Betteln ist erlaubt!
A koldulás megengedett!

Ratgeber für BettlerInnen
und UnterstützerInnen

Tanácsok koldusoknak és
támogatóiknak

Die BettelLobbyWien hat diese Broschüre erstellt, weil es uns wichtig ist,
dass BettlerInnen, StraßenzeitungsverkäuferInnen, GeberInnen und Interessierte über ihre Rechte informiert werden.
Leider werden diese Rechte nicht immer
gewahrt. Wir wissen, dass es schwierig
ist, sich zu beschweren und die eigenen Rechte einzufordern – besonders für Menschen ohne österreichische StaatsbürgerInnenschaft. Deshalb fordern wir
alle zu einem respektvollen und solidarischen Handeln auf, unterstützen wir einander!

A BettelLobbyWien (Bécsi Koldus Lobby) azért állította össze ezt az anyagot, mert fontos számunkra,
hogy a koldusok, az utcai újságárusok, az adakozók és
az érdeklődők tisztában legyenek jogaikkal, mivel
ezeket sajnos nem mindig tartják tiszteletben.
Tudjuk, hogy nem könnyű panaszt tenni és a jogorvoslatot kérni – különösképpen akkor, ha az
illető nem is osztrák állampolgár. Ezért felszólítunk
mindenkit arra, hogy tisztelettel és szolidárisan viselkedjen, hogy egymást támogassuk.

A koldulás alapvetően
engedélyezett tevékenység

Betteln ist grundsätzlich erlaubt.

Az embernek szabad nyilvános helyeken más emberek
tudtára hozni, hogy szorult helyzetben van és megengedett a támogatás kérése is. Ezt az Osztrák Alkotmánybíróság egy 2012-es határozata egyértelműen
kimondja.

Menschen dürfen andere Menschen an öffentlichen
Orten auf ihre Notlage aufmerksam machen und sie
um Hilfe bitten. Das hat der österreichische Verfassungsgerichtshof im Jahr 2012 in einer Entscheidung
ausdrücklich festgehalten.
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In den letzten Jahren wurden jedoch die Gesetze verschärft:
Laut Wiener Landes-Sicherheitsgesetz kann man in
Wien derzeit wegen „aufdringlichem“, „aggressivem“
oder „gewerbsmäßigem“ Betteln bestraft werden.
Außerdem ist es verboten, als „Beteiligter einer organisierten Gruppe“ zu betteln, Kinder beim Betteln mitzunehmen oder Kinder zum Betteln zu veranlassen. Diese
Formen des Bettelns werden als Verwaltungsübertretung behandelt (wie z.B. Falschparken).

Az elmúlt években tovább szigorították a törvényi szabályozást:

a Bécsi Tartományi Bíróság egy rendelkezése alapján
büntethető az „erőszakos“, az „agresszív“ és a „tevékenységszerű“ koldulás. Továbbá tilos a koldulás
„szervezett“ formában, tilos gyerekeket a koldulásba
bevonni illetve őket koldulni küldeni. A koldulás ezen
formái szabálysértésnek minősülnek (úgy mint pl. a
szabálytalan parkolás).

Betteln ist in keinem Fall eine gerichtliche Straftat.

A koldulás azonban semmiképp sem számít jogilag büntetendő
cselekménynek.

Welches Verhalten genau verboten ist, ist nicht so klar:
Das liegt zum einen daran, dass die Gesetze unklar
sind und zum anderen daran, dass die Polizei sie oft
sehr streng auslegt. Manchmal werden BettlerInnen
schon wegen „aufdringlichen“ Bettelns bestraft, z.B.
wenn sie „Bitte, bitte“ sagen. Wiederholtes Betteln wird
als „gewerbsmäßig“ angesehen, auch wenn aus Not für
die eigene Familie gebettelt wird. Viele BettlerInnen
werden in Wien auch wegen Übertretungen der Straßenverkehrsordnung bestraft (Behinderung des Fußgängerverkehrs). Diese Auslegung der Gesetze ist sehr
fragwürdig. Deshalb ist es wichtig, Einspruch gegen die
Strafverfügungen zu erheben.

