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„Emberi méltóság – korlátok nélkül”

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hajléktalansággal foglalkozó  

projektje

„Emberi  méltóság  –  korlátok  nélkül”.  Ezzel  a  mottóval  indított  el  szakmai 

tanácskozássorozatot  az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa,  amely  a  hajléktalanok 

jogainak  hatékonyabb  védelmét  és  az  emberi  méltóságon  alapuló  megoldási  javaslatok 

koordinálását tűzte ki célul. 

Élnek közöttünk olyan emberek, akik nem tudnak „hazamenni”, egyszerűen azért, mert nincs 

hova, se ház, se lakás, de még egy kis szoba sem, ami az övék, vagy egyáltalán a hajlékuk 

lehetne: ezek az emberek az utcán, fedél nélkül élnek. Főként tavasszal és nyáron a parkokban 

sütkérező  ráérők  tekintetét,  ha  figyeljük,  vagy  a  ruhájukra  téved  a  szemünk,  nyomban 

látnivaló, hogy ezek az emberek nem a szabadidejüket, hanem az életüket töltik éppen ott, 

azon a padon. Ahhoz, hogy valaki az utcákon, parkokban, pályaudvarokon tengődő emberré 

váljon, néha elegendőnek bizonyul egy családi tragédia,  egy válás, vagy éppen a magány, 

esetleg  rossz  társaság,  vagy  kisebb-nagyobb  bűncselekmények,  melyek  börtönnel 

fenyegetnek. Egyre gyakrabban a munkahely elvesztése is az okok közé sorolható, de sok 

esetben az alkohol vagy a kábítószer is végül az utcára kényszerítheti az embert. Jól tudjuk 

mindannyian, hogy gyakrabban veszítheti el mindenét egy magányos ember, hogy ha nincs, 

aki gondoskodjon róla, vagy segítsen neki egy válságos helyzetben. 

Az emberi méltósághoz való jog mindenkit egyformán megillet, ezért indítottuk 2008-ban az 

említett tanácskozássorozatot, egyfajta „probléma- és szakmai ötletbörzét”, ahol valamennyi, 

a szakmában érintett szakember megbeszélheti egymással, hogyan lehet elérni a hajléktalanok 

jogainak  hatékonyabb  védelmét  és  az  emberi  méltóságon  alapuló  megoldási  javaslatok 

megvalósítását. Ebben a sorozatban elsőként a  hajléktalan lét problémáit és gondjait vettük 

számba,  a  második  műhelybeszélgetésünk  központi  témája  pedig  a  hajléktalanná  válás 

jellemző, hétköznapi esteinek megismerése és az utcára kerülés lehetséges megelőzése volt. A 

munka harmadik állomása, s egyben lezáró programja egy ősszel tartandó zárókonferencia, 

melyen a lehetséges megoldások, a kiutak kerülnek terítékre.  



A  műhelybeszélgetések  során  tehát  a  hajléktalanság  kiváltó  okairól,  illetve  az  utcai  lét 

gyötrelmeiről  folytattak  párbeszédet  az  érintett  civil  szervezetek,  intézetek  szakértői,  a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Bankszövetség, az önkormányzatok és a rendőrség 

képviselői.  A  résztvevők  egyetértettek  abban,  hogy az  államnak  komolyabb  energiát  kell 

fordítania a megelőzésre. Ez a szabadságbarát megoldás hatékonyabb és olcsóbb, mint a már 

kialakult  hajléktalanság  kezelése.  Fel  kell  lépni  a  megbélyegzés,  az  előítéletek  ellen, 

szankciók helyett  meg kell  találni az együttműködés formáit,  ahol az állam – a civilekkel 

karöltve – a bajba jutott polgárok szövetségeseként lép fel. 

A hajléktalanság számos kiváltó oka között vannak olyan tipikus élethelyzetek, amelyekből 

egyenes út vezethet a nyomor és kilátástalanság felé, de különösen veszélyeztettek az idősek, 

az  állami  gondozásból  kikerült  fiatalok  vagy  azok  a  mentális  betegségekben  szenvedők, 

akiket  a  „leépített”  kórházakból,  például  az  OPNI  bezárása  során  „hazaküldtek,”  de  sok 

esetben  valójában  az  utcára  kerültek.   Kiemelten  foglalkoztunk  a  hitelezés  és  az  ún. 

adósságspirál  kialakulásával,  ennek kapcsán a banki ügyfelek hatékonyabb jogvédelmének 

eszközeivel és az adósságrendezés fontosságával. Szó esett emellett a börtönökből szabaduló 

emberek  esélyeiről,  az  országos  lakáshelyzet  ellentmondásairól,  a  bírósági  végrehajtás 

anomáliáiról. A kényszerből utcán élők között egyre több a fiatal, iskolázatlan ember, akinek 

esélye sincs elhelyezkedni, így szinte teljesen kilátástalan helyzetben van. 

A megoldások komplexek és hosszú távra szólnak. Ide tartozik a szociális bérlakások építése, 

az otthonteremtési és albérleti támogatások vagy a szakképzettség megszerzésének segítése. 

Léteznek jó példák, működő rendszerek: egyes esetekben a törvényi szabályozás tud segíteni, 

máshol  inkább  jogtudatosításra,  ügyfélbarát  eljárásra  van  szükség.  A  hajléktalanná  válás 

hatékonyabb megelőzését nem csupán a forráshiány hátráltatja: súlyos problémát jelent az a 

társadalmi előítélet, mely szerint hajléktalanná önhibájából válik az ember.

