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Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

 

A TASZ a Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: BFKH) fordul és kérelmezi, hogy 
törvényességi felügyeleti jogköre keretében Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése, 
továbbá az alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 37. § (1) bekezdése, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján szíveskedjen a Kormánynál kezdeményezni, hogy indítványozza az 
Alkotmánybíróságnál utólagos normakontroll keretében Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
(továbbiakban: KT rendelet) visszamenőleges hatállyal való megsemmisítését annak alaptörvény-
ellenessége miatt, az alábbiak miatt: 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és (3) bekezdései szerint: 

 

32. cikk (2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati 
rendeletet alkot. 

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

 
XV. cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 
faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Mötv.)16.§ (1) bekezdése 
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szerint: 

 

16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 

 

A KT rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

6.§ (2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, az a 
közterületet a rendeltetésétől eltérő célra használó, aki a Közter. Ör. 6. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerinti hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon – különösen a 
hozzájárulásban megjelölt céltól, tevékenységtől eltérően, nagyobb méretben és területen, 
hosszabb időtartamban – használja a közterületet. 

 

38 /2012. (XI. 14.) AB határozat megsemmisítette a közterület életvitelszerű használatát büntetni 
rendelő jogszabályhelyet (szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a), valamint a felhatalmazó rendelkezést, 
mely lehetővé tette, hogy az önkormányzatoknak a kirívóan közösségellenes magatartásokat maguk 
határozzák meg és szankcionálják azt.  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 
51. § (4) bekezdését, és 143. § (4) bekezdésének e) pontja) 
 
 
 
Az Alkotmánybíróság indokolásából az alábbi érvek relevánsak jelen ügy szembonjából. 
 

"A felhatalmazásnak ez a módja a helyi önkormányzatok szabad belátására bízza annak 

megítélését, hogy a helyi társadalmi viszonyok szabályozása körében mely magatartásokat 

értékelnek olyan mértékben közösségellenesnek, ami azok elkövetőinek szankcióval való sújtását 

indokolja.” 
"Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében 
szabályozott jogállamiság elvéből fakadó követelmény az is, hogy a közhatalommal rendelkező 
szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által szabályozott eljárási rendben, 
az anyagi jog által megállapított keretek között hozzák meg döntéseiket. [56/1991. (XI. 8.) " 
 
A 176/2011. (XII. 29.) AB határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy önmagukban a 
közrendre és köznyugalomra vonatkozó elvont alkotmányos értékek nem indokolhatják ilyen 
preventív jellegű szabálysértési tényállás megalkotását. Ellenkező esetben ugyanis a közterületen 
zajló tevékenységek túlnyomó többsége szankcionálhatóvá válna, hiszen azok sok esetben zavaróan 
hatnak a városképre, a lakók közérzetére és többnyire zajjal járnak.” (ABH 2011, 615, 630.)  
 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint sem a hajléktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, 
sem a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem tekinthető olyan legitim, alkotmányos 
indoknak, amely a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozná. A 
hajléktalanság szociális probléma, amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás 
eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie. Az Alaptörvény II. cikkében szabályozott emberi 
méltóság védelmével összeegyeztethetetlen önmagában azért társadalomra veszélyesnek minősíteni 
és büntetni azokat, akik lakhatásukat valamely okból elvesztették és ezért kényszerűségből a 
közterületen élnek, de ezzel mások jogait nem sértik, kárt nem okoznak, más jogellenes cselekményt 
nem követnek el. Sérti az egyén emberi méltóságából folyó cselekvési szabadságát az is, ha az 
állam a büntetés eszközeivel kényszerít a szociális szolgáltatások igénybe vételére.  
 
A jelenleg hatályos Mötv. szerint: 

http://tasz.hu/betegjog/alkotmanyellenes-hajlektalanok-birsagolasa
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143§ (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza 
meg: 

……. 

d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi 

együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit; 

 

 

A fenti felhatalmazás azonban nem ad lehetőséget arra, hogy – akár közvetve is – de az 

alkotmányellenesnek minősített módon szankcionálják a közterület életvitelszerű használatát.  
 
 

Kérem T. BFKH-t, hogy a megkeresésem tárgyában foganatosított intézkedésekről tájékoztatni 
szíveskedjenek! 

 

Budapest, 2013. február 4. 

 

Tisztelettel 
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   Társaság a Szabadságjogokért 
 

 


