2013. október 15-én hatályba lépett a szabálysértési
törvény módosítása, így büntethető az „életvitelszerű
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése” és a
„tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés”.
Kiket büntethetnek meg?
 Azokat, akik a kijelölt közterületen „életvitelszerűen”
tartózkodnak, ÉS a hatósági személy (rendőr, a járási
hivatal
ügyintézője,
a
közterület-felügyelő,
természetvédelmi őr, a mezőőr, a halászati őr, az
erdészeti hatóság ügyintézője) felszólítására a kijelölt
közterületet nem hagyják el.
Életvitelszerűen
Életvitelszerűen közterületen az az ember tartózkodik, aki olyan dolgot
csinál (eszik, alszik, mosdik, állatot tart), amiből arra lehet
következtetni, hogy ott lakik, és aki nem is akar korábbi lakóhelyére
vagy szállására visszatérni.
Közterület
Közterület a tulajdonostól függetlenül minden olyan terület, ami
mindenki számára hozzáférhető, vagyis nincs elkerítve. Pl. utca, park,
pályaudvar, erdő.
Közterület kijelölés
a) A világörökség részét képező közterületen nem szabad
életvitelszerűen tartózkodni. Ezt maga a szabálysértési törvény jelöli
ki, vagyis 2013. október 15-től ezeken a közterületeken tilos
életvitelszerűen” tartózkodni.
b) A települési önkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat
jogosult kijelölni a közterületnek azon további részeit, ahol a
közrend, a közbiztonság, a közegészség, kulturális értékek védelme
érdekében büntetni lehet az életvitelszerű tartózkodást.
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 Azokat az embereket is meg lehet büntetni, akik
közterületen engedély nélkül 2013. október 15. után
valamilyen építményt építettek/építenek. Önmagában a
kunyhóban élést nem büntetik, és az építés is csak 2013.
október 15. után (a törvénymódosítás hatályba lépése
után) számít szabálysértésnek.
Építmény a jogszabály szerint:
Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az
építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti
megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére
tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás,
amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok
feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az
építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Mikor nem büntethetőek a közterületen tartózkodók?
1. Aki éjjeli menedékhelyen, vagy átmeneti szállón szokott
éjszakázni, nem büntethető meg akkor sem, ha
napközben tiltott közterületen tartózkodik (akár ha alszik
is!), mert egy szálláshelyre visszatérni szándékozik (tehát
nem életvitelszerűen van a közterületen).
2. Nem büntethető a hajléktalan ember a jogszabály alapján
akkor sem, ha az alvóhelye nem közforgalmú
magánterületen (lépcsőházban, üresen álló épületben,
telken stb.) van.
3. Nem büntethető az életvitelszerű közterülethasználó
ember akkor sem, ha az alvóhely ugyan közterületen van,
de a helyi önkormányzat nem jelölte ki a helyet olyan
területnek, ahol tilos életvitelszerűen tartózkodni, és nem
is világörökségi terület.
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4. Nem jár büntetés akkor sem, ha – bár az alvóhely az
életvitelszerű közterület használat szempontjából tiltott
zónában van –, a rendőr, a járási hivatal ügyintézője, a
közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, a mezőőr, a
halászati őr, az erdészeti hatóság ügyintézője
felszólítására az életvitelszerű közterülethasználó elhagyja
a területet.
Mi lehet a büntetés?
 Az életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt nem
lehet helyszíni bírságot kiszabni. A legsúlyosabb
büntetés a közérdekű munka lehet, de az eljáró
hatóság mérlegelésétől függően lehet ez csupán egy
szóbeli figyelmeztetés is. Ha valaki a büntetésként
kiszabott közérdekű munkát nem vállalja el, akkor
pénzbírsággal sújthatják. Ha ezt nem fizeti be, akkor
elzárás következhet, amit a bíróság szabhat ki.
A pénzbírság mértéke 5-150 ezer forint, a közérdekű munka
mértéke 6-180 óra, az elzárás mértéke 1-60 nap lehet az első
elkövetett szabálysértés esetén.