Az egyelőre nem teljesen világos, hogy pontosan
milyen magatartás tiltott: ez egyrészt azért van,
mert a törvények nem egészen egyértelműek, másrészt pedig azért, mert a rendőrség nagyon szigorúan
alkalmazza a törvényeket. Esetenként „erőszakos“
koldulásként büntetnek meg koldusokat, mivel ők
azt mondják „kérem, kérem“. Az ismétlődő koldulást
„tevékenységszerűnek“ tekintik, pedig csak arról van
szó, hogy a rászorulók a saját családjuk miatt rendszeresen kéregetnek. Több bécsi koldust a KRESZ megszegése miatt is megbüntetnek (a gyalogos forgalom
akadályozása címén).
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Personen, die Straßenzeitungen verkaufen und nicht
betteln, dürfen nicht wegen Bettelns bestraft werden.
Straßenzeitungsverkauf ist kein Betteln.
A törvény ilyen jellegű alkalmazása nagyon vitatott. Ezért is fontos, hogy a szabálysértéssel szemben
ellenvetéssel éljen.
Azok az emberek, akik az utcán újságot árulnak, és
nem kéregetnek, azokat nem szabad koldulásért megbüntetni.
Az utcai újságárusítás nem számít koldulásnak

Was kann ich tun, wenn die Polizei
kommt, während ich bettle?
Die Polizei kann den Ausweis kontrollieren und bei
Menschen ohne österreichische StaatsbürgerInnenschaft auch nach dem Meldezettel fragen.
FreundInnen, Verwandte oder PassantInnen dürfen
dabei sein, wenn ich das möchte. Die Polizei darf sie
nicht wegschicken.

Mit tehetek, amikor rendőr jön,
miközben kéregetek?

Wenn die Polizei der Ansicht ist, dass ich unerlaubt
bettle, kann ich eine Geldstrafe bekommen. Die
Strafverfügung wird zumeist per Post an die Meldeadresse geschickt, kann aber auch persönlich übergeben werden.

A rendőr igazoltathatja Önt és nem osztrák állampolgárok esetében kérheti a lakcímbejelentő lapot is.
Barátok, ismerősök és járókelők velem lehetnek, ha
én azt úgy szeretném. A rendőr nem küldheti el őket
mellőlem.

Wenn ich keine Papiere dabei habe, kann mich die
Polizei auf die Polizeistation mitnehmen, um meine
Identität festzustellen.

Ha a rendőr úgy véli, hogy engedély nélkül kéregetek, akkor pénzbüntetést szabhat ki. A szabálysértési
értesítőt postán küldik ki a lakcímbejelentő szerinti
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Welche Rechte habe ich
auf der Polizeistation?

címre, de személyesen is átadhatja azt.
Ha nincsen nálam semmilyen
irat, akkor a rendőr bevihet a
rendőrségre azért, hogy személyazonosságomat megállapítsa.

Ich habe das Recht, eine Vertrauensperson mitzunehmen oder anzurufen. Das können FreundInnen,
Verwandte oder auch SpenderInnen bzw. UnterstützerInnen sein, die ich gerade auf der Straße kennengelernt habe.

Milyen jogokkal rendelkezek
a rendőrségen?

Ich darf telefonieren, um eine Vertrauensperson
anzurufen (auch wenn ich kein eigenes Telefon dabei
habe).

Jogomban áll egy általam választott, megbízható
személyt (segítőt) magammal vinnem vagy felhívnom. Ez lehet egy barát/barátnő, rokon vagy akár
adakozó vagy támogató is, akit épp akkor ismertem
meg az utcán.

Ich darf eine/n DolmetscherIn verlangen, wenn ich
nicht gut genug Deutsch spreche, um alles verstehen
zu können.
Ich darf eine/n RechtsvertreterIn anrufen.

Szabad telefonálnom segítségért (akkor is, ha nincs
saját telefonom).

