
Kocsis Attila

A koldulás kezelése Magyarországon a rendszerváltás után

Bevezetés

A  szociális  gondoskodás  történetének  állandóan  visszatérő  elemei  a  koldulás 

problémája, illetve a különböző társadalmak által a koldulásra adott közösségi válaszok. 

E  problematika  vizsgálata  révén  nem  csupán  a  szegénység  egyes  aspektusairól,  a 

társadalomnak  a  szegénységhez  való  viszonyáról  kaphatunk  képet,  hanem  ez 

általánosabb  szinten  az  állam  és  társadalom  közötti  történelmi  dinamika 

megismeréséhez  is  közelebb vihet  bennünket.  Hiszen a koldulás  kezelésére  irányuló 

állami  válaszok  esetében  tulajdonképpen  arról  van  szó,  hogy  a  társadalom  hogyan 

reagál a tömeges kiilleszkedés jelentette kockázatokra.

Magyarországon  ennek  a  problémakörnek  fontos  állomását  jelentik  a  rendszerváltás 

utáni  szegénypolitika  egyes  elemei,  azon belül  pedig  a  koldulás  kezelésére  irányuló 

állami intézkedések.  Ebből kiindulva tanulmányom az 1989 és 2006 között a koldulás 

jelenségére  adott  állami  válaszok  változásaival,  a  vonatkozó  törvények,  rendeletek 

ismertetésével és elemzésével foglalkozik. Bemutatja a jogi szabályozás és a gyakorlati 

megvalósítás, végrehajtás területén az említett időszakban jellemző tendenciákat. A leírt 

eseményekhez kapcsolódik azok átfogó, társadalompolitikai szempontú elemzése, ami 

kitér  arra  is,  hogy  az  állami  válaszok  milyen  szociális  és  rendészeti  szempontokat 

tartalmaznak, azok mögött milyen érdekek rajzolódnak ki.

A koldulásra adott válaszok 1989 és 2006 között

A koldulás központi, állami szintű jogi szabályozása 

A  rendszerváltás  előtt  a  17/1968.  (IV.  14)  számú  Kormányrendelet  szolgált  a 

koldulással  kapcsolatos  jogi  szabályozás  alapjául.  Ez  a  jogszabály  a  Kádár-korszak 

ideológiai kívánalmainak megfelelően próbálta meg rendezni a problémát. A hivatalos 

álláspont  értelmében  a  munka  révén  mindenki  számára  adott  volt  a  megélhetés 

lehetősége, így a teljes foglalkoztatottság körülményei között – ami a valóságban soha 
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nem  létezett  –  senkinek  sem  lehetett  szüksége  mások  adományaira,  kivéve,  ha 

munkakerülő  életmódot  folytatott.  A koldulást  ennek  megfelelően,  időtől  és  helytől 

függetlenül  általánosan büntetendő szabálysértéssé minősítették (Gazsi,  2005, 75–76. 

o). 

A Kormányrendelet felsorolta a közrend és közbiztonság elleni szabálysértéseket – ezek 

között  volt  található  a  koldulás  általános  tiltására  vonatkozó  szövegrész,  ami  a 

következőképpen fogalmazott: 

27. § (1)  Aki  nyilvánosan vagy házalva kéreget,  ezer  forintig  terjedő pénzbírsággal  

sújtható.

(2)  Községekben az  (1)  bekezdésben meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás a 

községi tanács hatáskörébe tartozik.   

Ez a szabályozás a rendszerváltás után még egy évtizedig volt érvényben. Az átmenetet 

követő  jogszabályi  változtatások  folyamatában  az  első  lépést  az  1999.  évi  LXIX., 

szabálysértésekről szóló törvény jelentette. Ennek indoklása a koldulással kapcsolatban 

kimondta,  hogy  „helytől  és  időtől  függetlenül  történő  jogellenessé  nyilvánításának 

alapja  kérdésessé  vált”  (idézi:  TASZ  alkotmánybírósági  indítvány1).  Így  az  nem  a 

koldulást mint olyat rendelte büntetni, csupán a gyermekkel való koldulást, azaz annak 

egy  minősített  esetét.  A  2000.  március  1-jén  hatályba  lépett  jogszabály  ezt  így 

fogalmazta meg:

146. § (1)  Aki  gyermekkorú személyt  arra bír  rá,  hogy közterületen vagy nyilvános  

helyen  kolduljon,  illetve  házalva  kéregessen,  továbbá  aki  a  gyermekkorú  személy  

társaságában koldul,  illetve  házalva kéreget,  százezer forintig  terjedő pénzbírsággal  

sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kiutasításnak  

is helye van.

(3) A szabálysértési hatóság a szabálysértés tényéről, az érintett gyermek és az elkövető  

adatairól a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíti.

Emellett  a  törvény lehetővé  tette,  hogy az  abban nem szereplő  szabálysértésekről  a 

kormány külön rendeletet alkosson, ami a koldulásra vonatkozóan még ugyanebben az 
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évben  meg  is  született.  Ugyancsak  a  koldulás  egy  minősített  esetével,  a  zaklató 

koldulással szemben lépett fel a 218/1999. (XII. 28) Kormányrendelet, ami az említett 

törvénnyel egy időben vált hatályossá.

5. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen másokat zaklató módon koldul,

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  a  rendőrség  helyszíni  

bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában másokat zaklató módon koldul: aki a járókelőket,  

illetve  a nyilvános  helyen  jelenlévőket  pénz  átadása céljából  leszólítja,  illetőleg  aki  

házról házra, lakásról lakásra járva kéreget.

Látható tehát, hogy az új jogszabályok több szempontból is elmozdulást jelentettek a 

korábban  általános  tilalmat  megfogalmazó  1968-as  Kormányrendelettől.  Ezek 

elfogadásával  az  azt  megelőzően  teljes  mértékben  tilalmazott  koldulás  lényegében 

kikerült  a szabálysértések köréből.  A törvényhozó tehát elismerte,  hogy a koldulás a 

továbbiakban  nem  tekinthető  teljes  egészében  rendészeti  kérdésnek,  amellyel  mint 

szabálysértéssel  szemben  a  rendőrségnek  kellene  fellépnie.  Ezzel  tulajdonképpen 

kimondta, hogy a rendszerváltás utáni magyarországi viszonyok között valóban létezik 

olyan  léthelyzet,  amelyben  egyes  személyek  koldulással  próbálják  meg  biztosítani 

fennmaradásukat. 

A koldulás  két  formája  azonban továbbra is  büntetendő maradt.  A  gyermekkel  való  

koldulás esetében a jogalkotó a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők elhárításáról 

kívánt rendelkezni, kimondta, hogy ennek fennállása esetén értesíteni kell az illetékes 

gyermekjóléti  szolgálatot,  amely  további  lépések  megtételére  jogosult  a  gyermek 

veszélyeztetettségének  megszüntetése  érdekében.  Amennyiben  azonban  a  kiskorú 

koldultatása  rendszeres,  úgy  a  kiskorú  veszélyeztetésének  bűntette  valósul  meg, 

melynek szankcionálását már a Btk. fogalmazza meg. Az úgynevezett zaklató koldulás 

tiltásával  a  közrend védelmét,  pontosabban a járókelők közterületi  nyugalmát  akarta 

biztosítani  a  jogalkotó.  A  tilalom  annyiban  is  szűkítő  jellegű,  hogy  a  szabálysértés 

lehetséges  helyeként  mindkét  esetben  csak  a  közterületet,  illetve  a  nyilvános  helyet 

nevesíti. A zaklató jellegű koldulás esetében elfogadott jogi szabályozásból pedig az is 

kiolvasható, hogy a néma koldulás engedélyezett, és csupán azokban az esetekben áll 
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fenn szabálysértés, ha a koldus személyre szóló kéréssel fordul valakihez (Gazsi, 2005, 

76–78. o). 

