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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani dr. Kásler Miklós úrnak, az emberi erőforrás miniszterének

"Valójában hányférőhely van a hajléktalanszállókon?"
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Sokan és sokféleképpen tiltakoztak a hajléktalanokat segítségnyújtás helyett üldözni rendelő
alaptörvény-módosítás és a szabálysértési törvény erre épülő passzusa ellen. E tiltakozásokkal
szemben a tárca állandóan azt hangoztatja, hogy van elegendő hely a hajléktalanszállókon,
minden hajléktalant be tudnak fogadni, a közterületen életvitelszerűen történő tartózkodás tehát
az érintettek részéről nem kényszer, hanem deviancia.

Ellentmondani látszik viszont ennek az érvelésnek a tárca által július 18-án, Fülöp Attila
államtitkár jóváhagyásával kiadott, ,,Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról"
címet viselő dokumentum. Ennek bevezetőjében ez olvasható: ,,A vörös kód figyelmeztetés
érvényessége alatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények... fogadják azokat az utcán élő
személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. Abban
az esetben, ha az elhelyezés hajléktalan ellátó intézményben nem megoldható, ... az egyéb
bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat." Ez
pedig azt támasztja alá, amit szociológusok és szociális munkások régóta mondanak; hogy ha
egyszerre valamennyi hajléktalan elhelyezést kérne az ellátásukat szolgáló
intézményrendszerben, az messze meghaladná az ellátórendszer kapacitását. És akkor arról még
nem is beszéltünk, hogy hiába van esetleg szabad hely például Nagykanizsán egy
hajléktalanszállón, azt nehezen tudná igénybe venni az, aki mondjuk Mátészalka utcáin él.

Kérdezem ezért miniszter urat:

1. Hány férőhely van összesen az országban regisztrált hajléktalan-ellátó
intézményekben?

2. Hány olyan hajléktalanról tudnak önök, akit kifejezett kívánságára sem volna
képes ez az intézményrendszer befogadni?

3. Hány főre becsülhető az országban fedél nélkül élők összlétszáma?



4. Az említett férőhelyek közül hány található olyan hajléktalanszállón, amely csak
éjjeli menedékül szolgál, nappal az ellátottak ott nem tartózkodhatnak?

5. Önök szerint hogyan kerülheti el a közterületen való életvitelszerű tartózkodást az
a hajléktalan, akinek csak ilyen éjjeli menedékhelyen jut elhelyezés?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 30.
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