ex-
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szerűsége azt üzeni a társadalomnak, hogy a kor-
mányzat nem hajlandó eltűrni hatalma legcsekélyebb 
korlátozását sem, ami lényegében véve már – igaz a 
jog eszközeivel megvalósított – önkényes hatalom-
gyakorlást jelent. 

Aggályos az Alaptörvény módosítása azért is, mert 
olyan élethelyzetért enged meg büntetni embereket, 
aminek kialakulása aligha szándékos magatartásuk 
következménye, s ezzel felfüggeszti az alkotmányos 
büntetőjog alkalmazásának lehetőségét. Végül aggá-
lyos a XXII. cikk (3) bekezdésének beillesztése az 
Alaptörvénybe és az új szabálysértési tényállás ami-
att is, mert együttesen aláássák az Alaptörvény XXII. 
cikk (2) bekezdésében vállalt, a hajléktalan szemé-
lyekről való állami / önkormányzati gondoskodásra 
irányuló kötelezettségvállalás hitelét.
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A hajléktalanság és az egzisztenciális kiszolgáltatott-
ság kriminalizációja önmagában nézve, előzménye-
itől és kontextusától elszakítva nem más, mint egy 
(jogállamban) paradox és elfogadhatatlan megköze-
lítésmód, amely alapjogi szempontból értelmezhe-
tetlen módon a jogellenes cselekmény helyett egy 
helyzet, a nincstelen állapot szankcionálását eredmé-
nyezi. Irányadónak tartjuk az Alkotmánybíróság 
2012-es határozatában kinyilvánított álláspontját, 
amely egyértelműen rögzíti, hogy a hajléktalanság 
szociális probléma, amit az államnak a szociális igaz-
gatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem pedig 
büntetéssel kell kezelnie. Az emberi méltósággal ösz-
szeegyeztethetetlen, továbbá teljességgel értelmetlen 
az, ha az állam a büntetés eszkö-
zeivel kényszerít bárkit szociális 
szolgáltatások igénybe vételére. 

A legszélsőségesebb szegény-
ség aktív és passzív megnyilvánu-
lási formáit, a közterületi létet 
vagy a guberálást büntető jogsza-
bályok fémjelezte megoldási kísér-
let azonban – álláspontunk szerint 
– csak egy, az egyéni felelősség és 
az önhiba fogalmát központba helyező „szociális” 
szemléletmód körében értelmezhető. A kimondva 
vagy kimondatlanul a saját sorsért való személyes fe-
lelősséget, az önhibát központba helyező nézetrend-
szer a legitimációs talaja az utóbbi évek során ha-
zánkban az egyenlő méltóság elvét felülíró rendpár-
ti, kriminalizációs hullámnak. Alkotmányjogi 
nézőpontból a szűkebben vett aggályos jelenséget, 
tendenciát nem önmagában, hanem a szociális biz-
tonsághoz kapcsolódó juttatások körében is teret nyerő 
érdemességi személet tágabb kontextusában értel-
mezzük.

A hajléktalanokkal és az egzisztenciálisan rászo-
rulókkal szembeni rendészeti-büntetőjogi fellépés, 
valamint a szociális jogok érdemességhez és egyéb 
feltételekhez kapcsolása ugyanakkor egyáltalán nem 
előzmények nélküli Magyarországon. Az előképek 
körében előkelő helyen említhető a guberálás, illet-
ve a koldulás szabálysértési szankcionálása több te-
lepülésen (köztük például 2005-től Kaposvárott), a 
hajléktalanok frekventált közterületekről való kiszo-

rítása érdekében alkalmazott, köztéri padokra sze-
relt karfák, a sajtó érdeklődését is kiváltó 2008-09-
es „monoki kísérlet”, ezen belül a munkáért segélyt 
elve vagy éppen a szociális kártya bevezetése. A rá-
szorultság miatti támogatást erodáló érdemességi 
szemlélet és a mindenhatónak hirdetett közmunka-
programok egyik közvetlen kormányzati előképe 
éppen a 2008-ban indított Út a munkához program 
volt. Fontos azonban, hogy az említettek nagy része 
alapvetően helyi szintű, elszigetelt vagy burkolt jel-
legű, a jogállami intézményrendszer által kontroll 
alatt tartott intézkedés volt. 2010-től kezdődően 
azonban egyre erősebbé, nyíltabbá, országos szintű 
programmá váltak az önhibára építő, kriminalizációs 

törekvések. 
A jogalkotás legmagasabb, al-

kotmányi szintjén a szemléletmód 
az Alaptörvény szociális jogi ren-
delkezéseinek megalkotásával kez-
dődött, majd a jogi szabályozás, a 
jogalkalmazás és a politikai kom-
munikáció által generált folyama-
tot a 2013-as negyedik Alap tör-
vény-módosítás tetőzte be. Ez vég-

ső lépésként nyíltan magába az alkotmány szövegébe 
emelte be – az Alkotmánybíróság által korábban al-
kotmányellenesnek nyilvánított és törvényi szinten 
megsemmisített – életvitelszerű közterületi tartóz-
kodás szankcionálását.

Nem hagyható fi gyelmen kívül témánk szempont-
jából az a köztudomású és történelmileg igazolt tény 
sem, hogy a gazdasági nehézségek negatív hatást gya-
korolnak az emberi jogok érvényesülésére. Az Euró-
pai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése is1 fi -
gyelmeztet a 2009-től jelentkező gazdasági válság 
közvetlen és közvetett hatásaira Európa-szerte. Ezzel 
összhangban, magyar vonatkozásban az alapvető jo-
gok biztosa hangsúlyozza az e tárgyban készült vizs-
gálatait összegző kötetében, hogy a társadalmi ko-
hézió gyengülése, az előítéletes gondolkodásformák, 
a szélsőséges magatartások térnyerése és a bűnbak-
képzés társadalom-lélektani folyamata mind a válság 
fogalmához köthető jelenségek. Ugyanígy a tágabb 
értelemben vett válság kontextusában értelmezhető-
ek a nehezedő gazdasági viszonyokra és a kiéleződő 

Lápossy Attila – Szajbély KatalinkorlÁtozott terekszociÁlis jogok az ÉrdemessÉg És a kriminalizÁciÓ ÁrnyÉkÁban
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társadalmi problémákra adott – gyakran disz funk-
cio nális – állami válaszok. Egymással párhuzamo-
san fi gyelhető meg az állam kivonulása az élet egyes 
területeiről és emellett – a csökkenő állami szerep-
vállalás ellensúlyozására, a társadalmi többség vélt 
vagy valós érdekeinek érvényesítésére – a fokozódó 
kriminalizáció.2 

Ebben a gazdasági-társadalmi kontextusban ke-
rült sor a hatályos Alaptörvény szociális jogokkal 
kapcsolatos rendelkezéseinek megszövegezésére. Az 
Alaptörvény értelmében a szo ciális 
biztonsághoz való jog nem csak, 
hogy formálisan elveszítette a 
meg   lévő minimális alanyi jogi jel-
legét, és állami törekvésként, ál-
lamcélként került megfogalmazás-
ra, hanem nyílt teret nyert az ér-
demesség elvárása. Nem lehet 
másként értelmezni azt az alkot-
mányi passzust, amely szerint tör-
vény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a 
szociális intézkedést igénybe vevő személynek a kö-
zösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan 
is megállapíthatja. Az Alaptörvény szövege felülről 
törte át a szociális jogok alapvetően a rászorultságra 
épülő szolidaritás logikáját: immár nem azt kell az 
államnak támogatni, aki rászorult, hanem e körből 
csak azt, aki ezt a közösségtől „megérdemli”. A fen-
tiek alapján nem meglepő, hogy az elmúlt évek során 
az alacsonyabb szintű szociális jogi jogalkotásban, 
törvényi és rendeleti szabályokban is teret nyertek a 
rászorultságtól független, kifejezetten az elesettek 
„nevelésére” irányuló feltételek. Az általános szoci-
ális támogatási forma, az aktív korúak ellátására való 
jogosultság feltételeként az önkormányzat például 
rendeletben írhatja elő a lakókörnyezet rendezettsé-
gének, tisztán tartásának, higiénikus állapotának biz-
tosítását. A „tiszta udvar, rendes ház” elvének előírá-
sa mellett említhető a szabály, amely értelmében – 
rászorultságtól függetlenül – meg kell szüntetni az 
ellátását annak, aki az éves felülvizsgálatot megelő-
ző egy évben nem tud legalább 30 napos kereső te-
vékenységet igazolni.3

A szűkebb témánkra visszakanyarodva, a hajlék-
talanság felszámolása és az egzisztenciálisan rászo-
rulók támogatása, a lakhatás területe vagy éppen a 
munkanélküliség csökkentése hagyományosan szo-
ciális jogi terület. A beavatkozás, a támogatás és se-
gítség jellege, mértéke vagy megoszlása természet-
szerűleg a világ minden demokráciájában komoly tár-
sadalmi viták tárgya. Magyarországon az utóbbi 
években azonban az eredendően szociális jogokkal 
összefüggő, második generációs alapjogi problémák 
a kormányzati intézkedések hatására egyre inkább 

emberi jogi síkra kerültek, az emberi méltóságot érin-
tő alapjogi problémaként értelmezhetőek. Ennek 
pedig az a nem elhanyagolható, mégis aránylag rit-
kán hangoztatott következménye lett, hogy másod-
lagossá vált az egyébként életbevágó szociális bizton-
sághoz való jog, az életmentő segítségen túlmutató, 
preventív jogvédő, megelőző beavatkozás, a hajlékta-
lanság perifériáján lévők és a funkcionális hajlék-
talansággal küzdők programszerű, összehangolt se-
gítése. Az említett alapjogi átstrukturálódásra, az em-

beri jogi oldal fokozott, közvetlen 
érintettségére számos példa hoz-
ható pusztán az ombudsmani gya-
korlatból.4 

A guberálás büntethetősége (Jó-
zsefváros, Kaposvár), az életvitel-
szerű közterületi tartózkodás sza-
bálysértéssé nyilvánítása viszony-
lag ismertebb témakörök, de 
ide sorolhatóak a bejelentés nélkü-

li, közhatalmi eszközökkel végrehajtott hajléktalan-
telep-felszámolások Budapesten (így Zuglóban és Fe-
rencvárosban), a szociális és rendészeti feladatokat 
egyszerre ellátó „előállító” hajléktalanszálló beüze-
melése vagy a budapesti aluljárok „megtisztításának” 
kampánya. A felsorolt intézkedések összességében 
már nem elszigetelt problémákként, hanem folya-
matként értelmezhetőek. Relatíve szerencse, hogy a 
jogalkalmazás tehetetlenségi ereje folytán a tényle-
ges rendészeti fellépés a gyakorlatban kisebb inten-
zitású, mint amilyenre elvben a jogszabályok alapot 
adnának. Nem hagyható fi gyelmen kívül azonban, 
hogy a bírságolásra, előállításra jogalapot teremtő 
szabályozás, a szankcionálás és intézkedés puszta le-
hetősége is igen komoly, fenyegető és méltóságsértő 
hatással van a jogérvényesítésre szinte képtelen haj-
léktalan emberek esetében. Ez a „fékezett habzású” 
végrehajtási séma pedig összességében mégis meg-
felelt annak a célnak, hogy a zavaró, problémás, a vá-
rosképet, közhangulatot és egyebet romboló, zavaró 
hajléktalanokat, nincsteleneket elűzze a frekventált 
közterületekről.