Amellett,  hogy  az  általános  tiltás  visszavonása  után  elfogadott  új  jogszabályok 

eltávolodást  jelentenek a  koldulás  minden formájának kriminalizálásától,  hatásukban 

mégis  ellentmondásosnak  tekinthetők.  Annak  ellenére,  hogy  a  koldusok  egyéni 

élethelyzetüket  figyelembe  véve  jogosultak  lehetnek  különféle  szociális  ellátásokra, 

akár a segélyezés, akár a hajléktalanellátás területén, a központi állam nem fogalmazott 

meg  semmilyen  programot,  amely  felmérte  volna,  hogy  pontosan  mely  társadalmi-

gazdasági folyamatok állnak a koldulás hátterében. Ennek megfelelően nem is dolgozott 

ki  semmiféle  cselekvési  tervet,  ami  a  szociális  ellátások  komplex  fejlesztése  révén 

speciálisan a koldusok helyzetét kívánta volna javítani. Mindezzel azt sugallja az állam, 

hogy itt  olyan  jelenségről  van szó,  amely a rendszerváltással  együtt  járó gazdasági-

társadalmi  átalakulás  természetes  kísérőjelensége,  ami  csupán  adekvát  jogi  választ 

kíván.  Ez  a  fajta  jogi  redukcionizmus  pedig  a  közigazgatás  alsóbb  szintjein,  az 

önkormányzatok esetében is érezteti hatását.

Emellett azt, hogy a rendszerváltás után hozott jogszabályi változtatások végrehajtására 

mekkora  gondot  fordítanak  a  hatóságok,  lehetetlen  megítélni.  Ugyanis  a  különböző 

szabálysértésekkel  szemben  összesen  kilencféle  szakhatóság  jogosult  eljárni.  Ezek 

összehangolt működése nem csak a végrehajtás és a közös eljárásrend kialakítása során 

szenved hiányt, hanem, ahogy egy a Belügyminisztérium számára készült kriminológiai 

tanulmány megállapítja, „az összes szabálysértési adatot tartalmazó, egységes statisztika 

még az ügyforgalom vonatkozásában sem áll rendelkezésre” (Kránitz, 2003). 

A koldulás önkormányzati szintű jogi szabályozása

Az 1999-es átfogó változtatások után először 2003-ban, majd erőteljesebben a 2004-es 

évtől  kezdve jelentkeztek újabb szabályozási  törekvések a koldulás  jogi kezelésének 

területén.  A különböző helyi  önkormányzatok saját  hatáskörben hozott  rendeletekkel 

kívántak  fellépni  a  problémával  szemben.  Több  helyen  is  a  közterület  használatát 

szabályozó  települési  önkormányzati  rendeletek  módosítására  szánták  el  magukat, 

melyek közül az elsőt 2005. januárjában fogadták el. 

4



A  helyi  önkormányzatok  rendeletalkotási  jogkörét  több  jogszabály  körvonalazza. 

Egyrészt az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése biztosítja az önkormányzatok számára, 

hogy helyi szinten a képviselőtestület rendeletet alkosson saját feladatkörében. Emellett 

az 1987. évi XI. törvény 10. §-a alapján az önkormányzat rendeletet adhat ki magasabb 

szintű  jogszabályokban  nem  szabályozott  kérdések  rendezésére.  Ezt  a  lehetőséget 

pontosabban  kifejti,  a  szabályozást  értelmezi  a  17/1998.(V.13.)  AB  határozat,  ami 

kimondja,  hogy  „[a]z  Alkotmánybíróság  1991  óta  következetes  gyakorlata  szerint 

ugyanis  ha  valamely  magatartást  az  országos  szintű  jogszabályok  kifejezetten 

megengednek, akkor azt a képviselő-testület  nem tilthatja meg az egész illetékességi 

területére kiterjedő érvénnyel. Annak azonban nincs akadálya, hogy az önkormányzati 

rendelet  a  város  vagy község egyes  övezeteire  (földrajzilag  pontosan meghatározott 

részeire, egyes utcáira, meghatározott objektumok körzetére) vonatkozó tilalmat vagy 

korlátozást állapítson meg”.

Ezekkel  a  felhatalmazásokkal  élve  először  2004  végén,  Kaposváron  fogadtak  el  a 

koldulást korlátozó önkormányzati rendeletet. Ezt követték a Szeged városában, majd 

pedig a Pécsett2 bevezetett jogi korlátozások. Budapesten 2003-tól kezdve többször is 

próbálkoztak a főváros egészére kiterjedő hasonló rendeletek elfogadtatásával, ezek a 

szabályozási kísérletek egyelőre sikertelenek maradtak. Azonban 2006 nyarán a XIII. 

kerületben a  helyi  önkormányzat  saját  hatáskörben rendelkezett  a koldulás  és  egyéb 

köztéri  tevékenységek  (pl.  hírlapárusítás,  szórólaposztás,  autóablak-tisztítás  a  piros 

lámpánál) betiltásáról.

Kaposvár

2004. októberében készült el az a kaposvári főjegyző által megfogalmazott előterjesztés, 

amely  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  számára  javasolta,  hogy  tegyen 

lépéseket  a  koldulás  minden  formájának  a  város  bizonyos  részeiről  való  kitiltására, 

szabálysértéssé minősítésére. Az intézkedés indokával kapcsolatban igen szűkszavúan 

fogalmaz  a  dokumentum,  erre  egyetlen  mondatban  utal,  mikor  kijelenti,  hogy 

„Kaposvár belvárosában gyakori jelenség, hogy a járókelőket koldulók zaklatják”. Erre 

hivatkozva  a  beadvány  szerzője  kezelési  stratégiát  is  ajánl,  miszerint  „a  koldusok 

tevékenységének  visszaszorítása  érdekében  javaslom  helyi  rendeletbe  foglalni  a 
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központi jogszabályok által nem érintett körben a kolduló tevékenység tiltását Kaposvár 

város meghatározott területén” 3.

Ugyanakkor a büntető jellegű beavatkozás korlátaira is utal a szerző, mikor a jelenség 

kezelése  kapcsán  megjegyzi,  hogy  „a  koldulási  magatartást  teljes  körűen  a 

szabálysértési  tényállás  körébe  vonni  nem  biztosítja  rögtön  a  kolduló,  kéregető 

tevékenység megszűnését, de a rendelettervezet 2. számú mellékletében meghatározott 

területen  a  koldusok,  kéregetők  jelenlétével  szemben  mind  a  rendőrség,  mind  a 

közterület-felügyelet számára fellépési lehetőséget biztosít”.

