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hajléktalanokat büntető új magyar jogszabályról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a magyar kormány 2012. január 1-i hatállyal olyan 
jogszabályt vezet be, amely 700 euróig terjedő pénzbírsággal, sőt akár szabadságvesztéssel 
sújtja a hajléktalan állampolgárokat. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a hajléktalanság 
büntetése abban a helyzetben, amikor megszorító intézkedések bevezetésére kerül sor, 
méltatlan egy európai uniós tagállamhoz, és veszélyezteti az emberi jogokat. Hangsúlyozza 
továbbá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek már most is 138%-osan telítettek. Kéri, hogy 
az Európai Unió haladéktalanul intézkedjen a jogszabály hatálybalépésének megakadályozása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
nem tartozik az Európai Bizottság általános hatáskörébe, hogy beavatkozzon. Erre csak akkor 
volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései 
csak az uniós jog végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat. A rendelkezésre álló 
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információk alapján úgy tűnik, hogy az említett eset nem az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos. Egy adott tagállamban a hajléktalanság problémájának kezelésére irányuló 
intézkedések elsősorban a nemzeti regionális és helyi hatóságok hatáskörébe tartoznak.  
Ebben az esetben tehát a tagállam feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal 
kapcsolatos kötelezettségeinek – amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső 
jogszabályaiból fakadnak – eleget tegyen.

A Bizottság azonban tisztában van azzal, hogy a hajléktalanság problémája a társadalmi 
kirekesztettség egyik legszélsőségesebb megnyilvánulása. A szociális védelemről és a 
társadalmi integrációról szóló 2010-es jelentés a hajléktalansággal kapcsolatos fellépéseket 
célzó nemzeti vagy regionális tervek kidolgozására és végrehajtására szólított fel, és néhány, a 
tervekben feltüntetendő szempontot is meghatározott. Az európai szintű fellépés célja a 
tagállami intézkedések kiegészítése – a hajléktalanság problémájának kezelése elsősorban a 
tagállamok hatásköre és felelőssége. Az európai alapok támogatnak olyan tevékenységeket, 
mint például a hajléktalanság problémájának kezelését célzó, lakhatást elősegítő politikák 
értékelése, a hajléktalanság és a migráció közötti kapcsolatot vizsgáló tanulmány vagy 
európai NGO-hálózatok. A Bizottság síkra száll az ERFA és az ESZA jobb felhasználása 
mellett, elősegíti a kulcsszereplők közötti párbeszédet, és támogatja a tagállamok arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni európai platform 
keretében próbáljanak megoldást találni a társadalmi kirekesztettség e szélsőséges formájára.
Február 20-án elfogadott szociális beruházási csomagjában a Bizottság továbbá arra ösztönzi 
a tagállamokat, hogy hajtsanak végre strukturális reformokat a hajléktalanság problémájának 
kezelésére, ugyanakkor rámutat, hogy a hajléktalanok büntetése nem hatékony, megbélyegző, 
költséges és figyelmen kívül hagyja a hajléktalanság társadalmi összefüggéseit.

Következtetés

A panaszban megadott információk alapján, illetve tekintettel arra, hogy az Uniónak nincs az 
ügyben hatásköre, a Bizottságnak nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet.

A petíció benyújtója ügyét a nemzeti hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az emberi jogok európai 
egyezménye által biztosított jogait vagy szabadságait sértették meg, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához nyújthat be panaszt. 


