Mi történik az ingóságaival?
A szabálysértési őrizet ideje alatt a rendőrség köteles
intézkedni az Ön ingóságainak tárolása iránt,
amennyiben Ön azokat nem tudja, vagy nem akarja
magával vinni, de azokra továbbra is igényt tart. Ezekről az ingóságokról
még ott, az Önnel szembeni intézkedés helyszínén, az intézkedés során
köteles a rendőrség kép- és hangfelvételt készíteni, méghozzá oly
módon, hogy az alkalmas legyen az Ön ideiglenes tárolásba vett
ingóságainak pontos beazonosítására. Ezen túlmenően, az ideiglenes
tárolásba vett ingóságait azonosításra alkalmas jellel kell ellátni. Ez az
„azonosításra alkalmas jel” tartalmazza az ideiglenes tárolást végző szerv
megnevezését, a tárolás helyét, az Ön személyes adatait, a helyszíni
intézkedés helyét és időpontját, és az eljáró szerv megnevezését. Ebből
az iratból egy példányt kötelesek Önnek átadni. Az ingóságok ideiglenes
őrzésére megjelölt szerv köteles az Ön ingóságainak tárolását úgy
végezni, hogy azok ne sérüljenek és más ingóságaival ne legyenek
összekeverhetőek. Az ingóságai ideiglenes őrzését végezheti a helyi
önkormányzat, hajléktalan-ellátó intézmény, de a rendőrség is, attól
függően, hogy éppen hol van tárolásra megfelelően alkalmas hely, ezért
is fontos, hogy az Önnek erről átadott iratot megőrizze.
Az Ön ideiglenes tárolásba vett ingóságait 6 hónapig kötelesek
megőrizni, ezután intézkednek azok megsemmisítéséről.
Ha az ideiglenes tárolásba vett ingóságai között gyorsan romló, bomló,
tárolhatatlan dolgok vannak, azokat haladéktalanul megsemmisítik,
amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben az esetben Ön utólag kérheti a
megsemmisített dolgai ellenértékét. Ebből viszont levonják a tárolás és a
megsemmisítés indokolt költségét.
***
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Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak
megsértése
Tájékoztató az új szabályokról
***
2018. október 15-től szabálysértés követ el, ha életvitelszerűen
közterületen tartózkodik (mivel már nincsen kijelölt terület, ez minden
közterületen tilos).

Mikor tartózkodik életvitelszerűen közterületen?
Életvitelszerű
közterületi
tartózkodásnak
az
minősülhet, ha a körülményekből vagy az Ön
magatartásából erre lehet következtetni, azaz nincs
olyan szállása (pl. lakás, átmeneti szálló, fapad), ahova
menni szokott és menni is akar, éjszakáit közterületen tölti,
rendszeresen ott eszik, tisztálkodik, öltözködik.
Ezért fontos, hogy amennyiben Önnel szemben a rendőr közterületen
intézkedik, és Ön saját véleménye szerint amúgy nem él közterületen,
csak éppen akkor ott tartózkodik, tudja is ezt igazolni, pl. megjelölve a
szállását, ahova „haza” szokott menni.

Mi a büntetése?
A büntetés közérdekű munka vagy elzárás, de a
bíróság figyelmeztetést, mint intézkedést is
alkalmazhat.
Ha nem vállalja a közérdekű munkát, akkor elzárást
lehet alkalmazni. Pénzbüntetés és helyszíni bírság nem szabható ki. Ha 6
hónapon belül már kétszer kiszabott a bíróság Önnel szemben
életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt büntetést vagy
figyelmeztetés intézkedést alkalmazott, akkor a 6 hónapon belüli
harmadik alkalommal már csak elzárást szabhat ki.