Eközben az érdemességi személetre, a „többség” 
jogainak, érdekeinek védelmére alapozva a jogvédel-
mi szint csökkentésének igénye az alapjogi gya korlat 
területén is jelentkezett. Az erős állami beavatkozás, 
a többségi szempontok érvényesítése, a költségvetés 
teherbíró-képességére való hivatkozás a szo ciális jo-
gok esetében megszokott formulák, de első generá-
ciós személyiségi vagy szabadságjogok esetében ha-
lovány hivatkozások csupán. Az elmúlt években a 
vita ennek ellenére (a segítség módja és mértéke he-
lyett) abba az irányba tolódott el, hogy akinek szin-
te semmije nincs, az alappal tiltható-e el még a köz-
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javak használatától is mások kényelme és jóérzése ér-
dekében. Az alapjogi dogmatikában bevett teszt 
he lyett a szükségességnek és az arányosságnak egy-
fajta direkt számszerűsített dimenziói kerültek a dis-
kurzus középpontjába. Számos olyan jogalkotói kí-
sérletnek lehettünk a tanúi már az Alaptörvény ne-
gyedik módosításának elfogadását megelőzően is, 
amikor a többség érdekeként is értelmezhető közér-
dekűség szolgál a klasszikus alapjogi hierarchiában 
legmagasabb szinten álló emberi méltóság korláto-
zásának alapjául. Jól példázza ezt 
a megközelítést az említett fővá-
rosi „aluljáró-tisztítás” kapcsán az 
ombudsman és a főpolgármester 
között kialakult nyilatkozat-há-
ború, amelyben a főpolgármester 
a többség érdekeire hivatkozva le-
gitimálta az intézkedéseket, míg 
a biztos – a szükséges szakpoli-
tikai intézkedésekre való felhívás 
mellett – alapjogi jelleggel tényle-
gesen már csak a nyomor minimu-
mához való jogért küzdött a tiltó intézkedésekkel 
szemben. 

Az Alkotmánybíróság egyébként joggal üdvözöl-
hető döntései – így különösen a guberálás és az élet-
vitelszerű közterületi tartózkodás szankcionálásának 
alkotmányellenessé nyilvánítása5 – és relatív követ-
kezetessége ellenére nem lehet szó nélkül elmenni az 
említett két határozat különvéleményeiben foglaltak 
mellett. Ezek indokolásában ugyanis a többségi alap-
jogvédő állásponttal szemben több alkotmánybíró is 
markánsan jogkorlátozó álláspont mellett érvelve ne-
hezen értelmezhető megállapításokra ragadtatta ma-
gát. Álláspontjukkal a jogkorlátozást felkarolva annak 
legitim céljaként ismerték el a számszerű „arányos-
ságot”, az általánosságban vett, alá nem támasztott 
közérdeket, a preventív jellegű szankciók alkotmá-
nyosságát.6 

Komoly feszültségforrást jelent az, hogy e folya-
matokkal párhuzamosan az alapjogvédő intézmé-
nyeknek, így a bírósági rendszernek, az ombudsmannak 
és az Alkotmánybíróságnak folyamatosan szűkült a 
mozgástere az alapjog-korlátozó intézkedések, első-
sorban a jogi szabályozás jogállami kontrollálhatósá-
gával kapcsolatban. A kriminalizációra irányuló, helyi 
szintű törekvéseket kezdetben még az „első védelmi 
vonal”, a törvényességi ellenőrzést végző kormány-
hivatalok is próbálták keretek közé szorítani. Az 
alapjogsértő jogalkotási lépésekkel szembeni egyre 
határozottabb ombudsmani fellépés, majd a témában 
a klasszikus alapjogi megközelítéshez hű alkotmány-
bírósági határozatok azonban nem az indokolatlan, 

aránytalan, alapjogilag magyarázhatatlan jogalkotói 
irány visszafordításához vezettek, hanem a kereteket 
jelentősen átíró alaptörvény-módosításhoz. A módo-
sítás – némiképp ironikus módon épp a lakhatás biz-
tosítására irányuló állami törekvést deklaráló új alap-
törvényi előíráshoz kapcsolva – megteremti az alkot-
mányi alapot arra, hogy a közrend, a közbiztonság, 
a közegészség és a kulturális értékek védelme érde-
ké ben, a közterület meghatározott részére vonatko-
zóan az életvitelszerűen megvalósuló közterületi 

tartóz kodást a jogalkotó jogelle-
nessé minősítse. E rendelkezés az 
alkotmányossági standard szöveg-
szerű felülírásával, „felülal kot má-
nyo zá sával” az Alaptörvény belső 
koherenciájának kérdésességéhez 
is elvezet. (Az alapvető jogok biz-
tosa éppen e belső koherencia ér-
vényesülése védelmében indítvá-
nyozta az Alkotmánybíróságnál az 
alaptörvény-módosítás felülvizs-
gálatát, a testület azonban az 

ombuds mani indítványt visszautasította és csupán az 
értelmezési keretek nyitottságát hangsúlyozta.7) 

A negyedik alaptörvény-módosítás ezen a terüle-
ten is drasztikusan legyengítette a működő jogvédel-
mi immunrendszert. Jelenleg úgy tűnik, az életvitel-
szerű közterületi tartózkodást tiltó zónák kijelölése 
csak egy kifejezetten aktivista, az alapjogi hierarchi-
ára alapozó, az Alaptörvény rendelkezései között az 
emberi méltósághoz való jognak az értelmezési el-
sődlegességén nyugvó, de szövegellenes értelmezés-
sel tekinthető alkotmánysértőnek. Ha az Alaptör-
vény valamennyi, a negyedik módosítással beépült 
rendelkezésének alkotmányi jelleget tulajdonítunk, 
már csupán az önkormányzati „zónarendeletek” túl-
zott buzgósággal megállapított szabályai vonhatóak 
vizsgálat alá, de azok ténye és jogalapja már nem. Al-
kotmányossági felülvizsgálat tárgya lehet jelenleg el-
méletileg minden olyan szabályozás is, amely – köz-
vetve vagy közvetlenül – a „jogszerűen” megrajzolt 
tiltott zónákon túlmenően is tiltja, akadályozza a 
közterület életvitelszerű használatát. Erre hivatkoz-
va kezdeményezett az ombudsman alkotmánybíró-
sági eljárást az emberi méltóságot sértő kaposvári ön-
kormányzati rendeleti előírás miatt, amely a város 
teljes területén bírság kiszabásával szankcionálja az 
életvitelszerű lakhatásra használt ingóságok közte-
rületi elhelyezését, illetve támadta meg a Kúria előtt 
a Fővárosi Közgyűlés rendeletét, amelyben indoko-
latlanul széles körben jelölte ki azokat a budapesti 
közterületeket, ahol jogszerűtlennek minősül az élet-
vitelszerű tartózkodás.

az alaptÖrvÉny szÖvege felÜlrõl tÖrte Át a szoci-Ális jogok alapvetõen a rÁszorultsÁgra ÉpÜlõ szo-lidaritÁs-logikÁjÁt: im-mÁr nem azt kell az Ál-lamnak tÁmogatni, aki rÁszorult, hanem e kÖrbõl csak azt, aki ezt a kÖzÖs-sÉg tõl „megÉrdemli”. 
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A totális rendpárti-szankciós jogi és kommuniká-
ciós hengerrel szemben az alapjogvédelem kisebb 
győzelmeket, időleges eredményeket tud felmutatni. 
A teljes képhez tartozik, hogy az alkotmánybírósá-
gi határozatokat követően az életvitelszerű közterü-
leti tartózkodás teljes körű és totális jellegű tilalma 
némileg szelídült (ha hivatalos felszólításra elhagyja 
a területet, akkor nem büntethető a hajléktalan), az 
akár azonnali elzárást eredményező szankcionálás 
átalakult, az önkormányzati rendeletekből pedig el-
tűnt a guberálás közvetlen, direkt szabálysértéssé 
nyilvánítása. A példaként említett zuglói statáriális 
hajléktalantelep lebontása kapcsán született olyan el-
sőfokú bírósági döntés, ami kártérítést állapított meg 
az érintettek számára, ennek hatására pedig más ön-
kormányzatok (pl. Csepel, Újpest) visszakoztak ha-
sonló intézkedéstől. Ezt ellenpontozza a fővárosi zó-
narendelet valósága, a hulladék tulajdonjogi helyze-
tének megváltoztatásával pedig a guberálás lopásként 
való szankcionálhatóságának lehetősége.

Ha nemzetközi vizekre evezünk, akkor minden 
bizonnyal egy mély és komplex elemzést is megérne 
az, hogy az Európai Unió egyes országaiban, külö-
nösen a „keleti végeken” a szociális jogok területén, 
a szociális biztonsághoz való jog 
érvényesülésével kapcsolatban a 
gazdasági válság milyen társadal-
mi, alapjogi feszültségekhez veze-
tett. Az előítéletesség és a szolida-
ritás csökkenése nemcsak nálunk 
fi gyelhető meg, Nyugat-Európá-
ban különösen a migrációval ösz-
szefüggő szigorítások említhe tőek, 
felmerülhetnek esetenként kisebb-
ségi vonatkozások (pl. ro matelepek 
felszámolása Franciaországban), 
de ezek alapvetően lokális jellegű-
ek maradtak. Magyarországon 
ugyanakkor példátlanul erőteljes 
az az említett kettősség, ami a szo-
ciális jogok relativizálása, önhibá-
tól való függővé tétele és az érdemességi szemlélet 
megjelenése, valamint az egzisztenciálisan rászorult, 
hajléktalan személyekkel szembeni „közrendvédel-
mi” rendészeti fellépés szabályozás szintjén való fo-
kozása jelentett az utóbbi években. A hajléktalanság 
és más súlyos egzisztenciális státuszokkal szembeni 
rendészeti fellépést érintően a nemzetközi sztenderdek 
kapcsán az összevetést nehezíti, hogy nem igazán 
vannak hasonló, az európai jogvédelmi fórumokig 
eljutó, így referenciaként említhető ügyek. Vélemé-
nyünk szerint ennek a hiátusnak az elsődleges oka, 
hogy ha van is ilyen jellegű szabályozás vagy jogal-
kalmazási gyakorlat, akkor ezek belső körben ma-

radnak, mivel a hazai bíróságok és alkotmánybíró-
ságok kezelni tudják az alkotmányos kereteken túl-
terjeszkedő intézkedéseket. A nemzetközi, alapjogi 
aspektusú kritikákat ugyanakkor jól mutatja az ENSZ 
jelentéstevőinek állásfoglalása és felhívása 2012-ben, 
illetve a több mint 130 hajléktalanok jogaiért küzdő 
civil szervezetet tömörítő FEANTSA nyílt levele és 
határozott tiltakozása az Alaptörvény negyedik mó-
dosítása kapcsán 2013-ban.8 A Velencei Bizottság 
negyedik Alaptörvény-módosítást érintő állásfogla-
lása – tartalmi kritika helyett – főleg arra a parado-
xonra világított rá, hogy az Alkotmánybíróság által 
alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezés hogyan 
válhat az Alaptörvény részévé és mércévé.9

Az említett magyar törvényi és alkotmányi sza-
bályokkal összefüggésben magyar ügyek ezen a te-
rületen eddig nem kerültek az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága elé, leginkább praktikus okokból: az 
Alaptörvény negyedik módosítása óta kicsit több mint 
egy év telt csak el, és eleve igen nehéz a panasztétel 
e csoportok esetében. Bár a Bíróság az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének rendelkezéseiből követke-
zően nem a szociális alapjogvédelem fóruma, de – 
éppen az emberi méltóság, illetve az egyenlő bánás-

mód sérelme miatt – egyáltalán 
nem kizárt, hogy a hatályos ma-
gyar szabályozás közvetve, konk-
rét eseten keresztül a legjelentő-
sebb európai emberi jogvédő fórum 
elé kerül a közeljövőben. Jelzésér-
tékű lehet ezzel összefüggésben 
az Európai Parlament – kötelező 
erővel nem bíró – állásfoglalása az 
Európai Unió hajléktalansággal 
kap csolatos stratégiájáról, amely 
hangsúlyozza, hogy az Unióban 
„sürgősen véget kell vetni a hajlék-
talanok bármiféle kriminalizálásá-
nak, egész közösségek margi nali zá-
lá sának”, ennek nyomán „felhívja 
a Bizottságot és a Tanácsot, hogy he-

lyezzenek politikai nyomást azon tagállamokra, amelyek 
szankcionálják a hajléktalanságot”.10