Ilyen előzmények után még ugyanezen év őszén sor került „A közterület rendeltetésétől 

eltérő célú használatának általános  szabályairól  szóló 7/2000.  (II.29.)  önkormányzati 

rendelet” módosítására. A politikai szempontból teljesen vegyes összetételű Közgyűlés 

egyhangú döntése nyomán a közterületen tilalmazott  tevékenységek köre a „kolduló, 

kéregető”  tevékenységgel  bővült,  amely  tilalom  a  történelmi  városmagra,  a 

városközpontra és a belvárosra terjed ki – „ezekben az utcákban található ugyanis  a 

legtöbb  üzlet,  így  a  modern,  nagy  bevásárló  központok  is”.  A  2005.  január  1-jei 

hatálybalépést követően tehát az említett területeken az ilyen cselekményt megvalósító 

személy  szabálysértést  követ  el,  és  maximum 30 ezer  forintig  terjedő pénzbírsággal 

büntethető (Gazsi, 2005, 82. o.).  

A  rendelet  hatálybalépése  után  a  rendőrség  és  a  közterület-felügyelők 

közreműködésével  megindult  az  abban  foglaltak  végrehajtása,  az  első  hónapokban 

azonban nem szabtak ki szabálysértési bírságot. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, 

hogy nincs  szükség ennek  az  eszköznek  az  alkalmazására,  mivel  a  koldulók  eleget 

tesznek a felszólításnak, és megszüntetik a szabálysértést. 

Mindezek következtében a  város  frekventált  területein  nem lehet  kolduló  embereket 

látni,  amit az aljegyző azzal magyaráz,  hogy az intézkedő rendőrök vagy közterület-

felügyelők  nemcsak  a  szabálysértés  befejezésére  szólítják  fel  a  koldulókat,  hanem 

információkkal  is  ellátják  őket  arra  vonatkozóan,  hogy  a  városban  milyen 

intézményekben  vehetnek  igénybe  különböző  szociális  ellátásokat.  Ilyen  módon  az 

eltelt  hónapok  eredményeit  pozitívan  értékelik  a  döntéshozók  (Koldulók…, 

Népszabadság, 2005. május 23.).
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Azonban  mind  az  előterjesztésnek,  mind  a  rendeletnek  feltűnő  sajátossága,  hogy 

semmiféle  utalást  nem tartalmaz  azzal  kapcsolatban,  hogy itt  egy összetett  szociális 

problémával állunk szemben. Egyetlen szó sem esik a koldulás jelenségének társadalmi 

hátteréről, arról, hogy milyen jellemzőkkel bírnak azok a csoportok, amelyek érintettek 

benne,  illetve  arra  sem térnek  ki  az  idézett  dokumentumok,  hogy a  kitiltás  helyett  

milyen szociális eszközöket lehetne alkalmazni.

A  jelenség  szociális  szempontú  megközelítése  hiányában  a  koldulás  kizárólag  úgy 

jelenik meg, mint oda nem illő jelenség, amely a közterületeken tartózkodók nyugalmát 

zavarja,  főképp,  ha  a  város  frekventáltabb  részeire  koncentrálódik,  ahol  mások napi 

bevásárlásukat  végzik.  Ezzel  kapcsolatban  a  szóhasználat  is  igen  árulkodó,  hiszen  a 

rendeletalkotók  „kolduló tevékenységről”,  „koldulási magatartásról” beszélnek, nem 

pedig  a  koldulás jelenségéről,  ami  a  szegénységgel  van  összefüggésben.  Ezzel  azt 

sugallják,  hogy itt  egy önként  választott  magatartási  formáról  van szó,  nem pedig a 

társadalmi kiilleszkedés folyamatának egyik megnyilvánulási formájáról.

Ezt a megközelítést látszik igazolni a szabályozás is. Hiszen büntetés kiszabását rendeli 

el a város frekventált részein kolduláson ért személyekkel szemben, hogy így szorítsa rá 

őket a „tevékenység” befejezésére. A különböző médiumokban való megszólalásokban 

azonban a segítő szándékot hangsúlyozza az önkormányzat. Farkas Edit aljegyző szerint 

ugyanis  „nem az a cél, hogy mindenáron büntessük az embereket, hanem az, hogy a 

szociális ellátórendszerben valami módon segíteni próbáljunk ezeknek az embereknek”. 

Azzal  kapcsolatban,  hogy  ez  a  fajta  segítségnyújtás  pontosan  hogyan  is  történik, 

nincsenek  határozott  elképzelések.  Arról,  hogy  a  tiltott  területekről  eltanácsolt 

koldusoknak hova is  kellene  menniük,  az  aljegyző  így nyilatkozik:  „Most  az,  hogy 

hova, hát ez biztos egy nehéz kérdés, hogy hova. Erre van a szociális ellátórendszer.” 

Ugyanakkor  ebből  nyilatkozatból  azt  is  megtudhatjuk,  hogy  a  szociális  kiadásokra 

fordítható keretösszeg ugyan emelkedett a 2005-ös évben, de az aljegyző elismeri, hogy 

„nem  kifejezetten  a  koldulás  megtiltásával  függött  össze  az,  hogy  a  szociális 

támogatásokra fordítható összeg magasabb lett” (Koldulnak…, Kontra, 2005. március 

7.).

7



A  végrehajtáshoz  kapcsolódó  probléma,  hogy  a  jogszabály  túlságosan  általános 

megfogalmazása lehetetlenné teszi annak gyakorlati  alkalmazását.  Egyes  vélemények 

szerint  a  rendelkezés  ellentétes  a  jogbiztonság  elvével.  Hiszen  az  önkormányzati 

rendelet semmilyen értelmező rendelkezést nem tartalmaz a koldulásra, kéregetésre – 

amelyeket egyébként szinonimaként használ – vonatkozóan.4 

Szeged

Szegeden 2005. február 3-án született  meg az a két szocialista  és egy centrum párti 

önkormányzati képviselő által jegyzett indítvány, amely a Közgyűlés számára javaslatot 

tett  a koldulás jelenségének visszaszorítására,  illetve a város egyes  területein történő 

betiltására, szabálysértéssé minősítésére. A dokumentum megemlíti, hogy a koldulás az 

utóbbi években egyre gyakoribb jelenséggé vált, aminek „káros hatásai jelentkezhetnek 

részben  a  lakosok  biztonságérzetének  romlásában  és  ehhez  kapcsolódóan  az 

idegenforgalomban,  valamint  a  közutakon  történő  koldulás  esetén  a  közlekedés 

biztonságának veszélyeztetésében”. 

