A Város Mindenkié csoport követelései
0. Lakhatást, demokráciát, jogállamot!
Az Orbán-kormány 2010 óta folytatott szegényellenes társadalompolitikája tovább növelte a társadalmi egyenlőtlenségeket. Mi egy olyan Magyarországért küzdünk, ahol
a közös intézményeink mindenkit megvédenek a jogsértésektől, a szegénységtől, a hajléktalanságtól.
1. Biztonságos bérlakásokat és lakbérszabályozást Budapesten!
Mára megfizethetetlenek lettek a lakbérek a fővárosban,
a bérlők nagy része kiszolgáltatott helyzetben van. A jelenlegi szabályozás nem korlátozza a lakbérek növekedését, lakbértámogatás nincsen. Követeljük, hogy vezessenek be olyan szabályozást, ami biztosítja a bérlők jogait!
2. Legyen újra fővárosi rezsitámogatás!
Évek óta szünetel a fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszer, ami korábban budapesti családok tízezreinek segített lakhatásuk fenntartásában. Követeljük a fővárosi
lakásrezsi-támogatás újraindítását!
3. Szociálisbérlakás-programot!
Budapesten egyre kevesebb a szociális bérlakás, viszont
egyre több a kilakoltatás. A kerületi önkormányzatok
szabályozása átláthatatlan. Követeljük, hogy a Fővárosi
Önkormányzat építsen szociális bérlakásokat, újítsa fel
a meglévő bérlakásait és az ezekre rászorulók lakjanak
bennük!
4. Valóban szociális bérlakásokat!
Az önkormányzatok ma azt tesznek a lakásaikkal, amit
akarnak. Semmi nem biztosítja, hogy ezekben a lakásokban rászorulók lakjanak. Az elmúlt években rohamosan nőtt a kilakoltatások száma az önkormányzati
bérlakásokból, a lakások jelentős része üresen áll, vagy
kormánypárti politikusok és vállalkozók laknak bennük.
Követeljük, hogy működjön egységes lakbér-támogatási
rendszer; a lakásokat ne lehessen privatizálni; és kizárólag szociális szempontok alapján lehessen őket bérbe
adni! Az önkormányzatoknak legyen kötelező fenntartaniuk szociális bérlakásokat a lakhatási szegénység helyi
mértéke alapján!
5. Lakcímhez való jogot!
Több mint 100 ezer ember lakcíme rendezetlen Magyarországon. Érvénytelen lakcímmel szinte lehetetlen hozzá-

jutni az alapvető egészségügyi és szociális ellátásokhoz
vagy bármilyen ügyet intézni. Így az ember gyakorlatilag
elveszíti minden állampolgári jogát. Követeljük, hogy a
szállásadók kötelesek legyenek bejelenteni lakóik lakcímét!

7. Lakásproblémák miatt ne válasszák el a gyerekeket
a szüleiktől!
A hatóságok törvényt sértenek azzal, hogy rutinszerűen
választanak el gyerekeket a szüleiktől azért, mert súlyos
szegénységben élnek és ezért nincsen megfelelő otthonuk. Követeljük a gyermekes családok elhelyezés nélküli
kilakoltatásának tilalmát!
8. Legyen vége az elhelyezés nélküli kilakoltatásoknak!
Ma Magyarországon bárkit az utcára lehet tenni bármiféle elhelyezés biztosítása nélkül. A kormány 2015-ben
megszüntette a nagyobb településeken korábban kötelező adósságkezelési szolgáltatást is. Követeljük, hogy a
parlament hozzon törvényt arra, hogy elhelyezés nélkül
senkit, főleg gyermekes családokat ne lehessen kilakoltatni!
9. Lakáspolitikai stratégiát!
A kormánynak nincs átfogó lakáspolitikája, ezért a lakhatási intézkedések átláthatatlanok. Követeljük egy olyan
lakáspolitikai stratégia megalkotását, ami egyértelmű
célokat határoz meg a lakhatási szegénység és a hajléktalanság felszámolására! A stratégia megalkotásába
vonják be az ellenzéki pártokat, a szakmai és érdekvédelmi szervezeteket és magukat a lakásszegénységben élő
embereket is!
10. Felelős kormányzati tisztségviselőt a lakhatás
ügyének!
A kormányban külön kormánybiztos felügyeli a „Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezését”, a lakásügyért
viszont senki nem vállalja a felelősséget. Követeljük, hogy
legyen egyértelmű felelőse a lakásügynek a kormányban!