Tanulságos továbbá a szociális jogok és a méltó-
ságvédelem terén egyébként kifejezetten attraktív-
nak nem minősíthető amerikai egyesült államokbe-
li bírósági gyakorlat, amely az időszakonként nép-
szerűvé váló tagállami életminőség-törvényeknek 
parancsolt megálljt. Ezen szabályozások kimondott 
és hangsúlyozott célja a városkép védelme volt, vala-
mint a helyi lakosság „megóvása” a zavartól, bosszú-
ságtól és kellemetlenségtől, amit a hajléktalan, el-
szegényedett, utcán élő, alvó, szükségleteit végző 
embe rek látványa jelentett. Az Egyesült Államok 

tÖbb alkotmÁnybÍrÓ is markÁnsan jogkorlÁto-zÓ ÁllÁspont mellett Ér-velve nehezen Értelmez-hetõ megÁllapÍtÁsokra ragadtatta magÁt. ÁllÁs-pontjukkal a jogkorlÁ-tozÁst felkarolva annak legitim cÉljakÉnt ismer-tÉk el a szÁmszerû „arÁ-nyossÁgot”, az ÁltalÁnos-sÁgban vett, alÁ nem tÁ-masztott kÖzÉrdeket, a preventÍv jellegû szank-ciÓk alkotmÁnyossÁgÁt
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Leg felsőbb Bírósága már az 1960-as és ’70-es évek-
ben világossá tette, hogy senkit nem lehet sem köz-
vetlenül, sem pedig közvetve – a szankcionálandó 
magatartások széles körének felsorolásával – pusztán 
a helyzete, státusza, állapota alapján büntetni, érv-
ként pedig a jövőbeli bűnözés lehetősége nem fogad-
ható el. Az 1990-es években az Amerikai Egyesült 
Államok Fellebbviteli Bírósága számos döntésében 
erősítette meg azt az álláspontot, hogy egyébként ár-
talmatlan (közterületi) cselekményért vagy pusztán 
a hajléktalanság okán bárkinek – akinek egyébként 
nincs hová mennie – őrizetbe vételét előírni alkot-
mányellenes.11

Végül szeretnénk felidézni azt, a fentiekhez ké-
pest szinte utópisztikus megközelítésmódot, amely 
az ezredfordulón jellemezte a magyar alapjogi dis-
kurzust. Ekkor még a lakhatás jogának alanyi jogi 
jellege, legalábbis szituatív kikényszeríthetősége volt 
a kérdés az Alkotmánybíróság előtt. Az az egyébként 
igencsak tanulságos alapjogi diskurzus, amely 2000-
ben az akkori ombudsmanok és az Alkotmánybíró-
ság között a lakhatáshoz való jog tárgyában folyt, a 
mai alkotmányos viszonyok között álláspontunk sze-
rint elképzelhetetlen lenne. Az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi jogok biztosa azért fordultak az Alkotmánybí-
rósághoz, hogy az foglaljon állást a tekintetben, hogy 
levezethető-e a szociális biztonság jogából a lakha-
táshoz (de nem lakáshoz) való jog. Az Alkotmány-
bíróság ilyen tartalmú alanyi jogot általánosságban 
nem tekintett kiolvaszthatónak a szociális biztonsá-
got deklaráló alkotmányi rendelkezésből, azt mind-
azonáltal rögzítette, hogy extrém, az életet és embe-
ri méltóságot veszélyeztető élethelyzetekben, egyfaj-
ta „szezonális alapjogként” mindenkinek joga van 
egy minimális szintű gondoskodáshoz és segítség-
nyújtáshoz az állam részéről.12  A kisebbségi biztos 
az Alkotmánybíróság határozatát némi kritikával il-
lette, mivel a határozat „az emberi méltósághoz való 
jog megvalósulását egy kétségtelenül indokolt és fontos, 
ám túlságosan szűk szempont szerint vizsgálja.”13  

A hajléktalanság a lakhatási szegénység legszél-
sőségesebb formája, de jóval tágabb területről van szó 
annál, amit a téli krízisidőszakban az átmeneti, élet-
mentő szállás vagy éjjeli melegedő jelent a hajlékta-
lanok számára. Miközben a legextrémebb helyzetek-
re – a civilek aktív, nélkülözhetetlen segítsége mel-
lett – van, pontosabban, szerencsés helyzetben lehet 
valamiféle (minimális, pillanatnyi) megoldás, a lak-
hatási szegénységgel kapcsolatos közép- és hosszabb 
távú stratégiák hiányoznak. Úgy tűnik, jelen hely-
zetben már nincs létjogosultsága az egykori kérdés-
nek, hogy létezik-e önálló, alanyi jogi, bármely for-

mában kikényszeríthetőséggel bíró lakhatáshoz való 
jog. A szociális jogi aspektus elhalványodása, a rend-
párti aktivitás mellett éppen itt nem jelenik meg a 
szükségszerűen cselekvő állam. Az Alaptörvény szö-
vegében szereplő lakhatással összefüggő szerepvál-
lalás és „törekvés” pedig nem tűnik többnek annál, 
bár – és talán ennek is örülni kell – kevesebbnek sem, 
mint amit az Alkotmánybíróság 2000-ben kimon-
dott az államcél jelleggel és a széles mozgástérrel kap-
csolatban. A rendelkezés valódi hivatkozási pont he-
lyett inkább egy olyan „fügefalevélként” írható le, 
amely igyekszik eltakarni a lakhatás területével kap-
csolatos állami szerepvállalás hiányát, adóssága -
it. Szimbolikus szépségét jelentősen beárnyékolja az 
ugyanebben a cikkben található rendelkezés az élet-
vitelszerű tartózkodás korlátozására, valamint az azzal 
rokon, fent részletesen kifejtett érdemességen alapu-
ló jogalkotási tendencia.jegyzetek
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i .
A hajléktalanság kriminalizálásában egyszerre nyil-
vánul meg a jóléti állam eszméje elleni támadás és az 
állam jóléti funkcióinak leépítését és átértelmezését 
egyaránt magában foglaló büntető fordulat, valamint 
a III. Magyar Köztársaságnak az alkotmányos de-
mokrácia és jogállamiság eszméin nyugvó intéz-
ményrendszere lebontásának ezzel párhuzamosan 
zajló folyamata. A fedél nélkül élők törvényen kívül 
helyezése mindennél jobban kifejezi a köztársaság 
eszméjének lábbal tiprását. A köztársaság jogilag és 
morálisan egyenrangú polgárok közössége: ezt a mo-
rális egyenlőséget a szélsőséges társadalmi egyenlőt-
lenségek eleve ellehetetlenítik, az osztályhierarchia 
legalján lévők hatósági üldözése, valamint az ennek 
igazolására szolgáló, a hajléktalan embereket hibáz-
tató, kirekesztő és dehumanizáló diskurzus pedig 
mindezt szentesíti.1 A magántu-
lajdon rendszeréből kirekesztett 
hajléktalan emberek így kívül re-
kednek az állampolgári közössé-
gen is2: a hajléktalanság „nem a kö-
zösségen belü li problémaként, 
hanem a közösségen kívü lről ér-
kező fenyegetésként jelenik meg”.3 Másrészt a haj-
léktalanság kriminalizálása eljárásrendi szempont-
ból is az alkotmányos demokrácia tagadásának az 
egyik kirívó példája, amennyiben az Alaptörvény ne-
gyedik módosítása azután tette azt újra lehetővé, hogy 
az Alkotmánybíróság korábban az emberi méltóság 
védelmével összeegyeztethetetlennek és ezért alkot-
mányellenesnek találta a hajléktalanság büntetését.4

A továbbiakban először az Alkotmánybíróság haj-
léktalanság kriminalizálásáról szóló döntését elem-
zem az Amerikai Egyesült Államok kapcsolódó eset-
joga tükrében, majd a hajléktalan élethelyzet és az 
emberi méltóság előbbiben felvetett összefüggését 
gondolom tovább a szociális jogokról szóló korábbi 
magyarországi alkotmánybírósági esetjog kapcsán. 
Amellett fogok érvelni, hogy az emberi méltóság el-
idegeníthetetlen jogából nem csupán az államhata-
lom korlátozása (a hajléktalanság kriminalizációjának 
tilalma), hanem az állam cselekvési kötelezettsége (a 
lakhatáshoz való jog biztosítása) is következik. Nem 
csupán a hajléktalanság büntetése összeegyeztethetlen 

az emberi méltóság védelmével, hanem a hajlékta-
lanság is. i i .
Az Alkotmánybíróság több szempontból is alkot-
mányellenesnek találta a szabálysértési törvény és a 
közterületek használatáról és a közterületek rendjé-
ről szóló fővárosi rendelet közterületi hajléktalanság 
kriminalizálásáról szóló rendelkezéseit.5 Egyrészt 
ezek megfogalmazása nem volt egyértelmű, ami el-
lentétes a jogbiztonság alkotmányos alapelvével, és 
lehetőséget ad az önkényes jogalkalmazásra. A haj-
léktalanság kriminalizálását az Alkotmánybíróság 
azonban nem csupán formai, a megfogalmazás pon-
tatlanságával kapcsolatos okokból találta alkotmány-
ellenesnek, hanem azért is, mert az összeegyeztet-
hetetlen az emberi méltóság védelmével, azzal ösz-

szefüggésben, hogy a közterületi 
hajléktalanság büntetendővé nyil-
vánításának nincsen legitim alkot-
mányos indoka. A közrend védel-
me ebben az esetben nem legitim 
indok az Alkotmánybíróság érve-
lése szerint, mivel „önmagában az, 

hogy valaki a közterületen éli az életét, mások jogát nem 
sérti, kárt nem okoz, a közterület rendeltetésszerű hasz-
nálatát, a közrendet nem veszélyezteti”, a közrendet va-
lóban veszélyeztető magatartások szankcionálására 
pedig a szabálysértési törvény számos önálló tényál-
lást ismer. 

Az Alkotmánybíróság azonban arra a következ-
tésre jut, hogy „valójában nem a közrend védelméhez 
fűződő érdekek motiválták a jogalkotót e tényállás 
megállapítása során”, hanem az, hogy az utcán élő 
embereket a büntetés eszközeivel kényszerítsék a szo-
ciális ellátás (vagyis a hajléktalanellátó intézmények) 
igénybevételére. „A települések belterületeinek közterü-
letein élés büntetendővé nyilvánítása azt jelenti, hogy a 
törvény a büntetés, a személyes szabadság korlátozásá-
val is járó állami kényszer kilátásba helyezésével továb-
bi kényszerhelyzetet teremt az amúgy is krízishelyzetben 
levő hajléktalanok számára, választhatnak, vagy a te-
lepülés külterületén keresnek maguknak lakhatási lehe-
tőséget, vagy igénybe veszik az önkormányzatok által 
nyújtott hajléktalan ellátást.” Ezzel összefüggésben az 
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Alkotmánybíróság megállapította, hogy „…sem a haj-
léktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, sem a 
szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem 
tekinthető olyan legitim, alkotmányos indoknak, amely 
a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyil-
vánítását megalapozná.” i i i .
Annak megvilágítására, hogy mennyire előremuta-
tó az Alkotmánybíróság érvelése, érdemes azt össze-
vetni az Amerikai Egyesült Államok bíróságainak 
kapcsolódó esetjogával.6 Wes Daniels kritikai átte-
kintése során arra a megállapítás-
ra jut, hogy a hajléktalanság „ön-
kéntelen” vagy „önkéntes” mivol-
táról alkotott vélekedéseknek 
döntő jelentősége volt abban, hogy 
a bíróságok jogszerűnek vagy jog-
sértőnek találták a hajléktalanság 
kriminalizálásáról szóló jogszabá-
lyokat, illetve a hajléktalan embe-
rek közterületi jelenléte ellen fo-
ganatosított hatósági intézkedése-
ket.7 Azok a bíróságok, amelyek a 
hajléktalanságot olyan kényszerű állapotnak tekin-
tették, amelynek megváltoztatására a fedél nélkül élő 
embereknek nincs lehetősége, alkotmányellenesnek 
ítélték a hajléktalanság kriminalizálását, illetve a vég-
szükség elvére hivatkozva (necessity defense)8 elutasí-
tották a fedél nélkül élő emberek felelősségének meg-
állapítását. Ezek a bírósági döntések arra az ameri-
kai esetjogra támaszkodtak, amelyek a csavargást, 
illetve a kábítószerfüggést tiltó rendeletek kapcsán 
kimondták, hogy alkotmányellenes – az amerikai al-
kotmány „kegyetlen és szokatlan” büntetések tilal-
máról szóló nyolcadik kiegészítését sértő – valakit a 
„státusza” (helyzete, állapota) miatt büntetni.9 Azok 
a bíróságok azonban, amelyek úgy találták, hogy a 
hajléktalan emberek nem feltétlenül kényszerből élnek 
az utcán (hanem például azért, mert úgy döntöttek, 
hogy nem veszik igénybe a hajléktalanellátást), nem 
tartották alkotmányellenesnek a hajléktalanság kri-
minalizálását. 

