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…ha majd minden hajléktalan besokall és hazamegy… 
                                                                         (Erdős Virág) 
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A 2013 áprilisában elfogadott alkotmány-
módosítás a következőképpen fogalmaz a 
hajléktalanokkal kapcsolatban: „Törvény vagy 
helyi önkormányzat rendelete a közrend, a 
közbiztonság, a közegészség és a kulturális érté-
kek védelme érdekében, a közterület megha-
tározott részére vonatkozóan jogellenessé minő-
sítheti az életvitelszerűen megvalósuló köz-
területi tartózkodást.” 
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(2) A helyi önkormányzat, a főváros tekintetében 
a fővárosi önkormányzat, rendeletében kijelöl-
heti a közrend, a közbiztonság, a közegészség és 
a kulturális értékek védelme érdekében a köz-
terület meghatározott azon részeit, ahol az élet-
vitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül.  
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(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű 
tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, 
amely alapján megállapítható, hogy a kijelölt területen 
való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási 
hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka 
nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás 
érdekében valósul meg, és a kijelölt területen való 
tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra 
lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló 
kijelölt területen végzett tevékenységet   - így különösen 
alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás -   az 
elkövető a kijelölt területen rövid időnként visszatérően 
és rendszeresen végzi. 
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„(1) Az e törvény szerint helyszíni bírság kiszabására, 
illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv 
vagy személy a szabálysértési elzárással nem bün-
tethető szabálysértés tetten ért elkövetőjét, ha a 
helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, 
vagy ha a helyszíni bírság kiszabása e törvény szerint 
kizárt, a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása 
érdekében az elkövetés helye szerint illetékes 
szabálysértési hatósággal egyeztetett, de legkésőbb 
öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabály-
sértési hatóság elé idézheti.” 
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Mi a különbség? 