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

6. Országos lakásfenntartási támogatást!
A kormány 2015-ben megszüntette a lakásfenntartási
támogatást, ami több százezer háztartásnak nyújtott segítséget. Követeljük az országos lakásfenntartási támogatás bevezetését!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A közel 10 éve alakult AVM-csoport hajléktalanok és lakhatási szegénységben élők önszerveződése; jelenleg főként Budapesten és Pécsett működnek aktivistái. A lakhatásért való jogért és az egyenlőségen alapuló társadalomért küzdenek. Céljuk megmutatni, hogy az elnyomott, kiszolgáltatott
hajléktalanok képesek kiállni jogaikért és emberi méltóságukért.

Liszt Ferenc tértől (a Zeneakadémia elől)
indul, és a Szabadság téren ételosztással,
piknikkel ér véget.

Követeljük együtt az emberhez
méltó, biztonságos lakhatást!
2009 óta utcai demonstrációkon és más
fórumokon is szót emeltek a hajléktalanok
diszkriminációjával és a kilakoltatásokkal
szemben; a kispesti önkormányzatnál
sikerült elérniük, hogy a Kiserdőben élő
„erdőlakók” közül néhánynak szociális
bérlakásokat utaljon ki a XIX. kerületi Önkormányzat, és a lakások felújításában is
részt vállaltak. (Tevékenységükről szól Bihari László filmje, a „Nem szegényeknek
való vidék”.) Az AVM szorosan együttműködik az Utcajogászokkal.
Az AVM által szervezett, szeptember
29-i Lakásmenet 14–18 óra között lesz, a

Stop, kilakoltatás! Ne lehessen megfelelő
elhelyezés nélkül az utcára rakni embereket, gyerekes családokat végképp ne!
Az utcán élőket segítsék, ne büntessék!

Kilakoltatás
•

•

2
● 017-ben több mint 3600 kilakoltatásra került sor, ami naponta 10 kilakoltatást jelent
c
● sak 2018. május–júniusban több mint
1350 kilakoltatásra került sor, ami azt
jelenti, ebben a két hónapban naponta átlagosan 22 kilakoltatás volt
Forrás: www.avarosmindenkie.blog.hu
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Stop, kilakoltatás! Írd alá!
2018 februárjában törvénymódosítást kezdeményeztünk a gyermekes
családok elhelyezés nélküli kilakoltatása ellen. A törvénymódosítás előírja, hogy a települési önkormányzatoknak kötelezettségük legyen elhelyezést biztosítani a kilakoltatás által fenyegetett vagy lakhatásukat elvesztett helyi kötődésű gyermekes családoknak. Önkormányzati bérlakások,
lakáshiteles ügyek esetében pedig már a kilakoltatás bírósági elrendelését is tiltaná a törvény, ha az gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásához vezetne.

étől szélesebb körű rendészeti eszközökkel üldözzék a legelesettebb embereket.
A törvény szerint, ha a hatóság három hónapon belül negyedik alkalommal szólítja
fel a hajléktalant a közterület elhagyására, akkor megindítja a szabálysértési eljárást, ezután 72 órára azonnal őrizetbe
vehető lesz az illető.

