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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése szerinti, „Az életvitelszerűen közterületen 

való tartózkodás ismérvei” tárgyú megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatjuk. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 178/B. §-ában meghatározott 

életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértése tényállása 

megvalósításának vizsgálatával összefüggésben a rendőr a tényállásban meghatározottakhoz 

kötött, az észlelt körülményeket ennek megfelelően a Szabstv. 178. § (5) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel értékeli, amely szerint életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden 

olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű 

tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka 

nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való 

tartózkodás körülményeiből vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően 

lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, 

étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és 

rendszeresen végzi. 

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő 

rendőrségi feladatok végrehajtásáról, a döntéselőkészítés során használható belső iránymutatás 

az Info. tv. 27. § (5) bekezdése alapján nem nyilvános dokumentum. Indokolt ugyanakkor 

kiemelni, hogy a rendőr a szabálysértés tényállásának megvalósításának megítélése során a 

Szabstv. által meghatározott szabályokat alkalmazva, az ügy egyedi körülményeinek 

figyelembe vételével, a jogi szabályozáshoz kötötten végzi jogalkalmazási tevékenységét.  

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 

teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 

Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. A pert az igény 
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elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés 

megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. A 

közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C.) is fordulhat. 

A GDPR 13. cikke szerint meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve 

tájékoztatom, hogy, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatigényléssel kapcsolatban 

benyújtott kérelmével összefüggésben kezelt adatokról a 29000-148/36/2018. RAV számon 

nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre, mely a Rendőrség internetes 

honlapján a http://www.police.hu/sites/default/files/2018-05/altalanos_036_v1.0.pdf 

útvonalon érhető el. 

 

Budapest, 2018. november 12. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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