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Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

,, Ki vállalja a felelősséget ezért az embertelen bánásmódért?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma nagyságrendileg 15 ezer hajléktalan ember él hazánkban, és közel harmaduk az utcán tölti
az éjszakát. Egy 2013-as felmérés szerint a felnőtt lakosság 7 százalékának van olyan
ismerőse, rokona vagy családtagja, aki hajléktalan. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon több
mint 600 ezer embernek vannak közvetlen tapasztalatai a hajléktalanságról. Mi ez, ha nem a
társadalom nagy részét feszítő probléma, amire megoldást kell végre találni?

Ezzel a módszerrel azonban, amit Önök megvalósítanak, nem értünk egyet. Azt viszont a
lehető legnagyobb határozottsággal javasoljuk, hogy a jelenleg fennálló krónikus helyzetre
különálló, de egymással összefüggő megoldásokat kell, hogy kidolgozzon Orbán Viktor
felelős kormánya, méghozzá köztisztasági, járványügyi, közrendvédelmi, egészségügyi és
szociális értelemben egyaránt.

A hajléktalankérdés méltányos megoldását mi magunk is sürgetőnek tartjuk. Megfelelő
szállást kell biztosítani ezeknek az embertársainknak, de nem feltételek nélkül: a közösségi
együttélés alapvető szabályainak betartását mindenkitől meg kell követelni.

Nem lesz megoldás és megint csak azért, mert Önök nem látnak tovább a saját orruknál.
Önmagában a kriminalizálás nem megoldás. Fejleszteni kell az ellátórendszert,
jogosítványokat és eszközöket kell adni a szociális dolgozók kezébe, hogy ezek az
intézmények minél több embert képesek legyenek befogadni. Vigyék be oda ezeket az
embereket, de ott biztosítsák annak előfeltételeit, hogy bent is lehessen őket tartani.



Ma Magyarországon lakhatási krízis van. Aki nem így gondolja, az vagy vak, vagy hazudik.
Igen, beszéljünk azokról a családokról is, akiket Önök az út szélén hagytak, akik nap mint nap
kénytelenek azzal a gyomorgörccsel lefeküdni, hogy mikor kapják meg azt a bizonyos levelet
a végrehajtótól, hogy el kell hagyni otthonukat. Önökkel ellentétben mi látjuk, hogy
Magyarország lakosságának szegénységi mutatói egyre elkeserítőbbek, sok család a
teljesítőképességének a határán egyensúlyoz, vagy már túl is van azon.

Miniszter úr, Magyarországon családok ezreit lakoltatják ki folyamatosan. Ezekben a
percekben is az utcára tesznek nőket, gyermekeket! Mi értelme az országossá váló lakhatási
válságot egy újabb intézkedéssel fokozni? Ki fog ezeknek a családoknak a szemébe nézni
Önök közül, amikor még az utcán sem lesz már helyük?

Miniszter úr, ki a felelős azért, hogy ez az átgondolatlan, rosszul előkészített jogszabály életbe
léphetett?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. 10. 24.

Tisztelettel, ·J_ 
-.'. tummer-János
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