Akit fél éven belül harmadszorra vonnak
életvitelszerű
közterületen
tartózkodás
miatt
felelősségre (kétszer már jogerős szabálysértési
határozat született), akkor ő elzárást is kaphat.
 A kunyhót építők esetében rögtön lehet elzárás is a
büntetés, de kiszabható pénzbírság és közérdekű
munka is, és természetesen itt is lehetőség van
csupán figyelmezetésre is.
A pénzbírság mértéke 5.000-300.000 forint, a közérdekű munka
mértéke 6-180 óra, az elzárás mértéke 1-60 nap lehet az első
elkövetett szabálysértés esetén.
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Ki büntethet?
Életvitelszerű közterületen tartózkodó személyt a terület
elhagyására felszólíthatja a rendőr, a járási hivatal ügyintézője,
a közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, a mezőőr, a
halászati őr, az erdészeti hatóság ügyintézője. Eljárást is ők
kezdeményezhetnek
a
szabálysértési
hatóságnál.
A
szabálysértésről ebben az esetben kizárólag az illetékes járási
szabálysértési előadó hozhat határozatot.
FONTOS!
Csak a rendőrnek, és a közterület felügyelőnek vagyunk kötelesek
igazolni magunkat.

Elzárás büntetést az eljárás alá vont meghallgatását és a
bizonyítási eljárás lefolytatását követően, csak a bíróság
szabhat ki.
FONTOS!
A más által közterületen épített építményben lakóra a közterületen
való életvitelszerű tartózkodás szabályai vonatkoznak. Tehát, ha
nincs kijelölve az a terület, ahol az építmény van, akkor nem kell
elhagynia a lakónak az építményt, legalábbis szabálysértést nem
valósít meg, amennyiben ott marad.

Hogy büntethetnek?
 Amennyiben életvitelszerű közterületen tartózkodó ember
felszólításra a területet nem hagyja el, az eljáró személy
átad egy szabálysértési hatóság elé való idézést az eljárás
alá vont személynek (helyszíni idézés). Ebben öt napon
belüli időpontnak kell szerepelnie.
Az életvitelszerűen közterületen tartózkodót a rendőr (és
csak a rendőr!) max. 8 (+4) órára elő is állíthatja a
szabálysértési eljárás lefolytatása céljából, ha felszólítás
ellenére sem hagyja el a kijelölt területet.
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 Azt, akiről feltételezik, hogy maga építette engedély nélkül
a közterületen az otthonát, legfeljebb 72 órára gyorsított
bírósági eljárás lefolytatása céljából a rendőrség őrizetbe
veheti. A kiválasztott hozzátartozót, vagy más ismerőst a
rendőrségnek azonnal értesítenie kell az őrizetbe vételről.
Az őrizetbe vétel ellen fellebbezni lehet.
FONTOS!
Nem kötelezhető senki arra, hogy önmaga ellen vallomást
tegyen, vagy olyan bizonyítékot szolgáltasson, ami ellene
felhasználható.
Nem kötelező igazat mondani, és nem köteles senki
vallomást tenni.
Saját védelme érdekében bármit mondhat az ember, ha
azzal másokat nem vádol.
Lehet például azt mondani, hogy a kunyhót nem maga
építette, csak lakik benne, vagy, hogy a közterületen nem
is lakik, csak épp lepihent oda, akkor is, ha az nem igaz.
Szabálysértési eljárás során megillet mindenkit a
védekezés joga, ehhez képviselőt is meg lehet bízni. Az
őrizetbe vett, és a bíróság elé állított személynek a
rendőrség köteles ügyvédet kirendelni.
A szabálysértési eljárásban a hatóságnak kell azt
bizonyítania, hogy az eljárás alá vont elkövette a
szabálysértést. Akit eljárás alá vontak, védekezhet azzal
pl., hogy nem tudta, hogy a hely kijelölt közterület, nem
lakik ott, csak amikor felelősségre vonták, akkor éppen
lepihent, leült, stb.

5

Egyéb „közterületi” szabálysértések (koldulás, közerkölcs
megsértése, veszélyeztetés kutyával, köztisztasági
szabálysértés, alkohol-fogyasztásra vonatkozó szabályok
megsértése, jogosulatlan közterületi értékesítés, tiltott
fürdés, garázdaság, stb.) miatt felelősségre lehet vonni a
közterületen tartózkodókat akkor is, ha az életvitelszerű
tartózkodás nem valósult meg. És természetesen
büntethető az is, aki az eljáró hatóságoknak ellenszegül.

Menhely Alapítvány Jogvédő Fórum

Személyes ügyfélfogadás Budapesten:
Időpont:

hétfő 9.00-12.00

helyszín:

Menhely Alapítvány Nappali Melegedő (1073 Budapest, Kürt utca 4.)

Elektronikus ügyfélfogadás vidéki partnereinknek számára:
Időpont:

csütörtök 9.00-12.00

Elérhetőség:

skype név: menhely3e, telefon: 06-20-418-45-16, 06-1-789-62-77

További információk: 06-20-9345-821, 3e@menhely.hu

skype:

mobiltelefon:

vezetékes telefon:

menhely3e

06 20 418 45 16

06 1 789 62 77

email:
3e@menhely.hu
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