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Nem érdemes packázni
Bizonyos esetekben több lehetőséget ad a közbelépésre a rendőröknek az új törvény

SIMON VIRÁG

T avaly októberben jelent meg 
és a héten lépett életbe a 
2019/192-es számú törvény, 

melynek értelmében a rendőrök akár 
fi zikai erőszakot is alkalmazhatnak, 
ha egy törvénysértéssel gyanúsított 
személy nem igazolja magát, nem 
engedi, hogy megmotozzák, táská-
ját, esetleg gépkocsiját ellenőrizzék.

Az új jogszabállyal kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról a Har-

gita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivőjét, Gheorghe 
Filipet kérdeztük. Mint el-
mondta, fontos tudni, hogy a 
törvény célja eszközt biztosí-
tani a rendőröknek a közrend 
és közbiztonság fenntartásá-

hoz, a lakosság meg védéséhez. 
„Nem tartalmaz különösebb újdon-
ságokat, csak tisztázza, mikor mit 
tehet a rendőr annak érdekében, 
hogy megállítsa és előállítsa azt, 
aki törvényt sért, és ezáltal meg-
védje az emberek életét, javait” – 
fogalmazott.

Igazoltatás

Igazoltatáskor a rendőrnek meg kell 
indokolnia, miért akarja igazoltatni 
az érintettet. Megteheti ezt, ha fel-
merül a törvényszegés gyanúja vagy 
annak lehetősége, hogy az illető va-
lamilyen bűncselekményt követett 
el, esetleg részt vett ilyenben. Fontos 
tudni, hogy a felszólított személy kö-
teles igazolni magát, ugyanis ha ezt 
megtagadja, be fogják kísérni a leg-
közelebbi rendőrőrsre, és 500–1500 
lej közötti bírságra számíthat. „Elő-
fordult, méghozzá nem is ritkán, 
hogy egy gépkocsivezetőt felkértek, 

hogy igazolja magát, mivel szabály-
talanul közlekedett, esetleg felme-
rült a gyanúja, hogy szeszes italt is 
fogyasztott vezetés előtt, de az illető 
nem volt hajlandó kiszállni az autó-
ból, így a rendőrök akár 3–4 órát is 
álltak a jármű mellett, várva, hogy a 

sofőr igazolja magát. Az új törvény ér-
telmében, ha a gépkocsivezető nem 
hajlandó igazolni magát, a rendőrök 
betörhetik az autó ablakát és fi zikai 
erő alkalmazásával kiszállíthatják 

a sofőrt, ha pedig nincsenek nála 
igazoló iratok, bekísérhetik a rendőr-
őrsre. Azt is jó tudni, hogy nemcsak 
a személyazonosságot igazoló iratot 
kérheti a rendőr, hanem azt is, hogy 
az igazoltatott személy tartsa látható 
helyen a kezét és tegyen le mindent, 

amivel esetleg bántalmazhatja őt” – 
magyarázta a rendőrségi szóvivő.

Nemcsak a rendőrök hatáskörét, 
hanem az állampolgárok jogait is 
szabályozza az új törvény. A ren-

dőrőrsre bekísért, vagy fi zikai erő 
alkalmazásával előállított személy 
köteles – ha addig nem tette meg 
– igazolni magát, de nem kötelező
válaszolnia a rendőrök kérdéseire.
Joga van továbbá értesíteni család-
ját – külföldi állampolgároknak  a
nagykövetséget is – arról, hogy hol
tartózkodik és mi történik vele. Szin-
tén joga van ügyvédet hívni, illet ve
kérni, és annak megérkezéséig hall-
gatni. Orvosi segítséget és tolmácsot 
(akár jeltolmácsot) is kérhet, ha erre
szüksége van. Kiskorúakat ugyan-
akkor nem lehet kihallgatni a szü-
lők, gyám jelenléte nélkül.

Csomagok ellenőrzése, 
lakásba való behatolás

Az új rendelkezések értelmében a 
rendőrnek joga van megvizsgálni 

az igazoltatott személy csomagját, 
amennyiben fennáll annak a lehe-
tősége, hogy abban lopott tárgyak, 
esetleg törvénytelen cselekedet 
elkövetésére felhasználható esz-
közök vannak, vagy olyanok, ame-
lyekkel bizonyítani lehet, hogy az 
illető törvénysértést követett el. 
Újdonság az is, hogy miközben 
eddig a rendőr csak a tulajdonos 
engedélyével mehetett be egy la-
kásba, zárt helyiségbe, most ezt 
enélkül is megteheti, ha felmerül 
a gyanúja, hogy valaki bent élet-
veszélyben van. „Ha valakit egy 
lakásban bántalmaznak, vagy 
felmerül a gyanú, hogy bent van, 
mozgásképtelen helyzetben vagy 
veszélyben, a rendőrök betörhetik 
az ajtót, és bemehetnek anélkül, 
hogy erre engedélyt kérnének a 
lakás tulajdonosától. Megtörténik, 
hogy egy nőt bántalmaznak, de 
az ajtó be van zárva, s eddig nem 
hatolhattak be, mostantól viszont 
megtehetik, hogy megmenthessék 
a bántalmazott személy életét” – 
mondta Filip.