Ha a hajléktalan embereknek nincs más választá-
suk, mint hogy közterületen éljenek, úgy a közterü-
leten élés betiltása a hajléktalan emberek létének be-
tiltását jelentené, mivel mindenkinek lennie kell va-
lahol.10 Ha azonban a rendelkezésükre áll valamilyen 
– bármilyen – alternatíva, úgy ez az érvelés már nem 
állja meg a helyét, ráadásul a hajléktalanság problé-
májának egy olyan társadalmi konstrukcióját erősíti 
meg, amely elvitatja a hajléktalan emberek állam-

polgáriságát, és ellehetetleníti az emberhez méltó 
 lakhatáshoz való hozzáférés mindenki számára való 
biztosításához szükséges társadalompolitikai refor-
mokat. Ahogyan Giorgio Agamben fi lozófus mun-
kájára építve Leonard C. Feldman megállapítja, a 
közterületen élő embereket a hajléktalanság magate-
hetetlen áldozatainak tekintő, valamint a fedél nél-
küli élethelyzetet választásként értelmező (és ebben 
az értelemben a helyzetükért a hajléktalan embere-
ket hibáztató) megközelítések egyaránt megerősítik 
a hajléktalan emberek teljes állampolgáriságtól való 
megfosztását és puszta biológiai létre való redukálá-
sát, és egyaránt jóváhagyják az állam biológiai élet 
feletti rendőri hatalmát, amennyiben vagy igazolják 

a közterületi hajléktalanság kri-
minalizálását, vagy pedig az ellá-
tásukra szolgáló intézményeket je-
lölik ki a hajléktalan emberek 
egyedül elfogadható tartózkodási 
helyének.11 Abban az esetben, ha 
nem veszik igénybe az intézményi 
elhelyezést (például azért, mert az 
éjjeli menedékhelyen nem lehet-
nének együtt a párjukkal vagy a 
kutyájukkal, vagy mert megalázó-
nak vagy fojtogatónak érzik az ott 

uralkodó viszonyokat), ebben az érvrendszerben jog-
szerűen foganatosíthatóak ellenük rendőri intézke-
dések. iv.
Az Alkotmánybíróság határozata – az alapvető jogok 
biztosának indítványához hasonlóan12 – több alka-
lommal érinti a hajléktalanság kényszerű mivoltát. 
A hajléktalan emberekre úgy utal, „akik lakhatásu-
kat valamely okból elvesztették és ezért kényszerű-
ségből a közterületen élnek”, és akiknek továbbá „nincs 
lehetőségük arra, hogy lakhatásukat megoldják, ezért 
valódi alternatíva hiányában kénytelenek – miután az 
az egyetlen nyilvános, mindenki használatára nyit-
va álló terület – a közterületen élni.”13 A magyaror-
szági szabályozásra annyiban könnyen alkalmazha-
tó lett volna a hajléktalanság kriminalizálását egy 
élethelyzet (nem pedig cselekedetek) büntetéseként 
értelmező, és annak jogsértő mivoltát erre alapozó 
fent leírt gondolatmenet, hogy szemben az Ameri-
kai Egyesült Államokkal, ahol tipikusan formálisan 
neutrális, nem diszkriminatív módon (pl. a járdára 
fekvés vagy leülés tiltásával) igyekeznek kiszorítani 
a hajléktalan embereket a közterekről, az alkotmány-
ellenesnek ítélt magyarországi jogszabályokban de-
fi niált tényállás lényegében a hajléktalanság defi -
nícióját adja: „a közterület életvitelszerű lakhatás 
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céljai ra történő használata.” Másrészt az, hogy a sza-
bályozás büntethetőséget kizáró okként jelölte meg, 
„ha a városi önkormányzat a hajléktalanellátás felté-
teleit nem biztosítja”, elvben elejét vette az ilyen irá-
nyú alkotmányossági kritikának, még akkor is, ha – 
ahogyan azt a határozat is megállapítja – az idézett 
kitétel szerint nem megállapítható, hogy egy hajlék-
talan ember pontosan mikor hivatkozhat a haj lék ta-
lan ellátás feltételeinek hiányára.14 

Továbbá, szemben a korábbi, alkotmányellenes-
nek ítélt szabályozással, az Alaptörvény negyedik 
módosítását követően elfogadott (és ma is hatályos) 
szabályozás már nem az ország egész területén, hanem 
a világörökségről szóló törvény szerinti világöröksé-
gi területnek minősülő közterületekre, valamint a 
helyi önkormányzat rendeletében meghatározott köz-
területeire vonatkozik. Ebben az esetben már nem 
állná meg a helyét a közterületi hajléktalanság szűk 
értelemben vett kényszerhelyzetként való értelmezé-
sén alapuló kritika, hiszen a hajléktalan emberek le-
hetnek valahol.15 

Ezért is különösen fontos, hogy az Alkotmánybí-
róság következtetései lényegében függetlenek a köz-
területi hajléktalanság legszűkebb értelemben vett 
kényszerhelyzetként való értelmezésétől. Az Alkot-
mánybíróság nem azért tartotta a méltóság védelmé-
vel összeegyeztethetetlennek a 
közterületi hajléktalanság krimi-
nalizálását, mert ezzel az állam 
olyan tevékenységek miatt büntet-
né a hajléktalan embereket, ame-
lyeket nem áll módjukban nem 
megtenni, hanem azért, mert ön-
magában ezzel nem sértik mások 
jogait vagy veszélyeztetik a köz-
rendet. Az alkotmánybíróság megállapította továb-
bá, hogy „…sérti az egyén emberi méltóságából folyó cse-
lekvési szabadságát az is, ha az állam a büntetés eszkö-
zeivel kényszerít a szociális szolgáltatások igénybe 
vételére.” Ezzel az Alkotmánybíróság megerősítette 
a fedél nélkül élő emberek állampolgári mivoltát, 
amennyiben kimondta, hogy a hajléktalan emberek 
az otthonukkal együtt nem veszítik el egyúttal a cse-
lekvési szabadságukat is abban az értelemben, hogy 
állami kényszert lehetne ellenük alkalmazni, ameny-
nyiben nem veszik igénybe – a személyes szabadsá-
got nem mellesleg számtalan módon korlátozó – haj-
léktalanellátó intézmények szolgáltatásait.iv.
A hajléktalanság okai társadalmiak, különös tekin-
tettel a lakhatás megfi zethetőségét meghatározó ál-

lami közpolitikákra. A hajléktalanság kriminalizá-
lásával az állam egy olyan helyzetért büntet embere-
ket, amelybe alapvetően az állam – az erőforrások 
elosztását meghatározó – közpolitikái következtében 
kerültek.16 A hajléktalanság és az emberi méltóság 
összefüggésében ezért joggal merül fel az állam haj-
léktalansággal kapcsolatos felelőssége, valamint ennek 
alkotmányjogi vonatkozásai.

Az Alkotmánybíróság két legfontosabb döntése 
ezzel összefüggésben a szociális biztonsághoz való 
jogot értelmező 32/1998. (VI. 25) AB határozat, va-
lamint a lakhatáshoz való jogról szóló 42/2000. (XI. 
8.) AB határozat. Előbbi döntésében az Alkotmány-
bíróság a szociális biztonsághoz való jogot az embe-
ri méltósághoz való joggal összefüggésben úgy értel-
mezte, hogy az „…a szociális ellátások összessége által 
nyújtandó olyan megélhetési minimum állami biztosítá-
sát tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi mél-
tósághoz való jog megvalósulásához”. A szociális biz-
tonsághoz való jognak erre az értelmezésére hivat-
kozott az Alkotmánybíróság a lakhatáshoz való 
jogról szóló döntésében is. A határozat azonban tel-
jesen érzéketlen volt az emberi méltóság követelmé-
nyeire, amennyiben arra a következtetésre jutott, hogy 
„…az emberi élethez és méltósághoz való jog védelmében 
az állam az emberi lét feltételeiről köteles gondoskodni”. 

A határozat az állampolgárok haj-
léktalanságával kapcsolatban csak 
abban az esetben állapított meg ál-
lami felelősséget, amennyiben a 
„szállásnélküliség az emberi éle-
tet közvetlenül fenyegeti”.17 

A szociális biztonsághoz való 
jog hajléktalanságra vonatkozó 
tartalmát kibontva az Alkotmány-

bíróság tehát kizárólag a puszta lét védelmével kap-
csolatban állapítja meg az állam felelősségét, pedig 
ez „az állam objektív, intézményes életvédelmi köte-
lességéből”18 következik, akár a szociális biztonság-
hoz való jogtól, akár az Alkotmány azon további (az 
egészséges környezethez való jogról, a család védel-
méről, valamint a gyermekek megfelelő testi, szelle-
mi és erkölcsi fejlődéséhez szü kséges védelmére való 
jogáról szóló) rendelkezéseitől függetlenül, amelyek 
együttes értelmezése lehetetlenné tette volna az Al-
kotmánybíróság számára, hogy az állam lakhatással 
kapcsolatos felelősségét ilyen libertariánus szellem-
ben19 – vagyis ennyire szűken – értelmezze. Jól érzé-
kelteti a hajléktalansággal kapcsolatos állami felelős-
ségnek a puszta lét védelmére redukálását, ha össze-
vetjük az Alkotmánybíróság döntését az indiai 
alkotmánybíróság egyik kapcsolódó döntésével, amely 
a következőképpen érvel: „Az élethez való jogot min-
den civilizált társadalom garantálja. Ez magában fog-

az alkotmÁnybÍrÓsÁg kÖ-vetkeztetÉsei lÉnyegÉ-ben fÜggetlenek a kÖzte-rÜleti hajlÉktalansÁg legszûkebb Értelemben vett kÉnyszerhelyzetkÉnt valÓ ÉrtelmezÉsÉtõl.
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lalja az élelemhez, a ruházkodáshoz, a méltó környezet-
hez és az elfogadható szálláshoz való jogot. Tekintetbe 
kell venni egy állat és egy emberi lény menedékre való 
szüksége közötti különbséget. Az állat számára ez pusz-
tán a test védelmét jelenti; egy emberi lény számára »olyan 
megfelelő lakhatást, ami lehetővé teszi számára a fejlő-
dést minden tekintetben« – fi zikailag, mentálisan és in-
tellektuálisan.”20

Az Alkotmánybíróság tévesen hivatkozott arra, 
hogy a lakhatáshoz való jog elismerésével fi gyelmen 
kívül hagyná, hogy a jogalkotó széles körű szabad-
ságot élvez a szociális biztonság megvalósítása konk-
rét eszközeinek meghatározása tekintetében,21 mivel 
a lakhatáshoz való jog nem a szociális biztonsághoz 
való jog érvényre juttatásának az eszköze (mint pél-
dául a lakásfenntartási támogatás vagy a szociális 
bérlakások), hanem annak tartalmi eleme. Ráadásul 
elengedhetetlen tartalmi eleme, amennyiben nehéz 
elképzelni a szociális biztonsághoz való jog olyan tar-
talmi kibontását, ami nem tartalmazza a lakha táshoz 
való jogot, viszont megfelel az Alkotmánybíróság 
által korábban támasztott mércének, vagyis biztosít-
ja az emberi méltósághoz való jog érvényesüléséhez 
szükséges megélhetési minimumot. A dél-afrikai al-
kotmánybíróság szavaival: „…kétség nem férhet hozzá, 
hogy a társadalmunk alapvető értékei: az emberi méltó-
ság, a szabadság és az egyenlőség meg vannak tagadva 
azoktól, akiknek nincsen ételük, ruhájuk és szállá-
suk”.22

A morális intuíciója vélhetően bárkit, aki akár csak 
valamelyest át tudja érezni, hogy mit jelent otthon 
nélkül, hajléktalanként élni, arra a belátásra vezetne, 
hogy az emberi méltósággal nemcsak a hajléktalan-
ság büntetése összeegyeztethetetlen, hanem mind-
az, amit a hajléktalanság jelent. Az a kérdés, hogy ez 
a morális intuíció – a politikai közösség legalapve-
tőbb közös értékeit megfogalmazó – alkotmányjog 
rendszerében is méltó kifejezésre tud-e jutni. 