Mi az eljárás menete?
Ha nem tudja igazolni, hogy nem
életvitelszerűen
tartózkodik
a
közterületen, és az intézkedő rendőr
felszólítására nem hagyja el az adott közterületet, és a szállóra való
bekerülés érdekében felajánlott segítséget sem fogadja el, vagy már ez a
4. alkalom, hogy emiatt intézkedik Önnel szemben a rendőr – ebben az
esetben megindul a szabálysértési eljárás.
A büntetést csak bíróság szabhatja ki, ezért Önt bíróság elé fogják
állítani. Első lépésben az intézkedő rendőr előállítja a rendőrségen, ott
meghallgatják (itt is elmondhatja, ha Ön valóban úgy gondolja, hogy
nem él közterületen, akkor az erre vonatkozó adatokat mindenképpen
érdemes megadni), és szabálysértési őrizetbe veszik. A bíróságnak a
szabálysértési őrizetbe vételétől számított 72 órán belül kell meghoznia
a döntését. Amennyiben Ön azt megfellebbezi (a végzés kihirdetése után
szóban még a tárgyaláson), a fellebbviteli bíróság onnantól számított 30
napon belül hoz döntést, ami már jogerős.
Fontos tudni, hogy amennyiben technikailag meg tudják oldani, úgy
lehetőség van arra, hogy Önt a bíróság ne személyesen, hanem egyéb
módon (valamilyen telekommunikációs eszköz útján) hallgassa meg.

Mikor nem indul eljárás?
Ha az intézkedő rendőr felszólítására elhagyja a
közterületet, ahol addig életvitelszerűen tartózkodott,
vagy a felajánlott segítséget elfogadva bemegy
valamelyik szállóra, akkor nem indul szabálysértési eljárás Ön ellen,
hanem helyszíni figyelmeztetést kap.
Ha 90 napon belül 3 alkalommal a helyszínen figyelmeztette már az
intézkedő rendőr, akkor a 4. alkalommal már nem kaphat helyszíni
figyelmeztetést, hanem elindítják Önnel szemben a szabálysértési
eljárást. Erről az intézkedő rendőr köteles Önt tájékoztatni.

Ha igazolni tudja, hogy nem él életvitelszerűen a közterületen, akkor
nem indíthatnak Önnel szemben szabálysértési eljárást, valamint
helyszíni figyelmeztetést sem alkalmazhatnak életvitelszerű közterületi
tartózkodás szabályainak megszegése miatt.

Meddig tarthat a szabálysértési
őrizet, és mi történik ezalatt?
A szabálysértési őrizet a bíróság
döntésének meghozataláig, de
legfeljebb 72 óráig tarthat. Ha fellebbez a döntés ellen, és attól lehet
tartani, hogy szabadlábon újra elköveti a szabálysértést, akkor a bíróság
meghosszabbíthatja a szabálysértési őrizetet. Ez a bíróság jogerős
döntéséig tarthat, de legfeljebb a meghosszabbítástól számított 10.
napig (tehát összesen max. 13 napig). Kivéve, ha ennél rövidebb időre
(kevesebb, mint tíz napra) szólt a megfellebbezett határozatban
elrendelt elzárás, mert akkor csak addig tarthat. Fontos, hogy a
szabálysértési őrizet teljes ideje beleszámít a kiszabott elzárás vagy
közérdekű munka tartamába.
Ha a bíróság első fokon csak figyelmeztetés intézkedést alkalmaz Önnel
szemben, akkor a szabálysértési őrizetet haladéktalanul meg kell
szüntetni, tehát Önt szabadon kell engedni.
Ha az előállítás során Ön nyilatkozik, hogy vállalja a közérdekű munkát,
akkor a rendőrség intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény
beszerzése iránt.
A szabálysértési őrizet alatt a rendőrség köteles gondoskodni az Ön
tisztálkodásáról és tiszta ruháról.
Elzárást nem lehet kiszabni azzal szemben, aki: fogyatékos személy,
kórházi fekvőbeteg ellátásban részesülő személy, terhességének 4.
hónapját elérő nő, 14 éven aluli gyereket egyedül nevelő szülő, aki
fogyatékos, vagy folyamatos ápolást igénylő hozzátartozójáról egyedül
gondoskodik.