Die Polizei muss mit
der Einvernahme
(also mit der Befragung) warten, bis
die Vertrauensperson, der/die DolmetscherIn und/oder

Kérhetek tolmácsot, hogyha nem tudok elég jól
németül ahhoz, hogy mindent megértsek.
Felhívhatok egy jogi képviselőt.
Ha kérem, akkor a rendőrnek addig kell várni a
kihallgatással, amíg „segítőm”, a tolmács vagy jogi
képviselőm megérkezik.
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mein Rechtsbeistand eingetroffen sind, wenn ich das
möchte.
Nur wenn die Polizei den begründeten Verdacht hat,
dass ich Waffen, Diebesgut, Drogen oder ähnliche
Gegenstände bei mir trage, hat sie das Recht, meine
Kleidung und Taschen zu durchsuchen. Nur in besonderen Ausnahmefällen hat die Polizei das Recht, zu
verlangen, dass ich mich ausziehe.

A rendőr csak akkor vizsgálhatja át a ruhámat és a táskaimat, ha megalapozott gyanúja van, hogy fegyvereket,
lopott árut, drogot vagy ehhez
hasonló árukat tartok magamnál. Csak nagyon indokolt esetben van a rendőrnek
joga azt követelni, hogy vetkőzzek le.

Ich muss nichts unterschreiben, was ich nicht verstehe oder nicht für richtig halte. Die Polizei darf
mich nicht auf der Polizeistation festhalten, nur weil
ich nicht unterschreibe.

Semmit sem vagyok köteles aláírni, amit nem értek,
vagy amit nem tartok helyesnek. Nem tarthatnak
benn a rendőrségen azért, mert valamit nem írtam
alá.

Darf mir die Polizei Geld oder
Gegenstände wegnehmen?

Elvehet tőlem rendőr pénzt vagy
tárgyakat?

Die Polizei darf nur Geld abnehmen, von dem sie
beweisen kann, dass es rechtswidrig erbettelt wurde.
Geld aus dem Zeitungsverkauf oder aus erlaubtem
Betteln darf die Polizei nicht abnehmen.

A rendőr csak akkor vehet el tőlem pénzt, ha bizonyítani tudja, hogy nem jogszerű kéregetéssel szereztem
azt. Újságárusításból vagy jogszerű koldulásból származó pénzt a rendőr nem vehet el tőlem.

Die Polizei darf mir keine Gegenstände, wie Zeitungen, Hüte, Musikinstrumente usw. wegnehmen.

A rendőr nem vehet el tőlem semmilyen tárgyat, mint
például újságokat, kalapot, hangszert, stb.

Ich habe das Recht, eine Bestätigung zu verlangen,

Jogomban áll igazolást kérni arról, hogy tőlem pénzt
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wenn mir Geld oder Gegenstände abgenommen werden. Die Bestätigung kann mir helfen, mein Eigentum zurück zu bekommen.

Was kann ich tun, wenn ich eine
Strafverfügung bekommen habe?
Die Strafverfügung wird zumeist per Post an die Meldeadresse geschickt, kann aber auch persönlich übergeben werden. Bitte unbedingt gut aufbewahren!

vagy tárgyakat vesznek el. Ez az igazolás segít abban,
hogy visszakapjam tulajdonomat.

Mit kell tennem, ha szabálysértési
értesítőt kaptam?
Az értesítőt legtöbbször postán küldik ki a lakcímbejelentő szerinti címre, de személyesen is átadhatják a
helyszinen. Kérem, ezt mindig őrizze meg!

§!

Gegen die Strafverfügung kann ich innerhalb von
zwei Wochen Einspruch erheben. Ich kann sowohl
gegen den Grund der Strafe als auch gegen die
Höhe Einspruch erheben.

€

Der Einspruch muss zumindest die Geschäftszahl/Aktenzahl (GZ/AZ) enthalten, die auf der
Strafverfügung steht und möglichst eine Begründung
des Einspruchs.

A szabálysértési eljárás ellen két héten
belül lehet fellebbezést benyújtani. A bírság
okát és összegét illetően is ellenvetéssel
élhetek.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell az ügyiratszámot/aktaszámot (GZ/AZ) - a felszólításon található – és a fellebbezés okát.
Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon nyugodtan a BettelLobbyWien-hez
(Bécsi Koldus Lobby).