Amennyiben azt tekintjük az alkotmány alapve-
tő feladatának, hogy minden állampolgár számára 
biztosítsa az emberi méltóságnak megfelelő élet fel-
tételeit,23 úgy elkerülhetetlen újragondolni az állam 
felelősségét és – a lakhatáshoz való jog elfogadható 
minimumának biztosításával kapcsolatban: kikény-
szeríthető – kötelezettségeit a szegénység olyan szél-
sőséges formáival kapcsolatban, amelyek lehetetlen-
né teszik a méltósághoz való jog érvényesülését.24 Az 
emberi méltóság védelméhez az államnak nem elég 
létrehoznia a be nem avatkozásnak a jogállamiság 
által körülhatárolt szféráját: a polgári és politikai jogok 
garantálásán túl – nem utolsó sorban ezek tényleges 
érvényre juttatása érdekében – szociális jogokat is 
biztosítania kell, és nem csak szavakban, az állam-
polgárai számára.25 
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A társadalmi kontroll elengedhetetlen rendszerszin-
tű összetevője a társadalmi együttélésnek. Legyen 
szó íratlan1 kulturális szabályokról vagy írott2 jog-
rendszerről, a biztonságos közösségi és társadalmi 
élet lehetetlen lenne olyan közösen elfogadott játék-
szabályok nélkül, amelyek kiszámíthatóvá teszik a 
közösségben, társadalomban élő egyén életét. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az egyén szabadsága ponto-
san addig tart, ahol a másik egyén vagy közösség sza-
badsága kezdődik.3 Ebből következően a társadalmi 
együttélés szabályozatlansága éppen úgy disz funk-
cionális és kontraproduktív, mint túlszabályozása. 
Nem csak azért, mert a demokratikus társadalmi be-
rendezkedés lehetetlen az önmagáért és másokért is 
felelősséget vállaló szabad egyén nélkül,4 hanem azért 
is, mert szélsőséges esetben veszélyezteti a közösség, 
a társadalom fennmaradását.

A fenti hipotézist a következőkben egy empirikus 
adatfelvétel-sorozat eredményei alapján vizsgálom. 

2010 óta az ELTE Szociológia Doktori Iskola, In-
terdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Prog-
ram hallgatóival, valamint a Társadalomtudományi 
Kar BA és MA hallgatóival különböző deviáns cso-
portok körében végzünk kutatásokat.5 A kutatás célja, 
hogy összehasonlítsuk a deviáns, kirekesztett cso-
portok és a többségi társadalom értékrendszerét annak 
érdekében, hogy pontos képet kapjunk a különböző 
csoportok között feszülő konfl iktusokról. A kutatá-
sok során lehetőségünk adódott a Társadalmi Konf-
liktusok Kutatóközpont adatfelvételeinek használa-
tára, valamint nemzetközi kutatásokkal történő ösz-
szehasonlítására is.

A doktori program hallgatói különböző társadal-
mi csoportokat és élethelyzeteket részletesen vizs-
gálnak, így a nehezen megközelíthető csoportokban 
már-már antropológiai mélységű kutatásokat is vé-
geznek. A kutatásban résztvevő hallgatók minden-
napi munkája is nagyrészt ezekhez a csoportokhoz 
kapcsolódik. A kvalitatív vizsgálatokon túl, éppen a 
különböző csoportok összehasonlíthatósága érdeké-
ben kérdőíves vizsgálatokat is végzünk.

A különböző deviáns csoportok nem csak és ki-
zárólag egyetlen jellemző mentén stigmatizáltak, hi-

szen számos átfedés van a szociológiailag releváns 
kategóriák között (pl. prostituált és szerhasználó, 
vagy hajléktalan és szerhasználó). Tekintettel arra, 
hogy a hallgatók egy-egy csoport iránt érdeklődnek, 
ezért a különböző csoportokat a rájuk elsősorban jel-
lemző, fentiekben megjelölt szociológiai kategóriák 
szerint közelítettük meg. Jelen beszámoló terjedel-
ménél fogva sem alkalmas arra, hogy valamennyi ku-
tatási eredményünket bemutassa, azonban felettébb 
alkalmasnak tűnik arra, hogy a társadalmi kontroll 
racionális határairól való gondolkodáshoz adalékul 
szolgáljon.

A Fundamentum e száma kifejezetten a hajlékta-
lanság témájára fókuszál, ezért elsődlegesen a haj-
léktalan élethelyzetben lévőket vizsgáljuk a hajlék-
talansággal együtt járó más devianciákkal. 

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafrontjának mun-
katársai segítségével 2013 júniusától 2014 januárjá-
ig mintegy 354, intézményben vagy közterületen élő 
hajléktalan emberrel készítettünk kérdőíves interjút. 
Az intézményekben, illetve közterületen élő hajlék-
talan emberek életvitele messzemenően különbözik 
egymástól. Az előbbi csoport sem tekinthető homo-
génnek, ugyanis az alacsonyabb és a magasabb kü-
szöbű intézményekben élők, illetve ezekbe betérők 
különböző élethelyzetekben vannak. Közös jellem-
zőjük azonban, hogy az első lépést már megtették: igye-
keznek biztonságosabb körülmények közé kerülni. 
Ezzel szemben a közterületeken jóval kockázatosabb 
az élet. Mindezek mellett olyan helyek is vannak, 
ahol legfeljebb éjszakára húzódhatnak meg a beté-
rők, sőt már-már kifejezetten az utcai élet közvetlen 
határán található az a néhány intézmény, ahol akár 
személyazonosságot igazoló dokumentumok nélkül 
is eltölthetnek néhány napot a rászorulók. Ezeknek 
az intézményeknek a besorolása igen nehéz, ezeken 
a helyeken a lakhatási körülmények is nagyon egy-
szerűek, éppen csak a minimális szükségletek kielé-
gítésére alkalmasak. 

Bármilyen szempont szerint is kezdünk vizsgálat-
ba, az operacionalizálás több problémát is felvet, mint 
ahogy azt az imént érzékeltetett elmosódott csoport-
határok is jelzik. Albert és Dávid 2001-ben megje-
lent kutatásuk bevezetőjében a problémát a követke-
zőképpen exponálják: „A hajléktalanságról bizton tud-
ható, hogy nem lehet pontosan megszámolni, hány ember 

Prazsák Gergőa tÁrsadalmi kontroll hatÁrairÓl*

* A kutatást és a tanulmány elkészítését a Bolyai János ku-
tatói ösztöndíj tette lehetővé.
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tartozik e kategóriába, egyrészt a populáció részben rej-
tőzködő és állandó lakhellyel nem rendelkező volta, más-
részt egy egyöntetű hajléktalanságdefi níció hiánya mi-
att.”6 A következőkben ezért általános értelemben 
mind a hajléktalan szállókon élőket, mind a közte-
rületeken élőket a hajléktalan kategóriába sorolom, s 
amennyiben a téma szempontjából lényeges, különb-
séget teszek a különböző hajléktalan élethelyzetek 
és csoportok között. Hibát követnénk el, ha sze-
met hunynánk a fölött, hogy a hajléktalan emberek 
csoportja – más kisebbségi vagy 
deviáns csoporthoz hasonlóan – 
sem tökéletesen homogén. Ponto-
san azért nem feledkezhetünk meg 
erről, mert éppen az jelenti a haj-
léktalan emberekkel szembeni elő-
ítéletek forrásának jelentős részét, 
hogy a többségi társadalom homo-
gén hajléktalan csoportnak tekin-
ti a különböző hajléktalan élethelyzetben élőket.   

A 354 interjú több mint 40 százaléka olyanokkal 
készült, akik elsősorban közterületen élnek (ideso-
rolva a legalacsonyabb küszöbű intézményeket is). 
Mintegy 210 interjú készült (átmeneti) szállókon. Az 
összes interjú mintegy 93 százaléka Budapesten, míg 
a fennmaradó 7 százalék Miskolcon, illetve Debre-
cenben készült. Ez utóbbi két intézmény eltér a bu-
dapestiektől, ugyanis elsősorban korábban bántal-
mazott és ma már absztinens, korábban szerhasz -
náló anyákat (gyermekükkel), illetve leszokott férfi  
szerhasználókat látnak el (akik voltaképpen hajlék-
talanok). 

Nem kérdéses, hogy az elsősorban alacsonyabb is-
kolai végzettségű és szegényebb sorból származó haj-
léktalan emberek saját hajléktalanságuk okaira irá-
nyuló retrospektív kérdésre adott válaszait óvatosan 
kell kezelnünk. A kérdőívben egyszerűen ezt kér-
deztük: „Mi az oka annak, hogy hajléktalan?” Az ese-
tenként évtizedek óta utcán élő hajléktalan emberek 
válaszai természetesen számos félreértésre adhatnak 
okot, a kérdés mégsem kerülhető meg. Bár a nem 
hajléktalan társadalomkutató részletesebben képes 
elemezni a hajléktalanság általánosabb okait, magá-
nak a megkérdezettnek mégiscsak több információ-
ja van arról, hogyan került abba az élethelyzetbe, 
amelyben él. A kérdőívben szereplő, zárt kérdésre 14 
válaszlehetőséget és egy egyéb kategóriát soroltunk 
fel, melyek segítségével arra kértük a megkérdezet-
teket, hogy számoljanak be saját hajléktalanságuk 
okairól. A felkínált válaszlehetőségek a következők 
voltak: szabadságvágy, válás, családon belüli erőszak, 
pszichiátriai betegség, egyéb betegség, alkohol és egyéb 
drogok, szerencsejáték, állami gondozás, munkahely el-
vesztése, rendszerváltás – munkásszállók megszűnése, 

vidéki munkalehetőség hiánya, alacsony jövedelem, sze-
génység, lakásmaffi  a, egyéb, nem tudja, nem mondja meg. 
A hajléktalanság összetett probléma, ezért lehetősé-
get adtunk arra, hogy több okot is megjelölhessenek 
a megkérdezettek. Mindössze öt megkérdezett akadt, 
aki nem tudta, míg nyolcan nem akarták megmonda-
ni, hogy miért lettek hajléktalanok. Ebből egyrészt 
arra következtethetünk, hogy a többségi társadalom 
szempontjából hajléktalannak minősítettek döntő 
többsége refl ektál valamilyen módon annak az élet-

helyzetnek a genealógiájára, 
amelyben él. Ezzel együtt az is 
megállapítható, hogy a megkérde-
zettek döntő többsége alkalmas-
nak találta a felsorolt kategóriákat 
arra, hogy saját élethelyzetének 
okait meghatározza. Két, általá-
nosabbnak tűnő kategória merült 
fel, amely nem szerepelt a felsorolt 

listában, ugyanakkor egynél több megkérdezett szá-
molt be róla. Az egyik ilyen ok az üzleti csőd, ami 
csődbe ment (kényszer)vállalkozásra és az annak kö-
vetkeztében kialakult helyzetre utal. Az okok másik 
csoportja hasonlóképpen gazdasági csődöt jelöl: fel-
vett hitelek törlesztésének elmaradását, amelynek kö-
vetkeztében kilakoltatták a megkérdezetteket. 

Tehát a hajléktalanság leggyakoribb okának a sze-
génységet, anyagi problémákat jelölték meg: a megkér-
dezettek közel fele (48%) számolt be arról, hogy ala-
csony jövedelem, szegénység, lakásmaffi  a vagy a munka-
lehetőségek hiánya miatt került az utcára. Ezek az okok 
hasonlóképpen jellemzőek mind a szállókon, mind 
a közterületeken élő férfi akra és nőkre. Ennek alap-
ján is azt láthatjuk, hogy a hajléktalanság legnagyobb 
részt anyagiakkal, szegénységgel összefüggő problé-
ma. 