Ezért  szükséges,  hogy  lépéseket  tegyenek  a  közbiztonság  javítására,  a  város 

idegenforgalmát  negatívan  befolyásoló  jelenség korlátozására.  Emellett  szól  arról  is, 

hogy a koldulók többsége nem szegedi, illetve nem magyar állampolgár – mindezeket 

figyelembe  véve  tehát  a  beadvány  szerzői  szerint  „Szeged  város  jobb  megítélése 

érdekében” szükséges a koldulás megtiltása.5 

„A  közterület-használat  rendjéről  szóló  57/1999.  (XII.  23.)  Kgy.  rendelet” 

módosításával  elfogadott  új  szabályok 2005. március  15-én léptek  hatályba.  Ezzel  a 

korábban is tilalmazott cselekmények közé beemelték a koldulást, amit a rendelet így 

definiált:  „közterületen  vagy nyilvános  helyen  kéregetve  (pénzt  vagy egyéb  dolgot) 

gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások 

zaklatásával,  házalással,  továbbá  nem  gyermekkorú  személy  társaságában,  vagy  a 

gyermekkorú személy rábírásával történik.” Az ezzel kapcsolatos tilalom a turisták és a 

helyi  lakosok  által  gyakran  látogatott  belvárosi  területekre  korlátozódik,  ahol  a 

kolduláson ért személyekre maximum 25 ezer forint helyszíni bírság szabható ki .6 
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A  hatálybalépést  követően  nem  kezdődött  meg  azonnal  a  rendelet  betű  szerinti 

végrehajtása.  Április  végéig  úgynevezett  „türelmi  időszakot”  vezettek  be,  amelynek 

ideje  alatt  a  rendőrség,  a  közterület-felügyelők  és  a  szociális  munkások  igyekeztek 

felvilágosítani  a  koldusokat,  hogy  a  város  bizonyos  részein  a  néma  koldulás  is 

szabálysértésnek minősül. Emellett pedig távozásra szólították fel azokat a személyeket, 

akik  a  védett  területeken  koldultak,  így  ebben  az  időszakban  még  nem szabtak  ki 

pénzbírságot („Aki szegény…”, Linklap, 2005. április 25.).

Négy megindított szabálysértési eljárást követően kiderült, hogy a rendelet nem váltotta 

be  a  hozzá  fűzött  reményeket.  Az  alpolgármester  május  végén  közölte,  hogy  az 

intézkedések  nem  hoztak  lényeges  változást,  a  koldusok  ugyanis  továbbra  is  jelen 

vannak a város frekventált  részein. Ezt az indítvány egyik szerzője, Szondi Ildikó is 

megerősítette, aki ennek ellenére mégsem tartotta haszontalannak a koldulás betiltását, 

egyrészt  bízva  abban,  hogy  a  más  területekről  Szegedre  érkező  koldusok  esetében 

mégiscsak érvényesülni  fog az elrettentő hatás,  másrészt,  mint  nyilatkozta:  úgy véli, 

hogy  az  intézkedéssel  ráirányították  a  figyelmet  a  szegények  problémáira  (Majd  a 

jövő…, Magyar Narancs, 2005. jún. 9.;  Koldulók… , Népszabadság, 2005. máj. 23.).

Az  indítványt  és  a  rendeletet  olvasva,  valamint  a  végrehajtást  figyelembe  véve 

egyértelmű,  hogy  a  szegedi  szabályozási  kísérlet  számos  rokon  vonást  mutat  a 

korábbiakban  elemzett  kaposvári  rendelkezésekkel.  Az  önálló  képviselői  indítvány 

megfogalmazásaiból látható, hogy a koldulás tiltásával kapcsolatos rendelkezések nem a 

koldusok  helyzetének  javítására  irányulnak,  hanem  kizárólag  a  helyi  lakosok  és  a 

turisták  gondtalan  időtöltését  kívánják  biztosítani.  Láthattuk,  hogy  ebben  a  helyi 

szociális munkások is segédkezet nyújtanak a rendészeti szerveknek.

A koldulás hátterében álló problémák, mint például a szegénység, a hajléktalanság, még 

az  említés  szintjén  sem  szerepelnek  az  idézett  dokumentumokban.  A  koldulás 

„sajnálatos  okairól” csak  általánosságban  beszélnek,  míg  az  általa  keltett  „káros 

hatások”  között  kizárólag  az  idegenforgalom  csökkenését,  a  lakosság 

biztonságérzetének romlását és a közlekedés biztonságának veszélyeztetését említik. 

Láthatóan  a  rendészeti  szemlélet  dominál  mind  az  idézett  forrásokban,  mind  a 

döntéshozók sajtóbeli  megszólalásaiban.  A rendelet  több helyütt  is  elérendő  célként 
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említi a „közbiztonság javítását”, a „belváros védelmét”, melyeket a koldulás minden 

formájának  szabálysértéssé  minősítésével  kíván  biztosítani.  Ezt  Szondi  Ildikó  egy 

rádióinterjúban  így  fogalmazta  meg:  „Tehát  szabályozni  kell  az  életet,  és  nem kell 

mindenkinek  a  rendezetlen  viszonyok  felé  haladnia”  (Koldulnak…,  Kontra,  2005. 

március 7.).

Mindeközben a szegedi képviselők nyilatkozataikban ennek ellenkezőjét hangsúlyozzák 

és a koldusok érdekeire hivatkoznak. Erről Szondi Ildikó a következőképpen beszélt: 

„Tehát védjük a városunkat, védjük azokat az embereket, akik elesettek, de úgy védjük, 

hogy egyfajta rendezett viszonyok között, senki sem akar a koldusok ellen föllépni.” A 

beszélgetés  későbbi  részében  pedig  a  következőkben  összegezte  az  önkormányzati 

törekvéseket: „egy rendezetlen kérdést szeretnénk szabályozni, és nem a koldusok ellen 

szeretnénk  szabályozni,  hanem  szeretnénk  a  kérdést  rendes  mederbe  terelni  a 

koldusaink  védelmében,  a  városlakók  védelmében,  a  város  és  a  rend  védelmében” 

(Koldulnak…, Kontra, 2005. március 7.).

Pintér Ferenc önkormányzati képviselő – aki a rendelet társszerzője – szerint a koldusok 

kitiltása az ő érdekeiket is szolgálja: „a kolduló embereket is segítjük: olyan élet felé 

tereljük,  ami  mostani  életvitelüknél  jobban megfelel  az emberi  méltóságnak”.  Pintér 

megszólalásából  az is  kiderül,  hogy tulajdonképpen miért  is  olyan fontos a koldulás 

elleni küzdelem: „Az önkormányzat évente százmilliót költ a hajléktalanokra, az utcán 

összeszedett  pénz  csak  az  alkoholszint  fenntartását  szolgálja”  (Karhatalommal…, 

Népszabadság, 2005. április 6.). 

Végül itt is probléma lehet a rendelettel kapcsolatban, hogy az valószínűleg nem felel 

meg  a  jogbiztonság  követelményének,  amit  az  egyik  jogvédő  szervezet 

Alkotmánybírósághoz  eljuttatott  beadványa  a  következőképpen  indokol:  „Szeged 

Önkormányzatának  rendeletében  a  szabálysértést  megvalósító  cselekmények  között 

szerepel az ’erre utaló magatartás tanúsítása’ is. Passzív, néma koldulás esetén a ráutaló 

magatartás  nem értelmezhető,  és  annak elhatárolása  a  nem koldulástól  nem kellően 

világos”.7

Budapest
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A  főváros  egészére  kiterjedően  mindeddig  nem  fogadtak  el  a  koldulást  korlátozó 

önkormányzati  rendeletet,  azonban  ezzel  kapcsolatos  tervek  többször  is  napvilágot 

láttak.  Az  MDF  fővárosi  frakciója  már  2003-ban  javaslatot  tett  a  probléma 

jogszabályban történő rendezésére, mivel szerintük az illetékesek nem fordítanak kellő 

figyelmet  a  már  meglévő  jogszabályok  betartatására.  Ezért  javasolták  a  koldusok 

turisztikai szempontból kiemelt fontosságú területekről való kitiltását, egyéb helyeken 

pedig jelenlétük korlátozását. Ezen kívül sürgették úgynevezett szegényügyi bizottságok 

felállítását,  amelyek  feladata  lett  volna  az  adományok,  önkormányzati  támogatások 

összegyűjtése,  elosztása,  a  rászorulók  összeírása,  valamint  környezettanulmányok 

készítése. Azt is szerették volna elérni, hogy egy törvénymódosítás tegye lehetővé, hogy 

adójuk 1%-át egy a rászorulók számára gyűjtő alapítványnak ajánlhassák fel az adózók. 