Szigorúbban büntet

A 2019/192-es sz. törvény szigo-
rúbban bünteti azokat, akik visz-
szaesők, vagyis egy nap alatt 
többször elkövetik ugyanazt a tör-
vénysértést. Például azok, akiket 
rövid időn belül többször is feljelen-
tenek csendháborításért, akár 6000 
lejes pénzbírságra is számíthatnak, 
továbbá közmunka elvégzésre is 
kötelezik őket. A törvény eddig is 
előírta, hogy parkokban, főtereken, 
szórakozóhelyek területén kívül 
nem szabad szeszes italt fogyasz-
tani. Ha valaki ezt mégis megteszi, 
100–500 lejes bírságra számíthat. 
Kivételt képeznek a szabadtéri 
rendezvények, de azok esetében is 
csak a jól körülhatárolt helyen lehet 
alkoholos italokat fogyasztani.

Beszélgetésünk alatt Gheorghe 
Filip többször hangsúlyozta, hogy 
az új rendelkezések védik a tör-
vénytisztelő lakosságot, és csak 
azoknak jelenthetnek gondot, akik 
törvényt sértenek.
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Udvarhelyszék

K O V Á C S  E S Z T E R

L egutóbb tavaly télen írtunk arról,
hogy valóságos látványossággá 

vált a Nagy-Küküllő fölött átívelő veze-
téken és a közeli fákon kialakult jégfor-
máció. A vízcső idén is többször meg-

repedt, a szivárgás pedig több napig 
tartott. A megoldást keresve a Székely-
udvarhelyi Polgármesteri Hivatal év 
elején átiratot küldött a szolgáltatónak. 
A Harvíz Rt. válaszából kiderült, hogy 
a szóban forgó vízvezetékek az 1970-
es években épültek, és bár eredetileg 
szigetelve voltak, a védőréteg mára 
teljesen eltűnt, ráadásul a csövek fala 

is elvékonyodott, ezért télen gyakran 
megreped. Az említett szakaszt tehát 
teljes egészében ki kellene cserélni. A 
szolgáltató továbbá megjegyezte, hogy 
a vezetékek melletti szervizhíd is rossz 
állapotban van, így a csövek időszakos 
kijavítása is nehézkes. 

A székelyudvarhelyi terelőúti ve-
zeték cseréjét tavaszra tervezi a Har-

víz Rt., az első szakaszt az első félév 
végéig, a másodikat a jóváhagyást 
követően, minden bizonnyal még idén 
megvalósítják, a fejlesztési alapból fi -
nanszírozva mindkét munkálatot, kö-
zölte a polgármesteri hivatal sajtóosz-
tálya. Még a vezetékcserét megelőzően 
cserére szorul azonban a két fő tolózár 
is, az elemeket már megvásárolta a 
szolgáltató, hamarosan be is szerelik 
azokat az egyik aknába. Mint meg-
tudtuk, ezt a műveletet azért kell elvé-
gezni, hogy folyamatosan biztosítani 
tudják a víztisztító számára szükséges 
vízmennyiséget, jelenleg ugyanis nem 

lehet külön üzemelni a vezetékeken, 
mert az elzárócsapok nem működnek. 
A helyzet orvoslására azért kerülhet 
csak most sor, mert eddig 
nem álltak a szolgáltató ren-
delkezésére a modernizá-
láshoz szükséges források. 
Korábban már megírtuk: a 
terelőúti vezetékek nyers vi-
zet pumpálnak a víztisztító 
állomáshoz, tehát nem a már 
megtisztított ivóvíz folyik el a re-
pedéseken. A meghibásodások idején 
elfolyó víz költsége pedig a szolgáltatót 
terheli, és nem a lakosságot.

A vízhálózat is elavult: javítgatták, de most már cserélni kell
• Akárcsak tavaly télen, idén is látványos jégformák keletkeztek a Nagy-Küküllő
székelyudvarhelyi szakaszán átívelő vízcsövek mellett, az elavult vezetékek ugyanis
hőmérséklet-ingadozáskor rendszeresen megrepednek. A szivárgást többször kijaví-
tották, de a vezeték cseréjére lenne szükség.

• A héten életbe lépett a 192-es számú, közrendre és közbiztonságra vonatkozó
törvény, amely a rendőrök hatáskörét és az állampolgárok jogait tisztázza, valamint
az eddigi előírásokat pontosítja. Az új jogszabály értelmében a rendőrnek joga van
betörni a gépkocsi ablakát és erővel kiszállítani a járművezetőt, ha az illető ezt
önként nem teszi meg és nem igazolja magát. Ugyanakkor a rendőrségen előállított
személyeknek, kilétük igazolása után jogukban áll hallgatni és ügyvédet hívni.

A közlekedési rendőr akár fizikai 
erőt is alkalmazhat, hogy a 
gépkocsivezetőt kiszállítsa a 
járműből igazoltatás érdekében
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