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich z.B.
an die BettelLobbyWien wenden:

Tel.: 0660 395 97 47

Tel.: 0660 395 97 47

Email: bettellobbywien@gmx.at

E-Mail: bettellobbywien@gmx.at
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Was passiert bei einem Einspruch?

Mi történik fellebbezés esetén?

Bei einem Einspruch muss die Polizei ein ordentliches
Verfahren einleiten. Im Zuge dieses Verfahrens habe
ich das Recht, meine Sicht der Dinge darzulegen.

Fellebbezés esetén a rendőrségnek eljárást kell folytatnia. Az eljárás során jogom van bemutatni a történteket a saját nézőpontom szerint.

Mein Einspruch muss beantwortet werden. Dies kann
einige Wochen oder Monate dauern. Dazu muss ich
regelmäßig meine Post kontrollieren und alle Dokumente aufbewahren.

A fellebbezésemre választ kell adnia a rendőrségnek. Ez néhány hétig vagy hónapig is eltarthat. Emiatt rendszeresen kell ellenőriznem a postámat és meg
kell őriznem a papírokat.

Sollte die Strafe aufrecht bleiben, besteht die Möglichkeit, ein weiteres Rechtsmittel einzubringen.
Darüber entscheidet dann nicht mehr die Polizei,
sondern ein unabhängiges Gericht (Unabhängiger
Verwaltungssenat bzw. Landesverwaltungsgericht).

Amennyiben a büntetést jogszerűnek ítélik meg,
további jogorvoslatra is lehetőség van. Ekkor már nem
a rendőrség, hanem egy független bíróság (Független
Eljárási Szenátus vagy Tartományi Bíróság) dönt.

Mikor tehetek panaszt az eljárás
körülményei ellen?

Wann kann ich eine
Maßnahmenbeschwerde machen?

A rendőrség jogszerűtlen vagy túlzott fellépése (pl.
újságok elkobzása, indokolatlan letartóztatás, pénz
elvétele igazolás kiadása nélkül, felszólítás a ruháim
levetésére) esetén panaszt tehetek a rendőrség ellen
(eljárás körülményei elleni panasz). Erről a panaszról egy
független bíróság (Független Eljárási Szenátus vagy

Bei rechtswidrigem oder unverhältnismäßigem
Handeln der Polizei (z.B. Zeitungen abnehmen, grundloses Verhaften, Wegnahme von Geld ohne Bestätigung, Befehl sich auszuziehen) kann ich
eine Beschwerde gegen die Polizei erheben (eine
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?
Maßnahmenbeschwerde). Über diese Beschwerde entscheidet dann ein unabhängiges Gericht (Unabhängiger Verwaltungssenat bzw. Landesverwaltungsgericht).
Dazu ist eine Rechtsberatung sinnvoll. Für eine Maßnahmenbeschwerde habe ich maximal sechs Wochen Zeit.

Tartományi Bíróság)
dönt. Ilyen esetben
érdemes jogi tanácsadást kérni. Ilyen jellegű panaszt 6 héten belül kell benyújtani.

Sollten Sie Unterstützung brauchen, können Sie sich
z.B. an die BettelLobbyWien wenden:

Amennyiben segítségre van szüksége, nyugodtan forduljon a BettelLobbyWien-hez (Bécsi Koldus Lobby).

Tel.: 0660 395 97 47

Tel.: 0660 395 97 47

E-Mail: bettellobbywien@gmx.at

Email: bettellobbywien@gmx.at

Darf die Polizei Menschen
wegschicken, die eine
Amtshandlung beobachten?

Elküldheti a rendőr azokat az
embereket, akik a hatósági
eljárást figyelik?

FreundInnen, Familienmitglieder und auch PassantInnen haben das Recht, eine Amtshandlung (z.B.
Ausweiskontrolle oder Verhaftung) zu beobachten,
außer die Person, die kontrolliert oder verhaftet wird,
will das nicht. Eine Amtshandlung zu beobachten,
stellt keine Behinderung der Amtshandlung dar.
Die Polizei darf BeobachterInnen nicht wegschicken. Tut sie es dennoch, kann ich gegen die Wegweisung Beschwerde einbringen.