Az ide befolyó pénz felett pedig az említett szegényügyi bizottság rendelkezett volna 

(Kitiltaná…, Origo, 2003. július 23.).

2004-ben  ismét  megjelent  a  koldulás  Budapest  egyes  területeiről  való  kitiltásának 

kérdése,  középpontban  a  bérkoldulás  felszámolásával  és  a  koldulás  önkormányzati 

szintű  korlátozásával  (mdf-budapest.hu,  2004.  november  26.).  Ugyanebben  az 

időszakban  az  MDF politikusai  újra  előterjesztették  a  szegényügyi  bizottságok  és  a 

központi alap létrehozására vonatkozó javaslatcsomagot is (A békésen..., Origo, 2004. 

november 29.).

Majd  a  kaposvári  és  szegedi  szabályozás  példájára  hivatkozva  az  MDF  fővárosi 

frakciója  2005.  márciusában  ismét  kísérletet  tett  korábban  elutasított  javaslatai 

elfogadtatására. Ezek értelmében a koldulást Budapest turisztikai szempontból kiemelt 

területein – így a Budai Várban, a Hősök terén, a Vörösmarty téren és a Váci utcában – 

szabálysértésnek minősítették volna, ami maximum 30 ezer forint bírsággal lett volna 

büntethető 8. A Fővárosi Közgyűlés 2005 júniusi ülésén végül, elenyésző többséggel, de 

elutasították a tervezetet a képviselők.

2006-ban azonban a XIII. kerületben, ha az eddigiektől eltérő formában is, de sor került 

a koldulás korlátozására. A meghozott intézkedésnek itt is voltak előjelei, amennyiben a 

XIII. kerületi  képviselő-testület  számára készített,  a kerületi  közbiztonság helyzetéről 

szóló rendőrségi beszámolóban, a 2005-ös évben megvalósítandó célok között szerepelt, 
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a „koldulás visszaszorítása” a Lehel téri és az Árpád hídi aluljárókban (Beszámoló a 

XIII. kerület…).

Hogy a  hatóságok  fellépésének  jogalapot  biztosítsanak,  a  döntéshozók  2006  nyarán 

módosították  „Az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  közterületek  használatáról  és 

rendjéről  szóló  60/1995.  (XII.  11.)  Budapest  Főváros  XIII.  kerületi  önkormányzati 

rendelet”  egyes  részeit.  Így a vegyesen jobb- és baloldali  képviselőkből  álló testület 

nagy  többsége  által  elfogadott  jogszabályba  foglalták,  hogy  „a  XIII.  kerületi 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető 

tevékenység nem folytatható.”9 

A  koldulást  –  a  szegedi  rendeletből  szinte  szó  szerint  átvett  passzus  –  a 

következőképpen  definiálja:  „közterületen  vagy  nyilvános  helyen  pénzt  vagy  egyéb 

dolgot kéregetve gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem 

jár  együtt  mások  zaklatásával,  házalással,  továbbá  nem  gyermekkorú  személy 

társaságában vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik.” 

2006.  június  1-jén  lépett  hatályba  a  rendelkezés,  ami  annyiban  új  a  korábban 

bemutatottakhoz képest, hogy nem pusztán kijelölt körzetekben tiltja meg a koldulást, 

hanem valamennyi  kerületi  tulajdonban lévő  közterületen.  Ugyanakkor  a  jogszabály 

szerint tilos az is, hogy ezeken a területeken bárki „kéretlenül, másokat zavaró módon” 

nyújtson különböző szolgáltatásokat (pl. autóablak-mosás, szórólaposztás, hírlapárusítás 

a piros lámpánál). Másrészről a koldulás esetében a tilalom időben korlátozott, mivel 

csak a 6 és 22 óra közötti időszakra vonatkozik.

A hatálybalépést  követően a közterület-felügyelők figyelmeztetik  a koldusokat,  hogy 

szabálysértést  követnek  el,  velük  szemben  azonban  más  módon  nem léphetnek  fel, 

mivel  az  idézett  rendelet  semmilyen  szankciót  nem  tartalmaz.  Így  az  előzőekben 

tárgyalt  jogszabályoktól  eltérően,  nem  teszi  lehetővé  pénzbírság  kiszabását,  csupán 

megjegyzi,  hogy  az  „előírások  megtartását  a  közterület-felügyelők,  a  jogszabályok 

szerint  ellenőrzésre  jogosult  más  szervek,  illetve  a  tulajdonos által  megbízott  egyéb 

személyek,  a  fővárosi  és  a  kerületi  polgármesteri  hivatalok  megbízott  ügyintézői  a 

helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.” Meg kell jegyezni azonban, hogy 

ez  a  rendelet  is  tartalmazza  a  koldulással  kapcsolatban  az  „erre  utaló  magatartás 

tanúsítása”  kitételt,  így  a  szegedi  jogszabály  kapcsán  említett  alkotmányossági 
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problémák ebben az esetben is fennállnak.

Szociális  intézkedésekről,  a  koldusok  megsegítéséről  tehát  sem  a  rendeletben,  sem 

annak kapcsán nem esik szó. Bár a jogszabály pénzbírságról nem szól, mégis lehetővé 

teszi az eljáró hatóságok számára, hogy a XIII. kerület tulajdonában lévő közterületeken 

fellépjenek  a  koldusokkal  szemben.  Mint  látható,  ez  olyan  esetekben  is  lehetséges, 

amikor valamilyen szolgáltatást „kéretlenül, másokat zavaró módon” nyújtanak. Hogy 

erre miért van szükség, az egyértelműen kiderül a rendelet indoklásából: „A lakossági 

visszajelzések alapján megállapítható, hogy kerületünk állampolgárainak jelentős része 

nemkívánatos  jelenségnek  tartja  a  közterületeken  a  koldulást”.  Így  a  helyi 

önkormányzat,  a  lakossági  igényekre  válaszul,  a  problémát  rendészeti  eszközök 

segítségével igyekszik szőnyeg alá söpörni.