A második leggyakrabban megjelölt okok a társas 
kapcsolatokkal, azok hiányával, illetve diszharmóni-
ájával hozhatók összefüggésbe, amit Albert és Dávid 
kutatásai ugyancsak hangsúlyoznak. Minden har-
madik megkérdezett számolt be arról, hogy hajlék-
talan élethelyzetének oka a válás, a családi erőszak, 
vagy valamelyik családtag betegsége, illetve halála, 
vagyis a támogató kapcsolathálózat széthullása. Az ál-
lami gondozást fő okként megnevezők is voltaképpen 
a társas kapcsolathálózat hiányáról számoltak be, ará-
nyuk valamennyi megkérdezett körében kilenc szá-
zalék. A hajléktalanságukat társas kapcsolati prob-
lémákra visszavezetők aránya azonban mind nemen-
ként, mind a közterületen, illetve szállókon élők 
körében különböző mértékű. Míg a közterületen élők 
közül többen (37%), addig a szállókon élők közül ke-
vesebben (29%) nevezték meg ezt az okot. Hasonló 
nagyságrendű különbséget láthatunk a férfi ak és a 

a lÁtszÓlag jelentõsen kÜlÖnbÖzõ okok szinte mindegyike ÖsszefÜgg va-lamifÉle feszÜltsÉgekkel teli helyzetbõl valÓ me-nekÜlÉssel, a helyzetbõl valÓ kiszakadÁssal. 
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nők között is: míg a férfi ak 31, addig a nők 37 szá-
zaléka nevezett meg valamilyen társas kapcsolati 
problémát, amire hajléktalan élethelyzete visszave-
zethető. A társas kapcsolatok elvesztéséről a közte-
rületen élő nők számoltak be a leggyakrabban, akik-
nek hajléktalan élethelyzete, bevallásuk szerint éppen 
annyira a szegénység, mint a társas kapcsolatok diszhar-
móniája következtében alakult ki (44%). Magyará-
zatra szorul, hogy a szállókon élő hajléktalan embe-
rek esetében az aktuális támogató kapcsolathálózat 
szegényesebb, mint a közterületen élők esetében. Va-
lamennyi megkérdezett 55 százaléka számolt be arról, 
hogy van olyan nem hajléktalan személy, akire baj ese-
tén számíthat. A szállókon élők 53, míg a közterü-
leten élők 58 százaléka mondta ugyanezt. Nagyobb 
különbség fi gyelhető meg a férfi ak és a nők között. 
Míg a férfi ak 52, addig a nők 66 százaléka mondta, 
hogy baj esetén számíthat nem hajléktalan ember (ba-
rát, rokon, munkatárs) támogatására. Ebből a szem-
pontból a szállón élő hajléktalan férfi ak vannak a leg-
hátrányosabb helyzetben, ugyanis mindössze 48 szá-
zalékuk számolt be nem hajléktalan társas tá mogatásról 
(akik körébe természetesen nem számítanak bele a 
szállókon dolgozó szakemberek). Az utcán élő nők 
esetében a legnagyobb azoknak az 
aránya, akik valamilyen nem haj-
léktalan támogató kapcsolatról szá-
moltak be (67%). A nem hajlékta-
lan támogató kapcsolathálózatra 
vonatkozó kérdés voltaképpen a 
hajléktalan élethelyzetben lévők 
társadalmi integrációjának egyik 
indikátora (a társadalmi hálózat szempontjából). 
Amennyiben úgy tesszük fel a kérdést, hogy „Van-e 
olyan hajléktalan személy, akire baj esetén számíthat?”, 
akkor a hajléktalan közösségre vonatkozó indikátor-
hoz, már-már a hajléktalanság kultúrájának egyik 
jellemzőjéhez juthatunk. Az összes megkérdezett 
alig 50 százaléka jelezte, hogy van ilyen támogató 
hajléktalan társas kapcsolata. A nők ezúttal is na-
gyobb, míg a férfi ak kisebb arányban mondták ezt. 
A közterületen, illetve a szállókon élők esetében is 
hasonló a helyzet, mint a nem hajléktalan társas tá-
mogató kapcsolatoknál. A szállókon élők közül ez-
úttal is kevesebben számoltak be arról, hogy van olyan 
hajléktalan személy az életükben, akire baj esetén szá-
míthatnak (41%), míg a közterületen élők között 57% 
azok aránya, akik ugyanezt mondták. A közterüle-
ten élő hajléktalanok hajléktalan támogató kapcso-
lathálózata jelentősen különbözik a nők és a férfi ak 
körében. A közterületen élő nők 68, míg a férfi ak 54 
százaléka számolt be arról, hogy van olyan hajlékta-
lan, akire baj esetén számíthat. Az aktuális társas tá-
mogató kapcsolatokról egyrészt elmondható, hogy a 

közterületen élők esetében jelentősebb, s ennek alap-
ján talán nagyobb mértékben integráltak a többségi 
társadalomba, mint a szállókon élők. Az indikátor 
alapján nem lehetséges a hajléktalan szállók hos pita-
lizációs problémájának elvetése, vagyis az, hogy a 
szállókon élők olyan élethelyzetbe kerülnek, amely 
a szálló falai közé záródik, megnehezítve a szociá-
lis ellátórendszertől egyre kevésbé függő önálló élet 
kialakítását. Ráadásul a szálló falai közé zárt, gyak-
ran nyugdíjas megkérdezett hajléktalan emberek tá-
mogató kapcsolathálózata is kisebb, már-már „el-
fekvő” életet élnek. Másrészt látnivaló, hogy a köz-
területeken élő nők kapcsolathálózata szorosabb, 
nagyobb mértékben számíthatnak egymásra, mint 
a „vadabb” jelzővel leírható közterületen élő férfi ak 
csoportjai. A kérdésre adott válaszok megoszlása 
még akkor is beszédes, ha a válaszok valamiféle per-
cipiált helyzetre vonatkoznak, és nem tudhatjuk biz-
tosan, hogy baj esetén mit is tennének azok az em-
berek, akikre a megkérdezettek válaszaikban gon-
doltak.

A hajléktalanságuk okait a társas kapcsolatok hiá-
nyára visszavezető attribúcióktól nem lehet függet-
len az állami gondozás hajléktalanságot előidéző ok-

ként való megnevezése sem. Az 
ilyen típusú okok a közterületen 
élő hajléktalan emberek esetében 
jelentősebbek (13%), míg a szálló-
kon élő hajléktalanok körében ke-
vésbé relevánsak (6%). Az állami 
gondozás utóhatásai szempontjá-
ból az utcán élő nők vannak a leg-

nehezebb helyzetben, ugyanis 22 százalékuk tekint 
az állami gondozásra úgy, mint hajléktalansága okára. 
Több kelet-magyarországi interjúalanyom is arról 
számolt be, hogy miután szinte gyermekkorától fogva 
állami gondozásban nőtt fel, megjelent életében „A” 
férfi , aki azzal kecsegtette, hogy majd segítségével 
megvalósíthatja a szép új életet, hozzájuthat a társa-
dalom többsége által legfontosabbnak tartott érték-
hez: mégpedig a családhoz,7 azaz családban élhet. 
Miután az állami gondozásban felnőtt fi atal nők hit-
tek „A” férfi nak, elhagyták az intézetet, és hosszabb-
rövidebb ideig (kb. fél évig) minden a megbeszéltek 
szerint zajlott: igyekeztek együttműködve a közös 
célt megvalósítani. Aztán jöttek a problémák (anya-
gi gondok, más családtagokkal való konfl iktusok, 
megalázás, egyre látványosabbá váló problémás szer-
használat), amelyek következtében az interjúalany 
akarata ellenére sok-sok kék és lila folttal „európai 
karriert” épített Nyugat-Európa nagyvárosainak ut-
casarkain (Amszterdam kirakataiban). Itt egészen 
addig prostituált rabszolgaként dolgoztatták, amíg a 
fi zikai agresszió nyomai olyannyira alkalmatlanná 

a megkÉrdezett hajlÉk-talan szemÉlyek ÉrtÉk-rendszerÉben az autonÓ-mia a legfontosabb he-lyen talÁlhatÓ, meg elõz-ve minden mÁs ÉrtÉket
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tették a munkára, hogy engedték elszökni, hiszen 
már nem kellett senkinek, nem volt „piaci értéke”. A 
„karrierek” másik típusa a falu, kisváros határában 
kezdődött, ahová ki kellett menni dolgozni. Eseten-
ként jobb is volt dolgozni, mint „otthon” lenni, hi-
szen otthon a teljes rabszolgasors, kiszolgáltatottság, 
bántalmazás várt rá: totális panoptikum8 míg a visz-
szatérő ügyfelek között voltak olyanok is, akik át-
érezték a prostitúcióra kényszerített nő helyzetét, s 
kifejezetten támogatók voltak vele (javasolták, hogy 
szökjön meg, több pénzt adtak, így saját használat-
ra is megtarthatott belőle az ételhez is gyakran szű-
kösen jutó, prostitúcióra kényszerített nő). A két élet-
út és az interjúk többi részlete alapján úgy tűnik, hogy 
az állami gondozásból kikerülő fi atal nők rendkívü-
li módon kiszolgáltatottak annak, hogy nincsenek 
olyan végső esetben rendelkezésre álló kapcsolataik, 
amelyekhez veszély esetén támogatásért, védelemért 
fordulhatnának (ezen a helyen terjedelmi korlátok 
miatt az életutak mindössze néhány elemének kieme-
lése lehetséges). 

A szegénységet (anyagi okok) és a társas kapcsolatok 
hiányát (ideértve az állami gondozást is) megnevezők 
után hajléktalanságukat a szerhasználatra visszave-
zetők aránya a harmadik legnagyobb. A megkérde-
zettek mintegy 14 százaléka látja úgy, hogy az alko-
hol vagy a kábítószerek számlájára írható, hogy az 
utcára került. Fontos kiemelni, 
hogy az önbevallások alapján ez 
az ok döntően kisebb gyakorisá-
gú, mint az előző kettő, azaz a haj-
léktalan megkérdezettek döntő 
többsége vagy nem erre vezeti visz-
sza hajléktalanságának okait, vagy 
nem merte ezt elárulni (esetleg tu-
domásul venni). Ezzel együtt a 
közterületeken, illetve szállókon élők, továbbá a nők 
és a férfi ak is jelentősen különböznek aszerint, hogy 
mekkora arányban jelölték meg hajléktalanságuk oká-
nak a szerhasználatot. A legnagyobb arányban az utcán 
élő férfi ak számoltak be arról, hogy hajléktalanságuk 
a szerhasználatra vezethető vissza (24%), a legkisebb 
arányban pedig a szállókon élő nők (4%). Annak kö-
vetkeztében, hogy rákérdeztünk a szerhasználói szo-
kásokra is, valamint arra is, hogy igénybe vennének-e 
olyan tanácsadást, amely megkönnyítené a szerhasz-
nálatról való leszokást, lehetőségünk nyílt egyrészt 
a problémás szerhasználat azonosítására, másrészt arra 
is, hogy a szerhasználat jelentőségét felmérjük. A 
problémás szerhasználat azonosítására ugyan létez-
nek protokollok, azonban az mégsem minden eset-
ben egyértelmű, viszont feltételezhető. Nem egyedi 
eset, hogy valaki napi öt liter kannás bor elfogyasz-
tását követően sem érzi úgy, hogy problémás lenne 

szerhasználata, hogy szakemberhez kellene fordul-
nia. Minden második megkérdezett nyilatkozott úgy, 
hogy több-kevesebb rendszerességgel fogyaszt alko-
holt (52%). A szállón élők között kevesebben (37%), 
míg az utcán élők között többen (74%) állították ezt. 
Nem csupán a férfi ak: a közterületen élő nők 64 szá-
zaléka fogyaszt alkoholt. A cigarettafogyasztás mér-
téke meghaladja az alkoholfogyasztásét, ugyanis a 
megkérdezettek 74 százaléka dohányos. Az utcán 
élők között többen (81%), míg a szállón élők között 
kevesebben (69%) dohányoznak. A férfi ak és a nők 
között nincs jelentősebb különbség a dohányzás gya-
koriságát tekintve. Viszont eltérő minőségű cigaret-
tákat fogyasztanak a közterületen és a szállókon élők. 
Míg az utóbbi csoport tagjai töltik, sodorják a ciga-
rettát, addig a közterületeken élők jelentős része csik-
kezik (34%). 