Lakásszegénység
•

A Fidesz több alkalommal megakadályozta, hogy a parlament tárgyalhasson
a törvénymódosításról. Idén ősszel újra
benyújtjuk a javaslatunkat, hogy követeljük a gyermekes családok lakhatáshoz
való jogának törvénybe foglalását! Hogy
nyomatékosítsuk követeléseinket, Stop,
kilakoltatás! névvel petíciót indítottunk.
A kormány, amellett, hogy nem védi
meg a lakásvesztéstől állampolgárait,
2010 óta kriminalizálja azokat, akik már
elvesztették otthonukat. Az Alaptörvény
7. módosításával az eddiginél általánosabb módon tiltották be ismételten a
köztéri hajléktalanságot, ezzel szabad
utat engedve annak, hogy október 15-

•

•

•

•
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● integy 700 ezer ember él olyan
háztartásban, amelyben nincs elég
pénz az otthonuk megfelelő fűtésére
(Eurostat, 2017)
t● öbb mint 1,5 millió ember él olyan
háztartásban, ahol előfordul, hogy
nincs pénz idejében befizetni a lakbért, rezsit vagy a lakáshitel törlesztő
részletét (Eurostat, 2017)
t● öbb mint 100 ezer ember lakcíme
rendezetlen, így ők nem jutnak hozzá
az alapvető egészségügyi és szociális
ellátásokhoz, és szavazni sem tudnak
4
● 00 ezer embernek, köztük 90 ezer
gyereknek nincs WC az otthonában
(Eurostat, 2017)
2
● 017. október 15. és 2018. március 31.
között 120 ember fagyott meg, 74-en
saját otthonukban
Forrás: www.avarosmindenkie.blog.hu

Kilakoltatott gyerekek
A kilakoltatás az esetleges fizikai sérülések mellett pszichológiai sérüléseket is
okozhat. Vizsgálatok szerint kiváltképp
igaz ez a gyerekekre. Az elhelyezés nélküli kilakoltatás, mely során a gyereket,
megfelelő lakhatás hiányában kiemelik
a családjából, állami gondozásba adják,
megakasztja a gyerek tanulmányait, szorongásos tünetek jelennek meg, visszatérő rémálmok, pánik, méghozzá olyan
jellegű, amilyet fegyveres konfliktusok
közt felnövő gyerekeknél tapasztaltak.

Nem csupán egy rendőrségi eljárást élnek át, hanem a szülővel/szülőkkel való
kapcsolat elvesztését is. A trauma következtében az érzelmi fejlődés elakadhat, ami a teljes felnőtt életükre is kihat.
A magyar állam annak ellenére folytatja
a gyakorlatot, hogy a gyermekvédelmi
törvény, az ENSZ gyerekjogi egyezményével együtt, kimondja, hogy nem lehet
gyerekeket kizárólag anyagi okok miatt
kiemelni a családjukból.
Forrás: merce.hu

A zaklató igazoltatás jogellenes!
A rendőr nem igazoltathat valakit csak azért, mert szegénynek vagy hajléktalannak
tűnik! Ezt jogszabályok mondják ki, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) előtt
maga a BRFK is megerősítette.
A rendőr nem igazoltathat csak azért, mert ételért állsz sorba, közlekedsz, vagy egy
padon pihensz. Ha az irataidat kérik, jogod van megkérdezni, hogy miért teszik!
Az igazoltatásnak szigorúan célhoz kötöttnek kell lenni.
Az irataidat csak konkrét ok miatt kérhetik el.
Nincs olyan, hogy általános igazoltatás vagy rutinellenőrzés!
Ha igazoltatnak, jogod van tudni, ki kéri a papírjaidat: a rendőr köteles
megmondani a nevét és a számát.
FONTOS: Az igazoltatásnak akkor is eleget kell tenned, ha az nem felel meg
a jognak. Mindenképpen add oda a papírjaidat a rendőrnek, egyébként
előállíthatnak, és szabálysértési eljárás indulhat ellened.
Lehetőséged van jogaid érvényesítésére, ha a hatóságok anyagi helyzeted vagy
hajléktalanságod miatt igazoltatnak, megjegyzést tesznek rád, vagy másképpen
hátrányosan megkülönböztetnek!
Igazságtalanul vagy zaklató jelleggel igazoltattak?
Keress fel minket, és tegyünk együtt panaszt!
Utcajogász: minden pénteken 3 és 5 óra között a Blaha Lujza téren (jó időben a
téren, rossz időben az aluljáróban)
Kapcsolat: 06 20 381 8996 (Udvarhelyi Tessza), avarosmindenkie@gmail.com,
www.avarosmindenkie.blog.hu
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