Ebben  az  esetben  is  a  büntető  szegénypolitika  explicit  megnyilvánulásával  állunk 

szemben.  A  kerület  jegyzője,  Sinka  József  az  egyik  civil  szervezet  tiltakozó 

beadványára  válaszolva,  nyilatkozatában  minden  kétséget  eloszlatott  a  képviselő-

testület motivációival kapcsolatban, amikor kijelentette: „A közélet nem egysíkú, nem 

csak az utca emberéből áll, hanem 106 ezer a kerületben élő és dolgozó emberből is, 

akiknek  a  véleményét,  jogos  felháborodását  nem  hallani  lehetetlen.  A  kerületi 

önkormányzat  szándéka világos,  mindig,  most  is  humánus.”  Annak ellenére,  hogy a 

rendelet  nyilvánvalóan  a  szegénység  kriminalizálását  jelenti,  itt  is  megjelenik  a 

koldusok érdekeire való hivatkozás. A jegyző szerint az ugyanis „éppen a rászorulók 

érdekében van, mellettük szól, hiszen a figyelmet  kívántuk ráirányítani arra, hogy az 

összetett  társadalmi  jelenség  kezelésére,  átfogó  szabályozásra  van  szükség.”  (Sinka, 

azutcaembere.net, 2006. szeptember 13.).

Összességében elmondható, hogy a koldulás korlátozására irányuló fővárosi törekvések 

szintén  a  probléma  rendészeti  eszközökkel  történő  láthatalanná  tételére  tesznek 

kísérletet.  A  2003-tól  felbukkanó  fővárosi  szintű  rendeletalkotási  javaslatokban  a 

rendészeti  és  a  szociális  elemek  keveredése  figyelhető  meg,  azonban  az  előbbiek 

túlsúlya  érvényesül.  Bár  hivatkoznak  a  koldusok  társadalmi  kirekesztettségére,  a 

szociális  ellátórendszer  hiányosságaira,  részletesen  kidolgozott  koncepcióval  csak  a 

koldulásnak a főváros bizonyos részeiről való kitiltása kapcsán találkozhatunk – ez a 

különböző  javaslatok  mindegyikében  szerepel.  Emellett  az  említett  szociális  elemek 
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kidolgozatlanok  és  ellentmondásosak.  Tulajdonképpen  olyan  problémák  orvoslására 

kívánnak  újabb  szervezeteket  létrehozni,  és  jogszabályokat  módosítani,  amelyek 

kezelésére  elviekben a  mostani intézményi és jogszabályi  környezet is lehetőséget ad 

(önkormányzati  segélyezés,  hajléktalan-ellátás,  utcai  szociális  munka,  adófelajánlás 

civil szervezetek részére). 

A koldulásra adott válaszok társadalmi-gazdasági hátteréről

A rendszerváltás utáni szegénypolitikáról 10

A  koldulásra  adott  állami  válaszok  rendszerváltás  utáni  története  az  ebben  az 

időszakban  a  magyar  szegénypolitika  területén  lezajlott  változások  tágabb 

kontextusában értelmezhető.  Ebben a periódusban számos olyan intézkedés született, 

ami  közös  a  tekintetben,  hogy  a  szegénységgel  szemben  büntető,  kényszerítő 

eszközökkel  kívánt  fellépni.  Ez  indokolja,  hogy  ezeket  a  jelenségeket  együttesen 

kezeljük, és olyan tényezőkben keressük azok magyarázatát, amelyek a magyarországi 

szegénypolitikára mint olyanra vannak hatással. 

A  jogalkotás  területén  több  olyan  változás  is  említhető  a  rendszerváltást  követő 

időszakban, amely a szegénypolitikának azt a felfogását képviseli,  ami a szegénység 

strukturalista  megközelítését  (Townsend,  1991,  191–193.  o.)  elvetve  individualizálja 

azt,  és  kimondva vagy kimondatlanul  a  szegények  morális  alacsonyabb  rendűségére 

utal,  ezáltal  pedig  legitimálja  a  velük  szemben  alkalmazott  büntető  jellegű 

intézkedéseket.

Ezek  között  említhető  a  munkanélküliekkel  szembeni  fellépés.  1999-ben  ugyanis  a 

munkanélküli-ellátások  átalakításával  rövidebb  lett  a  munkanélküli-járadék 

folyósításának ideje, valamint megszűnt a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 

és  az  ellátás  feltételéül  valamilyen  közmunka  végzését  írták  elő.  A  törvényalkotók 

ezekkel  a  lépésekkel  a  szerintük  az  ellátásokkal  visszaélő  szegények  munkára 

kényszerítését  kívánták  elérni.  A  parlamenti  viták  során  Balla  Györgytől  olyan 

vélemény is elhangzott, hogy elsősorban azokon kell segíteni, „akik magukon is segíteni 

akarnak, és hiszik a munka becsületét”, hiszen „vannak, akik számára a feketemunka 

által  biztosított  jövedelem a  vonzóbb,  és  vannak  olyanok  is,  akik  életmódja  csak  a 
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munka kerülésével összeegyeztethető”. Barkóczy Gellért pedig kijelentette, hogy „nincs 

olyan  település,  nagyváros,  kisváros,  falvak,  kistelepülések,  ahol  ne  lenne  munka” 

(Parlamenti felszólalások, 1999. november 30.). 

A szegényekkel  szembeni  büntető elemeket  tartalmazó szegénypolitika explicitebben 

mutatkozik  meg  az  önkényes  lakásfoglalókkal  szembeni  fellépésben.  Az  ezzel 

kapcsolatos  1999-es  rendelkezés  a  korábban  is  kilakoltatásra  ítélt  önkényes 

lakásfoglalókkal szemben maximum 150 ezer Ft bírság, vagy elzárás kiszabását teszi 

lehetővé,  és  a  cselekményt  a  társadalomra  veszélyesnek  minősíti.  A  rendelkezést 

korabeli parlamenti felszólalásában Juharos Róbert így magyarázta: „Álszent dolog az, 

hogy méltányosságból szemet hunyunk az önkényes lakásfoglalás felett, mint ahogy a 

megélhetési  bűnözés kategóriáját sem tudjuk úgy elfogadni, hogy azt mondjuk, hogy 

nyilván,  ha a  tényállás  megvalósult,  akkor a  szankciót  ki  kell  szabni.  És itt  is  ez a 

helyzet,  hogy  ha  a  tényállás  megvalósult,  akkor  annak  az  elkövetőre  nézve 

következményekkel kell járnia” (Parlamenti felszólalás, 2000. március 24.). 

A jogszabályok mellett a szociális ellátórendszer gyakorlati működésében – így például 

az  önkormányzati  segélyezés  területén  –  is  találunk  olyan  elemeket,  amelyek  a 

szegényekkel szembeni növekvő állami kontroll, illetve büntetés megnyilvánulásaként 

értelmezhetők. Itt csak utalni tudok a segélyformák növekvő számára, specializációjára, 

a  hozzájutási  feltételek  akkurátus  körülhatárolására  –  mindezek  a  segélyezettek 

oldaláról  nézve  a  támogatáshoz  való  hozzájutás  szűkítését  jelentik,  s  elsősorban  a 

hivatali  bürokrácia  érdekeit  követik.  A  segélyezési  rendszer  bürokratikus 

működésmódja a segélyezettek élete feletti hatósági kontroll kiterjesztését eredményezi, 

amelyen belül ismét megjelenik az érdemesség/érdemtelenség szerinti differenciálás, az 

„önhiba” kategóriája alapján történő kirekesztés pedig intézményes formát nyer (Szalai, 

2001, 2004; ill. 2005). 