Társadalmi  és szakmai  párbeszédre van szükség,  amelyben az egyetértés  az alapjogok, az 

emberi  méltóság védelme körül alakul ki,  az állampolgári  jogok biztosa pedig továbbra is 

koordinálja ezt a párbeszédet – utalt a projekt vezérfonalára zárszavában az ombudsman. A 

hajléktalanok jogainak védelmével foglalkozó következő, s egyben a kiút lehetőségeit elemző 

konferenciabeszélgetésre kora ősszel kerül sor.



A 2007 őszén indult következő – immár harmadik – ombudsmani ciklusban számos újítást, 

eddig  kevéssé  kihasznált  lehetőséget  kívánunk  az  emberi  jogok  érvényesülése  érdekében 

feléleszteni.  Amint  az  a  fenti  sorokból  kiderült,  néhány  nagy  horderejű,  a  társadalmi 

problémákat jól tükröző, kreatív és együttműködő megoldást igénylő kérdést egy-egy projekt 

keretében, pontosan kidolgozva, megfelelő programmal és szakmai háttérrel dolgozunk fel, és 

tárunk a szakma, a nyilvánosság és a politikusok elé. Szándékunk szerint ezzel a módszerrel 

több  eszközt  vonhatunk  be  vizsgálatainkba,  és  nemcsak  konkrét,  hanem  hosszú  távú, 

tendenciákat is hangsúlyozó, alapjogi szempontú megoldásokat is modellezhetünk. Intenzív 

együttműködést  kezdeményeztünk  számos  szakmai  és  civil  szervezettel,  szakmai 

konzultációkat, konferenciákat rendeztünk és kívánunk szervezni az érintett területek jogi és 

társadalmi  kutatásainak  eredményeit  feldolgozva.  Ezen  túlmenően  egy-egy  speciális 

jogterületen  saját  kutatási  programot  állítottunk  össze,  mely  ugyancsak  jelentős  újítás  a 

jogvédelem általunk képviselt területén. Ennek megfelelően jelentősen bővültek nemzetközi 

kapcsolataink,  szorosabb  együttműködés  körvonalazódik  az  európai  államok 

ombudsmanjaival,  de  más  főként  az  emberi  jogok  kérdésében  tevékenykedő  nemzetközi 

intézményekkel. 

Természetesen mi magunk sem gondoljuk, hogy a társadalmi együttélés kihívásai csupán a 

jog eszközeivel volnának megoldhatók, vagy megjeleníthetők. Ezért az ombudsmani működés 

során úttörő vállalkozás, hogy a megszokott szakmai, tudományos pályázati lehetőségeken túl 

művészeti szempontú gondolkodással is gyarapítsuk az emberi jogok, különösen az emberi 

méltóság  megjelenési  formáit.  A  2008.  januárban  kiírt  gyermekrajzpályázatra  közel 

ezerháromszáz  pályamunka  érkezett  az  ország  területéről,  de  határainkon  túlról  is.  A 

rajzokon, festményeken, batikolt anyagokon több alkalommal jelenítették meg a gyerekek és 

fiatalok  a  család  képét,  a  hajléktalan  lét  iszonyatát.  A  meghívott  szakmai  zsűri  döntését 

követően hivatalunk állította ki a műveket.  Szintén kiállítást  nyitott  a hivatal  a hajléktalan 

művészek  munkáiból,  mely  ugyancsak  a  nagy  nyilvánosság  elé  tárhatta  ennek  a  kemény 

létformának testi-lelki küzdelmeit.

Projektjeink  között  említem  meg,  hogy  a  gyermeki  jogok  mindezidáig  egyedüli  legitim 

alapjogvédőjeként,  e  kiemelt  feladat  minél  teljesebb  megvalósítása  érdekében,  a  2008-as 

évben – hat évre szóló – gyermekjogi projektet indítottam el. A gyermekjogi projekt egyik 

legfontosabb eleme a – főként – gyermeki jogokkal kapcsolatos jogtudatosítás. Bármely jog 

érvényesülése és érvényesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett tisztában van 



az őt megillető jogokkal, valamint a jogérvényesítés lehetséges módozataival. A jogismeret 

ugyanis  különösen jelentős  a  gyermekjogok  esetén,  hiszen  egyrészt  a  gyermekek  életkori 

sajátosságaikból  adódóan  kiszolgáltatottabbak  a  felnőtteknél,  kevésbé  képesek  érdekeik 

képviseletére és jogaik érvényesítésére; másrészt meggyőződésünk, hogy a felnőttek emberi 

jogokkal  kapcsolatos  jogismerete  és  jogtudata,  ha  úgy  tetszik  kultúrája  gyermekkorban 

alapozható  meg.  Ezért  indítottuk  el  Európában  egyedül  álló  módon  a  –  valamennyi 

alkotmányos jogot magában foglaló alapjogi katalógust tartalmazó – gyerek-site-unkat. 

Végül, de nem utolsósorban ugyancsak jelentős, a harmadik 2008. évi ombudsmani projekt, 

amely  a  gyülekezési  jog  hazai  érvényesülését,  gyakorlásának  kereteit,  kihívásainak 

problémáját  feldolgozó,  a  közterületi  rendezvényeket  gyakran  a  helyszínen  vizsgáló 

nagyszabású munka, mely csaknem minden tekintetben felöleli az ombudsmani tevékenység 

határain  belül  lehetséges  valamennyi  eszközt.  Hasonlóan  a  többi  projekthez,  ebben  is 

kitüntetett  szerepe  van  a  különböző  szakmai  szervezetek  bevonásával  megtartott 

műhelybeszélgetéseknek  és  az  azok  eredményeinek  szakfolyóiratokban  történő 

publikálásának.
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