A harmadik leggyakrabban fogyasztott szerek közé 
az eredeti rendeltetésük szerint elsősorban gyógyszer-
nek nevezett anyagok tartoznak (altató, nyugtató). A 
megkérdezettek 15 százaléka szed kisebb-nagyobb 
rendszerességgel nyugtatókat, altatókat. A három 
leggyakrabban használt szer: Rivotril, Xanax, Frontin. 
Gyógyszereket azonban nem a közterületen, hanem 
az intézményben élők szednek gyakrabban. Az utcán 
élők 12, míg a szállókon élők 17 százaléka szed alta-
tót, nyugtatót. A férfi ak és a nők között jelentősebb 

különbségek vannak, ugyanis a 
nők 22, míg a férfi ak 12 százalé-
ka szedi az előbbiekben említett 
pirulákat. Legnagyobb arányban 
a szállón élő nők között találha-
tók olyanok, akik altatókkal, nyug-
tatókkal élnek (25%), míg a köz-
területen élő férfi ak esetében a leg-
alacsonyabb az arányuk (10%). 

Minden negyedik megkérdezett számolt be arról, 
hogy korábban vagy jelenleg pszichológiai, pszichi-
átriai kezelés alatt állt vagy áll. Az utcán élők 22, 
míg a szállókon élők 29 százaléka nyilatkozott így. 
Annak ellenére, hogy a megkérdezettek mindössze 
9 százaléka nevezett meg valamilyen betegséget haj-
léktalansága okának, viszonylag magas a jelenlegi, 
illetve korábbi pszichiátriai kezeltek száma. Elsősor-
ban a nők körében magas az ilyen jellegű kezelésben 
részesültek, illetve részesülők aránya. A közterüle-
ten élő nők 31, míg a szállókon élő nők esetében 36 
százalék. Ahogy látható, a közterületeken élők közül 
kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy volt már az éle-
tükben olyan helyzet, amikor pszichológiai, pszichi-
átriai segítségre volt szükségük. Feltételezhető, hogy 
ennek az oka nem abban keresendő, hogy a szálló-
kon több ilyen jellegű rászoruló él, hanem abban, 
hogy a szállókon élők számára inkább tudja biztosí-

elsõkÉnt ennek a legalÁbb 2000 embernek kellene fÉ-rõ  helyet biztosÍtani ah-hoz, hogy a hajlÉktala-nok És a nem hajlÉktala-nok kÖzÖtti tÁrsadalmi feszÜltsÉgek oldÓdjanak 
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tani az ellátórendszer a segítséget. Ugyanakkor az 
intézményekre vonatkozóan is értelmezhető a hely-
zet, hiszen nem csak és kizárólag a hajléktalanságot, 
hanem egyéb pszichológiai problémákat is kezelnek. 
A viszonylag magas nyugtatót, altatót szedő megkér-
dezettek és a pszichiátriai kezeltek arányából arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a hajléktalanság nem csak és 
kizárólag a fedél nélküliséget, a közterületeken vagy 
ellátó intézményekben való életet jelenti, hanem a 
lélek diszharmóniáját is. Ugyancsak ezzel függ össze 
az illegális kábítószerek használatának gyakorisága 
is. Az összes megkérdezett hajlék-
talan 9 százaléka számolt be arról, 
hogy kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel fogyaszt valamilyen illegá-
lis kábítószert. A kábítószer-hasz-
nálók döntő többsége közterüle-
ten él: minden ötödik utcán élő 
hajléktalan használ valamilyen il-
legális kábítószert (ez a viszonylag magas arány annak 
is köszönhető, hogy az Utcafront utcai szociális mun-
kásai saját klienseiket, az utcai szerhasználókat kér-
dezték meg). Jelentős különbség van a férfi ak és a nők 
kábítószer-használata között, mind a közterületeken, 
mind a szállókon. Amíg a szállón élő férfi ak 2, addig 
az utcán élő férfi ak 23 százaléka használ valamilyen 
kábítószert. Egyetlen szállón élő nő sem számolt be 
arról, hogy fogyasztana valamilyen illegális kábító-
szert, ugyanakkor az utcán élő nők között 14 száza-
lék a kábítószert használók aránya.

Amennyiben összeszámoljuk, hogy a négy szer 
közül mennyit használnak a megkérdezettek, akkor 
valamiféle átlagos szerhasználati mutatóhoz jutunk. 
Valamennyi megkérdezett között 1,49-es átlagos szer-
használatot kapunk, azaz összességében 1-2 szert 
használnak a megkérdezett hajléktalan emberek. 
Azonban jelentős különbség van a női és a férfi  haj-
léktalanok között, hiszen míg a nők átlagosan 1,36, 
addig a férfi ak átlagosan 1,55 szert használnak a fel-
sorolt négyből (alkohol, gyógyszer, cigaretta, kábí-
tószer). A különbségek még szembetűnőbbek, ha a 
közterületen és a szállókon élők átlagos szerhaszná-
latát hasonlítjuk össze. Míg az utcán élők átlagosan 
1,86 addig a szállókon élők átlagosan 1,23 féle szert 
használnak a felsorolt négyből. Összességében meg-
állapítható, hogy az utcai élet gyakoribb és szélesebb 
spektrumú szerhasználattal jár, gyakoribb a poli -
toxikománia. Még akkor is megfontolandóak a vá-
laszok, ha az önbevallások alapján nyilvánvalóan a 
valóságosnál kedvezőbb képet festenek magukról a 
megkérdezettek (ráadásul az is kérdéses, hogy bizo-
nyos mennyiségű kábítószer, alkohol elfogyasztását 
követően mennyire írják le hűen a helyzetet a vála-
szok). 

Nem lényegtelen, hogy milyen kábítószereket hasz-
nálnak a megkérdezettek és persze az sem, hogy mi-
ként juttatják testükbe ezeket az anyagokat. A meg-
kérdezett kábítószereket használó hajléktalan embe-
rek legkevésbé amfetamint használnak (10%), amelyet 
a heroin (23%) és a marihuána használata (32%) követ. 
A legtöbb kábítószer-használó dizájner drogok hasz-
nálatáról számolt be, azaz éppen a legolcsóbb, és ki-
számíthatatlan összetétele következtében a legveszé-
lyesebb anyagot használja.9 A kábítószer használó 
hajléktalanok mintegy 37 százaléka nem árulta el, 

hogy milyen módon juttatja testé-
be a szert. A leggyakoribb bevi teli 
mód az injektálás. Az intravénás 
szerhasználók aránya valamennyi 
kábítószer használó megkérdezett 
között 47 százalék. Ennél többen 
lehetnek az intravénás szerhasz-
nálat által (is) veszélyeztetettek. 

Annak ellenére, hogy a kutatásunkban megkérdezett 
hajléktalan emberek 9 százaléka állította, hogy több-
kevesebb rendszerességgel használ valamilyen kábí-
tószert, ugyanakkor minden negyedik megkérdezett 
nyilatkozott úgy, hogy ha tehetné, akkor igénybe 
venne Hepatitis C- és/vagy HIV-szűrést. A 354 meg-
kérdezett hajléktalan közül 82-en mondták ezt. Több-
ségük mind Hepatitis C-, mind HIV-szűrést igény-
be venne, alig 23 százalék azok aránya, akik csak az 
egyiket. Ahogy az várható volt, a közterületen élők 
közül többen (34%), míg a szállókon élők, illetve oda 
betérők között kevesebben vannak olyanok, akik ilyen 
jellegű szűréseken részt vennének (16%). A férfi ak 
valamivel többen (25%), míg a nők kevesebben (20%) 
vennének részt Hepatitis C- vagy HIV-szűrésen.

A kérdőívben több kérdés is szerepelt, amely a HIV 
illetve Hepatitis C szűrésére vonatkozó igényekhez 
hasonlóan közegészségügyi relevanciával is rendel-
kezik, azaz nem csak és kizárólag közvetlenül a haj-
lék nélkül élőket érintő szolgáltatások igénybevéte-
lére kérdeztek rá. Ezek közé tartozik a közfürdő és a 
tüdőszűrés igénybevétele. A közterületeken élő haj-
lék nélküliek 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
igénybe venne közfürdőt, ha lenne rá lehetősége. Ez 
az arány a közterületen élő nők esetében mintegy tíz 
százalékkal magasabb, mint a férfi aknál. A szálló-
kon élő, illetve oda betérő férfi ak és nők között azon-
ban pontosan fordított a helyzet. Míg a szállókra be-
térő nők alig 3, addig a szállókon megjelenő férfi ak 
mintegy 16 százaléka nyilatkozott ugyanígy. Ebből 
az adatból természetesen arra is következtethetünk, 
hogy a szállókon élők sem stabilan vannak az intéz-
ményben, hanem esetenként intézményen kívül is al-
szanak, máskülönben miért is lenne szükségük köz-
fürdői szolgáltatásokra. A tüdőszűrés igénybevétele 

a tÉma kriminalizÁlÁsÁ-val mind a jogalkotÓ, mind az ÁllampolgÁrok rÉszÉrõl hatalmi kÉrdÉssÉ vÁlik a hajlÉktalansÁg kÉrdÉse.
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is hasonló tendenciát mutat. Az utcán élők 46, míg 
a szállókon élők 27 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
részt venne tüdőszűrésen, amennyiben lenne rá le-
hetősége. A megkérdezett hajléktalan férfi ak között 
valamelyest magasabb (38%), míg a nők között ala-
csonyabb (30%) azok aránya, akik részt vennének tü-
dőszűrésen, ha lenne rá lehetőségük. A megkérde-
zett hajléktalan emberek fele a felkínált négy szűrés 
közül legalább egy szűrésen részt venne. A felkínált 
négy szűrési szolgáltatás közül a szállókon élő nők 
vennék igénybe átlagosan a legke-
vesebbet (0,33), míg a legtöbb szű-
résen az utcán élő nők vennének 
részt (2). 

A hajléktalanná válás szubjek-
tív megítélése szerint tehát a meg-
kérdezett hajléktalan emberek 
többségének véleménye szerint az 
anyagi okok, munkahelyek hiánya, 
azaz a szegénység a legdominánsabb kockázati ténye-
ző a hajléktalan élethelyzetbe kerülés szempontjá-
ból (48%). Második leggyakoribb oknak a válást, a 
családi kapcsolatok hiányát, a családon belüli erőszakot 
(33%), valamint az  állami gondozást (9%) nevezték 
meg. Harmadik leg gyakoribb oknak a szerhaszná-
latot tekinthetjük, hiszen ennek megnevezése volt 
a harmadik leggyakoribb (14%). A sorban követke-
ző saját bevallás szerinti okot valamilyen betegség je-
lenti (9%). Végül a sort a szabadságvágy zárja (6%), 
amelyet a közterületen élők mintegy kétszer akko-
ra arányban neveztek meg, mint a szállókon élők (8% 
vs 4%). 