A hevenyészett  felsorolásból  is  látható,  hogy a rendszerváltást  követő években több 

alkalommal is születtek olyan jogszabályok, intézkedések, melyek a szegénységet, ami 

társadalmi probléma, egyéni jellemhibaként vagy más esetekben egyenesen rendészeti 

kérdésként közelítették meg, és ennek megfelelően próbálták megfogalmazni az azzal 

kapcsolatos gyakorlati válaszokat.11 A szegénységgel, a kirekesztettséggel kétségtelenül 
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együtt járó társadalmi feszültségekre tehát a szegények büntetésével, illetve a felettük 

gyakorolt állami kontroll növelésével reagáltak. 

Lényegében ugyanezen jellemzők mentén írható le a koldulásra adott állami válaszok 

rendszerváltás  utáni  története.  Ahogy  fentebb  kimutattam,  amellett,  hogy  1999-től 

megszűnt  a  koldulás  helytől  és  időtől  függetlenül  való  tiltása,  összességében  a  jogi 

redukcionizmus, ezzel összefüggésben pedig a probléma elhanyagolása, illetve annak 

rendészeti szempontokra alapozott kezelése a jellemző. Kérdés azonban, hogy melyek 

azok  a  társadalmi  folyamatok,  amelyek  a  szegénypolitika  ilyen  típusú  büntető 

elemeinek alkalmazására ösztönöznek. 

A büntető szegénypolitika társadalmi funkcióiról

A rendszerváltás időszakában lejátszódó gazdasági-társadalmi átalakulással egy időben 

a szegénység növekedése, a munkanélküliség tömegessé válása, a korábban is meglévő 

társadalmi  problémák  súlyosbodása  és  újabb  nehézségek  megjelenése  volt 

megfigyelhető.  Ezzel  párhuzamosan  a  szociális  kiadások  állami  finanszírozásának 

csökkenése vélhetően szintén  a  társadalmi  feszültségek láthatóvá  válásának irányába 

hatott (Ferge, 1998, 2000). Ebben a közegben az állam lépéskényszerbe került, ugyanis 

egyszerre kellett  volna választ találnia az átalakulás problémáira,  és véghezvinnie az 

önálló szociálpolitika megteremtését, a megfelelő jogszabályok kialakítását, új ellátások 

megszervezését.

Ilyen körülmények között jelentkeztek, illetve erősödtek fel a növekvő szegénységnek, a 

társadalmi  kirekesztettségnek  azok  a  megnyilvánulásai  –  mint  például  az  önkényes 

lakásfoglalás,  a  koldulás,  a  tartós  munkanélküliség  vagy a  hajléktalanok nagyszámú 

közterületi  jelenléte  –,  amelyek  a  társadalmi  integráció  gyengülésének  tüneteként 

értékelhetők (Ferge, 1991).

Ezekre válaszul, az állam több esetben is a szegénypolitika büntető, kényszerítő elemeit 

helyezte előtérbe. A szociális beavatkozások ugyanis általában véve is igen költségesek 

lettek  volna,  ráadásul  egy  olyan  időszakban  kellett  volna  előteremteni  az  ehhez 

szükséges forrásokat, amikor az egymást követő kormányok mind a szociális ellátások 

relatív  súlyának  visszaszorítását,  majd  pedig  az  államháztartás  reformjának  keretén 
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belül  az  állam  szociális  kiadásainak  csökkentését  célozták  meg,  a  megmaradó 

forrásokért pedig éles küzdelem alakult ki (Szalai, 2007, 76–77. o).

Mindezen túl, ez a fajta politika már csak azért is lehetséges, mert azokat a társadalmi 

csoportokat  veszi  célba,  melyek  szegénységüknél,  kirekesztettségüknél  fogva 

képtelenek érdekeiket hatékonyan képviselni. Ezért az állami büntető szegénypolitika a 

kisebb ellenállás irányába megy, mikor ezeknek a rendelkezéseknek próbál meg érvényt 

szerezni,  és  nem más  területekről  von el  forrásokat  a  szegénység  kezelésére.  Ezzel 

ugyanis  a  társadalom  jelentős  érdekérvényesítő  képességgel  rendelkező  csoportjait 

maga ellen fordítaná.

A büntető szegénypolitika egyik célpontját jelentő, a munkaerőpiacról teljesen kiszorult 

emberek,  akik  ilyen  módon  a  munkaerő  tartalékseregének  funkcióját  sem  képesek 

ellátni  – mivel  nem hasznosíthatók  a munkanélküliségi  arányok magasan tartásában, 

ezáltal pedig a bérek leszorításában –, a döntéshozók és az általuk képviselt társadalmi 

csoportok  szociális  percepciójában  kizárólag  úgy  jelennek  meg,  mint  a  társadalom 

integrációját  fenyegető  tényezők.  Ennek logikus  folyományaként  pedig  hamarosan a 

társadalmi  rendet  fenntartani  hivatott  büntető,  kényszerítő  jellegű  szegénypolitikai 

intézkedések alanyaivá válnak. 

Ahogy arra a segélyezési rendszer történetéről szóló munkák utalnak, az érdemtelennek 

tekintett  szegények más – az előbbieknél relatíve jobb helyzetű,  tehát munkaképes – 

csoportjai  pedig  pontosan  azért  kerülnek  az  említett  politika  látóterébe,  hogy  a 

munkaerőpiac  perifériáján  tapasztalható  keresleti-kínálati  ingadozásokra,  a  kevésbé 

választhatóság elve alapján kidolgozott kényszerítő eszközökkel, megoldást találjon az 

állam (Piven és Cloward, 1993, 32–38. o).

Ez a folyamat végső soron számos pozitív funkciót rejt magában a társadalom egyes 

csoportjai  számára.  Herbert J.  Gans (1992, 6-7. o) nyomán megállapíthatjuk,  hogy a 

büntető  szegénypolitika  foganatosítása,  az  állami  kontroll  folyamatos  érvényesítése 

jelentős apparátust, nagy mennyiségű munkaerőt kíván, ilyen módon munkalehetőséget 

teremt  többek  között  a  szociális  szférában  dolgozók,  illetve  különféle  értelmiségiek 

számára.
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A szegénypolitika ezen formája – mivel magában hordozza a büntetés aktusát – fontos 

szerepet  játszik  azoknak  az  uralkodó  normáknak  a  megerősítésében,  amelyeknek 

megszegőivel  szemben  fellép.  Így  az  érdemtelennek  tekintett  szegényeket  sújtó 

szankciók  foganatosítása  során  a  társadalom  minden  esetben  kijelöli  azoknak  a 

magatartásoknak  a  körét,  amelyeket  tolerál,  és  ezek  ellenpontozásaként  azokat  a 

viselkedésformákat,  amelyeket  büntetni  rendel.  Ekképpen  például  a  koldulás 

megbírságolásáról,  betiltásáról  rendelkező  jogszabályok  explicit  módon  állnak  ki  a 

munka ethosza mellett.   

A  büntető  szegénypolitika  gyakorlati  alkalmazása  legitimációs  feladatokat  is  ellát. 