Barátoknak, barátnőknek, családtagoknak és járókelőknek is jogukban áll hatósági ellenőrzést (mint pl.
igazoltatást vagy letartóztatást) végignézniük abban
az esetben, ha az illető, akit ellenőriznek vagy épp
letartóztatnak ezt nem ellenzi. Egy hatósági eljárás
végignézése nem akadályozza magát az eljárást.
A rendőr nem küldheti el a megfigyelőket. Ha mégis ez történik,
akkor panaszt emelhetek az elküldés miatt.
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Tennivalók listája rendőrségi
ügyek esetén

Checkliste bei Polizeikontakt
Ausweis, und wenn vorhanden, Kopie des Meldezettels bei sich haben.

Igazolvány és lakcímbejelentő lap (ha van ilyen)
másolata legyen Önnél

Bei der Abnahme von Geld oder Gegenständen
eine Bestätigung verlangen.

Kérjen igazolást arról, ha pénzt vagy tárgyakat ad le.

Mögliche ZeugInnen/GeberInnen ansprechen und
um Unterstützung und Telefonnummer bitten
(diese Personen können z.B. bezeugen, dass Sie
nicht aggressiv waren oder den FußgängerInnenverkehr nicht behindert haben).

Szemtanukat/adakozókat szólítson meg és kérje
segítségüket vagy kérje el telefonszámukat (ök
tanúskodhatnak adott esetben arról, hogy Ön nem
volt agresszív, ill. nem akadályozta a gyalogosforgalmat).

Vertrauensperson ansprechen und gegebenenfalls
bitten, zur Polizeistation mitzukommen.

Segítőjét szólítsa meg és adott esetben kérje meg,
hogy elkísérje a rendőrségre.

Nichts Unverständliches oder Falsches unterschreiben.

Semmit ne írjon alá, amit nem ért, vagy amivel
nem ért egyet.

Datum, Zeit und Ort des Polizeikontakts notieren. Waren andere Personen (FreundInnen, Verwandte, PassantInnen) dabei? Was ist genau passiert?

Írja fel magának a rendőrségi ellenőrzés idejét, időpontját és helyszínét. Ott voltak más személyek is
(barátok/barátnők, rokonok, járókelők)? Mi történt
pontosan?

Einspruchsfrist beachten (14 Tage).

Tartsa be a fellebbezési határidőt (14 nap).

Strafverfügungen und behördliche Dokumente
aufbewahren.

A szabálysértési értesítőt és a hivatalos iratokat
őrizze meg.
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Die BettelLobbyWien sammelt Information über die
Situation von BettlerInnen, sie verteidigt das Grundrecht auf Betteln, kämpft gegen Bettelverbote, Polizei- und Behördenwillkür, gegen Vorurteile, falsche
Medienberichte und rassistische Hetze. Die BettelLobbyWien arbeitet ehrenamtlich und unabhängig.
A BettelLobbyWien (Bécsi Koldus Lobby) információkat gyűjt a koldusok helyzetéről, védi a kéregetésre vonatkozó alapjogot, harcol a koldulás betiltása,
a rendőri és a hivatalnoki önkény, az előítéletek, a
hamis sajtóhírek és a rasszista szítás ellen. A BettelLobbyWien (Bécsi Koldus Lobby) önkéntes alapon és
függetlenül dolgozik.

PASSPORT

€

€
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BettelLobbyWien
Tel.: 0660 395 97 47
(Mo. Bis Fr. 10-18 Uhr oder hinterlassen
Sie eine Nachricht, wir rufen Sie sobald
wie möglich zurück)

BettelLobbyWien
(Bécsi Koldus Lobby)

E-Mail: bettellobbywien@gmx.at

Tel.: 0660 395 97 47

Weitere Information unter:

(Hétfőtől péntekig 10-18 óráig dolgozunk.

http://bettellobbywien.wordpress.com/

Hagyjon üzenetet, visszahívjuk,
amint lehet.)
Email: bettellobbywien@gmx.at
További információ:
http://bettellobbywien.wordpress.com/
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0660 395 97 47
bettellobbywien@gmx.at
http:// bettellobbywien.
wordpress.com/