A látszólag jelentősen különböző okok szinte 
mindegyike összefügg valamiféle feszültségekkel teli 
helyzetből való meneküléssel, a helyzetből való ki-
szakadással. Nyomasztó a szegénység: amikor nincs 
elegendő pénz ételre, a számlák kifi zetésére. Nyo-
masztó az erőszakos családi légkör vagy a támogató 
kapcsolathálózat széthullása. Az is nyomasztó, ha 
valakinek sosem volt családja, egész életében ping-
pong labdaként pattogott a különböző intézmények 
között, miközben a társadalom többsége legfőbb ér-
téknek a családot tartja (8. vj.). Amint arról több in-
terjúalanyom is beszámolt, a kábítószer-használat is 
voltaképpen menekvés volt a nyomasztó családi lég-
kör elől. „A ránk mért élet nehéz, túl sok fájdalmat, csa-
lódást és megoldhatatlan feladatot hoz magával. Hogy 
mindezt elviselhessük, nem nélkülözhetjük a csillapító-
szereket... Talán háromféle ilyen szer van: nagymérvű 
kikapcsolódások, melyek nyomorunkat alacsonyra értéke-
lik, pótkielégülések, melyek csökkentik, kábítószerek, me-
lyek érzéketlenné tesznek iránta. Valamelyik ezek közül 
elengedhetetlen” – írja Freud a Rossz közérzet a kultú-
rában című munkájában.10 Lélektani értelemben a 

hajléktalanság a nyomasztó helyzetekből való mene-
küléssel függ össze, azaz Berlin11 és Sen12 meghatá-
rozásából kiindulva a negatív szabadsággal, azaz a 
„szabadnak lenni valamitől” érzésével: megszabadul-
ni a nyomasztó helyzetektől. A közterületeken való 
életvitel ebben az értelemben szabadsággal párosul, 
hiszen azoktól a nyomasztó helyzetektől szabadul 
meg lélektani értelemben a hajléktalan sorsú, ame-
lyek közé született, amelyekben korábban élt. Azon-
ban a szabadság nagymértékben illúzió, hiszen leg-

feljebb saját maga szabadságát 
 élvezheti, a közösségben, társada-
lomban élő szabad ember szabad-
ságát, a pozitív „szabadnak lenni 
valamit megtennire” való szabad-
ságot nem. Ezért is van az, hogy 
a megkérdezett hajléktalanok ér-
tékrendszerében az autonómia a 
legfontosabb helyen található, 

megelőzve minden más értéket. (Ezt a Schwartz-
teszt13 használatával mértük, de az értékrendszerek 
részletes összehasonlítása meghaladja e tanulmány 
terjedelmét). Annyit azonban szükséges megjegyez-
nünk, hogy míg a felnőtt magyar társadalomban a 
biztonságos életre törekvés található az értékrendszer 
legelőkelőbb helyén (nem függetlenül az anyagi bi-
zonytalanságtól), addig hajléktalanok között az au-
tonómia (ez egyébként minden más, vizsgált deviáns 
csoportban is így van). Ezzel együtt azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a hatalom akarása a hajléktalanok 
csoportjaiban nagyobb mértékben elutasított, mint a 
felnőtt többségi társadalom körében (a hajléktala-
noknál a legelutasítottabb, míg a többségi társada-
lomnál a második legelutasítottabb érték a hatalom 
akarása).

A többségi társadalom hajléktalanokkal kapcso-
latos attitűdjének mérésére a 2013 májusában készült 
Konfl iktus Monitor kutatás második hullámában a 
társadalmi távolság egyik indikátorát használtuk. Az 
1000 fős, országos, 18 éven felüliek reprezentatív min-
tájának feltett kérdésünkben 15 csoport reprezentán-
sairól kérdeztük, hogy elfogadná-e szomszédjának a 
megkérdezett. Legkevésbé bűnözőt (16%), kábítósze-
rest (23%), elmebeteget (26%) és alkoholistát (34%) fo-
gadnának el szomszédnak. Leginkább pedig liberá-
list (74%), korábban hajléktalanként élőt (72%), beván-
dorlót (72%) és kommunistát (69%) fogadnának el a 
megkérdezettek szomszédnak. Azaz ez utóbbi cso-
portokkal szemben kisebb, míg az előbbi csoportok 
esetében nagyobb távolságot tartana az ország fel-
nőtt népessége. Összességében az látható, hogy a ko-
rábban hajléktalanként élők a második leginkább el-
fogadott kategóriának tekinthetők, tehát túl nagy baj 
nincs – gondolhatnánk. Azonban Budapesten a sor-

egy-egy szociÁlisan hÁt-rÁnyos helyzetû csoport feletti erõteljes tÁrsa-dalmi kontroll az adott csoport tagjainak vissza-hÚzÓdÁsÁhoz, elbÚjÁsÁ-hoz vezet.
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rend egészen máshogy alakul, mint vidéken. Míg a 
fővároson kívül legszívesebben egy korábban hajlék-
talanként élőt fogadnának el valamennyi csoport közül 
a szomszédnak (73%), addig az egyébként leginkább 
liberálisnak tekinthető Budapesten a hetedik helyre 
szorul a korábban hajléktalanként élő szomszédként 
való elfogadása (67%). Tehát éppen ott, ahol a leg-
több hajléktalan él, ahol a represszív hajléktalanpo-
litika bevezetése elkezdődött. Az aktuális hajlékta-
lanpolitika kialakítói talán számítottak erre. Persze 
az is lehet, hogy az egyébként elsődlegesen szociális 
kérdés médiában is széles körben megjelenő rendé-
szeti és politikai kérdéssé tematizálása formálta a bu-
dapestiek attitűdjeit. Mindenesetre a többszöri pró-
bálkozások után is az Alkotmánybíróságról vissza-
pattant hajléktalantörvény legutóbbi változtatásai 
(immár az Alaptörvényben is szabályozott elemei) a 
legalsóbb döntési szintre delegálják a hajléktalanság 
büntethetőségének szabályozását. A legalsóbb szint 
pedig nem ér véget az önkormányzatoknál, a helyi 
hatóságoknál. Az életvitelszerűen közterületen élés 
ugyanis nem minden esetben egyszerűen bizonyít-
ható tényállás, amelynek során a nem hajléktalan em-
berek közreműködésére is számít a jogalkotó. Bizo-
nyos értelemben ez érthető is lenne, hiszen elképzel-
hető, hogy vannak olyan nem hajléktalan emberek, 
akik kellemetlenül érzik magukat, ha hajléktalannal 
találkoznak. Azonban ennek ésszerű megvalósítá-
sához hiányzik néhány ezer férőhely az ellátórend-
szerből. Annak ellenére, hogy a Február Harmadi-
ka Munkacsoport 2014 februári adatfelvételei nem 
tekinthetők reprezentatívnak, annyi a felmérés alap-
ján biztosan állítható, hogy több mint 3000 ember 
volt 2014 február 3-án fedél nélkül az utcán. Az or-
szág valamennyi menedékhelyén/szállásán 11 459 fé-
rőhely volt, melyek kihasználtsága az adatfelvétel nap-
ján 85 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy mintegy 
1650 ember fért volna még el az intézményekben 100 
százalékos kihasználtság mellett. Vagyis, amennyi-
ben minden utcán válaszoló hajléktalan bement volna 
valamilyen intézménybe, akkor is hiányzott volna 
1600 férőhely. A kutatás nem reprezentatív, többek 
között azért sem, mert a kisebb vidéki városokban 
nincs utcai szolgálat, így csak a szállókon élőket ér-
hették el a kutatásban résztvevő szervezetek munka-
társai. Azaz nagy valószínűséggel állítható, hogy né-
hány ezer férőhely hiányzik a hajléktalanellátásból. 
Tehát elsőként ennek a legalább 2000 embernek kel-
lene férőhelyet biztosítani ahhoz, hogy a hajlék talanok 
és a nem hajléktalanok közötti társadalmi  feszültségek 
oldódjanak (a hajléktalanság meghatározásától füg-
gően a hajléktalanokkal foglalkozó szakemberek sze-
rint 2000–8000 férőhely hiányzik). A szociális kér-
dés rendészeti problémává transzformálása növeli a 

konfl iktusokat, hiszen egy hasonló élethelyzetben 
lévő össztársadalmi szinten is releváns nagyságú cso-
port kirekesztésével jár, azaz a bajok további fokozá-
sával. A téma kriminalizálásával mind a jogalkotó, 
mind az állampolgárok részéről hatalmi kérdéssé válik 
a hajléktalanság kérdése. 

Mindezek alapján a hajléktalanság és a deviancia 
szociológiai értelmezése során nem lehetséges a de-
viancia hatalmi, társadalmi kontroll megjelenési for-
mája szerinti megközelítésének fi gyelmen kívül ha-
gyása. Ezért is tűnik célszerűnek annak a poszt-
modern megközelítésnek az alkalmazása, amelynek 
eminens képviselője Foucault, aki a felügyelet és a bün-
tetés fogalmait használja a deviánssá minősítés törté-
neti vizsgálata során.14 A deviánsnak minősített szub-
kultúrák tehát a társadalomban uralkodó hatalmi 
helyzetek következtében alakulnak ki.

Az ellátórendszer felkészületlensége más problé-
mákkal is együtt jár. Ahogy láthattuk, komoly köz-
egészségügyi problémák is felmerülnek, amelyekről 
a hajléktalan élethelyzetben lévő emberek igényei ta-
núskodnak. Amennyiben elsődlegesen és kizáróla-
gosan bűnügyi kérdéssé alakul a hajléktalanság és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb problémák (szerhasználat 
stb.) megoldása és kezelése, akkor azt feltételezhet-
jük, hogy a szigorú rendészeti eszközökkel a törvény-
alkotó elsődleges célja a jelenség megszüntetése. 
Azonban sem a szerhasználat, sem a hajléktalanság, 
és sok más deviancia sem szüntethető meg. Egysze-
rűen nem fog sikerülni, mint ahogy ezt az európai 
kultúra ezeréves története is jól példázza (Foucault 
imént idézett művében ennek egy szeletét mutatja 
be). Egy-egy szociálisan hátrányos helyzetű csoport 
feletti erőteljes társadalmi kontroll az adott csoport 
tagjainak visszahúzódásához, elbújásához vezet. Ha 
visszahúzódnak, elbújnak, megtalálni is nehezebb 
őket, és természetesen kontrollálni is. Azonban szűr-
ni is. Éppen ezért a szerhasználathoz és a hajlékta-
lansághoz hasonló devianciák és az azok körül lét-
rejövő társadalmi konfl iktusok korszerű menedzse-
lése nem lehetséges széles körű ártalomcsökkentő 
(szociál)politika nélkül. Ártalomcsökkentés nélkül 
ugyanis nem csak a represszív hajléktalanpolitika által 
közvetlenül megcélzott csoportok tagjai, hanem a 
teljes társadalom is veszélybe kerülhet. A kábítósze-
rek területén forradalom ment és megy végbe, ugyan-
is a dizájner drogokkal olyan anyagok jelentek meg 
a piacon, amelyek célcsoportját elsősorban a legsze-
gényebbek, a leginkább nehéz helyzetben lévők je-
lentik, tekintettel arra, hogy ezek a szerek néhány 
száz forintból megvásárolhatók. Hatásuk és minősé-
gük roppant bizonytalan, gyakran teljesen kiszámít-
hatatlan és az intravénás szerhasználat során gyak-
rabban is kell ezeket injektálni (mint pl. a heroint), a 
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gyakoribb szúráshoz (naponta 5-10) pedig több fecs-
kendőre van szükség. Annak következtében, hogy a 
hajléktalanok a többségi társadalomtól nem herme-
tikusan elzárt térben élnek – ahogy láthattuk, baj 
esetén többségük számíthat nem hajléktalan ember 
segítségére – kérdéses, hogy közegészségügyi szem-
pontból meddig tartható az a rendkívül különös ma-
gyar sajátosság, hogy míg az intravénás szerhaszná-
lók 70 százaléka Hepatitis C-vel fertőzött (amelynek 
gyógyítása rendkívül költséges, akár évtizedeken át 
tartó, gyakran halálhoz vezető betegség), addig 2009 
és 2013 között mindössze egyetlen, külföldi HIV-
fertőzöttet szűrtek ki (2013-ban). Főleg úgy, hogy 
miközben ellehetetlenül az ország legnagyobb intra-
vénás szerhasználói közösségében, a Józsefvárosban 
működő, ártalomcsökkentő tűcsereprogram, addig 
az életvitelhez szükséges pénz gyakran ahhoz a pros-
titúciós tevékenységhez kötődik, amely többek kö-
zött a Keleti Pályaudvaron zajlik (nem csak magyar 
állampolgárok között, hiszen éppen ide futnak be a 
HIV által egyik leginkább fertőzött európai ország-
ból, Ukrajnából is a szerelvények). Az EPINFO 21. 
évfolyamának 15. számában közölt adatok szerint a 
2009 és 2013 között egyetlen HIV-pozitív esetet ta-
láltak az intravénás szerhasználók rizikócsoportjá-
ban (akit éppen 2013-ban, a tűcsereprogramok mű-
ködésének egyre szűkülő időszakában szűrtek ki, s 
aki külföldi volt).15 2014 tavaszán három magyar ál-
lampolgár szervezetében találtak HIV-vírust, akik 
közül ketten utcai intravénás szerhasználók.

Mindezek alapján egyáltalán nem teoretikus a kér-
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