Ennek  két  formájáról  beszélhetünk.  Egyrészt  a  szegénység  különböző  megjelenési 

formáinak láthatatlanná tételével,  kontroll  alatt  tartásával  látszólag enyhülnek azok a 

társadalmi  feszültségek,  melyek  korábban közvetlen  zavaró  tényezőként  jelentkeztek 

különböző csoportok életében.  A koldulás betiltásával  kapcsolatos példával  élve,  azt 

mondhatjuk, hogy a különböző városokban a koldusok kitiltása nyomán javulhat a helyi 

lakosok,  valamint  a  turisták  biztonságérzete,  nőhet  a  helyi  szervekkel  való 

elégedettsége.  Másrészt,  ha a  láthatatlanná  tétel  sikerrel  jár,  úgy tűnik  fel,  mintha  a 

rendszer ellentmondásai egyáltalán nem termelnének ki semmiféle látványos problémát 

– ez a rendszert globálisan igazolja.

Összegzés

A koldulás  jelenségét kezelni  hivatott  rendszerváltás utáni törvények,  önkormányzati 

rendeletek, illetve helyi szintű szabályozási tervek elemzése alapján kirajzolódó összkép 

nem túl kedvező. Ugyanis az állam sem jogi, sem szociális eszközökkel nem reagált a 

problémára egészen 1999-ig, így a rendszerváltást követően tíz évig érvényben maradt a 

Kádár-korszakban  született,  a  koldulás  általános  tiltását  megfogalmazó  rendelkezés. 

Ráadásul az állam tevékenysége komplex szociális programok kidolgozása helyett ezt 

követően  is  kizárólag  a  jogszabályi  környezet  megváltoztatására  irányult.  Központi 

szinten  ugyan  megszűnt  a  koldulás  valamennyi  formájának  kriminalizálása,  a  helyi 

önkormányzatok által hozott rendeletek, illetve az általuk bevezetni kívánt intézkedések 

azonban a törvényi szintű szabályozásnál szélesebb körű korlátozást jelentenek. 
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Az  állam  különböző  szerveire  tehát  leginkább  a  probléma  elhanyagolása,  valamint 

rendészeti  szemléletű  kezelése,  ezzel  összefüggésben  pedig  a  szegénység  ezen 

tünetének  elkendőzése  jellemző.  A  koldulásra,  a  koldusok  közterületi  jelenlétére 

elsősorban  jogi,  közbiztonsági  kérdésként  tekintenek,  melynek  orvoslására  szerintük 

elegendő  a  megfelelő  jogszabályi  háttér  kimunkálása,  illetve  a  tiltó  rendelkezések 

betartatásához szükséges rendészeti eszközök hatékony alkalmazása. 

A rendszerváltás utáni szegénypolitika büntető jellegű intézkedéseinek bemutatása azt is 

világossá  tette,  hogy  általában  is  megfigyelhető  Magyarországon  a  szegénységet 

individualizáló  megközelítések,  a  szegények  állami  megregulázását  célzó  kísérletek 

erősödése. Ezek részletes elemzése rámutatott arra, hogy a rendszerváltással kiéleződő 

társadalmi feszültségek, valamint a gazdasági erőforrások elosztásáért folyó küzdelmek 

közegében a szegénység megbüntetésének explicit formái olyan társadalmi, gazdasági 

és ideológiai funkciókat látnak el, melyek a társadalom különböző csoportjait érdekeltté 

teszik  azok  fenntartásában.  Így  az  elemzett  politika,  és  azon  belül  a  koldulás 

kriminalizálásaként  jellemezhető  rendelkezések  fennmaradásának,  illetve 

megerősödésének feltételei továbbra is adottak. 
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1Jegyzetek

 A Társaság a szabadságjogokért Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványa: 

http://www.tasz.hu/download/AB_inditvany_vegleges.pdf?id=13666&time=1111665993&op=cont

2 A pécsi szabályozás ismertetésére nem térek ki, mivel a pécsi döntéshozók többszöri megkeresésem ellenére sem 
bocsátották rendelkezésemre a koldulás korlátozását megfogalmazó önkormányzati rendeletet, illetve az azt előkészítő 
beadványt.  A  meglévő  információk  alapján  azonban  elmondható,  hogy  ott  is  a  későbbiekben  bemutatott  
szabályozásokhoz hasonló rendelkezések születtek.

3 Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló, többször módosított  

7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról,

http://www.tasz.hu/download/eloterjesztes_Kaposvar.pdf?id=13668&time=1111666057&op=cont

4 Tanulmányom nem tér ki az egyes önkormányzati szabályozásokkal kapcsolatban megfogalmazható jogi kérdések – 
pl.  alkotmányossági  dilemmák,  az  egyenlő  bánásmódhoz  való  jog  sérülése  stb.  –  részletes  elemzésére,  ezzel  
összefüggésben pedig a végrehajtás nehézségeire. Erről a problémakörről részletesebben ír: Gazsi, 2005. 
5

 A  közterület-használat  rendjéről   szóló  57/1999.  (XII. 23.)   Kgy.  rendelet módosítása iránti önálló képviselői 

indítvány, http://www.tasz.hu/download/eloterjesztes_Szeged.pdf?id=13667&time=1111666230&op=cont

6  Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.)  

Kgy.  rendelet  m  ó  d  o  s  í  t  á  s  á  r  ó  l,   http://www.tasz.hu/download/rendelet_Szeged.pdf?

id=13670&time=1111666298&op=cont

7 TASZ alkotmánybírósági indítvány, ld. 1. jegyzet.
8

 MDF: Előterjesztés http://www.azutcaembere.net/include/koldus_eloterjesztes.pdf

Társaság a szabadságjogokért álláspontja az MDF előterjesztéséről: 

http://www.tasz.hu/download/TASZÁlláspont%202.pdf?id=13852&time=1120475044&op=cont

9 16/2006.  (V.  29.)  Budapest  Főváros  XIII.  kerületi  önkormányzati  rendelet  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  

közterületek  használatáról  és  rendjéről  szóló  60/1995.  (XII.  11.)  Budapest  Főváros  XIII.  kerületi  önkormányzati  

rendelet módosításáról,

http://www.budapest13.hu/wps/portal/kepviselotestulet?menuid   = LAJS -6BSN8S &   docid = LAJS - 6RUF2H  

10 A szegénypolitika fogalmát itt és a későbbiekben is a Ferge Zsuzsa által körvonalazott értelemben használom. Lásd 
erről: Ferge, 2001, 124–141. o.
11

 Fontosnak  tartom  kiemelni,  hogy  ezek  a  tendenciák  nem  köthetők  egyetlen  kormányzati  ciklushoz,  politikai  
irányzathoz. A számba vett intézkedések, különösképpen a koldulás kriminalizálását célzó beavatkozások ismertetése 
rámutat  arra,  hogy a büntető szegénypolitika propagálói  és végrehajtói  között a legkülönbözőbb politikai pártállású 
személyeket találjuk.

http://www.budapest13.hu/wps/portal/kepviselotestulet?menuid
http://www.tasz.hu/download/TASZ%C3%81ll%C3%A1spont%202.pdf?id=13852&time=1120475044&op=cont
http://www.azutcaembere.net/include/koldus_eloterjesztes.pdf
http://www.tasz.hu/download/rendelet_Szeged.pdf?id=13670&time=1111666298&op=cont
http://www.tasz.hu/download/rendelet_Szeged.pdf?id=13670&time=1111666298&op=cont
http://www.tasz.hu/download/eloterjesztes_Szeged.pdf?id=13667&time=1111666230&op=cont
http://www.tasz.hu/download/AB_inditvany_vegleges.pdf?id=13666&time=1111665993&op=cont
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